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  گفتار پيش

ها و تجربيات علمي عملي آنان، و نيز گزارش وقـايع            گيري از اندوخته   ساز و بهره   كوش و تاريخ   هاي سخت   شخصيتآگاهي از زندگي    
 گردانندگان و پديدآورندگان آن، چيزي نيست كه اهميـت آن           هاي آينده از زبان و بيان      براي نسل گونه كه به وقوع پيوسته است،         تاريخي آن 

ها بر واژگونه جلوه دادن، به فراموشي        اي قرار گرفته باشيم كه برخي تالش       ويژه اگر ما در شرايط و زمانه        به. بر هيچ خردمندي پوشيده باشد    
  .متمركز شده باشدسپردن و سرپوش نهادن بر حقايق مسلم تاريخي 

گيري و پيـدايش و تـداوم         شكلاهللا العظمي منتظري در       بدون ترديد، نقش برجسته و جايگاه ممتاز فقيه مجاهد و مظلوم، حضرت آيت            
 مند هاي جديد و خلق آثار ارزش ي ديدگاه له در ارائه  ي معظم  هاي گسترده  هاي علمي فرهنگي و تالش     انقالب اسالمي ايران، و نيز مجاهدت     

هـاي علميـه، شخـصيت ايـن بزرگمـرد را             ها مجتهد مسلم در حوزه     ي فاضل و خدمتگزار و ده      در تاريخ فقه شيعه و تربيت چند هزار طلبه        
ويـژه    ي عمـوم مـردم، بـه       لـه مـورد توجـه و اسـتفاده         نامه و آگاهي از خاطرات معظـم       اي بخشيده است كه آشنايي با زندگي        درخشش ويژه 

. نيـاز نخواهنـد بـود       هاي علميه نيز از آن بـي        ترديد، پژوهندگان تاريخ فقه و فرهنگ حوزه        باشد و بي    ب اسالمي مي  گران تاريخ انقال   پژوهش
انجام گرفتـه و    . ش. هـ 1376وگوي صريح و صميمانه با ايشان است كه تا اوايل سال              ها جلسه گفت   چه در دست داريد، حاصل ده       اينك آن 

جا كه در دوران حصر غيرقـانوني،         قابل ذكر است از آن    . گردد  له ارائه مي    تنظيم و بازبيني مجدد معظم     پس از پياده شدن از نوار و ويرايش و        
شده از نوار را مورد بازبيني قرار داده و          له شخصاً مطالب پياده     معظم گرديد،  رو مي   مالقات حضوري با ايشان با ممانعت نيروهاي امنيتي روبه        

 و برخـي از     1376 خاطرات خويش را كه قبالً به آن اشاره نشده بود، به همراه حوادث آبان ماه سال                  ضمن انجام اصالحات الزم، بخشي از     
  .اند مسائلي كه در زمان حصر ايشان اتفاق افتاده بود، بر مطالب كتاب افزوده

له با كمال  ه است و معظم وگو، زندگي و خاطرات استاد بزرگوار از ابعاد مختلف و زواياي گوناگون مورد پرسش واقع شد                 در اين گفت  
  .اند هاي ما پاسخ گفته فروتني كه از خصوصيات اخالقي ايشان است، به پرسش

  :وگو، به عنوان استاد بزرگوار در اين گفت

  ناشدني و تلخي از آن دوران سياه دارد، نوجواني كه دوران استبداد رضاخان را درك كرده و خاطرات فراموش �

ي اصفهان و قم درس خوانـده و بـا اسـاتيد و بزرگـان ايـن دو حـوزه و روش                       هاي علميه   حوزهاستعدادي كه در     ي خوش  طلبه �
  ها آشنايي كامل يافته است، آن تدريس 

 له بوده است، هاي ايشان را نوشته و مورد عنايت معظم العظمي بروجردي كه تقرير درس اهللا شاگرد مبرز آيت �

حجره بوده و بيش از همه با ايشان مـراوده و            هري كه ساليان درازي با ايشان هم      اهللا مط   ي شهيد بزرگوار آيت    مباحثه دوست و هم   �
 آشنايي داشته است،

به مبارزه با رژيم استبدادي     ) سره قدس(العظمي امام خميني      اهللا  ناپذير كه در كنار استاد بزرگوارش آيت       مبارز و مجاهدي خستگي    �
ي انقـالب اسـالمي در        هـاي اوليـه    گيري هسته   هاي مبارز و چگونگي شكل    اي را از نيرو    شاهنشاهي پرداخته و اطالعات گسترده    

 خاطر دارد،

له به نجف اشرف كه نقش محوري مبارزه را در           پس از تبعيد معظم   ) سره قدس(العظمي امام خميني      اهللا  االختيار آيت  ي تام   نماينده �
 قالب پرچم مبارزه را برافراشته نگاه داشته است،انايران به عهده گرفته و در كنار ديگر نيروهاي انقالب در زمان غربت 
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 هاي مكرر خود دارد، فردي از تبعيدها و زندان هاي ستم كه خاطرات تلخ و شيرين منحصربه زنداني و تبعيدي سال �

ايران در ي  استهپاخ اهللا طالقاني كه يكي از شعارهاي اصلي مردم به فكر مفسر قرآن كريم، مجاهد نستوه، مرحوم آيت        رزم و هم   هم �
 اوج انقالب، آزادي اين دو بزرگوار از زندان بوده است،

اي از آن شـهيد بزرگـوار و     محمد منتظري، كه خاطرات ويژه  حجةاالسالمالملل اسالمي، شهيد      پدر بزرگوار قهرمان مبارزات بين     �
 اهللا سعيدي دارد، ديگر شهيدان راه آزادي همچون شهيد بزرگوار آيت

بـراي  ) سـره  قـدس (انقالب كه در روزهاي نخست پيروزي از سوي رهبر انقالب، حضرت امام خميني ي شوراي  عضو برجسته  �
 دهي و پيشبرد اهداف انقالب اسالمي برگزيده شده است، جهت

رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه از سوي مردم تهران و سپس از طرف فرهيختگان و برگزيـدگان          �
 سؤوليت خطير انتخاب شده است،ملت براي اين م

ي عبـادي سياسـي      ي اين فريضه   ي نمازجمعه در انقالب كه پيش از انقالب و پس از آن، بيش از هر كس بر اقامه                  گذار اقامه  پايه �
 تأكيد ورزيده است،

ي اين منـصب   ي ملت ايران و سپس از سوي مجلس خبرگان برا          شخص انقالب از سوي قاطبه     مقام رهبري كه به عنوان دوم      قائم �
 ي مردم بوده است، شناخته شد و چندين سال در اين سنگر مورد مراجعه

تـرين اتهامـات را متوجـه وي          ي سياست، بيش    ترين شخصيت سياسي كه در مقطعي از زمان براي بركناري وي از صحنه             مظلوم �
  است،اي از ابهام فرو رفته كردند و براي عموم مردم، اين دوران از زندگي ايشان در هاله

البالغه و حديث، كه شاگردان بسيار و بزرگـاني را در طـول عمـر پربركـت                    فلسفه، كالم، نهج   ي فقه و اصول،    شده استاد شناخته  �
 اند، خود تربيت كرده

هاي ايشان به صورت  فقيه و فقه دولت اسالمي تدريس كرده كه درس    ي واليت   راجع به مسأله  ي كامل    تنها مدرسي كه يك دوره     �
 ،باشد ي اهل تحقيق مي  استفاده كتاب نفيس به طبع رسيده است و به عنوان كتاب مرجع موردچهار جلد

ي  ي عروه و رساله ي عمليه و مناسك حج و حاشيه     و رساله گشا   ي مردم است و فتاواي راه      مرجع محترمي كه مورد عنايت قاطبه      �
 ،باشد ي مقلدين حضرتش مي له مورد استفاده استفتائات معظم

 سـال از عمـر      78كه اكنون   باري از تجربه     هاي فراوان ديده، با كوله     هايت، پيرمردي تلخي روزگار چشيده و فراز و نشيب        و در ن   �
وگو به راهنمايي و اندرز فكـري و معنـوي خـويش پرداختـه                سراسر تالش و كوشش خود را پشت سر گذاشته و در اين گفت            

 ....است، و

گـري هـستيم كـه در حـد      وگو نشسته است و در اين ميـان، مـا فقـط گـزارش         آيندگان به گفت  اكنون اين شخصيت بزرگوار با ما و با         
 گذشته را در ذهن استاد زنده كنيم و در ارتباط با نكـات مفيـد و نقـاط                   هايي، خاطرات   امكانات و اطالعات خود، كوشيديم با طرح پرسش       

ي ايـن    حرير كشيم و آن را بـراي آينـدگان بـه يادگـار گـذاريم و در تهيـه                  ي ت   له را به رشته     هاي معظم   مبهم مورد نياز تاريخ و جامعه پاسخ      
  :نمود مجموعه دو مشكل اساسي همواره رخ مي

و بـه حـداقل گفتـار اكتفـا      گفتنـد     سختي سخن مـي    شد به   مربوط به تعريف خودشان مي    نخست اين كه استاد در ارتباط با كارهايي كه          
اي  بستند و با اصرار گاهي تنها بـه اشـاره   رسيد لب فرو مي هاي برخي افراد مي ها، و كارشكني كردند و نيز هرجا سخن به تنقيص، سستي     مي

كرديم و از تحليـل وقـايع و مـسائل            هاي خويش از استاد پرسش مي      ها و شنيده   ي خوانده  فرمودند، ديگر اين كه ما تنها در محدوده         اكتفا مي 
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چه در ايـن مجموعـه        آنهاي چنداني نداشتيم، از اين رو         زندگي استاد گذشته بود آگاهي    چه در زواياي ذهن و        ي حوادث و از آن     پرده پشت
اميـد  : »و الميسور اليترك بالمعـسور    «. ي آن در اين شرايط براي ما ميسور بوده است          گرد آمده است، فقط بخشي از خاطراتي است كه ارائه         

  .گران قرار گيرد قدر در اختيار پژوهش هاي اين فقيه عالي ديدگاهتري از خاطرات و  هاي گسترده هاي مناسب آگاهي است در فرصت

  :توجه به چند نكته

هايي كه در ارتباط با هر فصل ارائه گرديده، مدارك و اسنادي است كه از سوي استاد بزرگوار، تصوير آن در اختيـار                        پيوست .1
 .باشد له موجود مي ما قرار گرفته و اصل آن نزد معظم

، بررسـي و تحليلـي از       »صـحيفةالنور «هاي    له در كتاب    هاي معظم  نامه و ديدگاه   و مدارك در ارتباط با زندگي     بسياري از اسناد     .2
هـاي كثيراالنتـشار،     ، روزنامـه  »اسـناد انقـالب اسـالمي     «، و نيز    »ها ها و قضاوت   واقعيت«،  »قدر  عالي فقيه«نهضت امام خميني،    

» هاي درسـي مـدارس      كتاب«، و   »ها نگاري تك«،  »مقاالت«له،   مقامي معظم  مويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي و دوران قائ          به
ايم و در حقيقت اين مجموعه را        ها در اين مجموعه خودداري نموده       آن  ي كالم از درج      آمده است كه براي پرهيز از اطاله      ... و

 .ها محسوب نمود آن ي  مكمل و ادامهتوان  مي

شد كـه در      بود، نكات جديد و مهم ديگري بر اين مجموعه افزوده مي            له در اختيار ما مي     ي ساواك معظم   ترديد اگر پرونده    بي .3
فرد ايشان در مبارزات ملت مسلمان ايران، و         له و نقش منحصربه     ي تاريخ انقالب و شخصيت معظم      شناخت زواياي ناشناخته  

ي آن    ود، بدين اميد كه در آينده مجموعـه       نم  نيز درك ميزان حساسيت ساواك شاه نسبت به ايشان، افق جديدي را روشن مي             
 .اسناد در اختيار پژوهندگان تاريخ انقالب اسالمي قرار گيرد

ي   ها اصرار داشتند كه همه      پيوست ها و همچنين در مورد بخش       له در پاسخ پرسش     مطلبي كه الزم به ذكر است، اين كه معظم         .4
ها  واقعيت«: فرمودند  ايشان مي . و يا مخالف نظر فعلي ايشان باشد      مطالب ثبت شود؛ هرچند بسا خود ايشان را زير سؤال ببرد            

يك از ما هم معصوم نيستيم و قبل از اين كه ديگران از ما انتقاد كنند، خود ما بايد از خود انتقاد كنيم و  بايد حفظ شود و هيچ  
انـل كـل    «فرمودند كه     روجردي را بيان مي   العظمي ب   اهللا  ي استاد بزرگ، مرحوم آيت     و كراراً فرموده  » در رفع اشكاالت بكوشيم   

 .»يوم رجل

ي اماميه، به غيـر از       طبق اعتماد ما شيعه   . باشيم  سازي و مطلق كردن افراد نمي      وجه ما در صدد قهرمان      هيچ  در اين مجموعه، به    .5
معـرض خطـا و اشـتباه    هـا در   ي انسان  است، همهها را از گناه و اشتباه مصوم نگاه داشته آن چهارده معصوم پاك كه خداوند      

تري برخوردارنـد     ها از ديگران پيشي گرفته و از خطاهاي كم         ها كساني هستند كه در نيكي       باشند، اما همواره بهترين انسان      مي
 .سرمشق گرفتن از اين فرزانگان كافي استو همين اندازه براي احترام نهادن و 

  ».حد معيابهو من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفي المرأ نبال أن ت«

در پايان، اميدواريم اين تالش مورد قبول مردم آگاه و صاحبان اصلي انقالب، زجركشيدگان، شهيددادگان و شيفتگان انقـالب اسـالمي                     
هـاي تاريـك و      خانـه  اند در فرامـوش    در هر گوشه از جهان قرار گيرد، و به دست نااهالن و نامحرماني كه از دور هم دستي بر آتش نداشته                    

  .رهاي متروك به فراموشي سپرده نگرددانبا

  .والسالم عليكم و علي جميع عباداهللا الصالحين
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  قدر مقدمه فقيه عالي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .الحمد هللا رب العالمين، و الصلوة و السالم علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنةاهللا علي أعدائهم أجمعين

گيـرد، لـذا نـسل معاصـر انقـالب            ب همچون خود انقالب معموالً در معرض تحريف و تعـرض قـرار مـي              جا كه تاريخ هر انقال      از آن 
شده نگاشته شود، خود اقدام نموده و بـا تعهـد كامـل، در              اي تحريف  مسؤوليت دارد تا پيش از آن كه تاريخ انقالبش توسط ديگران به گونه            

وادث انقالب قرار دهد تا به صحت و دقـت قـضاوت آنـان كمـك نمـوده و از                    هاي آينده را در متن جريانات و ح        حد اطالع خويش، نسل   
  .درستي در تاريخ ثبت نمايد جانب ديگر لحظات حساس آن را به

كـه در   ) اهللا مقامه  اعلي(ويژه مرحوم امام خميني       از آغاز نهضت اسالمي در ايران به هدايت و رهبري روحانيت، به           جا كه اينجانب      از آن 
ضور داشته و در حد قدرت و توان از هيچ تالش و كوششي جهت رشد و شكوفايي نهضت و نهايتاً پيروزي انقالب دريغ                       ي مراحل ح    همه

ي تـذكرات   ام و پس از آن نيز جهت تحكيم نظام اسالمي و پياده شدن اهداف انقالب و تحكيم موقعيت اجتماعي رهبر فقيد با ارائـه                   ننموده
منـدان بـه     ام، لذا توسط جمعي از دوسـتان و عالقـه          اً شاهد و ناظر بسياري از حوادث و جريانات بوده         ونظريات خيرخواهانه كوشيده و قهر    

بر ايـن اسـاس،     . هاي آنان ارائه نمايم     ياد دارم، در پاسخ به پرسش     چه را كه از خاطرات حوادث انقالب به           تاريخ انقالب، خواسته شد تا آن     
شتغاالت علمي و درسي و مراجعات مختلف و نداشتن فرصت كافي به دليل آن كـه بـه حفـظ     رغم ا   پيش از حصر غيرقانوني در منزل، علي      

رغم گذشت زمان در خـاطر   چه را كه علي وگو، آن ها جلسه گفت  تاريخ صحيح انقالب اهتمام فراوان دارم، پيشنهاد آنان را پذيرفته و طي ده            
ي   ت كه در زمان حصر، به دفعـات مـورد بـازبيني و اضـافات الزم از ناحيـه                  ي اين جلسات اس    شده كتاب حاضر، تنظيم  . داشتم، ارائه نمودم  
  .گردد ته و خدمت مردم شريف و هوشيار كه صاحبان اصلي انقالب و تاريخ آن هستند، تقديم ميفاينجانب قرار گر

خودداري شده است و در مواردي       االمكان از ذكر نام    گرديد، حتّي   اي موجب تنقيص افراد مي     قابل ذكر است در مواردي كه بيان خاطره       
  .ناكرده تنقيص افراد صرفاً جهت حفظ امانت و قداست تاريخ بوده است، نه خدايناچار نامي از اشخاص به ميان آمده،  كه به

ي خدمتگزاران به انقالب و       ي فضال و دوستان متصدي اين كار مهم تاريخي، سالمت و توفيق آنان و همه                ضمن تقدير و تشكر از همه     
  .والسالم علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته. فرهنگ مترقي اسالم عزيز را از خداوند متعال خواستارم

  1379 / 2 / 15 ـ 1421الحرام   محرم29

   المقدسة، حسينعلي منتظريقم
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  ّاولل 
الت ف ید و  ھان، اسا   یآباد، ا

  )ش. هـ1301 ــ 1320(
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  از خانه تا مدرسه

العظمي منتظري هستيم تا از تجربيات پربها و باارزش ايـشان از آغـاز                اهللا  قدر، مرجع بزرگوار، حضرت آيت      خدمت استاد محترم، فقيه عالي    : س
كنيم وضـعيت خـانوادگي و        طلبگي تا مراحل مختلف تدريس و اجتهاد و فقاهت استفاده كنيم، به عنوان نخستين سؤال از ايشان درخواست مي                  

  . و آغاز طلبگي خود را براي ما بيان فرماينددوران كودكي

  .اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

كنم كه در صدد تحقيق يك سري مسائل مربوط به روحانيت هستند، گرچه من خودم را در آن مقامي كـه                       اوالً من از برادران تشكر مي     
ي كوچك هستم، ولي تحقيقات شما راجع به روحانيت و حوادث مربوط به انقـالب اسـالمي    من يك طلبه . دانم  آقايان ذكر كردند قابل نمي    

  . ايران قابل تقدير است

البته باغ و زمـين هـم   . پدرم كشاورز بود و وضعش از نظر مالي خيلي بد بود   . آباد اصفهان به دنيا آمدم     ي كوچكي در نجف     من در خانه  
حـاج شـيخ احمـد    «آباد يك روحاني مورد احترامـي بـود بـه نـام       آن زمان در نجف   . ولي رعيت مردم بود   . از خودش يك مختصري داشت    

ي    با بازاري، با كشاورز، با ضعفا، با فقرا، بـا همـه            شد،  ايشان بر خالف ساير روحانيون، در متن اجتماع وارد مي         ). اهللا مقامه  اعلي(» 1حججي
اش بود،    پدر من هم در عين حال كه مشغول كشاورزي         .كرد  لم و دانش و آموختن مسائل ديني مي       ها را تشويق به ع      ها مربوط بود و اين      اين

آبـاد، از بـازاري و    مرحوم حاج شيخ احمد كاري كرده بود كه شايد نصف مردم نجـف         . كرد  در جلسات مرحوم حاج شيخ احمد شركت مي       
پدر من يـك روز  .  آشنا شده بودندي بدون اين كه به مدرسه رفته باشند،ا دازهكشاورز، با مسائل ديني با قرآن، با احاديث، با عربي، تا يك ان      

اغلب . ولي در همان حد كه درس خوانده بود، به مسائل ديني خيلي خوب وارد بود              . ي طلبگي براي درس خواندن نرفته بود        هم به مدرسه  
 مـن در    .اش را داشت   خواند و تا آخر عمر كار كشاورزي        ت مي كرد هم نماز جماع     دانست و اين اواخر هم سخنراني مي        قرآن را از حفظ مي    

جا   معلم آن.ي ملي رفتم  يكي دو ماه هم به يك مدرسه      . هاي سابق هم چهار پنج ماهي رفتم        به مكتب . ابتدا مقداري پيش پدرم درس خواندم     
بعد پدرم مرا به يك مكتب برد و بعد از . تميك روز به جهت بدي خط، با شالق مرا زد و من مريض شدم و از آن پس ديگر به مدرسه نرف                  

هاي عربي و صرف مير را    ها در آن مسجد يك مقدار صيغه        مدتي هم شب  . مدتي برد در مسجدي جنب منزل مرحوم حاج آقا حسن قريشي          
  ..بيات خواندم حاج شيخ غالمحسين منصور، ادحجةاالسالمچند ماهي هم اصفهان، نزد مرحوم . بعد من را فرستادند اصفهان. خواندم

  العظمي حائري يزدي اهللا مهاجرت به قم و عنايت آيت

من متولـد   .  شمسي 1314ي    بود؛ سنه  2العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري      اهللا  در زمان مرحوم آيت   . بعد شرايط جور شد و به قم آمدم       
من . كردند  ي فيضيه امتحان مي     ه گذاشتن در مدرسه   ها را براي عمام     طلبه در همان زمان از طرف دولت     .  ساله بودم  13وقت    آن.  هستم 1301

. خواستم عمامه بگذارم البته من نمي . ي دوم   ي اول و فرداي آن، امتحان دوره        يعني يك روز امتحان دوره    . دو دوره را در دو روز امتحان دادم       
                                                

 آباد ق، مدفون در پارك نماز نجف. هـ1365متوفاي سال  1

ق به رحمت ايزدي پيوستند و در مـسجد باالسـر، در كنـار حـرم مطهـر      1355العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي در سال   اهللا  مرحوم آيت  2
 .تندمدفون هس) س(حضرت معصومه 



  9  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

هـا شـهريه      عبدالكريم حائري گفته بودنـد بـه بچـه        العظمي حاج شيخ      اهللا  مرحوم آيت . دادند  شهريه هم به من نمي    . حدود ده ماه در قم بودم     
من يادم هست در طول     . شود يك ريال    دو تا ده شاهي مي    . پدرم روزي ده شاهي براي من مقرر كرده بود        .  خيلي هم وضعمان بد بود     .ندهيد

هـا خـوب    خالصه وضـع طلبـه  .  نداشتمكردم، ولي توان خريد آن را ها استشمام مي ها را از دكان اين ده ماه كه در قم بودم، بوي اين سوهان      
. اهللا حاج شيخ عبدالكريم و مورد اعتمـاد ايـشان بـود    ي مرحوم آيت  آقاي حاج شيخ ابراهيم رياضي، مقسم شهريه      حجةاالسالممرحوم  . نبود

تا اين كه يـك     . يه بدهيم ها شهر   دهد كه به بچه     گفته بودند نه، قانونمان اجازه نمي     . ايشان وساطت كرده بود كه براي من شهريه درست كنند         
حـاج شـيخ   . بار در همين حمام خان قم، مرحوم حاج شيخ عبدالكريم تصادفاً آمدند حمام و من هم با حاج شيخ ابراهيم رفته بـودم حمـام              

ر بعـد حـاج شـيخ عبـدالكريم يـك شـع           . گفتم شما به او شهريه بدهيد، اين است         ابراهيم به حاج شيخ عبدالكريم گفت اين بچه كه من مي          
ايشان خيلي خوشش آمد و تعريفم را كرد و اين باعث شده بود كه اجازه دهند مبلغ ده تومـان را       .  از من پرسيد و من توضيح دادم       1سيوطي

  .به اقساط به من بدهند

  العظمي حائري اهللا ي قم در زمان آيت ي علميه حوزه

اي بـه   ي قم و شرايط تحصيلي طالب خاطره ي علميه چه از وضعيت حوزه اهللا حائري رياست حوزه را داشتند، چنان در آن زمان كه مرحوم آيت  
  .ياد داريد، بيان فرماييد

ي مرحوم حاج شيخ عبدالكريم بود  كاره مرحوم حاج ميرزا مهدي بروجردي، همه. كردم ي حاج مالصادق زندگي مي آن زمان در مدرسه
يادم هست كه حاج شيخ غالمحـسين منـصور         . حوم حاج شيخ عبدالكريم بود    تر از مر   كه پول و شهريه دست او بود و اصالً او سرش شلوغ           

اوضـاع اجمـاالً بـه      .  چقدر زحمت كشيدند كه فقط حاج ميرزا مهدي را بتوانند ببينند كه مثالً براي ايشان شهريه قرار بدهد                  كه استاد ما بود،   
اما حاج شيخ ابراهيم رياضـي و       . لماي بزرگ، سر و كار نداشتم     طلبه بودم و با مرحوم حاج شيخ عبدالكريم و ع          ولي من بچه  . اين شكل بود  

مثالً مرحوم حاج شيخ ابوالمكارم، پـدر مرحـوم آقـاي ربـاني املـشي و از                 . ديدم  حاج شيخ غالمحسين منصور و بعضي علماي ديگر را مي         
كـردم كـه يـك        گريه مي . ش پاره شده بود   ا چند وقت بعد يك صفحه    . جا بود و من يك كتاب جامي از ايشان امانت گرفتم            علماي املش آن  

ي حـاج مالصـادق،       يـادم هـست در مدرسـه      . ها خيلي كـم بـود      امكانات طلبه . اش پاره شده، چطور من اين كتاب را به ايشان بدهم           صفحه
ان در سـطح  مـ  مخصوصاً من كـه سـطح زنـدگي   . هاي اصفهان خيلي وضعشان بد بود ولي طلبه. هاي رشتي نسبتاً امكاناتشان خوب بود       طلبه

  .خيلي نازلي بود

  روابط مرحوم حاج شيخ عبدالكريم با مردم عادي چگونه بود؟

اهللا حاج    خواندند و همان وقت آيت      آمدند نماز مي    مردم همه مي  . خواندند  آمدند در صحن حضرت معصومه نماز جماعت مي         ايشان مي 
 حاج سيد احمد تقريباً چهارصد پانصد طلبه پشت سـرش نمـاز             .خواند  ي فيضيه نماز جماعت نمي      سيد احمد خوانساري هم داخل مدرسه     

داد، سوار    تر مردم عادي بودند و به محض اين كه سالم نمازش را مي              ولي بيش . شد  نماز حاج شيخ، صحن كوچك پر مي      براي  . خواندند  مي
  .شد، من خبر ندارم اداره ميولي اين كه منزل و بيت ايشان چگونه . ريختند دورش وگرنه مردم مي. رفت شد و مي االغش مي

                                                
شـود و بـه نـام شـارح آن،            هـا تـدريس مـي       هاي سطح مياني ادبيات عرب است كـه در حـوزه            ، از كتاب  »البهجة المرضية في شرح االلفيه    «كتاب   1
 .معروف است» الدين سيوطي جالل«
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  بازگشت به اصفهان

خوانـدم و هـم نـزد          ادبيـات مـي    در اين مدت هم نزد مرحوم آقاي منصور       . ي حاج مالصادق ماندم     من حدود ده ماه در قم، در مدرسه       
آبـاد، يـك      رفـتم نجـف     ر مي در اصفهان دو هفته يك با     . برگشتم اصفهان . بعد ديگر نتوانستم بمانم   . خواندم  مي» شرايع«مرحوم آقاي رياضي    

لذا . اما در قم اين امكانات نبود     . گذراندم  ها مي   آوردم و يكي دو هفته با اين        ها مي   بقچه نان و يك مقدار ماست و سنجد و گردو و مانند اين            
 آقاي حاج مال    حجةاالسالمم  اما مرحو . دادند  مردم هم وجوهات مي   . ي اصفهان داير بود     وقت حوزه   آن. نتوانستم قم بمانم و به اصفهان رفتم      

البته معروف بـود    . فرستاد نجف   گرفت مي   العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني، وجوهاتي را كه مي         اهللا  ي مرحوم آيت    حسينعلي صديقين، نماينده  
 ن در مدرسـه  مـ . تـدريج مـردم را بـه وجوهـات دادن عـادت داد             دادند و مرحوم آقا سيد ابوالحسن بـه         تر وجوهات مي    كه مردم در ابتدا كم    

. حجره بـوديم  بزرگ اصفهان ساكن بودم و با حجةاالسالم آقاي حاج شيخ ابوالقاسم مسافري كه اآلن در نارمك تهران مسجد دارند، هم                  جده
در واقـع   . دادنـد   ي مدرسه، به هر حجره چهار قران مي        در هر ماه از محل موقوفه     . خواند   مي سيوطيخواندم و ايشان گويا        مي شرح لمعه من  

مـا بـه ايـن شـكل     . آورديـم  آباد مي  هريك از ما دو قران شهريه داشتيم و مابقي ديگر همان نان و ماست و چيزهاي ديگري بود كه از نجف                    
. دانم  هاي سطح باال را نمي      طلبه. شد  هاي در سطح ما داده نمي       شود، آن زمان به طلبه      گونه كه حاال وجوهات تقسيم مي       اين. كرديم  زندگي مي 

ي اصفهان چيزي  فرستند نجف و به حوزه شود مي   چون همه معترض بودند كه چرا وجوهي را كه داده مي           .ها هم خبري نبود     آن  راي  ظاهراً ب 
مدارس بود كه بعد موقوفات را هم از طـرف    همان موقوفات   . ها شهريه بدهند، رايج نشده بود       اي كه به حوزه    وقت چنين شيوه    آن. دهند  نمي

  .اين چهار قران هم قطع شددولت تصاحب كردند و 

ايمـاني   آقـا يحيـي فقيـه       با حجةاالسالم آقـاي حـاج      آباد است و نيز     يك مدتي هم با حجةاالسالم آشيخ اسداهللا نوراني كه اآلن در نجف           
 مـا را راهنمـايي   هـا كـسي   البتـه در آن زمـان  . كرديم  را مباحثه ميتفسير صافيايماني  آقا يحيي فقيه   مدتي هم با آقاي حاج    . كرديم  مباحثه مي 

كنند كـه چـه    ها را راهنمايي مي    آن  گذارند،    بينيم بعضي مدارس در قم يا جاهاي ديگر هست كه براي طالب برنامه مي               اآلن مثالً مي  . كرد  نمي
 مثالً من تا وقتي كه .بودوقت ن ها آن ولي اين برنامه. هاست جور چيزها جزو برنامه البالغه، تاريخ، و اين مثالً قرآن، نهج. هايي را بخوانند درس

گونه علوم     اين بعد مرحوم حجةاالسالم حاج شيخ غالمحسين منصور مقداري       .  حساب و عددنويسي خوب بلد نبودم      خواندم،   مي شرح لمعه 
صـرف  خـصوص     ، بـه  المقدمات جامعگفتم، گاهي      درس مي  سيوطيگاهي  . بعد من در اصفهان شروع كردم به درس گفتن        . را به من ياد داد    

كنم آقايـان از درس       و لذا من توصيه مي    . ها ي اين درس   ي بسيار مهمي بود براي من در مطالعه         اين انگيزه . بيست الي سي شاگرد داشتم    . يرم
خواهد پيش شاگردها روسفيد باشد و        چون باألخره مي  . كند كه مطلب را خوب درك كند        درس گفتن انسان را وادار مي     . گفتن غفلت نكنند  

هـا   ي همـين درس گفـتن       ام، به واسطه   خالصه اگر من چيزي ياد گرفته     . شود براي اين كه مطالعه كند، فكر كند          اين انگيزه مي   .آبرويش نرود 
به همين جهت افراد از درس مـن      . بيانم هم خيلي ساده بود    . صرف مير شروع كردم، بعد انموذج و صمديه و بعد هم سيوطي           از  . بوده است 

مـثالً مـا يـك وقـت        . ولي هم از نظر مادي در مـضيقه بـودم هـم از نظـر اسـتاد                . ج سالي را در اصفهان گذراندم     چهار پن . كردند  استقبال مي 
. »مـسجد سـيد   «نزديـك   » ي ميرزاحـسين    مدرسـه «اين اواخر در اصفهان يك آقايي را پيدا كـرديم در            . ي منطق بخوانيم   خواستيم منظومه   مي
. رفتـيم، اسـتاد نيامـده بـود         پياده شايد چنـد كيلـومتر مـي       .  اگر هم بود ما پولش را نداشتيم       بر فرض .  چيزها نبود  ها كه ماشين و اين     وقت  آن

اهللا حـاج شـيخ    بـزرگ، مرحـوم آيـت    ي جـده  استادي كه نسبتاً منظم داشتيم در مدرسـه      . آمد  شد استاد گيرمان نمي     ها مي  خالصه خيلي وقت  
را » مكاسـب «، و يك مقـدار  »رسائل«، يك مقدار »قوانين«، يك مقدار »لمعهشرح «يك مقدار ، »معالم« كه  بود 1آبادي  محمدحسن عالم نجف  
 را درس   شـرح لمعـه   طور كه من شنيدم، ايشان شصت سـال           اين. خدا رحمتش كند  . ايشان درسش خيلي منظم بود    . خدمت ايشان خوانديم  

خيلي بعد ما هم پـيش ايـشان        .  را خوانده بود   معهشرح ل اهللا حاج سيد احمد خوانساري پيش ايشان          كردند كه مرحوم آيت     نقل مي . گفته بود 
آقـا   ايماني و حـاج    آقا مصطفي فقيه   والمسلمين آقايان حاج سيد عباس صفي و حاج        االسالم ضمناً، نزد حضرات حجج   .  را خوانديم  شرح لمعه 

                                                
  فوالد اصفهان ي كازروني تخت ق، مدفون در تكيه1384متوفاي سال  1
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ين است كه اين چهار پنج سـال  غرضم ا.  را خواندمشرح لمعههايي از  الديني كچويي و حاج شيخ محمدتقي هرندي نيز قسمت   حسين نظام 
  .در اصفهان، وضعمان اين بود

ي خـود، آيـا       از شـاگردان آن دوره    . فرموديـد   هاي سطوح پايين را هم تدريس مـي         كرديد، درس    را تحصيل مي   شرح لمعه فرموديد در زماني كه     
  كساني را به ياد داريد؟

، بـه  »سـده «در اصفهان يك پيرمردي بـود از اهـالي   .  را يادم نيستولي اصفهان . بعضي از شاگردهاي قم را يادم هست      . نه، يادم نيست  
آمـد پـيش مـن درس         مي. حدود هشتاد و پنج سال داشت     . خدا رحمتش كند  . اسمش مال عبدالرحمن بود   . »شهر خميني«اصطالح اين زمان،    

  .من بايد درس بخوانم مجتهد بشومگفت  خواني؟ مي مال عبدالرحمن، تو درس براي چه مي: گفتم به ايشان مي. خواند  ميمير صرف

  شناختيد؟ عاملي و آقاي حاج شيخ علسي مشكوة را هم مي شهر، آقاي حاج شيخ عبدالجواد جبل شما از علماي خميني

هـا    آن  ولي بعد در قم بـا       . وقت كه من اصفهان بودم، حاج شيخ عبدالجواد و آقاي مشكوة قم بودند              آن. شناختم  ها را نمي    آن  در آن زمان    
  .ها از بزرگان علما بودند آن رفيق بوديم و . آشنا شدم

  آمدند چند نفر بود؟ تعداد شاگرداني كه پاي درس شما مي

  .شد اتاق پر مي. وپنج تا سي نفر شاگرد داشتم دادم، بيست  درس ميمير صرفمن در اصفهان كه 

  در آن زمان هنوز معمم نبوديد؟

  .دمي دوم كه آمدم قم معمم ش نه، من در دفعه

  اي اگر داشتيد، بفرماييد چه كساني بودند و معاشرت شما با يكديگر چگونه بود؟ مباحثه حجره و يا هم حضرتعالي در اصفهان هم

تر بود و آدم خيلي متديني        مباحثه داشتم كه از من خيلي بزرگ       مدتي يك هم  . تر نبود   من آن وقتي كه به اصفهان رفتم، دوازده سالم بيش         
ايـشان بعـد از مباحثـه    . پدرم به اعتبار اين كه من بچه بودم، من را به ايشان سپرده بود كه مثالً از من مواظبت كند              . م بوديم حجره ه  هم. بود
من بايد غذا بپزم، جارو كنم، كارهاي ديگر حجره را انجـام  . ي من گذاشت بر عهده رفت به سراغ نماز جماعت و عبادتش و كارها را مي   مي

ايشان گـاهي بـا   . هاي خود باشند اي حجره ها مواظب حقوق هم طلبه بچهگويم كه  ها را مي اين. كرد رها را به من تحميل ميگونه كا  اين. بدهم
بعـد تـصادفاً يـك      . شـدم   زد، تا جايي كه من خيلي دلگير شده از اصل طلبگي هم سـير مـي                 شايد سيلي هم به من مي     . كرد  من دعوا هم مي   

مربـي بايـد    . جوري هـم داشـتم     منظور اين كه من گرفتاري اين     . من ديگر از اين جهت راحت شدم      . بازيجوري شد كه ايشان را بردند سر      
هـاي   اي مباحثـه  از جمله هـم   . تر است، كارها را به او تحميل نكند         هميشه روحيات و افكار طرف را مالحظه كند و به خاطر اين كه كوچك             

 را تـا اول بـاب قـصر    مطولهايي كه براي من خيلي نافع بود، اين بود كه من  ه مباحثهاز جمل. ديگر من، مرحوم حاج ميرزا محمد معين بود 
وقت اين بحـث   آن.  با هم مباحثه كنيم، بدون اين كه از كسي چيزي بپرسيم          مطولبعد ايشان گفت بيا از اول باب قصر تا آخر           . خوانده بودم 

 از باب قصر به بعد، يعني معاني و بيان و بديع، تا    ه كنيم و همين كار را هم كرديم و        ما ناچار بوديم با فشار مطالع     . آورد  به ما خيلي فشار مي    
باألخره خودمـان تـا آخـر آن را مطالعـه و مباحثـه كـرديم و آن                  . الشواهد ببينيم  هايش را ببينيم، جامع    آخر مطول، همه را مجبور شديم لغت      

  . براي تقويت ما خيلي مؤثر بود مباحثه
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  حاج شيخ احمد حججياهللا  شخصيت آيت

  .تري بفرماييد آباد، توضيحات بيش ي علما و روحانيون نجف خصوص درباره لطفاً در رابطه با افرادي كه در رشد و تربيت شما مؤثر بودند، به

، به  مرحوم حاج شيخ احمد   . اهللا حاج شيخ احمد حججي بود       آباد، مرحوم آيت    در آن زمان يكي از روحانيون بسيار خوب و مؤثر نجف          
گـويم بيايـد نفـسش بـه      حاج شيخ احمد را مي«گفتند  در آن زمان به شوخي به كسي مي. آباد معروف بود جذب و پرورش طالب در نجف  

داد يك مقدار استعداد دارنـد، هـر جـور بـود      هايي را كه تشخيص مي بچه. جور بود اخالق او اين. »ات را ببرد طلبه كند   ات بخورد، بچه   بچه
دارد   آخـه پـول را برمـي      «: گفت  خورد و مي    هميشه هم حرص مي   . كرد  ها مي   آن  هايي هم به     گاهي اوقات يك كمك   . به بشوند بردشان طل   مي
خواهد چه كند؟ مگر غيـر از ايـن كـه     مگر آسيد ابوالحسن اين پول را مي. خورد بينيم كه گرسنگي مي جا طلبه را مي  فرستد نجف، ما اين     مي

حـاج شـيخ    . وسيله كه نداشتيم  . خواستيم برويم اصفهان    گاهي اوقات فرض بگيريد مي    . وب، امكانات كم داشت   ولي خ » دهد؟  ها مي   به طلبه 
از اصـفهان تـا     )  كيلـومتر  30(حـدود پـنج فرسـخ       . برد  كرد، يا نان و وسايلمان را با االغ تا اصفهان مي            ما را سوار مي   . احمد يك االغ داشت   

آبـاد، مقـداري نـان و وسـيله بـرداريم و              شنبه و جمعه از اصفهان برويم نجف       ي ما بود كه پنج      برنامه بار اين    دو هفته يك  . آباد راه بود    نجف
هـاي مـردم را بـه درس خوانـدن و             منظور اين است كه مرحوم حاج شيخ احمد روي تربيت طالب عنايت داشت و بچه              . برگرديم اصفهان 

آباد   آباد، از متمولين نجف     ي نجف  جمعه  آقاي حاج شيخ عباس ايزدي، امام      اهللا  مرحوم آيت من يادم هست كه پدر      . كرد  طلبه شدن تشويق مي   
به .  آخوند و روحانيت سروكار ندارند و مرحوم حاج شيخ احمد از حاج شيخ عباس خيلي خوشش آمده       شد بگويي با    از كساني كه مي   . بود

من اين اشخاص   «: فرمود  مي. كرد  ص را به طلبگي تشويق مي     گشت و اشخا    در دهات هم مي   . الحيل او را آورد اصفهان كه طلبه بشود        لطايف
هـا دو يـا سـه      بلكه ايـن  . خواهند  مردم فقط مجتهد نمي   . ها همه بمانند مجتهد بشوند      مقيد هم نيستم كه اين    . برم درس طلبگي بخوانند     را مي 

ـ     السعاده معراجي فارسي هم كه بخوانند، يك        سال كه بمانند، يك رساله     د، نمازشـان را هـم كـه بتواننـد درسـت بخواننـد،               هم كه ياد بگيرن
روند و اين مسائل را بـراي مـردم           ها در دهاتشان مي     اين.  بسيار مؤثر است   قدر كه گليم خود را بتوانند از آب بيرون بكشند، همين هم             همين
. كـرد   ها هم سفارش مي    ن حتّي به اداري   ايشا» .آيد و اين در رشد مردم مؤثر است         گويند و سطح اطالعات و معلومات ديني مردم باال مي           مي
ي فارسـي و      خوانـدن رسـاله   » .تـان  بعـد هـم برويـد سـراغ كـار و زنـدگي            . ا صبح به صبح، نيم ساعت بياييـد درس بخوانيـد          ببا«: گفت  مي

ي آن  آباد و حومه  نجفايشان واقعاً به. هاي ايشان بود هاي كوچك قرآن، جزو برنامه السعاده و ياد دادن و تشويق به حفظ كردن سوره معراج
هـايي از    ضمناً، قـسمت  . ي ايشان هستم   شده من هم تقريباً تربيت   . شدگان ايشان بودند   پدر من و خيلي افراد ديگر، از تربيت       . خيلي حق دارد  

 از دنيـا رفـت و        متأسفانه در اثر مرض قند و كفگيـرك        بعد ايشان . اصفهان، نزد ايشان خواندم   » ي نوريه   مدرسه«كتاب سيوطي را نيز من در       
  ).رحمةاهللا عليه(عمر زيادي نكرد 

  كرد يا نه؟ لطفاً بفرماييد مرحوم حاج شيخ احمد حججي، آيا در مسائل اجتماعي سياسي آن زمان كه ظاهراً زمان رضاشاه بود، دخالت مي

نمازشـان را در مـسجد      .  نداشـتند  آباد خيلي با مردم سروكار      روحانيين ديگر در نجف   . احمد، بسيار عالم روشني بود    مرحوم حاج شيخ    
اش يـك سـر      ولي بـرعكس، مرحـوم حـاج شـيخ احمـد خانـه            . بپرسدحتّي كسي جرأت نداشت از آقا يك مسأله         . رفتند  خواندند و مي    مي

. دز هاي مختلف سـر مـي   در بين راه به دكان. افتاد برود مسجد معموالً يك ساعت به غروب راه مي    . آباد بود و مسجدش يك سر ديگر        نجف
كـنم تـشريف      آقـا خـواهش مـي       گفت حـاج    اي داشت، كاري داشت، نزاعي و اختالفي داشت، مي          يك كسي مسأله  . پرسيدند  مردم مسأله مي  

داد، وجوهـاتش را حـساب        داد، نماز يادش مـي      داد، وضو يادش مي     كرد و جوابش را مي      اش را حل مي    ايشان در همان دكان مسأله    . بياوريد
زنـان وارد بـاغ      ايشان قدم . چراندم   من يادم هست يك زمان پنج شش ساله بودم و در باغ گوسفند مي              ....كرد و   ل مي كرد، اختالفات را ح     مي

آن .  شـما كـار دارد     من دويدم رفتم به پدرم گفتم يك كسي كه يك چيزي روي سرش هست، آمده با               . شدند و سراغ پدرم را از من گرفتند       
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در بيـان مـسائل و      . ايشان خيلي با مردم خودماني بـود      .  پدرم آمد ديد مرحوم حاج شيخ احمد است        ..دانستم  ي عمامه را نمي     زمان من كلمه  
  .جا خيلي مطرح نبود اما راجع به مسائل سياسي، اين مسائلي كه اآلن هست، آن روزها در آن. ذوق بود احكام خيلي خوش

وچهار  آباد آمده، در آن زمان بيست       هنگامي كه ايشان به نجف    . دآباد بو   ي نجف  از كارهايي كه مرحوم حاج شيخ احمد كرد، اصالح قبله         
اند و حتّي تا اين اواخـر        كرده  در ابتدا مردم با نظر او مخالفت مي       . ي شما درست نيست    به مردم گفته است اين قبله     . تر نبوده   پنج سالش بيش  

بگيـرد و  شـود از علمـاي اصـفهان كمـك      خره ايشان مجبـور مـي  تا اين كه باأل. دانستند آباد نظر او را درست نمي     بعضي از روحانيون نجف   
وپـنج درجـه     ها به طرف جنوب، يعني با چهل        آباد سال   اهللا حاج ميرزا محمدصادق را آورده بود و ثابت كرده بود كه مردم نجف               مرحوم آيت 

در اظهار عقيـده و انتقـاد،       . دم مقاوم و شجاعي بود    بسيار آ . گونه خدمات براي مردم داشت      ايشان از اين  . اند خوانده  انحراف از قبله، نماز مي    
اين يعني چه كه مردم بترسند به يك روحاني حرفـشان  . روحاني بايد در ميان مردم باشد«: گفت مي.  روحانيت هراسي نداشت   حتّي انتقاد از  

  ».را بزنند

آبـاد    هـاي قـديمي نجـف       هم در يكي از خانـه      ايشان برعكس ساير روحانيون، زندگي تشريفاتي و بيروني و اندروني نداشت و تا آخر             
كـرد،    ايشان در همان خانه هم از مردم پـذيرايي مـي          . كردند  ها در يك اتاق زندگي مي       آن  دو تا زن هم داشت كه هر كدام از          . كرد  زندگي مي 

جـور نبـود كـه مـثالً وجـوهي            ناي. برادرشان هم در آن خانه بودند     . اش بود  كرد، هم محل زندگي     داد، هم مباحثه مي     هم مجلس تشكيل مي   
اين كه گاهي اوقات شعار داده . كرد ميخيلي ساده زندگي    . اصالً در زندگي هيچ تشريفاتي نداشت     . برسد، ايشان خرج زندگي خودش بكند     

ايـشان در   . اشتندبه همين جهت مردم خيلي به او ايمان د        . گونه بود   سطح مردم ضعيف باشند، واقعاً ايشان اين       شود كه روحانيون بايد هم      مي
در آن زمان، عروةالوثقي    » .تر نيست   آقا حسين بروجردي از آسيد ابوالحسن كم      «: گفت  آيد همان وقت مي     يادم مي . مسائل واقعاً اهل نظر بود    

 بروجردي  ي آقاي  من حاشيه «: گفت  ايشان مي . اهللا بروجردي هم بر عروةالوثقي حاشيه زده بود         از جمله آيت  . با چهار حاشيه چاپ شده بود     
خالصه . العظمي آقاي بروجردي در بروجرد بودند       اهللا  آن زمان مرحوم آيت   » .نيستتر    ايشان اگر از آسيد ابوالحسن بهتر نباشد، كم       . ام را ديده 

» .مـا كتـاب نـداريم     آقـا   «: يك بار من به ايشان گفتم     . كرد  مرحوم حاج شيخ احمد اهل تشخيص بود و خودش هم در مسائل اظهار نظر مي              
اش  خـودش در خانـه    » .كتاب را برو در كتابخانه مطالعه كن يا امانت بگيـر          . اگر پول گيرت آمد، خرج كن، بخور، سالم باش        «: ايشان فرمود 

اي  كتاب انبار بكني چـه فايـده  «: گفت مي. تر نداشت يك دوره وسائل و تقريرات اصول شيخ انصاري و دو سه كتاب ديگر از اين قبيل بيش              
سعي كنيد خودتـان را سـالم نگـه    «: گفت مي» .دهد كند و پس مي گيرد و مطالعه مي  كتاب را آدم از يكي امانت مي      . سالم باشي دارد؟ بايستي   

سليقه بود و  ايشان در جمع بين روايات، بسيار خوش   » اي دارد؟  اگر كتاب باشد و نتوانيد مطالعه كنيد چه فايده        . داريد كه بتوانيد مطالعه كنيد    
 بـه   االغ ايشان رسيد  . رفتيم  يك روز همراه ايشان به اصفهان مي      . داد كه در مسائل اظهار نظر كنند و حرف خود را بزنند              بال مي  به افراد پر و   

ببين اين االغ بـه     . انسان بايد با انسان ديگر خوب برخورد كند       . آشيخ حسينعلي «: گفت. يك االغ ديگر و هر دو االغ بنا كردند به صدا كردن           
همين حجةاالسالم آقـاي  . كرد  اين سبك برخورد مي طلبه ايشان با من بچه » .كند  پرسي مي  سالمتي و احوال   سيد چطور دارد چاق   آن االغ كه ر   

رفتيم كوشك، ايشان در بين نماز        شيخ قنبرعلي مهرابي كه اآلن از علماي كوشك است، من يادم هست كه در بين راه با حاج شيخ احمد مي                    
. تو بايـد بيـايي طلبـه بـشوي        . جا طلبه ندارد    اين: گفت. حوم حاج شيخ احمد از دعا خواندن ايشان خوشش آمد         خواند، مر   جماعت دعا مي  

فرضـا دو سـه سـال       : گفـت   مـي . البته يك قدري هم سنش باال بود      . ايشان را آورد اصفهان طلبه شد     . تر بود   حاج شيخ قنبرعلي از من بزرگ     
  . 1شود اي مردم نافع ميآيد در محل، وجودش بر  ميخواند، بعد درس مي

اي از احكام اسالم را ياد بگيرند، بعد به جامعه برگردنـد،   حاج شيخ احمد كه افراد بيايند يكي دو سالي درس بخوانند و مجموعه      اين روش كار    
  تواند براي گسترش احكام اسالم مفيد واقع شود؟ ها احيا بشود، آيا نمي اگر امروز در حوزه

                                                
  1ي  پيوست شماره 1
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شود مجبور كـرد كـه بـرود در يـك روسـتا               خوانده را نمي   ي درس  گفتند اصالً يك طلبه     ايشان مي . تواند باشد   يخيلي چيز خوبي م   . بله
خواندنـد بعـد      هـا دو سـه سـال درس مـي           آورديم، ايـن    توانستيم از هر روستا چهار پنج نفر را مي          اگر ما مي  . روند بمانند    معموالً نمي  .بماند
. اي بود گفتند، كار بسيار شايسته كردند، در ضمن مسائل و احكام را هم براي مردم مي     داري مي   دكان د،كردن  رفتند در روستا كشاورزي مي      مي

اما اگر اين برنامه پيـاده      . اند، حاضر نيستند در روستاها بروند بمانند       ها درس خوانده    گفتند معموالً افرادي كه چندين سال در حوزه         ايشان مي 
  .خوبي استي بسيار مفيد و  بشود، برنامه

  استاد بزرگوار، حاج شيخ غالمحسين منصور

  .ايد توضيحاتي بفرماييد مرحوم حاج شيخ غالمحسين منصور هم كه شما فرموديد رياضيات را از ايشان ياد گرفتهلطفاً راجع به 

ي حاج شـيخ احمـد    شده ايشان و حاج شيخ ابراهيم رياضي، هر دو تربيت       . آباد بودند   حاج شيخ غالمحسين منصور هم از علماي نجف       
تر دروس ادبياتم را پيش حاج شيخ غالمحسين منـصور خوانـدم؛              من بيش . ها را براي طلبگي آورده بود       آن  در واقع حاج شيخ احمد      . بودند

ي صمديه را حفظ دارم و شايد پنجـاه دوره ايـن كتـاب را درس                  من همه : گفت   خودش مي  .آباد، چه در اصفهان، و چه در قم         چه در نجف  
ايـشان در يـك ايـام تعطيلـي، يـك دوره كتـاب       . ام وپنج دوره درس گفتـه  را هم حدود بيست   » سيوطي«و  » انموذج«گفت    ايشان مي . ام گفته

ايشان خيلي مقيد بود كـه      . خداوند رحمتش كند  . ي حاج مالصادق قم براي من درس گفت         وپنج روز در مدرسه    را در ظرف بيست   » جامي«
در همين ايـام كـه ايـشان        . شان را رحمت كند    شاءاهللا همه   خدا ان . همچنين تأكيد داشت كه زياد چاي نخورم      . شدآبادي نبا   ي من نجف   لهجه

فرمـود مـن      ايـشان مـي   . به همين جهت درس رياضيات هم براي من گذاشـت         . ديد كه من رياضيات بلد نيستم       داد، مي   ادبيات به من ياد مي    
. من پيش ايـشان رياضـيات را خوانـدم   .  بوديم حجره ي چهارباغ اصفهان هم  پزشكي در مدرسهرياضيات بلد نبودم، مدتي با آقاي دكتر علي  

. البته كتاب و متن مشخصي نداشت. ها را به من ياد داد ي اين گفت و همه را درس مي  ... جذر و كعب و   . خيلي وارد بود  ايشان در رياضيات    
خواهم برايـت تـاريخ       گفت مي . يك ماه رمضان من قم ماندم     . ادم داد، تاريخ بود   از جمله چيزهايي كه ي    . نوشتم  گفت و من مي     مطالب را مي  

مـن هـم يادداشـت      . گفـت يادداشـت كـن       هاي آن حضرت را براي من گفت و مي           جنگ  و تمام  )ص( اكرم   يك دوره تاريخ پيغمبر   . بگويم
. ت تا خودش هم در ذهنش تمـرين كـرده باشـد           گف  كرد و براي من درس مي       او خودش اطالعاتي داشت، در ضمن مطالعه هم مي        . كردم  مي

بعد مرحـوم حـاج     . ي اول پدرم بود، چون با علما سروكار داشت          پس به طور خالصه، كساني كه در تربيت من بسيار مؤثر بودند، در درجه             
داشت و اين روحيـات از همـان        اي كه با مردم      زيستي و ارتباط و عالقه     شيخ احمد بود، با آن عنايتي كه به تربيت طالب داشت، با آن ساده             

نخواهـد بـراي    . هـا نباشـد    اهل تشريفات و اين حرف    . به نظر من روحاني بايد با مردم سروكار داشته باشد         . اول در من خيلي تأثير گذاشت     
شـان   نشستند و جلـسه    وار مي  نشستند دايره   با اصحاب مي  وقتي كه   ) ص(شنيديم كه مثالً پيغمبر اكرم        اين كه ما مي   . خودش امتياز قائل بشود   

شود گفت مرحـوم حـاج        ، واقعاً مي  )است) ص(يك از شما محمد       كدام(» أيكم محمد؟ «گفت    آمد مي   امتياز نداشت و اگر يكي از خارج مي       
مـه  خداوند درجات ه. و بعد هم اساتيد ديگر. گذاشت تكلف زندگي كردن در روح من خيلي اثر مي    گونه بي   و اين . گونه بود   شيخ احمد اين  
  .را متعالي فرمايد

  آبادي اهللا حاج شيخ محمدحسن عالم نجف شخصيت آيت

آبادي بود كه قبالً عـرض كـردم           نجف اهللا حاج شيخ محمدحسن عالم      در زندگي من بسيار تأثير داشت، مرحوم آيت       از افراد ديگري كه     
پـول  . از نظر زهد و تقوا در اصفهان خيلي معروف بودايشان . ايشان خواندممن يك مقدار شرح لمعه و قوانين و رسائل و مكاسب را پيش         

هـا و نيازمنـدان       گرفت و بـين طلبـه       ها را مي    آن  ذلك،    مع. با اين كه مرجع وجوهات مردم بود      . كرد  و وجوهات را خرج زندگي خودش نمي      
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رمرد شده بود، باز از پول منبر زنـدگي خـود       كرد و تا اين آخر هم كه پي         جور چيزها ارتزاق مي     اما خودش از منبر رفتن و اين      . كرد  تقسيم مي 
  .گذرانيد را مي

  اهللا حاج ميرزا علي آقا شيرازي القدر آيت عالم جليل

ي صـدر   ايـشان در مدرسـه  . اهللا حاج ميـرزا علـي آقـا شـيرازي مـأنوس شـده بـودم        در اين اواخر كه من اصفهان بودم، با مرحوم آيت     
بعد وقتي كه من آمدم قـم و بـا مرحـوم شـهيد مطهـري آشـنا شـدم و در                      . رفتم   درس ايشان مي   گاهي از اوقات  . دادند  البالغه درس مي    نهج

البالغه درس خواندني است؟ گفتم اگر حاج ميرزا          گفت مگر نهج  . البالغه  تابستان با هم به اصفهان رفتيم، به ايشان گفتم برويم در درس نهج            
مرحـوم آقـاي مطهـري خيلـي مجـذوب      . ي صدر، پاي درس ايـشان  يم در مدرسهبعد به اتفاق آقاي مطهري رفت. علي آقا درس بگويد آري 

ي مـن كـه اهـل اصـفهان بـود، پيـشنهاد كـرد كـه در درس          مباحثـه  هم«كند كه   خود اين داستان را نقل مي  عدل الهي ايشان شد و در كتاب      
ولي رفتم و زود به اشتباه بـزرگ خـود          . انده سنگين بود  خو ي كفايه   البالغه حاج ميرزا علي آقا شركت كنيم و اين پيشنهاد براي من طلبه              نهج

ي  البالغـه  رو هـستم كـه خـودش نهـج     عالوه ديدم با مردي از اهل تقوا و معنويت روبه به. ام شناخته من نميالبالغه را   پي بردم و دانستم نهج    
اهللا بروجردي،  ي آقا فوت شد، به دستور مرحوم آيتوقتي كه حاج ميرزا عل «.البالغه در اعماق جانش فرو رفته بود      مجسم بود و مواعظ نهج    

دفعه به قصد زيارت قبـر حـاج ميـرزا           من اين «: گفت. يك روز آقاي مطهري از تهران آمده بود قم        » .1اش را در شيخان قم دفن كردند       جنازه
ايـشان  . حاج ميرزا علي آقاي شـيرازي روم در شيخان سر قبر  خود من هم اآلن گاهي مي» .مخصوص زيارت قبر ايشان. علي آقا به قم آمدم  

سـينا را پـيش ايـشان        ما يك مقدار قانون بـوعلي     . كرد  در طب قديم استاد بود، ولي خيلي كم طبابت مي         . اي بود  مرد از دنيا گذشته و وارسته     
 آمدنـد قـم، گـاهي هـم بـراي           العظمي بروجردي   اهللا  ايشان اواخر عمر آيت   . البالغه را هم پيش ايشان خوانديم       نهجهايي از    قسمت. خوانديم

خوانـد و   البالغه را با يك حالي مي طور نهج همين. كردند ديگران هم گريه مي. كرد از اول تا آخر منبر خودش گريه مي    . رفتند  ها منبر مي    طلبه
ن گفـتم آقـا چـرا بـرق         يك روز به ايـشا    . اش تا آخر هم برق نكشيده بود       در خانه . نوعاً از اين كه پشت سرش نماز بخوانند كراهت داشت         

كوبيـد و صـاحبخانه    ي مـردم تيـر مـي    ولي من خودم ديدم مأمور شهرداري داشـت روي ديـوار خانـه   . برق حرام نيست: كشيد؟ فرمود   نمي
گفت من از طرف شهرداري دستور دارم اگر روي تخم چـشم تـو هـم              مأمور مي . دهي  ي مرا دزدگاه قرار مي      گفت من راضي نيستم خانه      مي

. كنيـد   به ايشان گفتم شما كـه در آن تـصرف نمـي           . كنم   آن شبهه مي   آيد، من در استفاده از      جوري مي  و اين برق كه اين    . ر را بكوبم  هست، تي 
. اش بـرق نكـشيد     ها، ايشان تا آخر هم در خانـه        روي اين شبهه  . گفت چرا اگر من از برق استفاده كنم، اين تصرف در مسير برق هم هست              

معنويات حاج ميرزا علي آقا هم در من و هم در مرحـوم شـهيد               . ها آشنا و مأنوس بود      آن  ات خيلي عالقه داشت و با       ايشان به آيات و رواي    
ي آقـاي مطهـري    در حجـره . آقا رضا صدر آمده بود ديدن ايشان يادم هست يك شب ايشان آمد قم و آقاي حاج. مطهري خيلي اثر گذاشت  

بـه  . آن شب ايشان براي نماز شب بيـدار نـشد         . ايشان طبع شعر هم داشت    . د و شعر خواندند    نشستن 12آن شب تا ساعت     . وارد شده بودند  
. گفت من شانزده هفده ساله كه بودم، يك شب براي نماز شب بيدار نـشدم                بعد مي . شان فوت شده باشد   قدري متأثر بود، مثل اين كه فرزند      

عنايت و توجه داشت كه نماز شبش ترك نشود و خيلـي  قدر  ايشان آن. ه استاآلن باز آن حادثه تكرار شد. كردم آن روز را تا شب گريه مي  
يك وقت ديديم ساعت ده مقـداري       .  روز دعوتش كرده بوديم، برايش پلو هم پخته بوديم         من و مرحوم مطهري يك    . اي داشت  زندگي ساده 

هـر  ) ام بچه(بچم  «: فرمودند. ايم  براي شما پلو درست كرده     گفتيم آقا ما  . خورم  ام، اآلن غذا مي    گفت من گرسنه  . آيد  نان و چغندر گرفته و مي     
» .وقت را كه سرحالي بـه بطالـت نگـذران          اما آن . هر وقت هم خوابت گرفت بخواب     . ات شد غذا بخور، خودت را معطل نكن        وقت گرسنه 

 خوابت گرفـت بخـواب، مـن حـاال     حاج ميرزا علي آقا گفت هر وقت: گفتم به مرحوم شهيد مطهري مي. گرفت من گاهي اوقات خوابم مي    
حاج ميرزا علي آقا را كه مربـوط بـه خـوردن و             هاي   ي نصيحت   گفت همه   كرد و مي    مرحوم مطهري هم شوخي مي    . خواهم بروم بخوابم    مي
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. ي صدر مهمان ايشان شـدم بـه نـان و دوغ             ي آن مرحوم در مدرسه      يك روز در اصفهان من در حجره       .اي خوابيدن است، خوب از بر كرده     
باغ زيبـايي  . ايشان در ضمن نقل كردند كه شبي خواب ديدم قيامت شده و هر كسي را به جايي فرستادند و به من گفتند اين باغ هم مال تو     

علي آقا، آخـر حيـوان مـردي و تـو را روي آب و علـف رهـا                : گفتم  زدم و از روي حسرت مي       ولي من در عالم خواب در باغ قدم مي        . بود
  .كردند

  آقا رحيم ارباب و حاج شيخ جواد فريدني اهللا حاج وار آيتعالم بزرگ

  آيا حضرتعالي در اصفهان اساتيد ديگري هم داشتيد؟

ايـشان از   . خوانديم  ي منطق مي   ها منظومه  شنبه و جمعه   ، يك مدتي پنج   1آقا رحيم ارباب    اهللا حاج   آيتدر اصفهان اين اواخر پيش مرحوم       
ي  رفتيم پيش ايشان منظومـه  ايشان هم در رياضيات خيلي وارد بود، هم در فلسفه، و ما مي. شده بودمعمم هم ن . ي معروف اصفهان بود   اعلم

 مـدتي هـم خـدمت ايـشان         يـك . ي ميـرزا حـسين بـود        يك آقاي ديگر كه من اآلن اسمش را يادم نيست، در مدرسه           . خوانديم  منطق را مي  
. ي حكمـت را خوانـدم   مين آقاي حاج شيخ جواد فريدني، قـسمتي از منظومـه   والمسل  ي منطق خوانديم و مدتي نيز نزد حجةاالسالم        منظومه

اصـفهان  » ي الماسـيه  مدرسـه «ايماني در  آقا يحيي فقيه من به همراه جناب حجةاالسالم آقاي حاج     . لط بود سايشان در منطق و فلسفه خيلي م      
  .خوانديم ي حكمت مي نزد ايشان منظومه

  رزانياصغر ب اهللا حاج سيد علي مرحوم آيت

من يـادم  .  خدمت ايشان يكي مدتي رسائل خواندم.اصغر برزاني، از علماي اصفهان بود اهللا آقاي حاج سيد علي    يكي از اساتيد من، آيت    
طرف در حفـظ داشـت، بـراي مـا      طرف و آن  از اين » قطع طريقي و موضوعي    «هرچه. ي اول رسائل را ده پانزده روز گفت         هست كه صفحه  

ي درس سطح ما نزد آقـاي حـاج شـيخ محمدحـسن عـالم                البته در اصفهان عمده   . ييني را ديده بود و شاگرد ايشان بود       درس آقاي نا  . گفت
  .آبادي بود نجف

  آبادي اهللا سيد محمد مدرس نجف شخصيت مرحوم آيت

   ياد داريد؟ي اصفهان در چه حدي بود و از علماي مشهور اصفهان چه كساني را به ي علميه در آن زمان، سطح علمي حوزه

يكي از علمـاي مـشهور اصـفهان در آن زمـان،            . ها در اصفهان كم بود و تقريباً علماي بزرگ از دنيا رفته بودند              در آن زمان، تعداد طلبه    
ايشان از شاگردان خوب مرحـوم   . ي ايشان به چاپ رسيده است      آبادي بود كه حاشيه بر كفايه       اهللا حاج سيد محمد مدرس نجف       مرحوم آيت 

تـرين درس در آن زمـان بـود و     درس خـارج ايـشان شـلوغ   . گفتند بزرگ درس خارج اصول مي     ي جده  ند خراساني بودند و در مدرسه     آخو
  .كردند فضالي اصفهان در درس ايشان شركت مي

                                                
 18ق در اصـفهان متولـد شـدند و در           1297الثـاني    ي اصفهان بودند كه در جمـادي       اهللا حاج آقا رحيم ارباب، يكي از علماي برجسته          مرحوم آيت  1

ايـشان فقـط بـه هنگـام نمـاز عمامـه       . باشـند  ر كنار گلزار شهداي اصفهان مدفون مـي فوالد، د ق از دنيا رحلت فرمودند و در تخت 1396الحجه   ذي
 .كردند گذاشت و قائل به وجوب تعييني نمازجمعه بودند و خود در اصفهان نمازجمعه برقرار مي مي
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  آبادي اهللا سيد علي آيت نجف فقيه بزرگوار، آيت

مرحوم حاج سيد علي، روزي چهار پنج تا     .  بود 1آبادي  آيت نجف اهللا حاج سيد علي       يكي ديگر از علماي مهم در آن زمان، مرحوم آيت         
اهللا مـدرس     درس ايـشان بعـد از درس آيـت        . گفت، هم درس خارج فقه، و هـم درس خـارج اصـول               هم درس شوارق مي    .گفت  درس مي 

ترين درس اصفهان     محمد كه بزرگ  مثالً درس حاج سيد     . ها در آن زمان زياد نبود       البته تعداد طلبه  . ترين جمعيت را داشت     آبادي، بيش   نجف
  .ر بودند و درس حاج سيد علي حدود ده بيست نفر بودندفبود، از نظر جمعيت شايد سي چهل ن

  اهللا آقاي حاج شيخ محمدرضا مسجدشاهي آيت

وم حـاج   كه ايشان در نجف بـا مرحـ     بودند 2اهللا آقاي حاج شيخ محمدرضا مسجدشاهي       يكي ديگر از علماي اصفهان در آن زمان، آيت        
كنند به قم، حاج شـيخ عبـدالكريم بـه حـاج شـيخ                وقتي كه علماي اصفهان مهاجرت مي     . اند  بوده  مباحثه  شيخ عبدالكريم حائري رفيق يا هم     

دارد كه چاپ شـده  » وقايةاالذهان«كتابي هم به نام . ايشان در فقه و اصول خيلي خوب بود  . كند كه در قم بمانند      محمدرضا خيلي اصرار مي   
خودش هم شاعر بود كه هم به عربي شـعر          . گويند هشتار هزار شعر از حفظ بوده        معروف است مي  .  در ادبيات هم ايشان ممتاز بودند      .است
، كـه در زمـان      »3حجةاالسالم آقاي مجدالعلما  «ايشان پسري داشت به نام      . هم متبحر بودند  در رياضيات و هيأت     . سروده و هم به فارسي      مي

بهايي را نزد همـين آقـاي        االفالك شيخ  هيأت فارسي و تشريح   . رفتيم  گفت و ما به درس ايشان مي         درس هيأت مي   حيات پدرش در اصفهان   
جـا مالقـات      رفتيم و پدر ايشان، مرحـوم حـاج شـيخ محمدرضـا را گـاهي آن                 ها مي   آن  وقت ما براي درس به منزل         آن. مجدالعلما خوانديم 

كتـاب  . البتـه اآلن متاركـه شـده اسـت    . گفـتم  هـا درس هـم مـي    ته بودم كه آن را براي بعضي      من هيأت فارسي را جوري ياد گرف      . كرديم  مي
جـا بـه    من در ايـن . گرفت  استفاده قرار ميبهايي، كتابي بود مختصر و زبده در علم هيأت، كه به عنوان متن درسي مورد             االفالك شيخ  تشريح

خواسـتند بـه      اهللا حاج شيخ محمدرضـا از منزلـشان كـه مـي             مرحوم آيت . ستتناسب ني   عنوان فكاهي، يك حكايتي را بگويم كه با بحث بي         
ولـي چـون ايـشان      . رفتنـد   ها معموالً افراد با االغ در بـازار نمـي          وقت  آن. رفتند  مسجد نو براي تدريس بروند، گاهي با االغ و گاهي پياده مي           

ايشان گفته بود من گـاهي از اوقـات كـه هـوس             . كردند  ند و احترام مي   كرد  گذشتند، مردم راه را باز مي       شخصيتي بود، با االغ كه از بازار مي       
وقت كـه سـوار االغ هـستم،          اما آن . دروم و كسي هم به من توجهي ندار         اي مي  كشم، از يك گوشه     كنم پياده بروم، عبايم را روي سرم مي         مي

  .نها مال االغ است، نه مال م شود احترام معلوم مي. كنند مردم خيلي احترام مي

  اي اهللا حاج سيد مهدي درچه آيت

ايشان برادر مرحـوم    . بود» آورد ي نيم  مدرسه« بود كه در     4اي اهللا حاج سيد مهدي درچه      يكي ديگر از علماي آن زمان، مرحوم آقاي آيت        
  .اهللا بروجردي بود اي، استاد آيت اهللا حاج سيد محمدباقر درچه آيت

                                                
  فوالد اصفهان ي تويسركاني تخت ق، مدفون در تكيه1362متوفاي سال  1
  .ق1362متوفاي سال  2
  ق، مدفون در محل مسجد نو بازار اصفهان1403متوفاي سال  3
  فوالد اصفهان ي كازروني تخت ق، مدفون در تكيه1364متوفاي سال  4
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  ي اصفهان ي علميه وضعيت عمومي حوزه

. كردنـد  از طرف حكومت، آخونـدها را تعقيـب مـي   .  البته آن زمان حوزه سروساماني نداشت     .ها معروف بودند    ما در اصفهان، اين   زمان  
حتّي گـاهي   . اش را بردارد   ولي مجبور شد عمامه   . ي من بود، اول معمم بود       مباحثه  ايماني، كه هم   آقا يحيي فقيه    همين حجةاالسالم آقاي حاج   

كردنـد و ايـشان مجبـور شـد           بردند يا پاره مـي      اي بود مي   گشتند و اگر عمامه     ها را مي   آمدند داخل حجره رخت و لباس       يها م  اوقات پاسبان 
پـول و   . اي بـود   ي ورشكسته   حوزه. بزرگان و علما بودند، ولي شاگرد كم داشتند       . ها را متفرق كردند     به اين شكل بود كه طلبه     . كالهي بشود 

آباد يك تومان داد؛ اين هم نه اين كـه        هاي نجف   ادم هست كه يك دفعه مرحوم حاج سيد علي به هريك از طلبه            من ي مثالً  . امكانات نداشت 
ولـي  . اوضاع و احوال به اين شـكل بـود        . دار بود گرفتند   حواله داد رفتند در دفتر كارخانه، از آقاي كازروني كه كارخانه          . خودش پول بدهد  

العظمـي   اهللا مرحـوم آيـت  . ام من اين مطلب را در جاي ديگري هـم گفتـه    . اش خيلي محكم بود    يميبندي قد  ي اصفهان، استخوان    اصل حوزه 
مرحوم . جا هفت هشت نفر با ايشان بودند        آن. نشستند  اي مي  رفتند در حجره    ي فيضيه، مي    آقاي بروجردي، بعد از درس اصولشان در مدرسه       

: فرمودنـد . استند از اصفهان تعريف كنند و ضمناً، تعريفي هم از مـن كـرده باشـند                به مناسبتي خو   يادم هست ايشان يك روز    . امام هم بودند  
بله، وقتي ما اصفهان بوديم، اصفهان علما و بزرگاني داشت كه من وقتي از اصفهان به نجف رفتم با اين كه در نجـف مثـل مرحـوم آقـاي                              «

و سري تكان دادنـد، يعنـي       ... »اوم«ن روز از علماي نجف آن روز        خواهم بگويم علماي اصفهان آ      آخوند خراساني و اين بزرگان بودند، مي      
اي،  اهللا آسـيد محمـدباقر درچـه      هايي همانند آيت    منظور آقاي بروجردي از علماي آن روز اصفهان، شخصيت        . مثالً بهتر بودند يا بدتر نبودند     

 داهللا آخوند گزي تعريف كردن ايشان شروع كردند از مرحوم آيتبعد  . دانستند  تر نمي   ها را از علماي نجف آن روز كم         آن  استاد ايشان بود كه     
كـرد،    خورد، هم ساده زنـدگي مـي        ، هم مال بود، هم محقق، هم عارف، هم به درد مردم مي            1مرحوم آخوند مال عبدالكريم گزي    «: و فرمودند 

ي مرا تشبيه كنند به مرحوم  خواستند آينده ود كه ميو ظاهر كالم ايشان اين ب» ...كرد كرد، مشكالت مردم را حل مي     مرافعات مردم را حل مي    
  .آخوند گزي

  مشكالت تحصيل طلبگي

ولـي  . ما كه عمامه نداشتيم. شدند ها مي داشتند، مزاحم طلبه ها را برمي عمامه. غرض اين كه زمان ما، زمان بحران حكومت رضاخان بود        
ها خيلي  از نظر اقتصادي هم وضع طلبه. ها هم كالهي شدند و رفتند به دهات نآ خيلي از . ها كه عمامه داشتند، در ترس و وحشت بودند آن 

ي صـدر يـك حجـره         اش، در مدرسـه    با اين مقام علمي   . آباد بودند   اش در نجف   آبادي و زن و بچه      اهللا حاج سيدعلي نجف     خود آيت . بد بود 
بردند در خانه، يك شامي،       هاي اصفهان، ايشان را مي     ضي بازاري ي اين طلبه يا آن طلبه و گاهي از اوقات بع           وقت گاهي در حجره     آن. داشت

  .گونه بود  وضع اين.دادند آبگوشتي به ايشان مي

  كرديد؟ ايد احساس پشيماني نمي آن زمان شما از اين كه طلبه شده

ها را داشته     آن  داشتيم يك وقت مقام     اصالً آرزو هم ن   . دانستيم  ها را ظالم و متعدي مي       خيلي هم به حكومت بدبين بوديم و اين       . نه اتفاقاً 
  .مند بوديم خوش و عالقه به همين طلبگي هم خيلي دل. باشيم

  كرديد؟ هاي ديگري هم مطالعه مي هاي درسي كتاب در آن زمان، آيا مشكالتي بر سر راه تحصيل شما وجود داشت و آيا غير از كتاب

                                                
  فوالد اصفهان ي كازروني تخت ق، مدفون در تكيه1339متوفاي سال  1
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اي كه چـاپ     هاي متفرقه   كتاب. كرد كه فالن كتاب را بخوانيد        را راهنمايي مي   در آن زمان ما نه كتاب داشتيم و نه كسي ما          . عرض كردم 
البالغه بود كه آن هم  فقط همان درس نهج. راديو هم كه آن زمان نبود. با روزنامه هم سروكار نداشتيم. كرديم ها اطالع پيدا نمي آن شد، از    مي

آقـا شـيرازي بـود و ايـشان مـرا بـه رفـتن درس              ي كه شاگرد حاج ميـرزا علـي       تصادفاً يك روز برخورد كردم به مرحوم آقا مرتضي مالباش         
  .البالغه تشويق كرد نهج

  مرحوم مالباشي چه كسي بود؟

داشـتم بـه انحـراف كـشيده        گفت من ثروتمند بـودم و         ايشان مي . دار بود و زن و بچه هم نداشت        آقا مرتضي مالباشي، فردي پول      حاج
. ام البالغـه شـده     البالغه شنيدم و آن جمله مـرا تكـان داد و از آن روز، عاشـق نهـج                   ك منبري يك جمله از نهج     شدم، اتفاقاً در شيراز از ي       مي

كرد و  خواند، خود ايشان هم گريه مي هاي آخرت و تقوا را مي هر وقت خطبه. داد آقا انسان را تكان مي روحيات و لحن بيان حاج ميرزا علي    
  .لي مؤثر بودي ما خي اين روحيه در ساختن روحيه

 بـه دو ريـال و ده     معـالم من يادم هست يـك كتـاب        . هاي درسي را هم نوعاً نداشتيم       حتّي كتاب . هاي متفرقه ما اصالً نداشتيم      اما كتاب 
مـا پـول نداشـتيم      .  را هم كه وقفي بود از كسي به امانت گرفته بودم، بعـد بـه صـاحبش برگردانـدم                   شرح لمعه شاهي خريده بودم و كتاب      

ها و اين امكانات بـراي آقايـان طـالب و دانـشجويان           امروز الحمدهللا كتابخانه  . هاي متفرقه   رسد به كتاب  بمان را بخريم، چه      هاي اصلي  كتاب
قـدر ايـن و آن را         وقت اصالً اين امكانات نبود و براي به دست آوردن كتـاب، بايـد آن                آن. ها استفاده كنند    آن  هست كه بايد قدر بدانند و از        

  .يم تا يك كتاب وقفي را به امانت به ما بدهندديد مي

  هاي دولتي داير شده بود يا خير؟ آيا در آن زمان مدرسه

ي ملـي بـود در مقابـل          آباد يك مدرسه    لذا در نجف  . بين نبودند  اما مردم متدين خيلي به مدارس دولتي خوش       . ي دولتي بود    بله؛ مدرسه 
گرفتند و سرپرست آن فردي به نام آمال حسينعلي بود كه مقداري هم درس طلبگـي خوانـده                    يآموزان پول م   هاي دولتي، كه از دانش     مدرسه

يك روز من را براي بد نوشتن يك كلمه كتك زدنـد، بـه حـدي كـه                  . من دو سه ماهي در آن مدرسه درس خواندم        . بود و فرد متعبدي بود    
در مكتـب يـك جلـد تفـسير         .  مرا به مكتـب بـرد تـا درس بخـوانم           پدرم. ديگر از مدرسه رفتن بيزار شدم و به مدرسه نرفتم         . مريض شدم 

  .خواندم كردم و هم درس مي  خطي بود كه از روي آن، هم تمرين خط ميالصادقين منهاج

  مرحوم حاج سيد محمد هاشمي

  .از ساير علما و فضالي آن موقع اصفهان، اگر كسي را به خاطر داريد بفرماييد

، پـدر آقـاي سـيد    1ح بود و ما با ايشان مأنوس بوديم، مرحوم حجةاالسالم آقاي سيد محمـد هاشـمي  از جمله كساني كه آن موقع مطر 
رفت و معروف بود و براي ايشان احترام قائل بوديم و ايـشان هـم گـاهي از     وقت به شمار مي هاي آن  ايشان از شخصيت  . هادي هاشمي بود  

هايم را از ايشان      خواهم و گاهي اشكاالت درس      اي هستم كه درس مي      طلبه  ن بچه ديد كه م    چون مي . كرد  جويي مي  پرسيد و دل    من احوال مي  
  .پرسيدم مي

                                                
  ش1359متوفاي سال  1
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  آبادي مرحوم شيخ محمدعلي حبيب

ي   مدرسـه « ايـشان از بزرگـان آن زمـان بـود و در              .1آبادي بود  ديگر اساتيد من، مرحوم حجةاالسالم شيخ محمدعلي حبيب       ي    از جمله 
. در مغني است» علم ما كان و ما يكون«گفت  به اغراق مي . مغني ايشان مخصوصاً خيلي معروف بود     . كرد مغني و حاشيه تدريس مي    » آور نيم

  .من پيش ايشان مغني و حاشيه خواندم

  اهللا سيد مهدي حجازي مرحوم آيت

ني يك مقداري از ايما آقا يحيي فقيه هاي ديگر، آقاي سيد مهدي حجازي بود كه من به معيت حجةاالسالم آقاي حاج            از جمله شخصيت  
يـك وقتـي يـادم هـست آن     . شد  ايشان آدمي بود كه زود عصباني مي      . آدم مال و متديني بود    . را پيش ايشان خوانديم   » مبحث اجماع «رسائل  

ث حـدي گويـد     گفتم آقا اين ختم انعام دليلي دارد؟ سندي دارد؟ گفتند بله، مرحوم مجلسي مي               اوايل كه سن و سال من كم بود، به ايشان مي          
لم خوانده بودم كه اگر كسي صحه روي حديثي گذاشت براي ما حجت نيست، ما خودمان بايـد                  ادر آن زمان من تازه در مع      . آن معتبر است  

دفعه گفـتم حـاال    من يك.... جوري است و اين كه ممكن است مدارك صحت نزد آن شخص با ما فرق كند            برويم ببينيم كه مثالً سندش چه     
ايـشان عـصباني شـد      . ما بايد خودمان سـند حـديث را بررسـي كنـيم           . ديث معتبر است كه براي ما حجت نيست       مرحوم مجلسي بگويد ح   

با ايـن   . كند   بچه آمده است دارد به مجلسي اشكال مي        گفت حاال يك  . تسبيحش را پرت كرد به طرف من، به طوري كه بند تسبيح پاره شد             
باألخره ما در معالم خوانده بوديم كه صحه گذاشتن يك فرد ديگـر بـر روي                . ركوب كرد ها س   رسد اين روحيه را نبايد در بچه        كه به نظر مي   

  .كرد گونه به من پرخاش مي ايشان نبايد اين. چه در ذهنم بود گفتم من آن. حديث براي ما حجت نيست

رگي بزرگان نبايـد مـانع از فكـر         وقت بز   اهللا بروجردي، قداست بزرگان و بزرگي بزرگان به جاي خود، اما هيچ             به فرمايش مرحوم آيت   
اين دسـتور امـام     . جوري قانعش كرد؛ نه اين كه كوبيدش       گويد، باألخره اين را بايد يك       يك بچه هم وقتي مطلبي را مي      . كردن خود ما بشود   
. خـصيت بدهـد   استاد بايد نسبت بـه شـاگردش تواضـع داشـته باشـد و بـه او ش                 » .تواضعوا لمن تلعمونه العلم   «: فرمايد  صادق است كه مي   

براي اين كه بعدها كه من آمدم       . عقيده است   پيدا بود به قم هم خيلي بي      . اهللا سيد مهدي حجازي هم آدم ماليي بود         حال، مرحوم آيت   اي علي
س وقتـي كـه مـن پـيش ايـشان در            دانست، چون آن    مرا باسواد مي  . ايشان در اين اواخر براي من احترام قائل بود        . قم، يك بار رفتم اصفهان    

گفـت منظومـه؟    . گفت منظومه پيش كي؟ گفتم پيش آقاي خميني       . خواني؟ گفتم منظومه    ايشان گفت قم چه مي    . كردم  خواندم اشكال مي    مي
اش اين بود  ظاهراً ريشه. گونه تبليغات شده بود اين.  استمگر در قم كسي هست كه منظومه بلد باشد؟ پيدا بود كه در ايشان سطح قم پايين 

آقا نوراهللا در قم مـسموم        ها نشده بود، حاج     آن  آقا نوراهللا به قم آمده بودند، در قم خيلي برخورد خوبي با               لماي اصفهان با حاج   كه آن زمان ع   
  .ي سوئي براي علماي اصفهان نسبت به قم ايجاد كرده بود اين مسائل مثل اين كه يك خاطره. شده بود

  روش تدريس اساتيد

ي درس را    ها داشت، مـثالً خالصـه       آن  ي اصفهان در آن زمان، و تمايزي كه روش            ي علميه   ي حوزه  يد برجسته لطفاً راجع به روش تدريس اسات     
  .ي اصفهان اگر مطالبي در خاطرتان هست بفرماييد گفتند يا نه، و نيز سطح فكري سياسي اجتماعي آنان و جو سياسي حوزه قبالً مي

گفـت،   مثالً حاج شيخ محمدحسن كه شرح لمعه مـي       . هاي جزئي وجود داشت     تفاوتالبته  . در روش تدريس اساتيد تمايز خاصي نبود      
گفت و بيان او      آبادي مطالب را از حفظ مي      ولي حاج شيخ محمدعلي حبيب    . گفت  خواند و از خارج كم مطلب مي        معموالً از روي كتاب مي    

                                                
  فوالد اصفهان ق، مدفون در تخت1396متوفاي سال  1
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اصغر برزاني هـم كـه مـا پـيش           آقاي حاج سيد علي   . ور نبودند ج  بقيه اين . شد  اي بود كه اگر كسي خواب هم بود از خواب بيدار مي             گونه به
تقريرات آقاي ناييني را كه آن زمان چاپ نشده بود، تقريباً در درس . گفت ايشان رسائل را شروع كرديم، تقريباً بين سطح و خارج درس مي    

  .همه علم را ايشان از كجا آورده است كرديم كه اين گفت و ما آن زمان تعجب مي مي

  ي اصفهان ضاع سياسي حوزهاو

مـسائل  . داشـتند  هايـشان را برمـي    عمامـه . كردند  ها را اذيت مي     آن  . فشار رضاخان بر روحانيت بسيار زياد بود      . در آن زمان طلبه كم بود     
اند  ك راديو آوردهيك وقت يادم هست گفتند ي. جور چيزها اصالً نبودند ال روزنامه و اينبها دن طلبه. ي اصفهان مطرح نبود  سياسي در حوزه  

. جـا   من هم يـك شـب رفـتم آن        . دهند  روند به اسم چاي خوردن راديو گوش مي         جا افرادي مي    خانه، آن  در خيابان چهارباغ داخل يك قهوه     
 شايد هزار نفر آمـده بودنـد كـه راديـو را    . يك راديو آن وسط گذاشته بودند   . يك چاي خوردم كه ببينم راديو چيه      . چاي يكي ده شاهي بود    

اگر هـم   .  نبود مسائل سياسي هم مطرح   . هاي حوزه مرسوم نبود     خواندن روزنامه هم بين مردم و طلبه      . شنيديم  ما تازه اسم راديو را مي     . ببينند
  .ها هيچ مطرح نبود در محيط ما و در سطح ما اين. بود، در سطح بعضي بزرگان مطرح بود

  ي اتحاد شكل و كشف حجاب مسأله

آمدنـد پـستوها را    داشتند، حتّي مـي  ها را برمي  آن زمان دستگاه حكومتي رضاخان اتحاد شكل را رايج كرده بود و عمامه         كه حضرتعالي فرموديد 
  .ي علما شد، اگر خاطراتي داريد بفرماييد ي اتحاد شكل و البسه كه منجر به كشف حجاب و رفع عمامه راجع به قضيه. گشتند مي

دانـم    يك پاسباني بود خيلي بدخو و خشن، و نمـي         . كردند  ها را اذيت مي     ها طلبه   هست كه پاسبان   بله؛ من در اصفهان همين اندازه يادم      
هـا   از آن دور كه اين. ميرزا گويند هندل او هم فهميده بود كه آخوندها به او مي    . »ميرزا هندل«ها اسم او را گذاشته بودند         روي چه جهتي طلبه   

  .كرد داد، اذيت مي فحش مي. ها را برداشت ي خيلي اين شخص عمامه. »يرزا آمدم آشيخ وايسا هندل«: گفت ديد، مي را مي

  آقا رضا رفيع راجع به تغيير لباس روحانيت يك خاطره از حاج

ي دنيـا عكـسي از او انداختـه بودنـد بـا عمامـه، و              آقا رضا رفيع كه گويا در مجله        ي ديگري در نظرم هست مربوط به حاج        يك خاطره 
ي آن مقاله ايـن      خالصه. »چرا من كالهي شدم   «اي نوشته بود زير اين عنوان كه         آقا رضا رفيع يك مقاله      جا حاج   در آن . الهعكس ديگري با ك   

وچهـار سـاعت بـه طـرف      بود كه من با رضاشاه در گرگان بودم و معمم بودم، رضاشاه به من گفت ما به تهران كه برگشتيم بعـد از بيـست                       
: گفـتم . اين امر براي من خيلي گران و سخت بود كه تغيير لبـاس بـدهم              . ر اين سفر همراه ما كالهي باشي      رويم و شما بايد د      خوزستان مي 

خير، همين اسـت     نه: رضاخان گفت . دانند كه من معمم باشم براي دولت و مقام سلطنت بهتر است             وزير مي   آقاي حاج مخبرالسلطنه نخست   
زار يـك دسـت      الدوله رفتيم خيابان اللـه     لذا ما به تهران كه برگشتم با اكبرميرزاي صارم        . شما بايستي كالهي همراه ما باشي     . گويم  كه من مي  

عجـب  : ها را پوشيدم و رفتم به دربار، همين شاه فعلي، محمدرضا گفت            بعد وقتي كه لباس   . كت و شلوار و پاپيون خريديم به پانصد تومان        
اهللا بروجـردي   آقا رضا خـدمت آيـت        من يادم هست همين حاج     . داشت  بلندي آقا رضا ريش پرپشت و      حاج. آيد  خوب اين لباس به شما مي     

باألخره نوشته بود وقتـي كـه رضـاخان حركـت كـرد بـه طـرف        . انداخت روي دوشش با كاله  آمد پالتوي بلندي داشت، يك عبا هم مي         مي
الملـك   آقاي دكتر اعلـم   . دالكريم مريض است  شنيدم كه حاج شيخ عب    : به قم كه رسيديم، رضاخان گفت     . خوزستان، ما هم در ركابش بوديم     

وقت من يك قدري مشكلم بود كه با كاله خدمت حاج شـيخ               آن. شما هم با او برو    . پرسي كنند  بروند از طرف من از ايشان عيادت و احوال        
المـل   جع به تغيير لباس آقاي قائم     آشيخ عبدالكريم را  : وقتي ايشان را عيادت كرديم و برگشتيم، رضاخان از دكتر پرسيد          . باألخره رفتيم . بروم
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العملي نشان نداد؟ دكتر گفت نه، اتفاقاً در حدود نيم ساعت كه پيش حاج شيخ عبدالكريم بوديم، از زمين و آسمان صحبت به ميـان                           عكس
دان شـود تغييـر لبـاس روحانيـت چنـ           رضـاخان گفـت پـس معلـوم مـي         . آقا رضا چيـزي نگفـت       آمد، ولي راجع به تغيير شكل لباس حاج       

خـاطره را در آن     مقام ايـن     قائم. العملي ندارد و از خوزستان كه برگشتيم دستور داد كه لباس آخوندها را بردارند و تغيير شكل بدهند                   عكس
مجله نوشته بود و من اين نوشته را به مرحوم امام و آقاي شريعتمداري نشان دادم و گفتم ببينيد چگونه رضاخان از سكوت مرحـوم حـاج                           

البته بزرگان و آيات را گويا استثنا       . باألخره در زمان رضاخان براي اتحاد شكل در لباس، فشار خيلي زياد بود            . ء استفاده كرده است   شيخ سو 
هـا اذان صـبح      آباد پاسبان   من يادم هست در نجف    . طور  ها هم همين    لباس زن . كردند  داشتند، اذيت مي    ي بقيه را برمي    ولي عمامه .  بودند كرده
تا اين اندازه   . آيند، روسري و چادرشان را بردارند       خواهند بروند حمام يا بيرون مي       ها مي   ايستادند كه وقتي زن     د مقابل حمام زنانه مي    رفتن  مي

  .آوردند فشار مي

  هاي ورودي شهرها ايجاد ايستگاه نواقلي بر سر راه

هاي ورودي شهرها بود، بـدين شـكل كـه هـر              بر سر راه   شد، ايجاد نواقلي    يكي ديگر از كارهاي رضاخان كه باعث نارضايتي مردم مي         
اي با يك بقچـه   گرفتند كه اگر از مجموعه قدر سخت مي يك وقت اين. گرفتند شد، از آن ماليات مي  كااليي به شهر وارد يا از شهر خارج مي        

آورديم، گـاهي اوقـات       آباد مي   ار نان كه از نجف    ما يك مقد  . گرفتند كه بايد براي آن ماليات بدهي        آمديم اصفهان، همان را سر راه مي        نان مي 
هـاي   شديم از ماشين پيـاده شـويم و از راه           گاهي اوقات مجبور مي   . گرفتند  ها را از ما مي     آمديم، اگر پول نداشتيم بدهيم، نان       كه با ماشين مي   

چيـزي بـه خانـه ببـريم، دم نـواقلي از آن ماليـات        خواسـتيم از بـاغ        آباد اگر مي    در نجف . ديگر برويم كه از دم دروازه و نواقلي عبور نكنيم         
گـاهي مـردم را   . گذاشـتند  هاي خشني را هم براي اين كـار مـي   معموالً آدم. آورد اين يك نوع مالياتي بود كه مردم را به ستوه مي. گرفتند  مي

  .كردند زدند و اذيت مي كتك مي

  آموز دو داستان عبرت

چون محتمل اسـت ديگـر فرصـتي پيـدا          . شوم  جا يادآور مي   اسي هم هست، به مناسبت در همين      هاي سي   داستاندو تا داستان كه تقريباً      
انـد   دانـسته  ي دشمنان اسالم و استعمارگران بوده است و چون مي ي ما، چه قم چه نجف، هميشه هدف توطئه   هاي علميه   ببينيد حوزه . نكنيم

. و قطعاً بدانيد اآلن هم ايادي دارنـد    . اند ها بوده   آن   پيوسته در صدد نفوذ در       دهند،  ها هستند كه به مردم فكر و جهت مي          كه در حقيقت حوزه   
گوينـد    بـه قـول خودشـان مـي       . سبك استعمار عوض شـده    . كنيم استعمار شكست خورده، اما شكست نخورده        با اين كه ما اكنون خيال مي      

اند و ما    كرده  هايي مي  ها شيطنت   اند و ايادي اين    يشه ايادي داشته  ها در نجف، در قم، هم       اين. هاي مختلف دارد    استعمار روش . استعمار جديد 
ها بسا افـرادي را   اين. ها سر ما كاله نگذارند آن كنيم، بايستي توجه داشته باشيم كه يك وقت  مان را مي   كار آخوندي و ديني   در عين حال كه     

هـا را     مـن ايـن داسـتان     . ها كار بكنند    آن  ندي را ياد بگيرند و به نفع        فرستادند درس طلبگي بخوانند، طلبه بشوند، براي اين كه رموز آخو            مي
  :هايي پيدا كنيم گويم، چون ممكن است در آينده ما يك چنين گرفتاري مي

  :الخطاب في تحريف الكتاب  ـ حاجي نوري و كتاب فصل1

ايـشان  . دهنـده بـود    نقل كرد كه خيلـي تكـان       داستاني را براي من   اهللا مرعشي نجفي،      آقاي حاج شيخ محمدعلي گرامي، از مرحوم آيت       
شـما  . جا نوشته نـشده اسـت و ايـن داسـتان مهمـي اسـت                اهللا مرعشي يك وقت به من گفت يك داستاني برايت بگويم كه هيچ              گفتند آيت 

ضعيفي كـه راجـع بـه     در اين كتاب، روايت .1نوري بود حاجي» الخطاب فصل«هايي كه به عالم تشيع ضربه زد، كتاب       دانيد يكي از كتاب     مي

                                                
  . نجف اشرفق، مدفون در1320متوفاي سال  1
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ي ما اين است كه قرآن كريم تحريف نشده اسـت، روايـات تحريـف هـم در      آوري شده، با اين كه عقيده     است، جمع ) قرآن(تحريف كتاب   
وقتي كه آيـات بـر پيـامبر        .  رواياتي هست مبني بر تحريف كتاب      صحيح بخاري حتّي در   . هاي اهل سنت    هاي شيعه آمده هم در كتاب       كتاب
هـا    آن   دارد   كردند و امكان    شده، به مناسبت آيه گاهي اوقات آن حضرت به عنوان شرح و شأن نزول آيه، مطلبي بيان مي                    نازل مي  )ص(اكرم  

نوري كه اين روايـات   منظور اين كه مرحوم حاجي    . البته اين حمل به صحت آن است      . كردند اين هم جزو آيه است       شنيدند، خيال مي    كه مي 
اهللا مرعشي نقل كردند، اين است كه سردار كابلي، كه البد             داستاني را كه آيت   . م به شيعه را باز كرد و به تشيع لطمه زد          را جمع كرد، راه اتها    

ي  ايد، از علماي بزرگ و شخصيت ماليي بود، در رياضيات و هيأت خيلي وارد بود، راجع بـه قبلـه كتـاب نوشـت، ترجمـه         نامش را شنيده  
رفـتم    گفتند من روزهـا مـي       مي. آمدند  اپ شده، ساكن كرمانشاه بودند و از علماي خيلي متتبع شيعه به شمار مي             انجيل برنابا هم به قلم او چ      

نوري نشست، بنا كرد  القدري آمد پيش حاجي ظاهر جليل  يك روز يك سيد به    . كرده  شايد شاگردش بوده يا كمكش مي     . نوري خدمت حاجي 
نوري گفت يعني چه خدا ظلم  حاجي. ظلم كرده و بنا كرد ابراز تأسف و تأثر كردن» علي«با دست روي پاي خود زدن و گفت خدا به جدم 

همـه    همه در خانه نشست با آن سـوابقي كـه در اسـالم داشـت، بـا آن                   همه مصيبت ديد، اين     كرده؟ گفت آخه جد من موال اميرالمؤمنين اين       
خدا به جد من    . شد  نشين نمي  شد، به اين شكل خانه      كل حقش غصب نمي   فداكاري، اگر خدا اسم علي را در قرآن آورده بود ديگر به اين ش             

همه روايات داريم كه نام علي اميرالمؤمنين         اين. اسمش در قرآن آمده   ) ع(علي  . نه، خدا به جد تو ظلم نكرده      : نوري گفت  حاجي. ظلم كرده 
. گفت كجـاي قـرآن؟ گفـت در روايـات هـست           . تحريف كردند خواستند خالفت بكنند، آمدند قرآن را         منتها آنان كه مي   . در قرآن بوده  ) ع(

نوري رواياتي را  حاجي. نوري فردا آمد پيش حاجي. آوري كنم؟ بعد گفت كي؟ گفت مثالً فردا بيا خواهي من براي تو آن روايات را جمع       مي
نوري وقت گذاشت و رواياتي را كه        يباألخره حاج . او خيلي خوشحال شد و گفت باز هم هست؟ گفت بله          . آوري كرده بود به او داد       جمع

فرسـتاد بـه      نـوري مـي    يك نسخه از آن را هم حـاجي       . گرفت  ها را مي    آمد اين   اين سيد هم مي   . آوري كرد   راجع به تحريف قرآن است جمع     
ـ            گويد من يك وقتي مي      اين گذشت تا اين كه سردار كابلي مي       . تهران، پيش يك كسي    ه سـفارت   خواستم مسافرت بكنم بـه خـارج، رفـتم ب

شناسي؟ من فكـر كـردم        بعد آخر كار گفت من را مي      . كند  چپ به من نگاه مي     ديدم يك كسي چپ   . ام را ويزا كنم    انگليس در بغداد گذرنامه   
نوري آمد و اآلن با ريش تراشـيده، جـزو مـأمروين سـفارت      ديدم همان سيدي است كه پيش حاجي . گفت من آسيد فالن هستم    . يادم نيامد 

. نوري را تحريك كرده كه چنين چيزي را گردآوري كنـد           شد كه اين فرد مأمور انگليس بوده، به صورت سيد درآمده و حاجي             معلوم. است
خواهد اخـتالف درسـت كنـد و     سياست انگليس مي. ريزد چيز فرو مي اگر بنا بشود قرآن تحريف شده باشد، همه      . اساس دين ما قرآن است    

امـا بعـد از فـوت       . نوري هم پشيمان شد و كسي را فرستاد به تهران كه آن كتاب را چاپ نكنند                 بعد حاجي  البته. قرآن را از سنديت بياندازد    
نوري با آن قـدس و تقـوا، يـك           باألخره حاجي . ايشان آن كتاب چاپ شد و اآلن هم اين كتاب از مستندات مغرضان و دشمنان اسالم است                

اظهار تاثر كند و حاجي را تحريك كند تـا يـك چنـين كتـابي                ) ع(ي موال اميرالمؤمنين    كسي بايد به صورت يك سيد نزد ايشان بيايد و برا          
  .بنويسد

  :خواني در كنار سفارت عثماني  ـ روضه2

ام و ظاهراً مسلم است، اين است كه در زمان حكومت عثماني كه حكومـت مقتـدر و مهمـي           يك داستان ديگر كه من آن را زياد شنيده        
سـفارت  (اند آن را متالشي كنند و آخر هم در جنگ جهاني اول آن را متالشي كردند، در كنار سفارت عثماني             خواسته ها مي  بوده و انگليسي  

در ايـن مـسجد يـك       . انـد  خوانده   مي ها نماز  اند، در آن مسجد صبح     مذهب بوده  در تهران، مسجدي بود كه مأمورين سفارت كه سني        ) تركيه
گويد من    يك كسي مي  . خوانده  مي... ي دوم در را به پهلوي حضرت زهرا زد و           و اين كه خليفه   ي حضرت زهرا     شيخي هر روز صبح روضه    

ي ديگـري بلـد      آمدم و به او گفتم شـيخنا، شـما روضـه          . خواند، يك چيزي بايد باشد      جا مي   روضه را در اين   گفتم اين كه شيخ هر روز اين        
خواني؟ گفت من يك باني دارم،        گفتم پس چرا هر روز اين روضه را مي        .  چرا خوانيد؟ گفت   نيستيد بخوانيد، هر روز صبح اين روضه را مي        

شود اين بانيت را به من معرفي كني؟          گفتم مي . گويد اين روضه را در اين مسجد بخوان، من هم ميخوانم            دهد مي   روزي پنج ريال به من مي     
گويد شما چطور شده كه هر روز در          بعد مي . كند  دار رفاقت مي   رود با آن دكان     آن شخص مي  . دار در همين خيابان است     گفت بله، يك دكان   
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ي  دهد كه در ايـن مـسجد روضـه         گويد يك كسي روزي دو تومان به من مي          گويي بخوانند؟ مي    مي) س(ي حضرت زهرا     اين مسجد روضه  
كنـد ببينـد كـه        بعد تعقيب مي  . ه بخواند دهم به اين شيخ روض      دارم و پنج ريال را مي       من پانزده ريال آن را برمي     . حضرت زهرا خوانده شود   

ي حـضرت زهـرا در       ها روضه  دهند كه صبح    وپنج تومان از سفارت انگليس مي      شود روزي بيست    معلوم مي . باني اين روضه چه كسي است     
كنيم كه استعمار   باألخره بايد توجه    . اين مسجد كه در كنار سفارت عثماني است خوانده شود و بازار جنگ شيعه و سني هر روز گرم باشد                   

آقايان بايد دقت كنند و بـه       . در نوشتن و در گفتن    . اند و هر روز با يك روش ممكن است سر ما كاله بگذارند             آمريكا و انگليس هنوز نمرده    
 خواهند چيزي بنويـسند،     كسي آمد يك چيزي گفت، نبايد تحريك بشوند و يك چيزي بگويند يا چيزي بنويسند و يا اگر مي                  صرف اين كه    

  .به شكلي بنويسند كه به مباني و به جايي لطمه نزند يا مورد سوء استفاده قرار نگيرد



  25  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

  ل دوم
الث ه و آیات  وزه  ثم،    عل

  )ش.ـ ه1326 ـ 1320(
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  ي قم ي علميه مهاجرت مجدد به حوزه

ماييد و بفرماييد كه اين مرتبه در چه مكاني ي قم براي بار دوم و علت و تاريخ آن را بيان فر          ي علميه   چگونگي آمدن مجدد حضرتعالي به حوزه     
  هاي شما چه كساني بودند؟ اي حجره مستقر شديد و هم

در اصـفهان  . بعد رفتم اصفهان، پنج شش سال اصـفهان بـودم  . ش بود1314ي  قم آمدم و حدود ده ماه ماندم، در سنهي اول كه به     دفعه
ي  جمعه آقاي حاج شيخ جعفر شمس گيالني كه اآلن امام   . ار از مكاسب را خواندم    شرح لمعه و قوانين و قسمت زيادي از رسائل و يك مقد           

اهللا حاج سيد محمدتقي خوانساري، كه اآلن در مسجد امام تهران پيـشنماز               آقا باقر خوانساري، فرزند مرحوم آيت       لنگرود است، با آقاي حاج    
ذوق و   حـاج شـيخ جعفـر شـمس، فـردي خـوش           . سابي مـأنوس شـدم    هـا حـ     آن  ي ما و من بـا        تصادفاً آمدند حجره  . است، آمدند اصفهان  

اي؟ گفتم خوب ديگر، گفتند نه شما بياييد بـرويم       مانده يك روز صحبت شد، گفتند شما چرا اصفهان       . گفت  شعر هم مي  . استعداد بود  خوش
را شروع كـرده بـود بـه        » شرح نظام «اري  آقا باقر پيش من يك مقد       در اصفهان آقاي حاج   . تواني درس بخواني    مجيد شما در قم بهتر مي       قرآن

  .باألخره با تشويق اين دو نفر، من بار ديگر به قم آمدم. اصرار كرد كه شما حتماً بايد به قم بياييد. خواندن و از درس من خوشش آمده بود

  گذاري قبل از فرار رضاخان اهللا حاج شيخ عبدالرزاق، عمامه شركت در درس آيت

در درس ايـشان    . گفـت   آقاي حاج شيخ عبدالرزاق قلئني در همان مدرسه مكاسب درس مي          . ق حجره گرفتم  ي حاج مالصاد   در مدرسه 
بعد اتفاقاً چند روز بعد براي همين عمامه مرا گرفتند بردند شهرباني، يك چند              . يعني عمامه سرم گذاشتند   . عمامه هم گذاشتم  . شركت كردم 

، رضاخان از ايران 1320دو سه ماه بعد هم در شهريور .  صدر تعهدي گرفتند و گفتند برواهللا  ساعتي نگه داشتند، بعد با سفارش مرحوم آيت       
حاج شيخ جعفر شمس هم پيش ايشان درس مكاسـب و رسـائل             . خوانديم  در همان زمان ما پيش حاج شيخ عبدالرزاق درس مي         . فرار كرد 

  .گين بودعبدالرزاق مرد ماليي بود، اما بيانشان كمي سنحاج شيخ . خواند مي

  اهللا بهاءالديني و آشنايي با شهيد مطهري اهللا داماد و آيت شركت در درس آيت

بـا  .  شديم  مباحثه  آقا صدر كلباسي اصفهاني هم      جا يك حجره گرفتم و با مرحوم آقاي حاج          ي فيضيه، در آن     بعد از مدتي آمدم به مدرسه     
آقـا صـدر رفـت     بعـد حـاج  . تفـ گ  آقاي داماد از اول مبحث اوامر كفايه درس مي.كرديم رفتيم و مباحثه مي اهللا آقاي داماد مي هم درس آيت 

  . شدم مباحثه مسافرت و من هم بي هم

تر نبوديم كه در درس آقاي داماد شركت  شش هفت نفر بيش. آمد درس آقاي داماد ايشان هم مي  . بعد تصادفاً با آقاي مطهري آشنا شدم      
 گفتم بله، و از آن روز به بعد، رفاقت ما با مرحوم شهيد مطهـري آغـاز شـد و                     ا هم مباحثه كنيم؟   ايشان يك روز گفت حاضري ب     . كرديم  مي

كردند من خراسـاني هـستم، افـرادي هـم خيـال              قدر با هم مأنوس شده بوديم كه يك عده خيال مي             بوديم و آن    مباحثه  حدود يازده سال هم   
يـك  . حساب جدايي نداشـتيم   . خورديم  آمد و اصالً هرچه داشتيم با هم مي         آباد مي  ايشان به اصفهان و نجف    . كردند ايشان اصفهاني است     مي

اهللا  همراه شهيد مطهري سطح كفايه و يك مقدار زيادي از مكاسب را نزد مرحـوم آيـت         . مان بود  دادند، مال دوتايي    مختصر شهريه هم كه مي    
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ر بحـث   گهـا را بـا يكـدي         خوانـديم و درس    1آقا رضا بهاءالـديني     قاي حاج اهللا آ   مقداري از كتاب رسائل را هم نزد آيت       . آقاي داماد خوانديم  
  . 2كرديم مي

  ازدواج و تشكيل خانواده

لذا به طور كلـي، ذهـن   . پنداشتم من چون به تحصيل علم عالقه داشتم و با وضع بد اقتصادي كه داشتيم، ازدواج را مانع از تحصيل مي                   
از آشنايي و رفاقت كامل با مرحوم شهيد مطهري، براي گذراندن تعطيلي تابستان بـه اصـفهان      كه پس   كردم تا اين     خود را از آن منصرف مي     

البالغـه مرحـوم حـاج ميـرزا علـي آقـا              هاي رايج حوزوي، در درس نهج      آورد يك حجره گرفتيم و عالوه بر بحث        ي نيم   رفتيم و در مدرسه   
تر بود و گفت تجرد امـر غلطـي       ايشان دو سه سال از من بزرگ      . رديك روز مرحوم مطهري صحبت از ازدواج ك       . كرديم  شيرازي شركت مي  

ولي ايشان گفتند   . من وضع بد اقتصادي را به عنوان مانع ذكر كردم         . است، تصميم بگيريم براي سال تحصيلي هر دو مزدوجاً وارد قم شويم           
و الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنـا  «: اين آيه آمد. آورد من به قرآن تفأل زدم   ي نيم   باألخره يك صبح جمعه در مدرسه     . خدا رزاق است  

و كـذلك   «: ي يوسـف آمـد      شود، اين آيه از سـوره        من نمي  بعد تفأل زدم كه آيا مانع از تحصيل       . »3و ذرياتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماماً       
» .5فجعلنا عاليها سـافلها   «:  در اصفهان، اين آيه آمد     تفأل زدم براي موردي   » .4يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل االحاديث و يتم نعمته عليك          

بـاألخره  . كننده بودنـد  گرم ها همه دل كه آيه» .6تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً«: آباد، اين آيه آمد    و براي مورد ديگري در نجف     
ولي ايشان عمل   . من به قرارداد عمل كردم    . رديمآباد و مرحوم مطهري به طرف مشهد و هر دو به قصد ازدواج حركت ك                من به طرف نجف   

من پس از تأخيري دو ماهه از سال تحصيلي با همسر به قم آمدم و بـا زحمـت زيـاد، يـك اتـاق كوچـك                           . نكردند و عذرهايي ذكر كردند    
مرحوم مطهري . وپنج ريال بود لي من در ماه چه ي شهريه اصالً همه. سختي تهيه نمودم اي به ماهي سه تومان با زندگي خيلي ساده، به اجاره
و بـاألخره پـس از      . اي جز اين نيست    گفتم با كمبود بودجه چاره      كني در اردا نقاط قم اتاق اجاره كني و من مي            گفت تو هميشه سعي مي      مي

ي اول بيـع      حهشـبي در خـواب ديـدم صـف        . گذشت چند سال، اولين فرزندم، مرحوم شهيد محمد را پيدا كردم و آن هم جريان جالبي دارد                
بسيار تعجب  . بيند  ذلك، چشم من مي      مع دفعه چشم راست من از حدقه خارج شد و روي كتاب افتاد و             يك. كنم  مكاسب شيخ را مطالعه مي    

ه ي شريف كه در آيه» قرة اعين«ي  ي آن مرحوم بوده است كه مخفي نماند تناسب خواب با كلمه         كردم و بعد معلوم شد همان ايام انعقاد نطفه        
آبـاد،    پـس از مراجعـت بـه نجـف        . جا به مشهد رفتم     آباد و من در بروجرد بودم و از آن          ي من در نجف     هنگام تولد آن مرحوم، خانواده    . بود

به من گفـت قـدر ايـن        . گير شده بود و در ايوان كنار اتاق من بود          اي داشتم بسيار متدينه بود ولي زمين        جده .متوجه شدم با تولد آن مرحوم     
سـالم اهللا علـيهم   (شد، چهـارده معـصوم پـاك      تو كه بچه در آن متولد ميرا بدان، زيرا من در شب تولد او خواب ديدم كه دور اتاق           فرزند  
اين بود اجمـال داسـتان و چـون نقـل آن مـالزم بـا                . كنند  ي تو دعا مي    اند و براي بچه و خانواده      حاضرند و دست به دعا برداشته     ) اجمعين

خداونـد  . ي قـرآن، آن را نقـل كـردم    كننـده  گـرم  هاي دل ولي براي حفظ تاريخ و مخصوصاً آيه   . خواستم نقل نكنم    ميتعريف از خود است،     
  .درجات مرحوم شهيد مطهري و مرحوم شهيد محمد را عالي فرمايد

                                                
  )س(ش، مدفون در جوار حرم مطهر حضرت معصومه 1376متوفاي سال  1
  2ي  پيوست شماره 2
  74ي  ، آيه)25(ي فرقان  سوره 3
  6ي  ، آيه)12(ي يوسف  سوره 4
  74ي  ، آيه)15(ي حجر  سوره 5
  63ي  ، آيه)19(ي مريم  سوره 6
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  اهللا خميني ي آيت شركت در درس اخالق و منظومه

درس اخـالق ايـشان   . گفتنـد   ي فيضيه، درس اخـالق مـي        جمعه در مدرسه  شنبه و     اهللا خميني عصرهاي پنج     در همان زمان، مرحوم آيت    
ي قـم وجـود       گفتند هشتصد طلبه در حوزه      در آن زمان مي   .  نبود وقت طلبه زياد    آن. ها طلبهرآمدند، هم غي    ها مي  هم طلبه . خيلي جاذبه داشت  

البته در درس اخالق ايشان، عرفان      . گفتند  ه درس اخالق مي   شنبه و جمع    ي فيضيه، عصرهاي پنج     ي مدرسه  اهللا خميني زير كتابخانه     آيت. دارد
از توبه و انابه و معاد، مطـالبي را         . بيان ايشان بسيار پرجاذبه و خوب بود      . گفتند  چيزهايي از كلمات خواجه عبداهللا انصاري مي      . هم زياد بود  

ي زيادي داشت و بـسيار سـازنده بـود و آشـنايي مـن بـا        اذبهدرس ايشان براي ما ج    . كردند  فرمود، تا جايي كه بسياري از افراد گريه مي          مي
گفتنـد، و     ايشان درس فلسفه داشت، منظومـه و اسـفار مـي          . رفتم  ي ايشان نمي    من هنوز درس فلسفه   . جا شروع شد    اهللا خميني از همين     آيت

نام كه شخصيت بودنـد،      هاي به   از بازاري  يك عده . مدندآ ها هم مي   بازاري. ولي درس اخالق ايشان عمومي بود     . درس فقه و اصول نداشتند    
گـاهي اوقـات درس   . آمد  درس ايشان خيلي خوشمان مياز. آمدند هاي قم هم مي بسياري از وعاظ و منبري   . ها هم مقيد بودند كه بيايند       اين

مثالً يادم هست كه يك وقـت بـا   . كرديم رفتيم خدمت ايشان و اگر نظرياتي داشتيم، اظهار مي شد، من و آقاي مطهري مي اخالق كه تمام مي  
اگـر  . اين چيز بدي اسـت    . ايشان صحبت كرديم كه اين اختالفي كه در قم است، اآلن سه تا آقا هستند كه مريدهايشان با هم اختالف دارند                    

گرفتنـد، ايـن     آمدند قم و ايشان زعامت حـوزه را بـه عهـده مـي               كردند مي   اهللا بروجردي را از بروجرد دعوت مي        شد كه آيت    جوري مي  يك
  ».ترسيم سه تا، چهار تا بشود مي«: مرحوم آقاي خميني گفتند. شد تر مي اختالفات كم

ايـن آخـرين    . ي ايشان شركت كـرديم      من و مرحوم شهيد مطهري در درس منظومه        . كردند وعبعد ايشان تدريس منظومه را از اول شر       
ما به صورت جدي اين درس را مطالعـه و مباحثـه            . شدند  ن ده تا بيست نفر مي     شاگردهاي ايشا . ي ايشان بود و ديگر منظومه نگفتند       منظومه

هايي را كه نخوانـده بودنـد بـراي          آمدند درس، من آن قسمت      ها كه مي   كرديم، به شكلي كه يك سوم منظومه را كه خوانده بوديم، بعضي             مي
ايشان وقتي آمدند درس آقاي خميني، به       . يعقوب زنجاني بود  ي آن افراد، خدا رحمتش كند، مرحوم حاج سيد            از جمله . گفتم  آنان درس مي  

ما منظومـه را تـا اول   . هاي زيادي را براي حاج سيد يعقوب درس گفتم من از اول منظومه قسمت  . شما اولش را براي من بگوييد     : من گفت 
  .گفتند ميي مطالب اسفار را هم  يعني خالصه. ي ايشان بوده برخي افراد گفتند اين بهترين منظومه. طبيعيات، نزد آقاي خميني خوانديم

  اهللا خميني روش تدريس آيت

  در تدريس منظومه چگونه بود؟) حضرت امام(روش ايشان 

الفهلويـون الوجـود عنـدهم، حقيقـه ذات         «ي    در مـسأله  . كردنـد   بيان بودند و اساس مطلب را براي شاگرد بازگو مي          ايشان خيلي خوش  
را كه قائلند وجود حقيقت واحده داراي مراتب است، به قدري خوب بيان كردند كه ما گفتيم اصالً غير از          ، اصل حرف كساني     »تشكك تعم 

ايـشان گفتنـد   . كنند، ايـن كـه تكفيـر نـدارد     وجود را تكفير مي    همه قائلين به وحدت     ها كه اين    آقا پس اين    من گفتم حاج  . شود باشد   اين نمي 
اگر پيش اهلش بخوانند و از زبـان اهلـش بفهمنـد، ديگـر     . خوانند كنند و پيش اهلش نمي العه ميها فلسفه را مط آن داني سرش چيست؟     مي

فهميدند، مگر كـسي كـه        اي كه همه نوعاً مي     كردند، به گونه    ايشان يك صفحه منظومه را مطلبش را اول خيلي خوب بيان مي           . نند  تكفير نمي 
من يادم هست يك وقتي تابستان رفتـيم اصـفهان،   . كردند كننده پرهيز مي اصطالحات گيجبيان ايشان سنگين نبود و از . استعدادش پايين بود  

. ديگر فـرداي آن روز نـرفتيم      . گفت، يك روز شركت كرديم      در درس مرحوم حاج شيخ محمود مفيد كه از علماي اصفهان بود و فلسفه مي              
  .گفت كه همه بفهمند مام مطلب را در سطحي مياما مرحوم ا. برد اي به كار مي كننده هاي گيج براي اين كه اصطالح

  پرداختند؟ گفتند، بعد به عبارت متن مي ي درس را اول از خارج مي يعني ايشان خالصه
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كـشيد،    مثالً اگر درس پنجاه دقيقـه طـول مـي         . خواندند  دادند، بعد عبارت را مي      مطالب درس را به طور كامل از خارج توضيح مي         بله؛  
مطالب را هم خيلي مرتب     . رت خواندن بود و باقي وقت مطالب خارج، كه مطلب چيست و رد و ايراد آن كدام است                 هفت هشت دقيقه عبا   

با اين كه خيلي مال بودند، اما گاهي اوقات اصل مطلب با اشكال قاطي   ) عليه رحمةاهللا(برعكس، مرحوم آقاي داماد     . گفتند  بندي مي  و با دسته  
  .كنند كنند يا تأييد مي فهميد كه حاال دارند اشكال مي نميلذا گاهي اوقات انسان . شد مي

  ايد؟ با اين حساب، حضرتعالي منظومه را دو مرتبه خوانده

ي حكمت را تا اول طبيعيـات        ي منظومه   ولي همه . چه در اصفهان پيش آشيخ جواد فريدني خوانديم، قسمت كمي از منظومه بود              نه، آن 
  .نيز با مرحوم مطهري مباحثه كرديمپيش امام خوانديم و طبيعيات را 

  اهللا خميني شركت در درس اسفار آيت

عـاملي   جبـل (گفتند كه هفت هـشت نفـر از بزرگـان، از جملـه آقـاي حـاج شـيخ عبـدالجواد                        اهللا خميني يك درس اسفار هم مي        آيت
من . كردند و چند نفر ديگر در آن شركت ميآقا عزالدين زنجاني كه حاال مشهد است         آقا رضا صدر و آقاي حاج       و آقاي حاج  ) شهري خميني

بـه بعـضي    . بايست از ايشان اجـازه گرفـت        چون معموالً مي  . و مرحوم مطهري به آقاي خميني گفتيم ما هم بياييم در آن درس شركت كنيم              
 اسفاري كه ما پيش ايشان      .مبحث نفس اسفار و معاد جسماني را شركت كرديم        . وقت ما اجازه گرفتيم     آن. گفتند نه صالحتان نيست     افراد مي 

يعني الهيـات بـالمعني االعـم اسـفار را بـا            . بعد با مرحوم شهيد مطهري اول اسفار را با هم مباحثه كرديم           . خوانديم، همين مبحث نفس بود    
  .البته بعد آن را هم تدريس كردم.  پيش كسي نخوانديممرحوم شهيد مطهري مباحثه كرديم و

. طـور باشـد     با اين سوابقي كه خودتان هم بيان فرموديد، بايد اين         . نظر هستيد   رتعالي در حكمت هم صاحب    در بين فضال معروف است كه حض      
ثانياً اگر به مطالب جديد . ايد بيان فرماييد ايد، اگر داشته اوالً اساتيد ديگري كه در حكمت و نيز علم كالم و متون علم كالمي كه تحصيل فرموده             

در صورت امكان، دورنمايي از تحوالت فلسفه را تا آن زمان كه شما به آن پرداختيـد                 . ايد ه و حكمت اسالمي رسيده    اي در فلسف   و مبناهاي تازه  
  .بيان فرماييد

گونه كه عرض كردم، فلسفه را من اول در اصفهان مقداري پيش آقـاي حـاج                  همان. البته من ادعا ندارم كه در فلسفه امتياز خاصي دارم         
منتها چيزي كه هست، فلسفه با ذوق مـن جـور           . ندم، بعد پيش مرحوم امام، منظومه و مبحث نفس اسفار را خواندم           شيخ جواد فريدني خوا   

سينا را هم با مرحوم مطهري نـزد مرحـوم عالمـه             ي شفاي بوعلي    البته قريبا ده بيست صفحه    . تر ذوقي و يافتني است      فلسفه بيش . آمد  در مي 
من هم منظومه را چندين مرتبـه درس  . كه اساساً اگر من چيزي را ياد گرفتم، با درس گفتن بوده است       من اين را بگويم     . طباطبايي خوانديم 
  .كردند  زيادي از اسفار را در زندان اوين درس گفتم و رفقايي كه بودند شركت ميمقدارهاي زيادي از اسفار را، حتّي  گفتم، هم قسمت

  اصول فلسفه و روش رئاليسمشركت در جلسات عالمه طباطبايي و چگونگي تدوين 

 مرحـوم عالمـه     اصول فلـسفه و روش رئاليـسم       بد نيست اين مطلب را راجع به چگونگي تأليف كتاب            رسيد،جا    اآلن كه مطلب به اين    
 مرحوم طباطبايي اين بود كه يكي از آقايان، آقاي حـاج شـيخ عبـدالكريم                اصول فلسفه چگونگي و ضرورت تأليف كتاب      . طباطبايي بگويم 

گويد و ايشان تصميم گرفته بود كه يـك چيـزي در ايـن                ري بروجردي، رفته بود تهران، در راه با يك دكتر ماركسيست چنين و چنان مي              ني
شب بعد به من گفـت      . شب اول مرحوم مطهري رفته بود     . هايشان را بازگو كند    ارتباط بنويسد و در ميان جمعي براي حك و اصالح نوشته          

خواند و آقايـان هـم        شب دوم من هم رفتم، ديدم عالمه طباطبايي يك متني نوشته و آن را مي              . روع شده تو هم بيا    اي ش  كه يك چنين جلسه   
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اني بود، آقاي اميني بـود، مرحـوم شـهيد بهـشتي          ح مرحوم آقاي مطهري بود، آقاي حاج شيخ جعفر سب         در آن جلسه  . نويسند  دارند آن را مي   
بعد ديدم اين كه ما عبارت را بنويسيم، مطلب دستمان          .  قلم به دست گرفتم، يك مقدار نوشتم       من هم . شدند  بود، خالصه شش هفت نفر مي     

كنـيم،   وگو مي گفتم آقا اين چه كاري است كه شما مطالب را بخوانيد و ما بنويسيم؟ شما بخوانيد، ما روي مطالب آن بحث و گفت                   . آيد  نمي
يك عده گفتند نـه، يـك عـده گفتنـد حـرف             .  دستگاه تايپ و فتوكپي در اختيار نبود       ها وقت  آن. كنيم  ي شما استنساخ مي    بعد از روي نسخه   

گرفتنـد،   بعـد بعـضي آن را مـي   . شـد  آوردند، روي آن بحث مـي  نوشتند و مي  مرحوم عالمه يك متني مي    . باألخره تصويب شد  . خوبي است 
كرد، يكي من بودم يكي       از آن افرادي كه خيلي اشكال مي      . نيمبي  شود مي   گفتم بعد البد چاپ مي    . من استنساخ هم نكردم   . كردند  استنساخ مي 

كنـي، خـود ايـشان هـر وقـت       قـدر اشـكال مـي    مرحوم آقاي مطهري هميشه اين اشكال را به من داشت كه چـرا ايـن    . مرحوم آقاي بهشتي  
گاهي درسـت   . گفتم  آمد، مي    مي ولي من مطلبي كه به ذهنم     . كرد كه به قول خودش يك اشكال بكري باشد          كر مي فخواست اشكال كند،      مي

ي  ايـن دوره .  هست، يا مال من است يا مرحوم شهيد بهـشتي اصول فلسفهها كه در  اغلب اين اشكال. داد آمد و گاهي استاد جواب مي      درمي
 آن  مخـصوصاً . داد، مـن مرتـب بـودم و ايـن بـراي مـا خيلـي مفيـد بـود                     شنبه و جمعـه درس مـي        هاي پنج    را كه ايشان شب    اصول فلسفه 

هايي كه نوشـته مـال بعـد      مطهري پاورقيها در كتاب منعكس نشده است و مرحوم ي آن بحث   البته همه . گرفت  وگوهايي كه انجام مي     گفت
. اگر نوار گرفته شده بود، چيزهاي مفيدي بـود       . ها نوار گرفتن خيلي معمول نبود      وقت  البته آن . متأسفانه از آن جلسات نوار گرفته نشد      . است

هـا جـايي مـنعكس     ولـي ايـن  . اي بود كننده هاي قانع  هاي عالمه خيلي جواب    شد نوعاً اشكاالت خوبي بود و هم جواب         االتي كه مي  هم اشك 
اما تمام خـصوصيات آن مـنعكس       . كردند  رفتند اجمال اشكاالت و پاسخ خودشان را منعكس مي          شد، ايشان مي    البته وقتي مباحثه مي   . نيست

  .نشده است

  اهللا حاج سيد احمد خوانساري زد آيتتحصيل شوارق ن

البته ايشان هـم از خـارج خيلـي    . خوانديم ها مي ها و جمعه شنبه اهللا آقاي حاج سيد احمد خوانساري، پنج پيش مرحوم آيت  را  » شوارق«
سـوم شـوارق را     يـك   . دادنـد   وقت ايشان با يك كلمـه جـواب مـي           آن. كرديم  گاهي اوقات ما يك سؤال مي     . خواند  عبارت را مي  . گفت  نمي
  .اهللا خوانساري درس گرفتيم ها پيش آيت شنبه و جمعه پنج

  عشر در علم كالم تدريس شرح تجريد و باب حادي

در علم فلسفه و كالم چه تحصيالتي داشتيد، بفرماييد كه مبنايتان در فلسفه بر اصالت وجود است يا بر اصالت ماهيت، فرماييد  ضمن اين كه مي
ي حركـت   ها چه تأثيري در مباني عقيدتي ما نظير معـاد دارد و همچنـين مـسأله     دو نظريه چيست و هر يك از اين ديدگاه    و اين كه تفاوت اين    

  جوهري؟

سي چهـل  . تر تجريد عالمه را هم در مسجد عشقعلي درس گفتم نصف بيش. ها مباحثه كردم عشر را با بعضي  در علم كالم، باب حادي    
رسـيد   بـه نظـرم مـي   . آمد كه اشكاالت زيادي بـر آن وارد اسـت       گفتم، به نظرم مي     رح تجريد را درس مي    همان وقت كه ش   . تا شاگرد داشتم  

ايـن شـرح را در دوران       ) عليه رحمةاهللا(ها پرسيدم، گفتند مرحوم عالمه       از بعضي . مرحوم عالمه خيلي سطحي با مسائل برخورد كرده است        
باشد، به   دارد و اين مسأله كه وجود اصيل است و حقيقت واحده داراي مراتب ميخور زياد نوجواني نوشته است، روي همين جهت اشكال

  .گنجد جا نمي البته شرح آن در اين. نظر اينجانب قابل انكار نيست
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  ي حركت جوهري و تجرد روح مسأله

جرد روح را اگر نتوانيم ثابت      ي ت   مسأله. ي تجرد روح است     ي معاد مؤثر است، مسأله      چه در مسأله    اما در حركت جوهري بايد گفت آن      
جمانيـة  «گويـد،   طـور كـه صـدرالمتألهين مـي      روح ظاهراً همان  . ي تجرد روح از مسلمات است       مسأله. خوريم  كنيم، در معاد به اشكال برمي     

انسان در مقام . به اين معنا كه روح محصول عالي ماده است. رسد ي تجرد مي است و با حركت جوهري به مرحله» الحدوث و روحانية البقا
همين را كه از نطفه شروع شده، خلق آخر » .1ثم أنشأناه خلقا آخر«: قرآن كريم هم بر اين معنا داللت دارد . رسد  ي تجرد مي    تكامل به مرحله  

رسد بـه تجـرد    ميكند تا  رسد، بعد مراحل تجرد را طي مي ي تجرد مي    به اين معنا كه ماده در اثر حركت تكاملي به اولين مرحله           . قرار داديم 
گونه نيست كه خداوند بدن انسان را كه كامل شد، يك روح مجرد از يك عالمي بيـاورد        اين. ست عقالني، و مجرد كه شد، مجرد ديگر باقي       

ي جـسم و جـان        قـضيه . اصالً اين محال است كه يك موجود مستقل مجردي جداگانه بيايد با اين ماده جفت بشود               . در اين بدن قرار بدهد    
كنـد   ي تجرد كه رسيد، مراحل بعدي تجرد را طي مي كند و به اولين مرحله بلكه همين ماده است كه تكامل پيدا مي      . كب و مركوب نيست   را

  .جا جاي بحث آن نيست اما اين بحث مقدماتي دارد كه اين. ي معاد هم بر همين اساس مبتني است و مسأله

، اگر امكان دارد مقداري راجع بـه چگـونگي و اهميـت آن توضـيحاتي     وهايي انجام شدهوگ ي حركت جوهري كه روي آن بحث و گفت     مسأله
  .بفرماييد

شـود كـه خـود        اعراض چيز مستقلي نيستند و ايـن نمـي        . حركت جوهري به اين معناست كه به طور كلي، اعراض نمودهاي جوهرند           
تا در ذات تدرج و تكـاملي نباشـد،         . ع تكامل خود جوهر است    تكامل عرض به تب   . جوهر متحرك و متدرج نباشد، اما اعراض متدجر باشند        

آن را  » نمود«هرچه ما   . جوهر وجود جدايي ندارد   . براي اين كه اعراض وجودشان متحد با وجود جوهر است         . كنند  اعراض تكامل پيدا نمي   
شود وجود هر چيز  نمي. شود ني حاصل نمي دگرگوچه جوهر تدرج و تكامل نداشته باشد، اگر چنان . آن جوهر است  » بود«كنيم،    مشاهده مي 

اجماالً اعـراض وجـود خـدايي       . شود  كند كه رنگش و وزنش عوض مي        سيب خودش تكامل پيدا مي    . سر جايش باشد و نمودش تغيير كند      
وم ايـن يـك واقعيتـي اسـت كـه مرحـ           . ي آن هـستند    جلوه. متحد با وجود جوهر هستند    . ندارند و وجودشان از مراتب وجود جوهر است       

شود، ايـن فقـط كـم و اعراضـش عـوض              جور است و اصالً اين كه يك نطفه انسان مي           حقيقت هم همين  . صدرالمتألهين كشف كرده است   
ي  ي متـصله  ي انسانيت، داراي يك صـورت نوعيـه       در اين صورت نطفه تا برسد به مرحله       . شود  اش عوض مي   بلكه صورت نوعي  . شود  نمي

  .ي متكامله است متدرجه

ي تاريخ    ها نقش اصلي را دارد، بفرماييد آيا از اين نظريه در فلسفه            ه فرموديد حركت جوهري به عنوان يك واقعيت در دگرگوني پديده          اكنون ك 
  توان استفاده نمود؟ ها و جوامع مي براي بررسي علل انحطاط و زوال يا رشد و تعالي تمدن

ها و جو و شـرايط        ي انسان    كه اراده  اجماالً بايد گفت در چنين مواردي     . اين مطلبي است كه بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد           
  .توان به بررسي اين مسأله پرداخت خارجي در آن مؤثر است، استفاده از اين قانون جاي تأمل دارد كه اآلن نمي

                                                
  14ي  ي مؤمنون، آيه سوره 1
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  اهللا خوانساري اهللا حجت، و آيت اهللا صدر، آيت آيت: حوزه در زمان آيات ثالث

اهللا حـائري    بعـد از درگذشـت مرحـوم آيـت        ي قم  ي علميه   اهللا بروجردي و همچنين وضع حوزه        آشنايي خودتان با مرحوم آيت     ي لطفاً از سابقه  
  .، مطالبي بيان بفرماييد1اهللا بروجردي و نيز در ارتباط با مراجع ثالث آن عصر فرمايي آيت ي قم و قبل از تشريف ي علميه مؤسس حوزه

در حدود ده ماهي آمدم قم، بعد رفتم اصفهان و آن زمان كـه ايـشان مرحـوم شـد، مـن                      . ري، من قم نبودم   اهللا حائ   در زمان مرحوم آيت   
اهللا حـاج سـيد محمـدتقي         اهللا حجت، و آيـت      اهللا صدر، آيت     آمدم قم و مراجع قم در آن زمان، آيت         1320من دوباره در سال     . اصفهان بودم 

شايد گاهي مواقع اگر كسي به ايشان       . داد  ي هم در كنار آنان معروف بود، اما شهريه نمي          خوانسار اهللا حاج سيد احمد     آيت. خوانساري بودند 
مـا سـه نفـر      . خوانـديم   ها پيش ايشان شوارق مـي      شنبه جمعه   ما پنج . داد  اما شهريه نمي  . كرد  ها كمك مي   كرد، ايشان هم به بعضي      مراجعه مي 

. خوانديم  رفتيم در منزل ايشان شوارق مي       اصغر شاهرودي، مي    علي و آقاي شيخ  ) اديآب  نجف(من و آقاي حاج شيخ اسداهللا نوراللهي        . بوديم
هـا كـه      آن  . رفتنـد   در نماز جماعتشان خيلي از رجال و وجـوه مـي          . ايشان مرجع و مشاربالبنان بودند    . اهللا خوانساري مأنوس بودم     من با آيت  

من و مرحوم آقـاي مطهـري هـم در نمـاز            . ماز حاج سيد احمد خوانساري    رفتند ن   چسبيد، مي   وسواسي بودند و جاهاي ديگر به دلشان نمي       
اهللا دامـاد در آن مـسجد نمـاز           بعد كه ايشان رفتند تهـران، آيـت       . خواندند  ايشان در همين مسجد اول بازار نماز مي       . كرديم  ايشان شركت مي  

ولي آنان . رفتند باألخره علما و فضال معموالً نماز ايشان مي. دخوانن جا نماز مي خواندند و اآلن پسرشان، آقاي سيدعلي محقق داماد در آن        مي
. اهللا سـيد محمـدتقي خوانـساري    اهللا حجت، و آيت اهللا صدر، آيت آيت: دادند، اين سه بزرگوار بودند كردند و شهريه مي كه حوزه را اداره مي 

نـامش   اما ثبت . دادند  به هر طلبه شهريه مي    ) ريال( پانزده قران    هر يك از اين آقايان در ماه      . وقت معروف بود كه حوزه هشتصد طلبه دارد         آن
  .شد ديدي تا شهريه درست مي بايد افراد مختلف را مي. يك مقدار مشكل بود

امـا  . ها داده شود    آن  هايي كه مثالً امتياز دارند و خوبند، يك چيزي اضافه به              اهللا صدر يك وقت گفته بودند طلبه        من يادم هست كه آيت    
ي خوب بياورد، غيـر از آن پـانزده قـران،             قرار داد و گفتند اگر كسي نمره       ي امتحاني   ايشان خودش حوزه  . يگران با ايشان همراهي نكردند    د

و خيلـي   . اهللا خميني بـود     ها نيز آيت    آن  يكي از   . اهللا حاج سيد احمد زنجاني بود       يكي از ممتحين آن حوزه، آيت     . دهند  مبلغي اضافه به او مي    
وقت بنا بود كه از ده به بعد، هر يـك نمـره يـك قـران بـه                     آن.  به من دادند   16ي   من رفتم امتحان دادم، نمره    . گرفتند  ا دقت امتحان مي   هم ب 

  . قران افزايش يافت21ي من از آقاي صدر، از پانزده قران به  بالنتيجه شهريه. شهريه اضافه كنند

ها كه ما تازه     اما مريدها، همان وقت   . جنگ و دعوا نداشتند   . دشان با هم گرم بودند    خو. هر يك از سه بزرگوار، مريدهاي خاصي داشتند       
سيدنا «: گفتند  مثالً راجع به مرحوم حجت مي     . ها بود   آمده بوديم قم، يك اشعاري به نفع يا عليه هم ساخته بودند و اين اشعار در دهان طلبه                 

اهللا حـاج سـيد محمـدتقي         اهللا حاج شيخ محمـدعلي اراكـي، مـالزم آيـت             در آن زمان آيت    ....و يا » .الحجة ذوالجالله اهللا يشفيفه من الكساله     
حتّي دخترش را بـا ايـن       . آمد  مند بود، درس ايشان هم مي       اند ولي از بس به ايشان عالقه        بوده  مباحثه  معروف بود كه آنان هم    . خوانساري بود 

  .رده بودكه آقاي حاج سيد محمدتقي زن داشت، به ازدواج ايشان درآو

  اهللا شاهرودي اهللا صدر، و آيت اهللا حجت، آيت شركت در درس آيت

مـن  . بود» اقل و اكثر«موضوع بحث، . رفتيم درس آقاي حجت اهللا بروجردي به قم بيايند، با مرحوم آقاي مطهري مي قبل از اين كه آيت   
شوند،   ي درس مي   مطالعه خيلي مؤثر است كه وقتي وارد جلسه        يشپ. كنند» مطالعه پيش«ها را     كنم به آقايان طالب كه درس       يه مي صاين را تو  

                                                
اهللا حجـت     ؛ آيـت  )س(ق، مدفون در حـرم مطهـر حـضرت معـصومه            1371يد محمدتقي خوانساري، متوفي در سال       اهللا حاج س    آيت: آيات ثالث  1

ق، مدفون در حرم مطهر 1373اهللا سيد صدرالدين صدر، متوفي در سال       ي قم؛ آيت   ي حجتيه   ق، مدفون در مدرسه   1372اي، متوفي در سال      كمره كوه
  ).س(حضرت معصومه 
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وقت يـادم هـست       آن. رفتيم درس مرحوم آقاي حجت      كرديم، بعد مي    من با مرحوم آقاي مطهري كفايه را مباحثه مي        . با بصيرت وارد بشوند   
د تا ضمير و كلمات مشابه دارد كه درك عبـارت را            جا چن   آن. ي مرحوم آخوند بنا بود بحث كنند       ي كفايه »مالقي و مالقا  «ي    ايشان در مسأله  

 بخوانـد، مـن ده      مرحوم آقاي حجت فرمودند بله، فردا بحث مالقي و مالقا هست و هر كسي فردا عبارت كفايه را صـحيح                   . كند  مشكل مي 
من و آقـاي مطهـري      . پانزده قران بود  ) از هر يك از مراجع    (ها در ماه      ي طلبه  شهريه. وقت خيلي بود    ده تومان آن  . دهم  تومان به او جايزه مي    

ايشان گفتنـد گـوش كـن،    . خوانم آقا گوش بدهيد كه من اآلن مي : آقاي مطهري گفت  . با هم مباحثه كرده بوديم    . هر دو عبارت را بلد بوديم     
بگويد، خيلـي بـه   خواست  مرحوم آقاي حجت يكي از خصوصيات درسش اين بود كه يك مطلبي را كه مي. برو مطالعه كن، فردا بيا بخوان    

آقاي مطهري گفـت آقـا مـن همـين اآلن     . شد داد كه طرف مرعوب مي اگر مطلب كوچك هم بود، خيلي به آن پر و بال مي      . داد  آن جلوه مي  
آقاي حجت به يك آقايي گفت ده تومان بـه          . جا عبارت را خواند    آقاي مطهري هم همان   . ايشان با اخم گفت خوب بخوان     . توانم بخوانم   مي
مـا حـدود ده مـاه در درس آقـاي حجـت شـركت            . باألخره همان وقت ده تومان به آقاي مطهري دادند        . ن بدهيد، ايشان درست خواند    ايشا

البته قبل از آقاي حجت، من درس مرحوم آقاي صـدر           . بعد وقتي كه مرحوم آقاي بروجردي به قم آمد، رفتيم درس آقاي بروجردي            . كرديم
اين در همان اوايل و زماني بود كه تازه         . چون هنوز درس خارج برايم زود بود      . كردم   اما خيلي مطالعه نمي    .رفتم  ها مي   را هم يك سالي شب    

ايـشان هـم    ). عليـه   رحمـةاهللا (اهللا آشيخ عباسعلي شاهرودي رفـتم         حدود يك سال و نيم هم درس آيت       . خواندم  به قم آمده بودم و سطح مي      
نقـل  ) صـاحب كفايـه   ( را كـه از آخونـد        خـط يك  . كرد  ت، گويا براي اشكال كردن مطرح مي      گف  يك مطلب را كه مي    . بيان بود  خيلي خوش 

ايشان هر سه چهار ماه يك بـار، ده پـانزده قـران بـه               . كرد  و گاهي ده پانزده اشكال مي     » و يود عليه اوالً و ثانياً و ثالثاً       «فرمود    كرد، بعد مي    مي
. جور كه بايد مسلط نشده بـودم        سطح را هنوز آن   . ولي عرض كردم  . رفتيم  براي درس مي  . يمرفت  البته ما براي پولش نمي    . داد  شاگردهايش مي 

كنم كه سطح را خوب بخوانند كـه درس خـارج، درس           و من به آقايان توصيه مي     . رفتيم، از باب اين كه راهنما نداشتيم        هاي خارج مي    درس
كنم شاگردها به فكر خودشان اعتماد داشته         و توصيه مي  .  اتخاذ فتوا بكنند   جا خودشان اهل نظر باشند،      درسي است كه بايد آن    . ست اجتهادي

. اي دارد يـا نـه      خودشان در مسأله اتخاذ نظر بكنند، بعد بروند ببينند استاد چيز تازه           . مقلد استاد نباشند  . در مسائل خودشان فكر كنند    . باشند
وقت حوزه را     حال، علمايي كه آن    اي علي.  خوب درس بخواند، خيلي اثر دارد      مباحثه براي اين كه انسان     مطالعه و پيش   ي پيش   خالصه مسأله 

در كنارشان حاج سيد احمد خوانساري و آشيخ عباسعلي شاهرودي و شايد بعض ديگـر هـم                 . كردند، همين سه نفر بزرگوار بودند       اداره مي 
  .بودند كه يك درس خارج مختصري داشتند

ويژه حضرتعالي از چه كسي       كردند و به     ثالث چه كساني بودند و مردم در آن زمان، از چه كساني تقليد مي               مشهور آيات  لطفاً بفرماييد شاگردان  
  كرديد؟ تقليد مي

آقاي حجـت، شـايد صـد    . رسيد  نفر نميصدولي هر كدام شاگردهايشان به      . از شاگردان مشهور آيات ثالث، اآلن كسي را به ياد ندارم          
خوان آن زمـان كـم       خوارج درس. اد هشتاد نفر و آقاي حاج سيد محمدتقي خوانساري هم چهل پنجاه نفر            آقاي صدر هفت  . نفر شاگرد داشت  

اهللا حـاج سـيد ابوالحـسن         وقت معموالً همـه از آيـت        اما مردم آن  . آقا رضا، پسر ايشان، جزو مستشكلين بود        در درس آقاي صدر، حاج    . بود
آمـد كـه    ديديم و بـه نظـر مـي    هاي مرحوم آقاي بروجردي بر عروه را مي وقت حاشيه آنولي من و آقاي مطهري . كردند  تقليد مي 1اصفهاني
وقـت مـا احتيـاط        آن. آمد كه شايد آقاي بروجردي اعلـم باشـد          چون به مبناي مسائل اشاره داشت و به ذهنمان مي         . هاي دقيقي است   حاشيه

حـال،   اي علـي . ها افتاد قا حسين قمي هم كه در كربال بود، بر سر زبانآ كم اسم حاج بعد كم.  و آقاي بروجرديكرديم بين آسيد ابوالحسن     مي
 آقـاي   .كـم  محمدتقي هم داشت، اما خيلي       آقاي آسيد . از علماي قم، آقاي حجت كمي مقلد داشت       . ر در تقليد مشاربالبنان بودند    فاين سه ن  

 آقاي بروجـردي . ردم شهرت داشت، آسيد ابوالحسن اصفهاني بوداما كسي كه در ميان م. صدر را من اصالً نشنيده بودم كه مقلد داشته باشد       

                                                
  .در نجف اشرف) ع(ون در حرم مطهر اميرالمؤمنين حضرت علي ق، مدف1365متوفاي سال  1
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مـن و آقـاي مطهـري روي ايـن اصـل در مـسائل احتيـاط                 . آقا حسين قمي هم در كربال مقلـد داشـتند          تر در بروجرد و آقاي حاج       هم بيش 
  .كرديم مي

  اهللا يثربي كاشاني  آيتشركت در درس 

  .اي از ايشان داريد، بيان فرماييد اگر خاطره. ايد ير سيدعلي يثربي كاشاني نيز درس خواندهاهللا آقاي حاج م گويا جنابعالي نزد مرحوم آيت

بعد از نجـف بـه   . اند آقا ضياءالدين عراقي در نجف بوده  اهللا آقاي حاج    اهللا يثربي از شاگردان خيلي خوب مرحوم آيت         آري، مرحوم آيت  
ايـشان خيلـي    . انـد  ي قم بـوده    رتبه ي قم، يكي از مدرسين عالي       ي علميه   مؤسس حوزه اهللا حائري،     آيتاند و در زمان حيات مرحوم        قم آمده 

سپس ايشان سـاكن كاشـان شـده        . اند اهللا داماد از شاگردان خوب ايشان بوده        اند و مرحوم امام و آيت      بيان و شاگردپرور بوده    بحاث و خوش  
اهللا بروجـردي بـاقي    اهللا بروجردي مراجعه كردنـد، اتفاقـاً آيـت    قليد به آيتاهللا اصفهاني كه مردم نوعاً در ت پس از رحلت مرحوم آيت . بودند

اهللا بروجردي بحـث      ي بقا بر ميت، با آيت       آيند و در مسأله     اهللا يثربي به قم مي       آيت در همان زمان  . كردند  ماندن بر تقليد از ميت را اشكال مي       
و ضمناً، درس اصول هم شروع كردند از . ين جريان، مرحوم امام نيز نقش داشتند    كنند و در ا     كرده و ايشان را به جواز بقاي بر ميت قانع مي          

ي   ايـشان از ناحيـه    پـس از مـدتي      . شـديم   اول مبحث برائت، كه جمع زيادي در درس ايشان، و از جمله من و شهيد مطهـري حاضـر مـي                    
اهللا بروجردي، جمعـي از جملـه مـن،           ي مرحوم آيت    احيهي خود تحت فشار قرار گرفتند و به كاشان برگشتند و پس از چندي، از ن                 خانواده

ايشان يك بـار    . ولي باألخره نتوانستند به قم برگردند     . اهللا بروجردي ايشان را به قم برگردانيم        ي آيت   مأمور شديم به كاشان برويم و از ناحيه       
 آوردنـد و مـن از ايـشان    عنوان بازديد تشريفباد به آ ر كردند و من در اصفهان از ايشان ديدن كردم و ايشان هم به نجف        فهم به اصفهان س   

ايشان . ام آباد را فراموش نكرده     حرام نيستم و سور نجف     به آشيخ حسينعلي، من كه نمك    : گفتند  گاهي روي شوخي مي   . پذيرايي مفصلي كردم  
مرحـوم آقـاي آخونـد    :  عراقي به مـن گفتنـد  آقا ضيا خواستم از نجف به ايران بيايم، استاد من، مرحوم آقاي حاج    كردند وقتي كه مي     نقل مي 

خراساني بهترين شاگرد خود، آقاي حاج مير سيدعلي يزدي را به ايران فرستاد، من هـم تـو را كـه بهتـرين شـاگرد مـن هـستي بـه ايـران                                 
و من مأيوس بـودم از      من در كاشان و ايشان در يزد        . اگر با ايشان برخورد كردي، دوست دارم با ايشان بحث مفصلي انجام دهي            . فرستم  مي

. ي ما را زد و من خودم در را باز كردم، ديـدم سـيد محترمـي اسـت     تا اين كه تصادفاً شبي ديروقت كسي درب خانه       . اين كه ايشان را ببينم    
رفقا در گاراژ   . شدجا خراب     ها در اين   پس از ورود گفتند از يزد عازم تهران بوديم، ماشين         . فرماييد وارد شوم، گفتم بفرماييد      گفتند اجازه مي  

پس از تعارفـات    . گفتم جنابعالي؟ گفتند مير سيدعلي يزدي هستم      . ماندند، من هم سراغ منزل عالم محل را گرفتم، منزل شما را نشان دادند             
وم آقـاي   مرحـ . معمول، سخن مرحوم آقاي عراقي را نقل كردم و با ايشان بحث مفصلي به راه انداختم و انصافاً ايشان را خيلي قوي يـافتم                       

فرمودند   ايشان مي . دادند  ها نسبت مي    آن  نيز به   ترين حادثه را      دانستند و كوچك    ها مي  ها و حوادث را مستند به انگليسي       ي سياست   يثربي همه 
بـود،  ي مـن      حزب توده بود، براي تبليغ به كاشان آمده بود و چـون پـسرخاله              هاي ايران، دكتر يزدي معروف كه از سران        بازي در زمان توده  

او گفت ما را كه بـه شـوروي   . اند ها را راه انداخته بازي  تودهها را كه اين  خدا لعنت كند انگليسي   : من به او گفتم   . ي من زد    سري هم به خانه   
  .ها مربوط به انگليس است، تو هم انگليسي هستي ي اين بازي گفتم همه. دهند نسبت مي
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  اهللا بروجردي آشنايي با آيت

آقـا صـدر      در يك تابستان، آقـاي مطهـري بـا حـاج          . اهللا بروجردي را ببينيم     خواست از نزديك آيت     من و آقاي مطهري خيلي دلمان مي      
در درس آقاي بروجـردي شـركت       آن سال تابستان، من حدود چهل روز در بروجرد ماندم و            . سال بعد هم من رفتم    . كلباسي رفتند بروجرد  

سـفيد از     بود و تقريباً پنجاه شصت نفر، همـه ريـش          »واليت از قبل جائر   «موضوع درس   . گفتند   ايشان خارج مكاسب محرمه را مي      .كردم  مي
ايم را  هـ   گفت مـن درس     ترم، مي   گفت من پانزده سال از آقاي بروجردي بزرگ         يك پيرمردي بود مي   . كردند  علما، در درس ايشان شركت مي     

آمدند درس آقاي بروجردي، خيلي       وقت اين پيرمردها مي     آن. خواند  آقاي بروجردي سيوطي مي   در اصفهان خوانده بودم و برگشتم بروجرد،        
نشـستيم؛    ما وسط اتاق مـي    . طلبه بوديم، حق نداشتيم در رديف علما بنشينيم         ما كه يك بچه   . هر كس جايش معين بود    . نشستند  به ترتيب مي  

  .اهللا بروجردي بود ي درس آيت اين حوزه.  بزرگ كه وسطش ستون بوديك اتاق

  هاي مختلف آمده بودند؟ شان اهل بروجرد بودند، يا اين كه از شهرستان همه

ي   هـا بقايـاي حـوزه       جا جلوتر حوزه داشته و اين       شد آن   معلوم مي . آخوندهاي مسن در آن زياد بودند     . ي حوزوي داشت   بروجرد سابقه 
آبادي، كه شايد بهترين شاگرد آقاي بروجردي بود         يكي حاج شيخ علي خرم    . درس آقاي بروجردي دو سه نفر مستشكل داشت       . سابق بودند 

و آقاي بروجردي به او خيلي عنايت داشت ديگري حاج شيخ بهاءالدين حجتي بروجردي بود كه آقاي بروجـردي بـه ايـشان هـم عنايـت                           
كردنـد،   گـاهي اوقـات كـه صـحبت مـي     . آمد كه در قم افرادي فاضل باشند     هنوز به نظرشان نمي    داشت، تا جايي كه وقتي ايشان آمدند قم،       

گفت، بعد شاگردهاي خوب ايشان هر كدام يـك      آباد آقاي آخوند درس را كه مي        فرمودند خوب است درس تقرير داشته باشد، در نجف          مي
جـا كـه      كردند كه خوب است آن دو نفر از بروجرد بيايند ايـن             د اظهار مي  بع. كردند  ي تقرير داشتند و براي ديگران درس را تقرير مي           حوزه

آقـاي  . گرفـت   هاي خوبي بـه آقـاي بروجـردي مـي          يك سيدي هم بود به نام آقاي حاج سيد اسماعلي، كه اشكال           . مثالً درس را تقرير كنند    
  .بروجردي هم برايش احترام قائل بود

  جردياهللا برو هاي درسي و روش تربيتي آيت ويژگي

جـوري   گونه بود كه اوالً مطالعه كرده بود، ثانياً يك          درس ايشان اين  . آمد  اهللا بروجردي خيلي خوشمان مي      ي آيت   ما از بيان روان و ساده     
ا هـ  عبارت. تكرار هم ماشاءاهللا زياد داشت    . كننده همراه باشد   گفت درس نبايد با عبارات گيج       ها بفهمند، به قول خودش مي       گفت كه طلبه    مي
مـثالً  . رفـت  كرد، تا روز چهارشنبه به آن ور مـي   يك مسأله را گاهي روز شنبه كه مطرح مي        . كرد  خيلي معطل مي  . كرد  معنا مي » يكون كان«را  
  .گرفت آمد آن مطلب را دوباره از سر مي ي مسأله مانده، براي اين كه آن نكته را بگويد، فردا مي ديد يك نكته مي

. ام، عبارت ثانياً و ثالثاً و رابعاً همه مال ايشان است           كه من از تقريرات درسي ايشان نوشته      » نهايةاالصول«در اين   اگر آقايان ديده باشند،     
و بـه طـور     . مقداري مطالب كه يادم مانده بود، نوشـتم       . نوشتن خيلي بلد نبودم   . وقت كه من نهايةاالصول را نوشتم، ابتداي كارم بود          البته آن 
گفت  اهللا داماد اصالً با درس نوشتن مخالف بود و مي مرحوم آيت.  بروجردي آمد قم، درس نوشتن در قم معمول نبودوقت كه آقاي كلي، آن

ولـي آقـاي   . آينـد  سـواد بـار مـي    كنند و بـي  ي خود اتكا مي ها به نوشته   اش اين بود كه طلبه     آقاي داماد عقيده  . آورد  سواد بار مي    ها را بي    طلبه
ي اوايل نهايةاالصول را نوشته بودم و به ايشان دادم، ايشان به من يك قواره                 كردند و لذا وقتي من چند صفحه        د مي بروجردي بر نوشتن تأكي   
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. كرد ها را خيلي تشويق مي معمول ايشان اين بود كه طلبه. گونه بود نسبت به افراد ديگر هم ايشان اين . ي قبا و بيست تومان جايزه داد       پارچه
خـروج  «ي  هاي ايشان نوشتم و چاپ شده، آقاي بروجردي ضمن بحـث، مـسأله    را كه از درس   » صالت مسافر «ث  من يادم هست همين بح    

كسي در يك جا خواست ده روز بماند، اما در نظر اوست كه در اين مدت              را در روزهاي قبل مطرح كرده بودند كه اگر          » الي مادون المسافه  
نظر ايشان اين بود كه براي يك ساعت هم كه شده، جايز نيست و قصد . ست برود و برگرددتر از چهار فرسخ ا ي آن كم   به محلي كه فاصله   

هاي ايشان نوشته بودم، تا اين كه تابستان شد و بعدش هم ماه رمضان و حدود چهار ماه بين  من اين مسأله را از درس. خورد اقامه به هم مي
 اين مسأله عنايت داشت و فتواي ايشان خالف مشهور بود، پس از شـروع شـدن                 ها، از بس به     ايشان پس از شروع درس    . درس فاصله افتاد  

. خواهم مطرح كنم، آقايان مطالعه كننـد        را مي » خروج الي مادون المسافة   «ي    اي كه خيلي مهم است، يعني مسأله       درس گفتند فردا يك مسأله    
گفـتم آقـا شـما      . كردند  البته گاهي اشاره هم مي    . ، شايد اشاره كرديم   گفتند نه . بعد از درس من به ايشان گفتم اين مسأله را كه شما فرموديد            

. من هم نوشته را خدمت ايـشان بـردم        . ام، فرمودند كه خوب بياور ببينم      گفتم آقا من نوشته   . كنم  گفتند گمان نمي  . ام ايد من هم نوشته    فرموده
گونه بـود كـه حـرف اسـتاد را          ي نوشتن من اين     شيوه. م دادم به ايشان   با اين حال، همان دفتر را برد      . خورده و شكسته نوشته بودم     تند و قلم  

قبـل از درس ايـشان      .  ديـر آمـدم درس     فرداي آن روز اتفاقـاً مـن      . نوشتم  كشيدم و مي    نوشتم و خودم اگر اشكال داشتم، زير آن خط مي           مي
آقاي خميني گـاهي درس را طـول        . س آقاي بروجردي  آمديم در   بعد از درس با خود آقاي خميني مي       . اهللا خميني   رفتيم درس اسفار آيت     مي
گوينـد امـروز      ها مـي    بعد كه آمديم، ديدم طلبه    . رسيديم  مد و لذا گاهي دير به درس آقاي بروجردي مي         آ داد يا آقاي بروجردي زودتر مي       مي

ي نوشـتن را خـوب رعايـت     عـده اين آقاي آشيخ حسينعلي مطلب را خوب نوشته قا      «نبودي، آقاي بروجردي براي تو خيلي معركه كرد كه          
ي من خيلي تعريف كرده بود و گفته بود پـس مـا    باألخره از نوشته  » .خط افقي كشيده مطالب ما را با مطالب خودش مخلوط نكرده          . كند  مي

آن . بـراي مـن فرسـتاد      تومان روي دفتر من گذاشته بود و         250بعداً ايشان   . ي بعد   ايم، ايشان هم نوشته، حاال برويم مسأله       اين مسأله را گفته   
نوشتند، بـه همـين       نسبت به ديگران هم كه درس مي      . ها را داشت   جور تشويق   منظور اين كه آقاي بروجردي اين     .  تومان خيلي بود   250روز  

  .كرد شكل تشويق مي

گفـتم،    مـي وپنج سالگي نكـاتي را از درس خـارج ريـاض و قـوانين كـه در اصـفهان درس                      بيستگفتند كه من در سن        خود ايشان مي  
چون انسان وقتي كه جـوان اسـت، ذهـنش جـوان اسـت و اگـر                 . اين حرف درستي است   . كنم  ها استفاده مي    آن  ام كه حاال از      يادداشت كرده 

  .ها استفاده كند آن تواند از  آيد يادداشت كند در سنين بعد مي مطالبي را كه به ذهنش مي

  اهللا بروجردي در قم چگونگي ورود و اقامت آيت

  .العظمي بروجردي به قم را بيان فرماييد اهللا اً علت و چگونگي آمدن آيتلطف

بعداً مرض ايشان خيلي خطرناك شده بود، به شكلي كه ايـشان را در ماشـين                . اهللا بروجردي در بروجرد كه بود، مرض فتق داشت          آيت
اي در   به قم كه رسيده بودنـد حالـت گريـه         .  از خودشان نشنيدم   البته من اين را   . معروف بود . خوابانيده بودند تا براي معالجه به تهران ببرند       

بعـد ايـشان را بـرده       . و حال ايشان بهتر شده بود و توانسته بودنـد بنـشينند           ) س(ايشان پيدا شده و متوسل شده بودند به حضرت معصومه           
شاه به ديدن آقاي بروجردي رفته بود، ايـن بـود كـه             بودند به بيمارستان فيروزآبادي تهران، شاه هم رفته بود به ديدن ايشان و علت اين كه                 

خيلـي بـه ايـشان    . كردنـد  جا همه قيام مي كرد، عشاير آن  اگر ايشان يك حكمي مي    . آقاي بروجردي در عشاير و خوانين نفوذ عجيبي داشت        
گـشته، دم     وجردي از مكه برمي   پيش از محمدرضاشاه، پدرش رضاخان هم اين را احساس كرده بود و يك روز وقتي آقاي بر                . ايمان داشتند 

گويد تحقيق كنيد ببينيد اين  رضاخان مي. رسد و نزديك بوده قيام كنند     خبر اين قضيه به عشاير مي     . آورند تهران   گيرند و مي    مرز ايشان را مي   
. خواهد بـرود  كنيد هر جا ميگويد او را رها  مي. در عشاير پايگاه داردشود آقاي بروجردي است و    بعد معلوم مي   كنند،  تحقيقات مي . كيست

آقا حسين قمي هم يك زمان راجع به حجاب و اين مسائل اصرار داشت كه                 مرحوم حاج . رود و از مشهد به بروجرد       بعد ايشان به مشهد مي    
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كـاظم  ايـشان مرحـوم آقـاي حـاج سـيد      . جا متوسل شده بود و علما خيلي حمايت نكرده بودنـد       به همه . در تهران با رضاخان مالقات كند     
چـه    كنـد كـه اگـر چنـان         آقاي بروجـردي تهديـد مـي      . فرستد پيش آقاي بروجردي     كروني، پدر آسيد ابوالحسن كروني را كه تهران بود، مي         

. افتنـد   دانستند كه اگر او راه بيافتد، عشاير راه مـي           ها مي   آن  . چنين تهديدي  مثالً يك . آيم تهران   هاي آقاي قمي اجرا نشود، من هم مي        خواسته
جـوري   منظور اين است كه دولت يك حـساب ايـن         . ي اين اصل، زود با آقاي قمي صحبت كردند و باألخره ايشان را فرستادند به كربال               رو

محمدرضاشاه هم كه ديدن . شد كردند، باألخره يك شورشي مي   ها اگر قيام مي     آن  چون لرها مسلح بودند و      . كرد  روي آقاي بروجردي باز مي    
شاه آمده بود   . ها با علما خيلي بد نبودند      وقت دولتي   البته آن . دانست  قدرت آقاي بروجردي در لرستان و عشاير را مي        آقاي بروجردي رفت،    

ها با آقايان در قم زمزمه كردند كه يك كـاري بكننـد آقـاي بروجـردي بياينـد بـه                        طلبه بعد. ديدن آقاي بروجردي و عكس هم گرفته بودند       
ي ايشان بود و در زمـان آقايـان ثـالث مـسؤوليت نداشـت،       كاره جردي، كه زمان حاج شيخ عبدالكريم همه      مجيد حاج ميرزا مهدي برو      قرآن

مجيـد بعـد گفتنـد كـه      شد، رفته بود پيش آقاي بروجردي و صحبت كرده بود كه ايشان را بياورد قرآن  اهللا گلپايگاني مي    ايشان پدرخانم آيت  
راي آمدن به قم از ايشان دعوت كرده بودند و باألخره ايشان را راضي كرده بودند كه بعد از آقاي خميني و ديگران هم رفتند پيش ايشان و ب

ما هم خيلي خوشحال بوديم كه ايشان به قم بيايند و با ديگران براي دعوت از ايشان براي آمدن به قم صحبت     . بهبود كسالتشان به قم بيايند    
ترسـيم سـه تـا آقـا،        گفتيم كه از آقاي بروجردي بخواهيد به قم بيايند و ايشان گفتند مي             من يادم هست قبلش به آقاي خميني مي       . كرديم  مي

ي ايـشان   زولي بعد كه آقاي بروجـردي بـه قـم آمـده بـود، رو              . شد كه آقاي بروجردي بتواند كاري انجام دهد         باورشان نمي . چهار تا بشود  
هـا غيـر مـستقيم، بـدون ايـن كـه بفهمنـد، مجتهـد          جوري است كه طلبه درس ايشان   . آقاي بروجردي بيست سال دير به قم آمد       «: فرمودند

كـرد مطلـب كـامالً     ايشان بيانش روان بود و تا جايي كه احـساس مـي  . اين تعبير آقاي خميني نسبت به درس آقاي بروجردي بود      » .اند شده
گفتـيم     مـي  در اصفهان مطلبي را گفت، ما     )  بروجردي اهللا  آيت(گفت ايشان     حاج ميرزا علي آقا شيرازي مي     . كرد  روشن نشده، آن را تكرار مي     

منظور اين است كه بزرگان دعوت كردنـد و ايـشان از راه             . گويم خودم بفهمم    ام، مي  گفت من هنوز خودم نفهميده      آقا ما فهميديم، ايشان مي    
هـا و افـرادي را       علمـا هـر يـك هيـأت       . دنصرت، از ايشان استقبال ش     آباد و كوشك   مجيد در ده فرسخي قم، يعني در علي         تهران آمدند قرآن  

من و آقاي مطهري جزو اتوبوس آقاي حـائري  . آقا مرتضي حائري گرفت اهللا حاج من يادم هست يك اتوبوس هم مرحوم آيت. فرستادند  مي
  .بوديم

 گفتم بله آقا، من تابستان      .فرمودند شما مثل اين كه بروجرد بوديد      . جا كه آقاي بروجردي پياده شدند، من جلوي ايشان ايستاده بودم            آن
  .دانست البته در آن زمان ايشان هنوز اسم من را نمي. در بروجرد خدمت شما بودم

  اهللا بروجردي و تدريس فقه و اصول ي درسي آيت حوزه

جـا منتقـل      ز آن بعـد ا  . جلوي منزل آقاي شـريعتمداري    . اي كه بعداً منزل آقاي داماد شد، وارد شدند         باألخره ايشان آمدند قم و در خانه      
ايشان در صحن نمـاز     . جاي نمازش را در صحن به ايشان داد       ) عليه  رحمةاهللا(مرحوم آقاي صدر    . شدند به منزل ديگري مجاور حمام اتابك      

آمـد و در      آقاي بروجردي به نماز جماعـت مـي       . نشين شد  ايثار كرد و رفت خانه    ) اهللا صدر   آيت(آبرومندي داشت و در حقيقت خود ايشان        
. گفتند، عصرها اصـول     ها فقه مي   صبح. درس فقه ايشان از كتاب اجاره بود و اصول را هم از اول شروع كردند              . ه درس هم شروع كردند    خان

 آمد،  آمد، آقاي خميني مي     مثالً آقاي گلپايگاني مي   . اما پنجاه شصت نفر چه كساني بودند      . كردند  پنجاه شصت نفر در درس ايشان شركت مي       
گاهي هـم   . كرد  آقاي مرعشي نجفي از آقاي بروجردي خيلي تعريف مي        . آمدند  ها كه ايشان را دعوت كرده بودند، مي         اين. آمد  يآقاي داماد م  

اهللا سـيد ابوالحـسن اصـفهاني در          در آن زمان، مرجع تقليد، مرحـوم آيـت        . كرد  اما در درس ايشان شركت نمي     . آمد  پيش آقاي بروجردي مي   
بعداً معلوم شد آقاي بروجردي در تهران كه بـوده، يـك عـده از تجـار تهـران در همـان            . دادند  را به ايشان مي   مردم وجوهاتشان   . نجف بود 

لذا وقتي كه ايـشان     . دهيم  بيمارستان با ايشان مالقات كرده بودند و به ايشان گفته بودند كه اگر شما به قم برويد، ما وجوهات را به شما مي                      
هاي  آباد هم كه خيلي خان ي خرم خوانين منطقه.  كه شهريه دادند، ديگر نتوانستند شهريه بدهند دو سه ماه  . به قم آمدند، شهريه شروع كردند     
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. آبروي ما آقاي بروجردي اسـت     . اهللا بروجردي در قم بماند      گذاريم آيت   گفتند ما نمي    بزرگي بودند، هفتاد هشتاد نفرشان آمده بودند قم، مي        
وقت آقاي خميني و آقاي ميرزا محمدتقي اشراقي آمدند كه جواب لرها را               آن. خواستند ايشان را ببرند     چرا آقاي بروجردي در قم است؟ مي      

بروجـرد كـه بيايـد آقـاي        . گفتند بابا آخر آقاي بروجردي در قم كه باشد، آقاي ايـران اسـت               ها مي   آن  به  . در آن مجلس من هم بودم     . بدهند
آميـرزا محمـدتقي اشـراقي گفـت     . آبـاد هـم هـست    آقاي خـرم .  ايشان آقاي بروجرد نيستبعد يكي از آن خوانين گفت نه،   . بروجرد است 
خود آقاي بروجردي   ). كرد  البته ايشان اغراق مي   (كني    آباد مي  آباد خرم  حاال تو هي خرم   . ي جمكران قم هم نيست     آباد به اندازه   باباجون، خرم 

ولي آقاي بروجـردي  . وگرنه آنان آمده بودند آقاي بروجردي را ببرند   . ند رفتند جوري قانعشان كرد   باألخره خوانين را يك   . هم در جلسه بود   
در آن  . ي ديگر آقايان هم متزلزل و مختـل شـد          وقت كه آقاي بروجردي به قم آمد، شهريه         البته آن . خيلي متأثر بود كه شهريه نتوانسته بدهد      

وقـت از درس   امـا هـيچ  . گذشـت  ما هم از نظر اقتصادي خيلي سخت ميبه . ها خيلي بد گذشت   سه چهار ماه به طلبه     زمان، من يادم هست   
ها كه شما  گفتند آقا طلبه مي. دادند  ديگران به ايشان دلداري مي    شد و آقاي خميني و      ي آقاي بروجردي جور نمي     باألخره شهريه . سرد نشديم 

البتـه  . كردنـد   گـرم مـي    و به اين شكل، ايشان را دل      . خواهند  يبراي ايمان شما را م    . خواهند  شما را براي درس مي    . خواهند  را براي پول نمي   
  .هزار نفر رسيده بود از هشتصد نفر به سه. هزار طلبه دارد معروف بود كه اين اواخر، قم سه. ها هم در آن زمان زياد شده بودند طلبه

  ها در آن زمان مشكالت زندگي طلبه

مـا  » .باألخره ما امروز نان گيرمان نيامد     «: ايشان گفتند . نزديك ظهر شد  . كرديم  يادم هست يك وقت با مرحوم شهيد مطهري مباحثه مي         
اي  كه يـك طلبـه  ) ع(من رفتم تا حدود مسجد امام حسن . دادند هاي ناآشنا نسيه نمي به ما طلبه. وقت پول نداشتيم حتّي نان تهيه كنيم     در آن 

. دادند دو ريال و ده شـاهي        يك نان سنگك را مي    . كسي را پيدا نكردم   .  تهيه كنم  را پيدا كنم از او دو ريال و ده شاهي قرض بگيرم، يك نان             
 ي فيـضيه    پاي درخت توت مدرسه   . اي بود  آقا فخر طاهري قهدريجاني آدم شوخ و خوشمزه         ي فيضيه، ديدم مرحوم حاج      برگشتم در مدرسه  

ام، آمدم از يكـي دو ريـال و ده شـاهي              من نياز به حمام پيدا كرده       گفت واهللا  آقا دو ريال و ده شاهي نداري به ما بدهي؟           گفتم حاج . ايستاده
خوانديم،   كرديم، درسمان را مي     مان را مي   اما ما در عين حال، مباحثه     . ها به اين شكل بود      وضع طلبه . ام كسي را پيدا نكرده   . بگيرم بروم حمام  

ه تحصيل اهميت بدهند و بداننـد در ايـن طريقـي كـه هـستند، مرضـي                كنم به آقايان كه ب      سرد نبوديم و لذا توصيه مي     و هيچ از وضعمان دل    
خداوند طالبين علـم را دوسـت   » .طلب العلم فريضه علي كل مسلم اال و إنّ اهللا يحب بغاه العلم  «: فرمودند) ص(پيغمبر اكرم   . خداوند است 

ها توانستند به اسالم و تشيع خـدمت   خواندند و همان يبزرگان و مشايخ ما با فقر و فالكت درس م. ها مورد محبت خداوند هستند     آن  دارد،  
قـدري منحـرف    شوند از مسير روحانيت و حقيقت يك  اصالً كساني كه در زرق و برق دنيا و مقام و تشريفات وارد بشوند، ناچار مي               . بكنند
  .اما دنيا خيلي فريبنده است. اند گونه خواهم بگويم همه اين البته من نمي. شوند

  هاي آن اي تبليغي و مرارته مسافرت

  ها وجود داشت؟ ي تبليغي براي طلبه آن زمان در ايام ماه مبارك رمضان و يا محرم و صفر، آيا برنامه

اش ايـن    امـا عمـده   . بعداً از قم جاهايي براي تبليـغ رفـتم        . من در اصفهان هنوز به آن حد نرسيده بودم        . وجود داشت، اما نه خيلي زياد     
هـا    البالغه ببينيم، قرآن ببينيم، اطالعات تاريخي داشته باشـيم، ايـن            ا كه به ما ياد بدهد چه چيزهايي را بخوانيم، مثالً نهج           است كه يك راهنم   

خواهد كه از اول افراد را بياندازند در اين مـسير، بـه او                ها راهنما مي    اين. كرديم  مگر اين اواخر كه خودمان روي بعضي مسائل كار مي         . نبود
شـود بـراي    هاي معمولي مقدمات و سيوطي را كه نمي وگرنه درس.... البالغه مطالعه كن، تفسير مطالعه كن، تاريخ مطالعه كن، و       هجبگويند ن 

  .مردم گفت
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  كردند؟ اهللا بروجردي كسي را براي تبليغ اعزام مي آيا آيت

طالب را به جاهـاي مختلـف،   ر، گروهي از فضال و ايشان راجع به تبليغ خيلي عنايت داشتند و معموالً براي ماه رمضان و محرم و صف           
  .كردند فرستادند و كمك هم مي مخصوصاً دهات مي

  اي از آن سفرها به ياد داريد؟  چند مرتبه سفر تبليغي رفتيد و آيا خاطرهاًشما در آن ايام، مجموع

اهللا بروجـردي بـه       يك بار از طـرف آيـت      . ندريچند بار به فريدن رفتم، چادگان، رزوه، اسك       . من چندين بار براي تبليغ مسافرت كردم      
يك بار ديگر نيز جمعي از جمله من، براي ماه مبارك رمضان از طـرف ايـشان                 . 1اي را مرقوم فرمودند    شهريار رفتم و ايشان براي من نوشته      

رفتم و در منـزل آقـاي حـاج سـيد             ر مي من به آباده رفته و پس از چند روز به شيراز رفتم كه در مسجد باقرآباد منب                . براي تبليغ اعزام شديم   
. اهللا محالتي، آشنا شـدم      محمدجعفر طاهري، كه امام مسجد بودند، مهمان بودم و در آن سفر با علماي معروف شيراز، از جمله مرحوم آيت                   

تـيم و در    فحرم بـه كاشـان ر     ي م   آبادي براي دهه    اهللا بروجردي به قم، با آقاي حاج شيخ اسداهللا نوراللهي نجف            يك بار هم قبل از آمدن آيت      
خوانديم و هر روز در حدود سه سـاعت   ي ترتب را مي اهللا آقاي حاج ميرسيد علي يثربي، مسأله جا عالوه بر منبر، روزها نزد مرحوم آيت        آن

اهللا حـاج   آيـت در آن سفر، همچنين بـا مرحـوم   . دادند ايشان بسيار مرد بحاثي بودند و به شاگرد فرصت اشكال و بحث مي     . كرديم  بحث مي 
  .كاشان تبعيد بودند، آشنا شديمشيخ محمد خالصي، كه در 

جا بـه   در آن. البته با سفارش يكي از آقايان. ، از يكي از آقايان سي تومان قرض گرفتم و رفتم پيشواي ورامين           يك بار نيز قبل از اربعين     
جا يك مجلس هـست و حـدود بيـست نفـر طلبـه از قـم                   الً اين فع: گفت. جا سؤال كردم    يكي از آقايان قم برخوردم و از وضع مجالس آن         

دهد و در حقيقـت،   كنند و هر كس نوبتش شد، صاحب مجلس از باب ضرورت دو تومان به او مي               اند و همه در آن مجلس شركت مي        آمده
الً در مجلس روضه شركت نكردم      در نتيجه من اص   . گفتم پس خيلي محترمانه است    . كنند  ولي فردا باز همه شركت مي     . خواهد  عذر او را مي   

جـا در منـزل سـيد         در آن . ها را به دوش گرفتيم و پياده به جوادآباد رفتـيم            و باألخره پس از مشاوره با آقاي محقق نيشابوري، اثاثيه و كتاب           
و پيـدا بـود كـه منبـر مـا           پيرمرد محترمي به نام آقاي حاج سيد اسماعيل وارد شديم كه روضه داشتند و هر دو در روز اربعين منبـر رفتـيم                        

اي اسـت،    خـوان حرفـه     ولي پس از ما سيد پيرمردي كه پيدا بود معلوماتي ندارد و روضه            . مطلوب واقع شد و مردم هم خيلي احترام كردند        
ها  آن  بينيد، هر كدام مستحق بيست تومان زكاتند كه به    منبر رفت و در منبر صحبت از خمس و زكات كرد و بعد گفت همين دو شيخ را مي                  

. جا تصميم به بازگشت گرفتم دفعه مثل اين كه طاق اتاق را بر سر من كوفتند و از همان اين جمله را كه گفت، يك. جا بروند اينبدهيد و از    
هـاي   جا ابا كردم و در حقيقت وداع من بود با مسافرت            و هرچند مردم و صاحبخانه به سيد اعتراض كردند، ولي باألخره من از ماندن در آن               

  .ضابطه تبليغي، با آن وضع ناهنجار و بي

كردم، جمعـي   العظمي بروجردي بودم و در نوشتن رجال به ايشان كمك مي اهللا يك مرتبه نيز وقتي كه در وشنوه در حضور مرحوم آيت        
ره آقايـان حاضـرين گفتنـد    جا شكايت كردند و بـاألخ    ها در آن   هاي بهايي   خدمت ايشان رسيدند و از تبليغات و فعاليت       » جاسب كروگان«از  

ي االغ بـه      ي بهائيت مطالعاتي دارد و من به معيت خانواده، با آن جمع بـه وسـيله                 باشد، چون در رشته     آقاي منتظري براي اين امر متعين مي      
داللي از روي  ها را دعوت كردم كه در مجلس شركت كنند و با زبـان لـين و اسـت                  جا بودم و رسما بهايي      طرف كروگان رفتيم و مدتي در آن      

جا و همچنين قبالً در چادگان و اسكندري فريدن، در مبارزه با           هاي من در آن    تر صحبت   كردم و بيش    هاي خود آنان با آنان صحبت مي        كتاب
ن آنـان   جا بهـايي شـده بـود و از مبلغـي            در چادگان خان بزرگ و مالك آن      . كردند  ها زياد نفوذ پيدا كرده و تبليغ مي        چون بهايي . بهائيت بود 

آبـادي، كـه از       من هم در اين رشته مطالعات زيادي داشتم و روي اين اصل نيز وقتي كه آقاي حاج عزيزاهللا روحاني نجـف                    . كرد  ميپذيرايي  
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محفل تهـران اصـرار داشـتند او را برگرداننـد، از مـن              باشد بهائيت دين پدري خود را ترك كرده بود و             دوستان و مرد متدين و متعهدي مي      
د شبي به تهران رفتم و در محفل آنان با سه نفر از مبلغين آنان كه خيلي هم پرحافظه و زبردست بودند، مواجه شدم و بحث كردم دعوت ش

  .چاپ و منتشر كردم» ي مسلمان و بهايي مناظره«اي به نام  ي بحث آن شب را به صورت كتابچه و در همان هنگام، نتيجه

  وجردياهللا بر ي آيت رياست و مرجعيت عامه

ق از دنيا رفت و كمي قبل از فـوت ايـشان،   1365ي  اهللا آقاي سيد ابوالحسن اصفهاني اواخر سنه    آيت.  دو سالي طول كشيد    در اين بين،  
اكبر نهاوندي جاي نمازش را به       جا آقاي حاج شيخ علي      ايشان مشهد كه رفته بود، آن     . آقاي بروجردي يك مسافرت به مشهد مقدس داشتند       

آسيد ابوالحسن كه فوت شـد، ديگـر        . تري پيدا بكند    شد كه ايشان معروفيت بيش      وآمد زوار سبب مي     باألخره در مشهد رفت   . بودايشان داده   
آقا حسين را هم از كربال به نجف بردنـد و             حاج. زد  آقا حسين قمي كه در كربال بود دور مي          ي تقليد بين آقاي بروجردي و آقاي حاج         مسأله

آقاي حاج سيد محمدتقي خوانساري . البته در قم علماي ديگر بودند.  و تقريباً آقاي بروجردي شاخص شد      1فوت شد سه ماه بعد ايشان هم      
اما آن كسي كه در سطح جهان تشيع معروف گرديـد، مرحـوم آقـاي بروجـردي                 . و آقاي حجت، و هر يك براي خود تعدادي مقلد داشتند          

كردند، به سيصد  هايي كه در درس ايشان شركت مي       تعداد طلبه . كم پاي درسشان شلوغ شد      كم. ي ايشان زياد شد    وقت ديگر شهريه    آن. برود
ولـي  . ما اول كه پيش ايشان شروع كرديم، پنجاه شصت نفر بوديم. تر از اين تقريباً در حوزه نبود        خوان بيش  يعني خارج . چهارصد نفر رسيد  

  .رسيد بعداً تعداد شاگردان به سيصد چهارصد نفر مي

  اهللا بروجردي ها و تقريرات آيت درس

  هاي ايشان نوشته شده، پيرامون چه مباحثي است؟ فرمودند و تقريراتي كه از درس هايي را تدريس مي اهللا بروجردي چه كتاب آيت

 بعـد   .را هم ضمن آن تـدريس كردنـد       » غصب«بود كه مبحث    » اجاره«كردند، در فقه، اول       اهللا بروجردي تدريس مي     يي كه آيت  ها  كتاب
» نمازجمعـه «گفتند و ابتدا مبحث     » صالت«بعد ايشان يك    . ام هاي ايشان نوشته    ها را از درس     را گفتند كه من اين    » وصيت«مقداري از كتاب    

هاي ديگري از صالت را هـم        البته قسمت . آباد رفتم   ولي در وسط آن، مدتي به نجف      . ها را نوشتم    آن  را مطرح كردند كه من      » نماز مسافر «و  
ولي آقاي فاضل اوايـل آن را نبـود و مبحـث            . پ شده شته و چا  صالت ايشان را آقاي فاضل لنكراني هم نو       . ام كه خيلي مرتب نيست     شتهنو
هم گفتند كـه آقـاي      » خمس«همچنين ايشان يك    . نمازجمعه و نماز مسافر را كه من نوشته بودم، چاپ شده است           . را از من گرفت   » نوافل«

تقريراتي كه مـن نوشـته      . ايشان را خيلي اشخاص نوشتند    » اصول«ولي درس   . آن را نوشته و چاپ هم شده است       حاج سيد عباس ابوترابي     
 آن قسمت كه اول چاپ شـده، جلـد اول           .ايشان هم خيلي اصرار داشتند كه چاپ بشود       . چاپ شده است  » نهايةاالصول«بودم، تحت عنوان    

هايي است تا اواسـط برائـت و    يك يادداشت. است كه خيلي مرتب نيست» برائت «و قسمتي از  » قطع و ظن  «جلد دوم، مبحث    . اصول است 
  . نتوانستند ادامه بدهند و اصول ايشان تعطيل شد و به آخر نرسيدالبته ديگر ايشان. 2احتياط

  فرمودند؟ اهللا بروجردي در چه مكاني تدريس مي آيت

                                                
  )ع(ق، مدفون در كنار حرم مطهر حضرت علي 1366متوفاي سال  1
بود، ، تنظيم شده و به همراه جلد اول كه قبالً به چاپ رسيده              »برائت«، و بخشي از مباحث      »قطع و ظن  «ي مباحث     له در زمينه    هاي معظم  يادداشت 2
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بعد كه شـاگردان ايـشان زيـاد    .  كه در آن مستقر بودند، درس را شروع كردنداي اوايل كه شاگردان ايشان زياد نبود، در اتاق همان خانه     
هـا در مـسجد باالسـر، سـر قبـر مرحـوم حـاج شـيخ                  گفتند، زمستان   ها در صحن درس مي     تابستان. شد، آمدند در صحن حضرت معصومه     

يـك مـدتي هـم ايـن اواخـر          . گفتنـد   ي فيضيه مي   اصولشان را هم در مدرسه    . منتها يك اتاق بزرگي بود در داخل مسجد باالسر        . عبدالكريم
  .چون اين مسجد نزديك منزلشان بود و آمدن به صحن براي ايشان مشكل بود. گفتند عصرها در مسجد عشقعلي درس مي

  نوشتيد و به هنگام چاپ، آيا با مشكلي مواجه نبوديد؟ هاي ايشان را چگونه مي حضرتعالي درس

هـا   شايد بعضي . نويسند، آن زمان متداول نبود      گيرند و مي    ها قلم به دست مي       در درس   م آقايان طلبه  بين  اين سبك نوشتن كه من اآلن مي      
هـا را گـوش       درس. ام خيلـي قـوي بـود       من آن روزها حافظه   . وقت يك روز هم در درس قلم و كاغذ به دست نگرفتم             ولي من هيچ  . بودند
 مطالـب را تنظـيم      رفـتم   بعـد خـودم مـي     . مانـد   ي چندم است، در ذهنم مي       ي از طبقه  گفتند فالن   حتّي اسامي روات را كه ايشان مي      . كردم  مي
را من يادم   » نمازجمعه«مثالً بحث   . نوشتم  نشستم مي   شد، مي   من وقتي مسأله تمام مي    . كردند  چون ايشان زياد تكرار مي    . نوشتم  كردم و مي    مي

يـا  . »البدر الزاهر في صالت الجمعه و المـسافر « شده است، تحت عنوان      همين كه اآلن چاپ   . آباد نوشتم   هست ايشان گفتند، من رفتم نجف     
بعد جوانب مسأله را مورد بحـث       . ايشان روز اول مبناي خودش را گفت      . را يادم هست خيلي طول كشيد     » اجتماع امر و نهي   «ي    مثالً مسأله 

وجـور كـردم و      ه به خـودم فـشار آوردم، مطالـب را جمـع           شنبه و جمع    ي بعدي، من يك پنج      بعد كه تمام شد و رفت سراغ مسأله       . قرار داد 
مـن كـه   . بعد صحبت چاپ آن شـد . كرد هاي من تعريف مي ايشان هم پيش افراد گاهي از نوشته. سبك نوشتن من به اين شكل بود    . نوشتم

ها  بينيد كه مطبوعات و چاپ كتاب ياآلن شما م. ها را چاپ كند ي خودش اين قبيل كتاب ها نبود كه با سرمايه وقت كسي هم آن .پول نداشتم
تا اين كه آقاي حاج آقا مهدي حـائري تهرانـي،           . خواست  چاپ كتاب، باني مي   . وقت زياد به اين شكل نبود       آن. قدر زياد رونق پيدا كرده      اين

. كنـيم   ي آن را تأمين مي     ينهكردند، گفتند ما يك مقدار از هز        ي مختصري داشتند و با عالمه طباطبايي در چاپ كتاب همكاري مي            كه سرمايه 
. را چـاپ كنـيم    » نهايةاالصـول «باألخره بنا شد در هـزار نـسخه         . آباد داشتم، فروخته بودم، پولش دستم بود        من هم نيم دانگ خانه در نجف      

ي آقـاي    ه چاپخانـه  كتاب را براي چاپ داديم ب     . اش مال من بود، مقداري از عالمه طباطبايي، مقداري هم از آقاي حائري             مقداري از سرمايه  
فرد موجهي نظير آقاي گلپايگاني در «ايشان خودشان فرمودند . گفتند كه ايشان در ابتداي آن چند كلمه تقريظ بنويسند بعد بعضي مي. برقعي

 اگر نوشـته   چون. خواهد  من گفتم اصالً تقريظ نمي    ... و» اين زمينه چيزي از من بپرسد و من در جواب او چيزي در تأييد اين كتاب بنويسم                
ايـشان خوشـحال شـدند كـه مـن گفـتم تقـريظ              . اي نـدارد   كند و اگر خوب نباشد، تقريظ هـم فايـده           خوب باشد، جاي خودش را باز مي      

البتـه ايـشان    . شـود   خوشحال بودند كه اولين كتابشان چاپ مـي       . خواندند  آوردم ايشان مي    شد، مي   خواهد و جزوه به جزوه كه چاپ مي         نمي
حاال چاپ اين كتاب هم داسـتاني دارد و آن ايـن كـه در               . ها را به چاپ برسانند      آن  ولي گويا مايل نبودند كه      .  هم داشتند  هاي ديگري   كتاب
آمـد   تحصيلي مـي ، كه از علماي اصفهان و وكيل آقاي بروجردي بود و در ايام           1آقا محمد مقدس    هاي كار، يك وقت ديديم آقاي حاج       وسط

من را پيدا كـرد و گفـت آقـاي بروجـردي     . ي برقعي كرد و با ما هم رفيق بود، آمد در چاپخانه ي شركت مي  به قم و در درس آقاي بروجرد      
مـن كـه سـوار شـدم فرمودنـد آشـيخ حـسينعلي را               . اش را نگه داشته و گفتند بيا بـاال         رفتند براي درس، جلوي مسجد عشقعلي درشكه        مي
طـور   بله، شما به آشيخ حسينعلي بگوييد اين كتاب تا هر جـايش كـه چـاپ شـده همـين              گفتند  . بيني؟ گفتم امري داشته باشيد، بفرماييد       مي

من به آقاي مقدس گفتم به چه مناسبتي        . فعالً بگذاريد به همين شكل باشد     . هرچه هم خرج چاپش شده بيايند از من بگيرند        . بگذاريد باشد 
گفتم كـي بيـايم؟ گفـت       . آقا پيغام شما را رسانده      وجردي بگو كه حاج   خودت بيا به آقاي بر    . دانم  اين مطلب را فرموده؟ گفت ديگر من نمي       

آقـا    گفتم آقا پيغام حـضرتعالي را آقـاي حـاج         . رفتيم پيش آقا  . آقا محمد خودش آمده نشسته      فردا صبح كه رفتم، ديدم آقاي حاج      . فردا صبح 
من جزوه به جزوه آوردم     . شما خودتان نظر داديد   . ولي اين چه وضعي است؟ من كه خودسرانه كتاب را چاپ نكردم           . محمد مقدس رساند  

                                                
  فوالد اصفهان ي مقدس تخت ق، مدفون در تكيه1378متوفاي سال  1



  43  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

شما حيثيـت اشـخاص را رعايـت        . خواسته قاچاقي كتاب را چاپ بكند، آقاي بروجردي نگذاشته          گويند فالني مي    حاال مي . شما نگاه كرديد  
سم كتاب چاپ بشود، برود نجف، بعد       تر  آخه من مي  «: گفتند. شما آقا، بزرگوار، تاج سر همه، ولي حيثيت افراد هم بايد رعايت بشود            . كنيد

تريـد؟ شـيخ انـصاري بـا آن عظمـتش            شيخ انصاري مهم  گفتم آقا آيا شما از      . ايشان گويا از جو نجف وحشت داشتند      » .بگويند چنين چنان  
همين اندازه كه افراد    كتاب  . اند آقا رضا اشكال كرده، ديگران اشكال كرده        اش را نوشت، بعد مرحوم آخوند به ايشان اشكال كرده، حاج           مباني

اش اين است كه اگر خوبي      تقريرات قاعده . وانگهي، اين تقريرات است   . آن را بخوانند و در معرض اشكال قرار بگيرد، اين خيلي مهم است            
. ا داريد آخر اين چه وحشتي است كه شم      . گويند مقرر نفهميده    گويند مال استاد است اگر يك جايش اشكال داشته باشند مي            داشته باشد مي  

چنـد  . باألخره ايشان را راضي كرديم كه كتاب منتشر بشود        . بهشت جهنم نه، به   گفتم آقا به  . خوب به جهنم، بگذاريد منتشر بشود      گفتند خيلي 
را چاپ كنيم و ايشان قبـول       » صالت«خواستيم    ما مي . وقت بعد آقاي فاضل لنكراني من را ديد و گفت شما خوب راه را براي ما باز كردي                 

آمـد و   درس آقـاي بروجـردي هـم مـي    . استعداد بـود  منتها خوش. لمعه را پيش من خوانده بود شرح. آقاي فاضل متأخر از من بود   . كرد  نمي
  .تم، ايشان مباحث صالت را نوشته بودفر آباد مي هايي كه من نجف وقت آن

  ها توسط شاگردان اهللا بروجردي بر نوشتن و تقرير درس تأكيد آيت

ها و ديگري بـر تقريـر درس توسـط بعـضي از شـاگردان                  يكي بر نوشتن درس    اهللا بروجردي وقتي كه قم تشريف داشتند،       مرحوم آيت 
گفتند، بعـد از درس شـش هفـت نفـر از شـاگردان ممتـاز،                  گفتند ما در نجف كه بوديم مرحوم آخوند درس كه مي            ايشان مي . تأكيد داشتند 

هم داشتند  » ان قلت و قلت   «كردند و اگر شاگردها       ست نفر از شاگردان، حرف استاد را تقرير مي        اي جدا داشتند و هر كدام براي ده بي         جلسه
اهللا بروجـردي روي ايـن        شد با مرحوم آخوند اشكاالت خود را مطرح كنند و آيـت             چون همه نمي  . كردند  مطرح مي ) ايراد و اشكال داشتند   (

  .جهت اصرار داشتند

يعني بعضي از شـاگردها راجـع بـه موضـوعي     . مطرح است» كنفرانس«انشگاهي به شكل ديگري به عنوان ي تقرير درس اآلن در مجامع د   شيوه
هـا و   اي يك روز يك يا چند نفر از شاگردها بيايند برداشـت    متداول بشود، يعني فرض كنيد هفته      اگر در حوزه هم اين شيوه     . دهند  كنفرانس مي 

ي جداگانه، آيـا ايـن عامـل شـكوفايي           بقيه تقرير كنند، حال در حضور استاد يا در يك جلسه          ي تحقيقات خود پيرامون آن درس را براي           نتيجه
  ها نيست؟ ي حوزه ي ديرينه استعدادها و احياي همان سيره

 اي براي ديگران مطرح كنند، كار ي تحقيقات خود در جلسه ي مورد بحث تحقيق كنند و نتيجه        ها بروند راجع به مسأله      البته اين كه طلبه   
كردند، اين بود كه اگر استاد بر فـرض در هفتـه پـنج           اهللا بروجردي مطرح مي     چه آيت   اما آن . بسيار خوبي است و باعث رشد شاگردان است       

  .تر شود ها پخته شود كه آن درس ي آن پنج درس تكرار بشود و اين باعث مي ي تقرير بدون حضور استاد، همه گويد، در جلسه درس مي

ي »اجـاره «مـثالً مـن مبحـث    . هاي ايشان را بنويـسيم  هاي زيادي از درس ها باعث شد كه ما قسمت شان به نوشتن درسو اما عنايت اي   
را گفتنـد كـه مـن قـسمتي از آن را نوشـتم؛ قـسمت                » ةصال«بعد  . ايشان را نوشتم  » شركت«و  » وصيت«و  » غصب«مبحث  . ايشان را نوشتم  

اما چون آقاي فاضل آن را نوشته بـود و چـاپ شـد، ديگـر از چـاپ آن         . گرش را هم نوشتم   هاي دي  قسمت. را» نماز مسافر «و  » نمازجمعه«
را » قضا«اين اواخر ايشان مبحث .  استاند و چاپ شده ام، ديگران نوشته را فرمودند كه البته من ننوشته» خمس«بعد ايشان . نظر كردم  صرف

ايشان فرمودند من حـاال در ايـن سـن بايـد اسـتراحت كـنم،                . كرد  كال مي ها مرتب سر درس اش      من يادم هست يكي از طلبه     . شروع كردند 
هاي  روند در دستگاه    نخواهي دستگاه قضايي بايد باشد و آقايان طالب هم مي          بينم خواهي   چون مي . گويم  آيم براي شما درس مي      ذلك مي   مع

خواسـتند    ايـشان مـي   . هـاي نـاحق نكننـد      ا بشوند كه قضاوت   گويم كه اقالً با مباني فقه اسالمي و قضاي اسالم آشن            اين درس را مي   . قضايي
نيز تقريباً به   ) خارج كفايه (ايشان را   » اصول«من جلد اول    . گويم، آقايان بايد قدر بدانند      آيم درس مي    بفرمايند حاال من با اين سن و سال مي        
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تر ادامه ندادند و درس اصول را كه       بيش» احتياط«و  » تبرائ«البته ايشان هم تا اواسط      . صورت كامل، و جلد دوم را به صورت ناقص نوشتم         
  .گفتند، رها كردند عصرها مي

  متورم شدن اصول و ضرورت تهذيب آن

 در حوزه فعالًي مباحث اصولي كه   نظرتان دربارهايد، اهللا بروجردي را تقرير فرموده     هاي اصول مرحوم آيت     به عنوان فقيهي كه درس    حضرتعالي  
يك از مباحث اصول در استنباط احكام فقهي الزم و مفيد است و كدام مبحث غير الزم و غير مفيـد، و بـه طـور        ؟ كدام شود چيست   تدريس مي 

  .كلي اگر نظر خاصي در ارتباط با مباحث اصول داريد، بفرماييد

شـود اآلن   گـسترده كـه نمـي   شود، اين مطلبـي اسـت    تر مورد استفاده واقع مي يك از مباحث اصول در فقه بيش      فرماييد كدام   اين كه مي  
ها يك امـور   آن اما اجماالً يك سري از مباحث اصول هست كه مطالب   . يك تا چه اندازه مفيد است       يك مباحث را شمرد و گفت كدام       به يك

ريت از آن فهميـده     مثالً اين كه آيا امر داللت بر وجوب دارد يا نه، يا اين كه فو              . ها ضرورت دارد    آن  عرفي ارتكازي است و توجه داشتن به        
فهميدند، اين سـنخ از   هم كه از روايات مطالبي را مي) السالم عليهم(ها را بايد به ارتكاز عرف مراجعه كرد و اصحاب ائمه  شود يا نه، اين    مي

 يـك چيـزي اسـت    هـا  اين كه امر موال را بايد عمل كرد، مگر اين كه موال تصريح بر خالف بكند، اين. مسائل در ارتكاز ذهنشان بوده است   
گـذاري كـرد،     تر شرح و بسط دادند و گويا اولين كسي هم كه علم اصول را پايه                اما خوب، بزرگان آمدند اين سنخ مسائل را بيش        . ارتكازي

اهللا بروجردي نظرش ايـن بـود كـه علـم اصـول را شـافعي        مرحوم آيت. ي مذاهب اهل سنت بوده است    شافعي، يكي از پيشوايان چهارگانه    
ي   و ايشان نوعـاً در هـر مـسأله        » اصول ما خيلي متورم شده است     «: فرمود  درس مي اهللا بروجردي يك وقت در        مرحوم آيت . گذاري كرد  پايه

ي  ي عامله ي اصلي را كه ماده اي بپردازند، يك راه باريكي به اصل مسأله داشتند و نكته اصولي، به جاي اين كه به نقل اقوال و مسائل حاشيه  
هـاي اصـولي كـه خيلـي بـه مقـدمات مـسأله                بر خالف بعـضي از كتـاب      . پرداختند  ي مسأله و حواشي نمي     و به مقدمات بعيده   است  مسأله  

. تـر توجـه كنـيم       اي كه در دنياي امروز مورد نياز است، بايد به مسائل مهم            ما با اين وقت كمي كه داريم و با اين مسائل گسترده           . پردازند  مي
ها دست افرادي ديگر      ي اين   همه.  صحنه نبودند نه در مسائل حكومتي بودند نه در مسائل اقتصادي و سياسي              روحانيت در  يك وقت فقها و   

اي در اقتـصاد و سياسـت    اما امروز مسائل پيچيـده . امدآ ها نمي آن ها به سراغ  رفتند و كسي هم در اين زمينه بود و فقها سراغ اين مسائل نمي     
ي پول و نقش آن در اقتصاد، بيع صرف و درهم و ديناري كه در روايات آمده و تطبيق آن با پول رايـج،                          هها، مسأل  مسائل بانك . مطرح است 

گونه مـسائل را الزم داريـم،         وقتي ما اين  . خواهند  ها را از ما مي      تر بررسي شده و مورد ابتال هم هست و امروز پاسخ اين              مسائل كم  اين سنخ 
شود يا اگر هم بشود در يك جاهاي بسيار نـادر   كه در فقه مورد ابتال واقع نمي» كلي قسم ثالث «ي    ألهبياييم وقتمان را صرف كنيم بر سر مس       

چهـار سـال    ) عليـه   رحمـةاهللا (اهللا رشتي    گويند مرحوم حاج ميرزا حبيب      مي. با آن تفصيالت  » ي واجب   مقدمه«ي    و محدودي است، يا مسأله    
آقـا چهـار    : ها گفته بود    يكي از طلبه  . ي عملي ندارد   هار سال گفته بودند ظاهراً مسأله ثمره      درس گفتند، بعد از چ    ي واجب را      ي مقدمه   مسأله

بنشين سر جايت، مـن در ايـن چهـار سـال علـم      : ي عملي ندارد؟ ايشان گفته بود    اي كه ثمره    سال وقت ما را تضييع كرديد براي يك مسأله        
حاال ما بياييم چهار سال وقت صرف كنيم؟        . توان بحث كرد    ا در چند جلسه مي    ي واجب ر    خوب اين مقدمه  . اولين و آخرين را برايت گفتم     

گويند اين مباحث ذهن انـسان را بـاز           ها مي   بعضي .فرمودند اصول متورم شده است      اهللا بروجردي مي    اين همان چيزي است كه مرحوم آيت      
اي دارد؟ يك وقت مـن بـه          بايد در مقدمات صرف كنيم، اين چه فايده        ي وقتمان را    مانيم و همه    المقدمه باز مي   اما وقتي كه ما از ذي     . كند  مي

ر تبرد و براي فقه س      كند و عرفيت انسان را از بين مي          در فلسفه ذهن انسان را مخدوش مي       گويند تعمق   عرض كردم كه مي   ) ره(م  مرحوم اما 
مثـل ايـن كـه تعمـق در مـسائل           . فه ربطي به فقه ندارد    براي اين كه مسائل فلس    . رمودند تعمق در اصول اين خاصيت را دارد       فايشان  . است

شود، اگر كسي خيلي در اين مقدمات بماند و مرتـب تـشكيك كنـد، ذوق                  اما چون اصول به فقه مربوط مي      . زند  اي به فقه نمي    رياضي لطمه 
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فهمد و حرف ايـشان هـم حـرف           نسان نمي فهميدند، ا   گونه كه محمد بن مسلم و زراره از روايات مطلبي را مي             رود و آن     مي عرفي او از بين   
  .ولي اين اصول به اين گستردگي، در آن زمان نبوده است. مسلماً شيخ طوسي و محقق از بزرگان فقه ما هستند. راهي نيست بي

 را  بايـد اصـول   . هـا اشـاره بـشود       آن  پس اجماالً اصول الزم است، ولي بسياري از مباحث آن ارتكازي و عرفي است كه فقط بايـد بـه                     
گويا چيزهايي هم در . مرحوم حاج شيخ محمدحسين اصفهاني هم نظرشان اين بوده كه بايد اصول تهذيب بشود             . وجور و تهذيب كرد    جمع

به هر حال، اگر افراد يا گروهي اين كار را به عهده بگيرند و مسائل غيـر مفيـد را صـرفاً بـه عنـوان يـك تاريخچـه        . اين زمينه نوشته بودند  
در فقه، كه صرفاً به عنوان  » عبيد«و  » اما«مثل مباحث   . بندي كنند، كار خوبي است     د و به آن نپردازند و مسائل مورد نياز را دسته          يادآوري كنن 

مـثالً بـاب    . ها و مباحثي به اين عنوان در فقه عمومي گشوده شود           يك مبحث تاريخي بايد به آن توجه كرد و لزومي ندارد در زمان ما، باب              
 واقـع شـده     ها اين مبحث را چون اواخر مباحث اصول        شود و خيلي    تر به آن توجه مي      در فقه خيلي كاربرد دارد، ولي كم      » راجيحتعادل و ت  «

 بوده ما در اصفهان با حاج ميـرزا محمدصـادق   آقا ضيا عراقي گفته مرحوم حاج: گفت آقا رضا صدر مي مرحوم حاج . خوانند  است، اصالً نمي  
روم درس حـاج ميـرزا        گفـت مـن مـي     . با ايشان صحبت كـردم    . ، بعد ايشان رفتند نجف و بعد من هم رفتم نجف          آبادي رفيق بوديم   خاتون
يك . در آن زمان كتاب اصولي بوده است مال عضدي        . قال العضدي : وقتي به درس ايشان رفتيم، ايشان گفتند      . من هم رفتم  . اهللا رشتي  حبيب

بعد فردا به درس ايشان رفتيم، بـاز        .  و ثانياً و ثالثاً و رابعاً و ده تا اشكال به حرف ايشان كرد              فيه اوالً : مطلب از عضدي نقل كرد و بعد گفت       
خوب حاال عـضدي كـه يكـي از اصـوليين           ... روز سوم باز به همين ترتيب     . همين حرف عضدي را نقل كرد و ده تا اشكال ديگر به او كرد             

گويد من به رفيقم گفتم ايـن         آقا ضيا مي    آقاي حاج . شود  اشكال به حرف او مطرح مي     حاال در سه روز سي تا       . عامه است، يك حرفي را زده     
، ديدم مرحوم آحوند تندتنـد اصـول مـسائل را           )صاحب كفايةاالصول  (1بعد رفتم درس مرحوم آخوند خراساني     . درس براي ما ثمري ندارد    

من يك بار بعد از يكـي از        . ه در درس ايشان شركت كرده بودند      باألخر. بيان بوده است   گويند خيلي هم خوش     مي. گذرد  كند و مي    مطرح مي 
ايشان گفتنـد مـن درس مرحـوم آخونـد خراسـاني را      . اهللا آقاي حاج سيد احمد خوانساري رفتم ها از منزل آقاي فلسفي به منزل آيت  زندان

ي جلد اول كفايه و جلـد دوم تـا مبحـث     ني همه، يع» ظاهري و واقعي جمع بين حكم  «ي آخر از اول اصول تا         ايشان در دوره  . ام درك كرده 
امـا  . شـده اسـت     اند، حداكثر شش سال مـي      گفته  ي آن را هم مي     اگر بقيه . اند را در سه سال تدريس كرده     » جمع بين حكم ظاهري و واقعي     «

ي  به نظر من، اگر يـك لجنـه  . هشد ي اصول بيست سال هم تمام نمي        كرده، يك دوره    اهللا رشتي مشي مي    گونه كه مرحوم حاج ميرزا حبيب       آن
  .هاي آموزشي تهذيب و تدوين كنند، كار خوبي است باصالحيتي مباحث اصول را متناسب با روش

تان، كه به تناسب مطرح شده، آيا به طور مستقل درس اصول هم تدريس               هاي فقهي   حضرتعالي خودتان عالوه بر طرح مباحث اصولي در كتاب        
  ايد؟ فرموده

را » برائـت «هايي از    و قسمت » قطع و ظن  «مبحث  . از خارج جلد دوم كفايه شروع كردم      . ام از مباحث اصول را هم گفته     من بعضي   بله؛  
  .ها را بنويسم آن ها و قسمت، نكردم  ولي به خاطر گرفتاري. ها قبل از انقالب بود اين. گفتم

  اهللا بروجردي به رجال احاديث و طبقات رجال عنايت آيت

  .اهللا بروجردي به طبقات رجال احاديث هم توضيحاتي بفرماييد آيتعنايت راجع به 

در قم معـروف بـود كـه      . هاي مرحوم آقاي حجت، آقاي خوانساري، و آقاي صدر، خيلي معمول نبود             ي رجال احاديث در درس      مسأله
اما آقاي بروجردي در درسشان     . دكردن  ي خاصي شركت مي    ولي در درس ايشان هم يك عده      . آقاي مرعشي نجفي در رجال مطالعاتي دارند      

                                                
  ق1329متوفاي سال  1
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كردند، البته من از خودشان نشنيدم، گفته بودند آن زمـان كـه مـن در بروجـرد                    طور كه از ايشان نقل مي       خيلي عنايت به رجال داشتند و اين      
ايـن  . فهمنـد    دارد همه مي   ي تاريخي  كنند، اما رجال چون جنبه      ديدم كه خيلي از مسائل دقيق را درك نمي          گفتم، بعضي افراد را مي      درس مي 

كـردم و در      هاي رجـال را مطالعـه مـي         سبب شد كه من براي اين كه درس داير باشد و همه عنايت داشته باشند، هر روز يكي از شخصيت                   
و » كـافي «يد نبعـد ايـشان اسـا     .  در اين زمينه از بس مطالعه كرده بود، يك تخصصي پيدا كرده بودند             ايشان. گفتم  درس، خصوصياتش را مي   

امـا  . را تنظيم كرده بودند كه اين آخرها آقاي حاج ميرزا مهدي صادقي تبريزي به صورت ناقص آن را چاپ كـرد                    » اليحضر من«و  » تهذيب«
متصدي آن بود، چون    ) عليه  رحمةاهللا(بنا بود به صورت كامل آن را چاپ بكند، كه آقاي حاج ميرزا حسن نوري                ) ع(ي حضرت رضا     آستانه

مشغول چاپ آن هست    ) ع(ي حضرت رضا     دانم آستانه   حاال من نمي  .  كرد و از دنيا رفت     فمنتها ايشان تصاد  .  نوشته شده بود   به خط ايشان  
اش اين بود كه مـشكالت رجـالي از داخـل            يد را به ترتيب حروف تهجي منظم كرده بود و عقيده          ناهللا بروجردي اين اسا     مرحوم آيت . 1يا نه 

مـثالً يـك جـا      . گونه كه آمده ثبت گـردد       عنايت داشتند كه مثالً در كافي، اسامي روات به همان         . شود   حل مي  آيد و   يد به دست مي   نخود اسا 
ها پشت سر هم كه بيايد، بعـضي          اين. »محمد الصهباني « ، يك جا آمده   »عن الصهباني «، يك جا نوشته     »محمد بن عبدالجبار الصهباني   «نوشته  

  .شود شارح بعضي ديگر مي

ي بعضي سندها  هايي در سلسله گرفت، در مقايسه با هم اگر سقط  ي روات تا امام معصوم كه پشت سر هم قرار مي             سلسله ديگر اين كه  
احمد بن ادريس عن محمد     «بيني پنجاه روايت پشت سر هم دارد          مثالً مي . شد  شد و به اين ترتيب، طبقات روات معين مي          بود، مشخص مي  

جـا    شود كـه ايـن      ، معلوم مي  »حمزه عن الصهباني عن ابي   «، يك جا نوشته مثالً      »حمزه  بن محبوب عن ابي    بن عبدالجبار الصهباني عن الحسن    
ها »عنه مروي«و  » راوي« شروع كرده بودند يك رجالي بنويسند كه         2»وشنوه«ايشان روي همين ترتيب در      . از وسط افتاده است   » محبوب ابن«

گفـت    براي اين كه مي   . ي كرده و بعد كه كتاب اردبيلي چاپ شد ايشان هم آن را تمام نكرد              همين همكاري را كه رجال اردبيل     . را معين كند  
ايشان در وشنوه كـه     . خواستيم بكنيم انجام شده است و خود ايشان اين كتاب رجال اردبيلي را داد چاپ كردند                 ما مي تقريباً همان كاري كه     

كـرد    اي نگاه مي   برداري كنند و بعد ايشان به نوشته        آميرزا حسين صادقي، بنشينند فيش     بودند، گفته بودند آقايان بدال، آميرزا مهدي صادقي و        
روز بعد رفـتم پهلـوي آقـاي بروجـردي          . جا نشسته بودم    من هم آن  . كرد  ها را مشخص مي    عنه داد و راوي و مروي      و روي اسانيدش نظر مي    

هـا را تنظـيم كـرده و طبـق آن،      آن ها اسانيد است و ايـشان   م، فهميدم كه اين   ي ايشان نگاه كرد    در نوشته . كند  نشستم ببينم ايشان چه كار مي     
. گفتم آقـا شـما يكـي را جـا انداختيـد           . كردم، يك جا ديدم يكي از چشمشان افتاد         طور كه نگاه مي     همان. كند  جايگاه روات را مشخص مي    

 بعـد از  ولي روز. ي ديگر اين كار را به شما محول كنمپس ممكن است روزها. كنم ايشان گفت شما خوب متوجه شديد كه من چه كار مي       
اهللا بروجـردي معرفـي       جا تبليغ كند و آقايان مرا براي اين جهت به آيـت             ها در آن   جاسب تقاضاي فردي كردند كه بتواند عليه بهايي        كروگان

، روزي مشهدي رضا كـه در بيـت ايـشان           پس از مراجعت به قم    . جا اعزام شدم و از شركت در آن جلسات محروم شدم            كردند و من به آن    
اهللا بروجـردي روي رجـال    حال، آيت اي علي. كني چون ديدند داري جا باز مي  . ها تو را دك كردند      آن  آقاي منتظري،   : خادم بود، به من گفت    

ن يك امتيازي بـود بـراي       كرد و در حوزه اي      در درس هم زياد از آن استفاده مي       . زحمت كشيده بود و طبقات رجال تقريباً حفظش شده بود         
ايـشان روي نجـف     . رود  ها يـك وقـت نجـف مـي          گفتند اين . ها به چاپ برسد     من يك وقت به ايشان عرض كردم خوب است اين         . ايشان

ها هم وقتي كه خواندنـد نكـاتش را          من گفتم آقا ما كه نكاتش را فهميديم، خوب نجفي         . ممكن است نكاتش را درك نكنند     . حساس بودند 
حتّي يك حاشيه بر كفايه داشتند كه يـك روز آوردنـد سـر درس،               . هايش را چاپ نكرد     ولي باألخره ايشان تا زنده بود كتاب      . نندك   مي درك

  .گويند آن هم از بين رفته است ام كه مي ي واجب از روي آن خواندند و من در نهايةاالصول نقل كرده ي مقدمه قسمتي را در مسأله

                                                
  .چاپ و منتشر شده است) ع(ي حضرت رضا  به خط مرحوم آقاي نوري، از طرف آستانه» اسانيد«كتاب  1
جـا    اهللا بروجردي در ايام تابستان به خاطر گرمي هواي قـم، بـه آن               ، از بخش كهك، كه مرحوم آيت      ، روستايي است ييالقي در اطراف قم      »وشنوه« 2

  .بردند تشريف مي
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هـايش را كـه هنگـام        خواست مبناي خودش را در مسأله بگويد، نوشـته          ايشان مي . طهارت از ايشان پرسيدم   اي را در      من يك بار مسأله   
كنم به آقايـاني كـه    من توصيه مي. ها چه شده است دانم اآلن آن نوشته   حاشيه زدن بر عروه نوشته بود، آورد و از روي آن خواند كه من نمي              

ها، غير   ي نوشته   همه. كنند  نگويند كه يك وقت به يك جايش اشكال مي        .  در اختيار ديگران بگذارند    تأليف دارند، تأليفاتشان را تنظيم كنند و      
  .كنند هايشان ديگران هم استفاده مي ولي محسناتي هم دارد و از نوشته. ، قابل اشكال است)ع(از كالم خدا و معصومين 

  اهللا بروجردي در طبقات رجال احاديث ابتكار آيت

  اهللا بروجردي در رجال هم تأليف يا تدريس داشتند؟ آيا مرحوم آيت

ي چنـدم     گفتنـد ايـن راوي طبقـه        مثالً مي .  ولي مقيد بودند كه سندهاي احاديث را بخوانند        .ايشان چيزي به عنوان درس رجال نداشتند      
اند و علماي ما     بندي كرده   را طبقه فرمودند اهل سنت رجال       كردند و مي    طبقات را ايشان زياد ذكر مي     . است، روايت ضعيفه يا صحيحه است     

قرار دهـيم و صـحابه كـه از         ) ص(فرمودند مبدأ را بايد پيامبر اكرم         بندي شدن رجال عنايت داشتند و مي        ايشان به طبقه  . اند بندي نكرده   طبقه
روي . باشـند   ي دوم مـي     هشوند و تابعين كه از صحابه حـديث دارنـد، طبقـ             ي اول روات محسوب مي      حديث دارند، طبقه  ) ص(پيامبر اكرم   

) ص(هـا اگـر بخواهنـد از پيغمبـر            يعنـي ايـن   . شوند  ي چهارم مي    ، مثل زراره و محمد بن مسلم، طبقه       )ع(همين حساب، اصحاب امام باقر      
حـاال ممكـن اسـت بعـضي از رجـال معمـر باشـند كـه دو طبقـه                    . توانند حديث داشته باشند     حديث داشته باشند، معموالً با سه واسطه مي       

. ي شـش  شـوند، هـم طبقـه    ي پنج مي  ها طوالني بوده هم طبقه      كنيم، مثل حماد بن عيسي و حماد بن عثمان، كه چون عمر اين              حسابشان مي 
روي ايـن اصـل   . باشـد  يعني بين استاد و شاگرد، معموالً سي سال تفاوت سن مي. كردند  معموالً هر سي سال را يك طبقه حساب مي      ايشان

ي   ي نهـم اسـت، صـدوق طبقـه          كليني طبقه . شود  كه حساب كني تا زمان شيخ طوسي دوازده طبقه مي         ) ص(مان پيغمبر   گفتند از ز    ايشان مي 
داشـته باشـد،    ) ص(ترتيب شيخ طوسي اگر بخواهد حـديث از پيـامبر             بدين. ي دوازدهم   ي يازدهم، شيخ طوسي طبقه      دهم، شيخ مفيد طبقه   

ي   پـس شـهيد ثـاني در رأس طبقـه         . شـود   از شيخ طوسي تا شهيد ثاني هـم دوازده طبقـه مـي            وقت بعد     آن. شود  معموالً به يازده واسطه مي    
گفتند هر    و مي . وششم ي سي   شد رأس طبقه    وچهارم است و بعد از شهيد ثاني تا زمان ما نيز دوازده طبقه است كه آقاي بروجردي مي                  بيست

وهفـتم و مثـل آقـاي خمينـي و           ي سي    روي اين حساب ما از صغار طبقه       گفتيم  وقت من با آقاي مطهري مي       آن. طبقه، صغار و كبار هم دارد     
ي   ي ما از شاگردان آقاي بروجردي بوديم، آقاي بروجردي كه طبقـه             چون همه . شويم  وهفتم محسوب مي   ي سي   آقاي گلپايگاني از كبار طبقه    

گفتند، ديگر ما ياد گرفته بوديم كـه مـثالً            ها را مي     اين شوند و ايشان از بس      وهفتم مي  ها كبار سي    وهفتم و اين   وششم باشد، ما صغار سي     سي
  ....ي هشتم است، و ي چهارم است، صفار طبقه زراره طبقه

  اصول و جوامع روايي

يك ) ع(بعد در زمان حضرت رضا      . شد  ناميده مي » اصل«هر كدام رواياتي را گردآوري كرده بودند كه         ) ع(از طرف ديگر اصحاب ائمه      
مثالً . »جوامع اوليه «ها اسمش شد      اين. آوري كردند   ثل صفوان بن يحيي و علي بن حكم و بزنطي، آمدند اين اصول را جمع              عده از بزرگان م   

ها از آن جوامع، بـا        بعد اين جوامع اوليه پيش مرحوم كليني، شيخ طوسي، و شيخ صدوق بوده و اين              . »جامع علي بن حكم   «،  »جامع يزنطي «
هـا گفتـه      را تدوين كردنـد كـه بـه ايـن         » اليحضر من«و  » كافي«،  »استبصار«،  »تهذيب«د و به اين شكل، كتاب       كردن  ذكر سند، روايت نقل مي    

هـا     كه به اين   را تنظيم كردند  » بحار«و  » وافي«و  » وسائل«هايي مثل     بعد كتاب . تنظيم شده » جوامع اوليه «، كه از روي     »جوامع ثانويه «شود    مي
ها به صرف اين كه يك روايـت در           فرمودند مؤلفين اين    ايشان روي كتب اربعه خيلي عنايت داشتند، مي       . »ي سوم   جوامع در مرتبه  «گفتند    مي

مثالً شيخ سند دارد . ي روايت داشتند و پيش مشايخ و اساتيدشان اين روايات را خوانده بودند       كردند، بلكه اجازه    يك جايي آمده اعتماد نمي    
كرده، بلكه شيخ اين روايات را مثالً پيش مفيد خوانده،            بزنطي نزد او بوده، ولي تنها به آن اعتماد نمي         تا كتاب بزنطي، عالوه بر اين كه جامع         
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گفتند در كتب اربعه قضيه به اين شكل بوده، ولـي             رسد به خود بزنطي، بعد ايشان مي        قولويه خوانده، به همين شكل تا مي       مفيد هم پيش ابن   
و » محاسـن برقـي   «ها نظيـر      اما بعضي از كتاب   . اين شكل نبوده، لذا به كتب اربعه خيلي اعتماد داشتند         ي روايت به     در غير كتب اربعه اجازه    

دانـيم كـه ايـن همـان جعفريـاتي           اند به نام جعفريات، ما چه مي       مثالً يك كتاب از هند آورده     گفتند    را خيلي قبول نداشتند و مي     » جعفريات«
  .فرمودند به عنوان تأييد بد نيست كردند و مي ها اعتماد نمي  به اين كتابرسيده؟ ايشان در فقه) ع(است كه از ائمه 

  اهللا بروجردي در حوزه احياي كتب قدما توسط آيت

را نگـاه   » وسايل«فقط همين   . كرد  اهللا بروجردي به قم بيايند، اصالً كسي كتب اربعه يا كتب قدما را نگاه نمي                قبل از اين كه مرحوم آيت     
جـور چيزهـا را    مرحوم آقاي حجت كمـي ايـن  . كردند بحث مي» جواهر«فقط در اين    . كردند  وقات وسايل را هم نگاه نمي     گاهي ا . كردند  مي

  .ها نبودند داشت، اما آقايان ديگر اصالً در اين وادي

را كه اول چـاپ كـرده       » الكرامه مفتاح«مثالً  . اهللا بروجردي است    هاست، از بركت مرحوم آيت     بينيد در دست    بسياري از كتب كه اآلن مي     
هـا كـه در آن       ها آن را فروخته بودند به عـضاري         بعضي طلبه . دادند  ها هم مجاني مي      قران، به بعضي طلبه    35فروختند    اش را مي   بودند، دوره 
. ي قـرب پيـدا كـرد   الكرامـه خيلـ   اهللا بروجردي وقتي آمدند قم، به اقوال قدما خيلي عنايت داشتند و لذا مفتاح       ولي مرحوم آيت  . دارو بپيچند 

) ع(هاي صدوق، كتب قدما و اصول متلقات از معـصومين           اهللا بروجردي زنده كرد نهايه شيخ طوسي، كتاب         را مرحوم آيت  » الجوامع الفقهيه «
» خـالف «. الكرامـه را كميـاب كـرد       مفتاح. فقهي را كمياب كرد   هاي    اهللا بروجردي كتاب    مرحوم آيت . كرد  ها مراجعه نمي    آن  را اصالً كسي به     

اهللا بروجردي خودش آن را خطي نوشـته   مرحوم آيت. اين كتاب خيلي باارزش است. شيخ طوسي را تا زمان ايشان اصالً چاپ نكرده بودند 
البته مخـارجش را آقـاي      . ي آن را چاپ كردند     آوري كرد و دستور داد يك نسخه        هاي مختلف آن را از جاهاي مختلف جمع        بود، بعد نسخه  

اهللا بروجـردي     ها را مرحوم آيت     ايني    همه. رفت  ي عالمه را كسي سراغش نمي     »تذكره«و  » منتهي«. خداوند او را رحمت كند    . كوشانپور داد 
  .در قم زنده كرد

  كرد؟ اين آقاي كوشانپور كه فرموديد، چه كسي بود و به چه عنوان در چاپ اين كتاب كمك مي

. جـور كارهـاي تبليغـي مـصرف كنـد           منتها مقيد بود كه وجوهاتش را در اين       . ودآقاي كوشانپور آدم ثروتمندي بود كه اهل وجوهات ب        
حتّي مرحوم شهيد مطهري هـم مـدت كمـي در يكـي از     . نشستند  ايشان در تهران چند خانه هم داشت كه بعضي از علماي تهران در آن مي              

اهللا بروجردي بـود و در   اين شخص مقلد آيت. كرد  اب مي اش را به عنوان وجوهات حس      البته اجاره . كرد  هاي آقاي كوشانپور زندگي مي     خانه
  .اي به همين نام درست كردند بعد كه ايشان از دار دنيا رفت، بازماندگانش مؤسسه. كرد ها از وجوهات كمك مي نشر اين كتاب

  )الشيعه جامع احاديث(اهتمام به گردآوري منظم احاديث شيعه 

  حاديث شيعه چگونه بود و حضرتعالي با اين طرح تا چه اندازه همكاري داشتيد؟اهللا بروجردي در گردآوري ا ي آيت نظريه

گرفتنـد و معمـوالً    خواندند، نوعاً در هر باب به صاحب وسايل اشكال مـي         هايشان كه روايات را مي      اهللا بروجردي در درس     مرحوم آيت 
در صورتي كه ايـن دو  . ي آن را ذكر نكرده است ده و دنبالهصاحب وسايل بسا يك قسمت از روايت را ذكر كر        . هايشان هم وارد بود    اشكال

اش  ها يك روايت بوده ولي سـندهاي مختلـف دارد، قاعـده    گاهي اوقات دو سه تا روايت كه پيداست اين. قسمت با هم ارتباط داشته است 
اش ايـن بـود     دو لحن بيان داشته، قاعده     مفهوم را با   يا مثالً رواياتي كه يك    . كرد كه اين كار را نكرده       ها را پهلوي هم ذكر مي       اين بود كه اين   

ها را پهلوي هم ذكر نكرده، روي اين جهت ايشان هميشه بـه               اما اين . شد  ي ديگري مي   كرد كه هر يك قرينه      كه هر دو را پهلوي هم ذكر مي       
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جا بود روايتي را كـه مـشايخ ثـالث ذكـر          همثالً ب . جور جهات را رعايت نكرده است       صاحب وسايل اشكال داشتند كه در تنظيم روايات اين        
گونـه    از ايـن  . انـد  نقـل كـرده   ) كليني، شيخ طوسي، و صـدوق     (فهميد اين روايت را هر سه نفر          كرد تا انسان مي     اند، پهلوي هم ذكر مي     كرده

. دند كه ايـن كـار را شـروع كننـد    يك دسته از فضال را دعوت كر . ايشان به فكر افتادند كه خودشان روايات را تنظيم كنند         . ها داشتند  اشكال
اهللا بروجردي به وضع روايت بصير و مسلط بودند، افرادي كه دعـوت شـده بودنـد، كـه                     طور كه مرحوم آيت     البته اين نكته را بايد گفت آن      

ها خـوب بودنـد،      بعضي. ند هم مختلف بود   افراد. ها تازه بيايند از صفر شروع كنند        بايد اين . ها من بودم، بصيرت الزم را نداشتيم        آن  يكي از   
در كيفيت  . نشست  آمد مي   هاي زيادي مي   جلسه. ايشان هم خيلي وقت صرف كرد     . ها آمدند   حال اين  اي علي. تر بود  شان پايين  ها درجه  بعضي

گـاهي  . شد  ه مي خيلي هم عنايت داشتند كه اين كار انجام بشود، با اين كه كارهاي مهمي به ايشان مراجع                . دادند  تنظيم دستورهاي مهمي مي   
ولي ايشان خيلي عنايـت     . روند  اند و دارند به اين كتاب ور مي        خوردند كه ايشان كارهاي مهم را گذاشته        ها در بيت ايشان حرص مي      اطرافي

ر اول هم صحبت اين بود كه هم احاديث شيعه و هم احاديث سني تنظيم بشود و اگ                . ريزي شود  داشتند كه اين كتاب بر اسلوب صحيح پايه       
. خوب هم بود  . كرد  تر مي   ها را كم    اين كار زحمت طلبه   . شد  هم در هر بابي درج مي     » صحاح سته «يعني احاديث   . شده بود، خيلي خوب بود    

. دانستند كه اين كار مهمي اسـت         مرحوم آقاي بروجردي هم مي     خود. چون در بسياري از مسائل روايات ما نظر دارند به روايات اهل سنت            
ايـشان روي ايـن جهـات       . نظـر كردنـد    كنند، از آن صرف     ها را احيا مي    هاي سني   جهات كه ممكن است بعداً بگويند كتاب      ولي روي بعضي    
ها را هم  آن هاي  اين موضوع عنايت داشت و كتاب     و االّ خود ايشان به      . كرد كه مثالً جوي براي علماي شيعه درست نكنند          خيلي حساب مي  

آقـا شـما   : يك روز ايشان يك فرمايشي فرموند، من به ايشان گفـتم    . دادند  آمدند يك برنامه و دستوري مي      باألخره ايشان هر روز مي    . داشت
. من هر روز يك برداشت جديـدي دارم » .أنا في كل يوم رجل«: فرماييد؟ ايشان گفتند جور مي  جور دستور داديد، حاال اين      چند روز پيش آن   

براي اين كه يك برنامه بايد از اول باشد كه همه روي آن برنامـه كـار                 . شود كتاب نوشت    نمي» أنا في كل يوم رجل    «آقا با   : من عرض كردم  
جـور تنظـيم كنـيم، عـوض         دادند و سليقه و متد اين كـه چـه           آمد يا افراد تذكراتي مي      كنند و باألخره گاهي نظرياتي به ذهن خود ايشان مي         

من بـا آقـاي ابـراهيم امينـي         . كه بنا شد هر دو نفري يك كتاب را با هم تنظيم كنند            شدند    وچهار پنج نفر مي    حال شايد بيست   اي علي. شد  مي
مرحوم آقـاي ربـاني شـيرازي بـا     . شديم با روايات آشنا مي .  بود البته براي ما خوب   . را تنظيم كرديم  » روايات ارث «آباد،    تابستان رفتيم نجف  

ها را بـا هـم يكنواخـت          آن  را تنظيم كردند كه بعد بياورند       » طهارت« عده   يك. را تنظيم كردند  » صالت«پناهي،   آقاي حاج شيخ محسن حرم    
هـا اگرچـه در    چون مـا بـا سـني   . ي اين كتاب، حديث متواتر ثقلين بيايد ايشان عنايت داشت كه در مقدمه    . كنند، چون بايد يك سبك باشد     

گفتار عترت را در كنار قرآن قرار داده        ) ص(هست، پيامبر اكرم    ها نيز     آن  ي امامت اختالف داريم، ولي طبق اين حديث كه مورد قبول              مسأله
عمل كرده باشـيم، بـراي عمـل        ) ص(بنابراين ما اگر بخواهيم به دستور پيامبر        . شويد  است و فرموده اگر به اين دو تمسك كنيد، گمراه نمي          

به همين جهت من يـك روز رفـتم خـدمت ايـشان،     . مكردن به دستورات فقه اسالم بايد فقه عترت را به دست بياوريم و به همان عمل كني  
عبقـات هـم    . گيري كنيـد   حديث ثقلين بود، دادند به من و فرمودند شما اين كتاب را خالصه            را كه مربوط به     » عبقات«ايشان دو جلد كتاب     

فحه و همـه مربـوط بـه        باألخره اين توفيق براي من حاصل شد كه اين دو جلد كتاب را كه هر جلد حدود هشتصد صـ                   . خيلي شلوغ است  
ما متن همان   . ها كه اآلن هست، نبود      هاي فتوكپي و زيراكس و اين      متأسفانه آن زمان دستگاه   . گيري كنم  حديث ثقلين است، مطالعه و خالصه     

ر براي افـراد  ولي اين كا. اهللا بروجردي و ديگر نفهميديم چطور شد     چيزهايي كه راجع به ارث نوشته بوديم و حديث ثقلين را داديم به آيت             
جمعـي   ها آشنا شدند و اين خود در واقع تمرين يك كار دسـته              همه با زيروبم كار و نكات روايات و خصوصيات كتاب         . ما خيلي مفيد بود   

يم ي ما كه داد    حاال نوشته .  كرده بودند  اي مربوط به حديث ثقلين براي آن كتاب تنظيم         اهللا بروجردي يك مقدمه     ظاهراً خود مرحوم آيت   . بود
اهللا بروجردي به چاپ نرسيد، ولي آقاي كوشانپور كه پس از فـوت               ها در زمان مرحوم آيت      اين كتاب . دانم  به ايشان اثر داشته يا نداشته، نمي      

ولي ايشان هـم  . ها را چاپ كند آن آقاي بروجردي به آقاي شاهرودي مراجعه كرده بود، از آقاي شاهرودي اجازه گرفته بود كه از وجوهات               
ي اين كار را به عهده گرفته بودند، به مـن گفتنـد              يادم هست كه همان اوايل انقالب، آقاي حاج شيخ اسماعيل ماليري كه ادامه            . حوم شد مر

مـن هـم بـه    . ها ادامه پيدا كنـد  هزار تومان خرج اين كار است، آن را تأمين كنند تا چاپ اين كتاب شما به آقاي خميني بگوييد كه حدود ده       
اهللا خويي مراجعه كرده بودند كه بـراي          ظاهراً به آيت  . منتها بعد آقاي حاج شيخ اسماعيل نيامدند      . ي گفتم، ايشان هم قبول كردند     آقاي خمين 
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گـذاري و    كيفيـت چـاپ آن از جهـت عالمـت    ولـي . به هر حال، اين كتاب خوبي است      . ها از ايشان كمك بگيرد      ي كار و چاپ كتاب     ادامه
  .نيستويراستاري به شكل مطلوب 

اهللا بروجردي در نظر  آلي است كه مرحوم آيت ، عيناً مطابق با همان طرح ايده »جامع احاديث الشيعه  «ي كتاب     به نظر حضرتعالي آيا اين مجموعه     
  داشتند؟

اف بيست جلد كتاب روايـت اطـر       ي فقهي را مورد بررسي قرار دهد، اگر بخواهد ده           خواهد روايات يك مسأله     باألخره وقتي انسان مي   
البته تكـرار در بعـضي      . آوري كرده است    جا جمع  االحاديث اين كار را كرده كه اين روايات را يك          كتاب جامع . خود جمع كند، مشكل است    

كنـيم، گـاهي انـسان كالفـه          اهللا حكيم را كه نگاه مي       مثالً همين مستمسك آيت   . شود به صرف آدرس دادن، اكتفا كرد        جاها الزم است و نمي    
و ما چقدر بايد بگرديم تا آن صـحيحه را در يـك صـفحه يـا چنـد صـفحه            » كصحيحه زراره الماضيه  «گويد    يك مسأله مثالً مي   در  . شود  مي

گونه اسـت كـه اگـر در          االحاديث هم گاهي اين    كتاب جامع . تر نيست   با اين كه خود آن صحيحه نيم خط يا يك خط بيش           . جلوتر پيدا كنيم  
و ايـن مراجعـه     ) در فالن باب اين روايت آمده است      (» تقدم في فالن باب   «ها را گفته      آن  ، بسياري از     روايت است  يك باب مثالً بيست عدد    

چه اين  ي مراجعه را پيدا نكند و اگر چنان كننده است و بسا انسان حوصله خصوص اگر در جلدهاي متعدد باشد، خسته هاي ديگر، به   به باب 
هاي صـحيحي كـه      شد، مخصوصاً روايت    هاي سنت گردآوري مي     هاي شيعه و چه از كتاب       ابشد كه روايات مهم هر باب، چه از كت          كار مي 
جا اضافه كنم كـه بـسا در روايـات مـا      اين مطلب را هم من همين . تري داشت   ي بيش  كرد و فايده    تر مي  ي اتكاي فتواست، كار را آسان       نقطه

فرمودند كه فقه مـا مثـل         بروجردي يك وقت مطلبي را به اين مضمون مي        اهللا    مرحوم آيت . نكاتي هست كه به روايات اهل سنت اشاره دارد        
هـا   آن چون حكومت و دولت و ملت همه سني بودند، روايات اهل سنت در آن زمان مطرح بوده، فتـاوي       . اي است بر فقه اهل سنت      حاشيه

مسأله رواياتي كه در صحيح بخاري و مسلم و ساير كتب اگر در يك . ها بوده است آن  گاهي ناظر به فتاواي ي ما مطرح بوده، و روايات ائمه
البته ما  . كرد، خيلي بهتر بود     ها را با روايات خودمان تطبيق مي        كرديم و طالب علم اين      ها را هرچند در پاورقي ذكر مي        اهل سنت هست، اين   

ولي بعـداً   . شد  ها يكنواخت مي   عي هم نوشته  جم راجع به تنظيم جامع احاديث همه زحمت خودمان را كشيديم و آن اوايل در جلسات دسته               
هـا را     آن  ت و اآلن ايـشان تنهاسـت و خودشـان           فـ والمسلمين آقاي حاج شيخ اسماعيل ماليري قرار گر         ها در اختيار حجةاالسالم     ي اين   همه

  .خداوند به ايشان توفيق عنايت كند. اند البته به كار خودشان مسلط هم شده. كنند تنظيم مي

  الشيعه اهللا رباني شيرازي در نگاشتن پاورقي بر وسائل آيتهمكاري با 

بـود، زدن پـاورقي بـر كتـاب         » الـشيعه  جـامع احاديـث   «اي مـشابه كـار       ت و تـا انـدازه     فـ از جمله كارهايي كه در همان زمان انجام گر        
البتـه اصـل   . هايي تنظيم كنـيم    الشيعه پاورقي  مرحوم رباني شيرازي يك روز به بنده پيشنهاد كردند كه بياييد براي وسائل            . بود» الشيعه وسائل«

ايشان اين پيشنهاد را با من مطرح كردند و ما با يكـديگر ايـن كـار را              . روش به آقاي رباني پيشنهاد كرده بود       اين كار را آقاي محمدي كتاب     
ولـي مـن   . زنيم ر روايتي يك حاشيه ميگفت براي ه    آقاي رباني اول مي   . برداري كردم  را من فيش  » صالت«و  » طهارت«كتاب  . شروع كرديم 

بندي كنيم و روايات پراكنـده يـا         چه در متن هست، در پاورقي باب        ما بايد به صورت باب يك و باب دو، نظير آن          . گفتم اين درست نيست   
بعد خبر  . ه است، شروع شد   آقاي رباني هم قبول كرد و كار به همان سبكي كه اآلن چاپ شد             ... در ارتباط با هم بياوريم و     شده را    قطعه قطعه

بعـد  . كـرد  هـاي آن را سـست مـي       داد و پايه    االحاديث را انجام مي    اهللا بروجردي رسيد و اين كار در واقع يك مقدار كار جامع             به گوش آيت  
كـردم كـه ايـن       چون اول فكر نمـي    . وقتي من فهميدم ايشان از اين جهت ناراضي است، از كار دست كشيدم            . ايشان ابراز ناراحتي كرده بود    
بـاألخره مرحـوم آقـاي      . شـد   توانست كاري مستقل براي خودش باشد و كتاب وسايل هم احيا مي             هر كدام مي  . مسأله به جايي برخورد كند    

ولـي آقـاي   .  آقاي بروجردي كنـار كـشيدم  هايي كه روي آن كشيده بودم، به خاطر ي زحمت بروجردي از اين كار ناراحت شد و من با همه   
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آن براي خودش جـدا، ايـن هـم بـراي           . االحاديث دارد  كنيم و اين چه كار به جامع        د ما داريم كتاب وسايل را تنظيم و تكميل مي         رباني گفتن 
  .كنيد، با كتاب وسايل چاپ شده است گونه كه مالحظه مي ها، همان باألخره ايشان كار را ادامه دادند و اآلن هم پاورقي. خودش جدا

  اهللا بروجردي ي آيت علميه و نظريهي  جايگاه فلسفه در حوزه

هـاي خيلـي شـلوغ     فرمودند اين كـالس  هاي شما در تدريس منظومه مي   اند در مورد كالس    يكي از بزرگان كه خدمت شما فلسفه درس خوانده        
ردي فرمودند كه اين درس     آيد، آقاي بروج    طور كه من يادم مي      آن: فرمودند  ايشان مي . بوده) ع(شد و ظاهراً در مركز شهر، مسجد امام حسن            مي

تر بيايند، ولي بعـد از دو سـه روز جمعيـت همچنـان         ايد در خيابان امام كه افراد كم       را يك جاي دورتر ببريد و شما طبق نقل ايشان، آن را برده            
  .زيادتر شده بود

ايـن اواخـر يكـي از       . دشـ   ي مـن خيلـي شـلوغ مـي         جوري است كه درس منظومه     مطلب اين . هر كس اين را گفته، بد نقل كرده است        
تم و  فـ گ  من نشسته روي زمين درس مـي      . وقت چهارصد نفر خيلي بود      آن. در حدود چهارصد نفر بودند    . شد  هاي مسجد امام پر مي     شبستان

 .براي من در آن موقع منظومه گفـتن خيلـي روان شـده بـود              . منبر و بلندگو نبود   .  كنم كه صدا به همه برسد      مجبور بودم خيلي بلند صحبت    
. گفتم ي مطالب را از خارج مي همه. رفتم كردم و مي خواستم بروم درس، به دو دقيقه از باال تا پايين صفحه را يك نگاه مي        يعني وقتي كه مي   

تـر طـول    خـواني هفـت هـشت دقيقـه بـيش          عبارت. گفتم  ي مرحوم امام درس مي      من بر اساس شيوه   . ي من آن زمان خيلي قوي بود       حافظه
بعضي . گفتند شايد حدود دويست و پنجاه تا سيصد نفر شاگرد دارد            گفت و مي    م عالمه طباطبايي هم در آن زمان اسفار مي        مرحو. كشيد  نمي

. ي مـن بـود و اسـفار ايـشان     ي معروف حوزه، همين درس منظومه    هاي فلسفه   در آن موقع درس   . رفتند  از بزرگان هم درس اسفار ايشان مي      
آقا محمد مقدس اصفهاني به من رسيد و گفت آشـيخ حـسينعلي، گفـتم بلـه،       حاجمرحوميك روز   .  خيلي كم  گفتند، اما   البته ديگران هم مي   

گفتنـد شـما ديگـر منظومـه درس     . گفتم چطـور؟ گفـت هـيچ   . اهللا بروجردي به من گفتند به شما بگويم ديگر منظومه درس نگو       گفت آيت 
ي مـن و      اهللا بروجردي بود، آمد درب خانه       ي مرحوم آيت    لكار كه در خانه    عصر كه شد، مشهدي حسن گ      . اين گذشت  .نگوييد، تعطيل كنيد  

من رفتم منزل آقاي بروجردي و در اين فكر بودم كه چگونه . اهللا بروجردي گفت آقاي حاج محمدحسين احسن گفتند شما بياييد منزل آيت      
گويـد    باألخره رفتم ديدم حاج محمدحسين مي     . له مانده بودم  در اين مسأ  . اهللا بروجردي گفته درس را تعطيل كنيد        به شاگردهايم بگويم آيت   

هايـشان   آقاي بروجردي دستور دادند كه به فالني، يعني آشيخ حسينعلي بگو ديگر درس منظومه نگويد و شاگردهاي آقاي طباطبايي را اسم                    
شـاگردهاي آقـاي   .  اصالً اين كار مشكلي است     گفتم اين چه حرفي است؟    . دفعه جا خوردم   من يك . ي آنان را قطع كنيم     را بنويسد تا شهريه   

ها  يكي اسم طلبه گويند دم در بايستم و يكي جا وقتي ايشان درس مي دانم چه كساني هستند، مگر اين كه من بروم آن        طباطبايي را من چه مي    
گوينـد و     يم ايـشان چـه مـي      بعد گفتم يك كاري بكن برويم خـدمت آقـاي بروجـردي ببينـ             . اين خيلي چيز بدي است    . را بپرسم و بنويسم   
ايـن  . آقا محمد مقدس رسـاندند      آقا پيغام حضرتعالي را آقاي حاج     : گفتم. راه را باز كرد و رفتيم خدمت آقاي بروجردي        . منظورشان چيست 

يـادم هـست    . تشناسم و ثانياً اين خيلي بد اسـ         چيزي كه شما راجع به درس آقاي طباطبايي فرموديد، اوالً من كه شاگردهاي ايشان را نمي               
كننـد،    هاي دنيا يك مقدار روي آن حـساب مـي          هاي حوزه آن قسمت كه در دانشگاه        اهللا بروجردي گفتم آقا از درس       وقت به مرحوم آيت     آن

بعـد يـك    . اين چيز خوبي نيـست    . اهللا بروجردي فلسفه را تحريم كرده       گويند آيت   فردا مي .  است همين فلسفه است و اين براي شما هم بد        
دانيد كه از مشهد چقدر بـه مـا فـشار     ولي نمي. ام من خودم در اصفهان فلسفه خوانده     . دانم  من هم مي  «: دم آقاي بروجردي فرمودند   وقت دي 

هـاي    اهللا بروجـردي بـراي درس       اهللا حاج ميرزا مهدي اصفهاني و شاگردهاي ايشان، روي آيـت            بعد معلوم شد كه طرفداران آيت     » .آورند  مي
مـن در اصـفهان     . شود  فكرشان منحرف مي  . كنند  ها مسائل فلسفه را درك نمي      از طرف ديگر، بعضي   «: بعد فرمودند . اند آورده  فلسفه فشار مي  

براي اين كه حقيقت وجود يكي است، من        . ي آخوند كاشي كه آمد گفت من اآلن يك تكه خدا هستم             اي از درس فلسفه    كه بودم، يك طلبه   
 فلـسفه باشـد، امـا بـراي يـك افـراد خاصـي در يـك جـاي         . دهد ي برعكس مي وقت نتيجه   همند آن ف  كساني كه نمي  ... هم كه وجود دارم و    

. ايـن درسـت نيـست؛ مخـصوصاً منظومـه و اسـفار      . جور عمومي نباشد كه چهارصد پانـصد نفـر پـاي يـك درس بريزنـد          اين. مخصوصي
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هـا را     ايـن . دهـد   جا كشش مـي     وقت اين   فيه و عرفا، آن   هاي صو  رسد به حرف    خصوص اسفار كه وقتي مرحوم صدرالمتألهين در اسفار مي          به
گفتم . من از فرمايشات ايشان فهميدم كه آقاي بروجردي با اصل فلسفه گفتن مخالف نيست» .فهمند كنند و عوضي مي خيلي افراد درك نمي   

گفتند باشـد،  . لبش هم قهراً كم استطا. پس آقا اجازه دهيد من به جاي منظومه يك اشارات درس بگويم و منشأ اشارات گفتن من اين شد       
انـد   داني چقدر از مشهد فـشار آورده      و نمي ... جور كه حاال چهارصد نفر سر يك درس فلسفه بيايند           آخه اين . من كه با فلسفه مخالف نيستم     

 و درويـشي را درك      هـا چيزهـاي عرفـاني       هاي مشهد خيلي ناراحت شده بـود و ايـن كـه طلبـه               ايشان از حرف   .دوباره مشهد را گفتند   ... و
گفتم پس اجازه بدهيد من خودم اشارات درس بگويم و به آقاي طباطبايي هم بگويم كتاب شفا يا يـك كتـاب ديگـر كـه جاذبـه                         . كنند  نمي

چـه كـسي تخلـف      . گفتم نه آقا، همـه مطيـع شـما هـستند          . كند  گفتند ايشان اطاعت نمي   . هاي درويشي نداشته باشد بگويند     داشته و حرف  
ايشان در خانـه زيـر كرسـي        . بعد رفتم منزل مرحوم عالمه طباطبايي، خدا رحمتش كند        .  گفتند اگر قبول كند كه خيلي خوب است        كند؟  مي

اين چه «: ايشان اول ناراحت شد و فرمود. جريان را به ايشان گفتم. اواخر ماه رجب بود. اتفاقاً چند روز هم بود مريض بودند. نشسته بودند
 درس جا نصرت ـ محلي در خارج از قم ـ آن   روم كوشك دارم مي من شاگردهايم را برمي. شود مخالفت كرد فه كه نميوضعي است؟ با فلس

خواهنـد،    ها درس خارج آقاي بروجردي هم مـي         اين. اند اند قم، فقط براي اسفار شما كه نيامده        هايي كه آمده    گفتم آقا ببينيد، طلبه   » .گويم  مي
من هم به آقاي بروجردي گفتم كه ايشان از         . شما عنايت بفرماييد  . نصرت در بيابان، اين كه عملي نيست       كوشكآخر  . خواهند  شهريه هم مي  

وقـت بعـد از مـاه رمـضان درس            آن. روند  ها مي   هاي ماه رمضان هم كه طلبه      شما حاال كه مريض هستيد، نزديكي     . كنند  نظر شما تخلف نمي   
هست، شما در اين لفظ هرچه      » وجود«گفتم بابا جان، در اين كتاب شفا يك لفظ          ... لب را چگونه  ايشان گفتند آخر انسان مطا    . بگوييد» شفا«

در نهايت ايـشان بـه      . ي علميه است و بايد با هم بسازيم         باألخره ايشان مرجع ما و رئيس حوزه      . مبنا و نظريه راجع به وجود داريد بفرماييد       
 بعد از ماه رمضان هم شـفا        يشان به عنوان مريضي، تا ماه مبارك رمضان درس نگفتند و          ا. زور قبول كردند و به همين شكل هم عمل كردند         

يك روز يك شخصي زيـر گـذر        . ما هم در مسجد امام كتاب اشارات را شروع كرديم         . شروع كردند و كسي هم نفهميد كه منشأ آن چه بود          
اگر به گوش آقاي بروجردي برسد؟      . اي اره اشارات شروع كرده   آشيخ حسينعلي، شنيدم در مسجد امام دوب      : خان به من برخورد كرد و گفت      

باألخره قضيه از اين قرار بود و ما مشكل را به اين نحو حل كرديم و به اين شـكل بـود كـه       . گفتم من از خود آقاي بروجردي اجازه گرفتم       
  .عالمه طباطبايي شفا شروع كرد و من اشارات شروع كردم

بلكه بـا   . اند ظاهراً مرحوم ميرزا و شاگردان ايشان در مشهد، با اصل خواندن فلسفه مخالف نبوده             : شوم   مي جا يك نكته را يادآور      در اين 
بسط آن در ميان كساني كه درك عميق ندارند و ممكن است آراي فلسفه را وحي منزل بدانند و بـسا بـه انحـراف كـشيده شـوند مخـالف                               

ي قـم   شايد نزد آقايان وانمود شده بود كـه در حـوزه  . قدس به تدريس فلسفه اشتغال داشتند     و لذا بعضي از آقايان در خود مشهد م        . اند بوده
ي قـم     در صورتي كه مرحوم امام نيز با اين كـه اسـتاد فلـسفه             . باشد و نگراني آقايان از اين جهت بود         كنترل مي   تدريس فلسفه عمومي و بي    

. ي ايشان، متوقف بر استجازه از ايشان بود  دادند و شركت در درس فلسفه       نميي خود را      ي شركت در درس فلسفه     كس اجازه   بودند، به همه  
  .تأثير نيست ضمناً، شرايط زماني و مكاني نيز در اين مسأله، مانند ساير مسائل، بي

  اهللا بروجردي و فداييان اسالم ي آيت رابطه

 بروجردي با مرحوم نواب صفوي و جريان فداييان اسالم و اختالف            اهللا  ي مرحوم آيت    لطفاً رابطه . بازگرديم به مسائل سياسي اجتماعي آن زمان      
  .بين آنان و مسائلي را كه در اين ارتباط به ياد داريد، بيان فرماييد

منتها براي بيان هر حرف     . اصل هدف مرحوم نواب صفوي و كساني كه اطراف بود بودند، نظير آسيد هاشم و واحدي، هدف حقي بود                  
چه در آن     آن. روش مطرح كردن حرف حق را بايد در نظر گرفت         . حيط و اطراف را نگاه كند كه چگونه آن را مطرح كند           حقي، انسان بايد م   

يـادم  . ي حوزه به هم ريخت     آمد، اين بود كه اينان پياده كردن هدفشان را خيلي با تندي شروع كردند؛ جوري كه تقريباً همه                   زمان به نظر مي   
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اصـالً درس   . افتادند  ي فيضيه برود حمام، پانصد ششصد طلبه دنبالش راه مي           خواست از مدرسه    احدي مي جوري شده بود كه آقاي و     هست  
مرحـوم  . هاي جوان از روي احساسات به ايشان ايمان آورده بودنـد           ها و شعارها حق بود و نوع طلبه        حرف. و بحث همه به هم خورده بود      

. كردند  ولي ايشان مسائل را درك مي     . ها ممكن است اصالً مسائل را درك نكنند        بعضي. داهللا بروجردي هم آدمي نبود كه مسائل را نفهم          آيت
مثالً به آقـاي بروجـردي اهانـت    . اما روشي كه اين آقايان در حوزه داشتند، براي بزرگان حوزه مورد پسند نبود  . ها حق است    دانستند اين   مي
اي جمـع   مثالً عده. شد با اين تندي هم برخورد نكرد مي.  قوم را عصباني كرده بود جوري كه عقالي   يك. كردند  كردند، به علما اهانت مي     مي

گذاشـتند، بـه      هاي جوان و بـا مـردم در ميـان مـي             ها مستقيماً مسائل را با طلبه       اين. بشوند بروند بعضي مسائل را از آقاي بروجردي بخواند        
من يادم هست كـه مرحـوم مطهـري    . ها جمع بودند ون احساساتي بودند، دور اين  ها نوعاً چ   طلبه  بچه. اي كه حوزه را قبضه كرده بودند       گونه

گفتم درست است   . من بيش از يك ساعت رفتم با آقاي نواب دنبال رودخانه راه رفتيم و صحبت كرديم               : خودش براي من نقل كرد و گفت      
رئيس حوزه است، بايد قداست ايشان را حفـظ كـرد و   هاي حقي داريد، اما باألخره آقاي بروجردي اآلن رئيس مذهب است،         كه شما حرف  

اي  بـا ايـن شـكل، نتيجـه       .  و بـه آنـان اهانـت كنـيم         ها بشكنيم  ها را با اين تندي      ي اين   نه اين كه بياييم همه    . در پرتو رياست ايشان كار كرد     
آقاي نواب صفوي را از آن حالت تنـدي،         هاي مرحوم مطهري براي اين بود كه         اين را آقاي مطهري براي من نقل كرد و صحبت         . گيريم  نمي

تـازه پـيش ايـشان      . تـر نبـوديم     ي ايشان ما پنج شش نفر هم بـيش          اهللا خميني من يادم هست كه در خانه         حتّي آيت . يك قدري بيرون بياورد   
چهار . ها دارند   ت كه اين  اي اس  ايشان گفتند آخر اين چه برنامه     . صحبت فداييان اسالم شد   . آقاي مطهري هم بود   . شروع كرده بوديم  » زكات«

 هـم   ها يعني چه؟ حتّي ايـشان      آخه اين تندي  . بايد شهرباني دخالت كند، كنترل كند     . كنند  به همه اهانت مي   . اند تا بچه حوزه را به هم ريخته      
 ماليـري مبعـوث     وقت كساني مثل مرحوم رباني شيرازي، آشيخ علي لر و آقاي حاج شيخ اسـماعيل                آن. گونه بود   نظرشان در آن شرايط اين    

البته ما ته دلمان از حركت فداييان اسـالم         . ي قم خاتمه دادند     ي علميه   شدند كه به اين غائله خاتمه بدهند و باألخره به اين جريان در حوزه             
منتهـا  . دانـستيم   هـاي حقـي مـي      ها را حـرف     آن  هاي   براي مبارزه با رژيم شاهنشاهي و پياده شدن دستورات اسالم خوشحال بوديم و حرف             

  .هاي تندي بود ها در حوزه، شيوه آن هاي  شيوه

  اهللا بروجردي مبعوث شده بودند؟ اين افراد كه فرموديد، آيا از طرف آيت

. تاده بـود  فها ا   كارها به دست بچه   . شرايط جوري شده بود كه حوزه به هم خورده بود         . بله، ظاهراً از طرف آقاي بروجردي مأمور بودند       
خورد و در صورت شكسته شدن ايـشان،          شد و حرف ايشان زمين مي       يعني قداست ايشان و علما شكسته مي      . شد   مي آقاي بروجردي تحقير  
ما در عين حالي كه     . جور شده بود    وقت اين   واقعاً آن . كرد  برد اعدام مي    گرفت مي   حكومت هم آن چهار نفر را مي      . ماند  ديگر چيزي باقي نمي   

آقـاي نـواب كـه    . داد كس را گوش نمي كس حرف هيچ ديگر هيچ. برديم ريختگي حوزه هم رنج مي    هم هنظمي و ب    طرفدار نواب بوديم، از بي    
به آقـاي خمينـي و   . ديگر كسي به آقاي بروجردي اعتنا نداشت. افتادند طلبه دنبالش در خيابان راه مي افتاد، هزار تا هزار و پانصد بچه       راه مي 

آمد اگـر آقـاي نـواب و ديگـران      به نظر مي.  بروجردي مايل نبود دولت در اين مسأله دخالت كند    اهللا   ضمناً، آيت  .ديگران كسي اعتنا نداشت   
كردنـد، شـايد بهتـر نتيجـه گرفتـه       كردند و با آقاي بروجردي تفاهم مي        دادند و عقالي قم را با خود همراه مي          آمدند جلساتي تشكيل مي     مي
ي فيـضيه شـعار       نماز مغرب و عشا، كه طرفداران مرحـوم نـواب آمدنـد در مدرسـه              باألخره كار به جايي رسيد كه يك شب بعد از           . شد  مي

  .ها رفتند تهران آن بدهند، آقايان تعقيبشان كردند و 

  ها تعقيبشان كردند يا شهرباني؟ طلبه

  .عيل ماليري بودندحاج شيخ اسماامثال آقاي رباني شيرازي و آقاي آشيخ علي لر و آقاي . ها نگذاشتند شهرباني دخالت كند نه، طلبه

  مركزشان در آن زمان قم بود؟
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صـحن  . هـا در قـم بودنـد    آن امـا تعـدادي از طرفـداران    . آمـد  گاهي به قم مـي . تر در تهران بود    البته شخص مرحوم نواب صفوي بيش     
 ولي آقاي بروجردي نگذاشت كار      .كردند  ها گوش مي    آن  گفت،    رباني مي هشالبته اگر آقاي بروجردي به      . بودها    آن  ي فيضيه در كنترل       مدرسه
  .جا برسد به آن

. ها نظرشان بر حفظ سلطنت بوده      اهللا بروجردي و بعضي اطرافيان ايشان در آن شرايط براي مقابله با كمونيست              بعضي نظرشان اين است كه آيت     
  آيا اين نظريه درست است؟

  .جردي از شاه هم دل خوشي نداشتاهللا برو دانم كه آيت ولي اجماالً مي. اطالعم  بيمن از اين موضوع

  كردند؟ ها حمايت مي آن آيا از معاريف، كساني از 

وزيـر   ها كه بگذريم، ما در دلمان از اين كه به شاه و به دولت و به نخـست           اما از تندروي  . از معاريف، به عنوان حمايت من يادم نيست       
هـا جلـسات سـخنراني تـشكيل          ايـن . كردنـد   دادند استقبال مـي      شعارها كه مي   ها عموماً از همين    طلبه  بچه. آمد  كردند، خوشمان مي    حمله مي 

ها باشـد، مـن       اما اين كه از معاريف كسي حامي اين       . خواستند انقالب را از حوزه شروع كنند        ها مي   اين. زدند  ميها را به هم       دادند، درس   مي
اهللا بروجردي به عنوان طرفداران  اهللا خميني را در نظر آيت     طهري و آيت  خواستند من و آقاي م      البته آن زمان كساني بودند كه مي      . يادم نيست 
هـا يـك وقـت        يكي از ايـن   . سازي كنند  اهللا بروجردي براي ما پرونده      اصطالح در ذهن آيت    كنندگان مرحوم نواب جلوه دهند و به       و حمايت 

ني را استثنا كنيد، براي اين كه آقاي بروجـردي بـه فالنـي از               ها گفتم فال    آن  در آن جلسه كه براي اين منظور تشكيل شده بود، من به             : گفت
كند، او را كنار بگذاريد تا نسبت به آن دو نفر ديگر  مند است و اين حرف را نسبت به او باور نمي        هايش است عالقه    باب اين كه مقرر درس    

آقـاي  ي تفهيم كرده بودند كـه آن دو نفـر، آقـاي خمينـي و                 مرا قلم زده بودند و به آقاي بروجرد        .و همين كار را هم كرده بودند      . قبول كند 
اهللا   كنند تا اين كه باألخره فداييان اسـالم از قـم رفتنـد تهـران، اطـراف آيـت                    ها را عليه شما تحريك مي       مطهري، حامي نواب هستند و طلبه     

  .كاشاني جمع شدند

  اهللا بروجردي تفتين عليه امام خميني و شهيد مطهري نزد آيت

آقـا  : يك روز آقايي آمد و به آقاي بروجردي گفـت . من خدمت آقاي بروجردي بودم. اهللا بروجردي رفتند وشنوه     آن سال، آيت   تابستان
در . پنجاه تومان آن روز خيلي پـول بـود     . ها داده   آن  اهللا كاشاني تشويقشان كرده و نفري پنجاه تومان هم به             ها وقتي كه رفتند تهران، آيت       اين

بعد رو كـرد بـه حـاج    » .كردند ها حمايت مي   دانم چرا بعضي از عقالي قم از اين         من نمي  «:تفزد، آقاي بروجردي گ     رف مي همين اثنا كه ح   
» .يادتان باشد . آن نامه را بياوريد ما جواب بدهيم      . اي نوشته بودند   حاج محمدحسين، آقاي خميني از مشهد يك نامه       «: محمدحسين و گفت  

هـا حمايـت    عقالي قـم بـا ايـن وضـع از ايـن     اين كه آقاي بروجردي فرمودند تعجب است كه . ز را فهميدمچي تا اين حرف را زد، من همه 
به آقاي مطهري كه فريمان بـود، بـه ايـن        . يعني ما نداشتيم  . آن روز تلفن نبود   . من فوري نامه نوشتم   . كردند، نظرشان به آقاي خميني بود       مي

انـد،   نين مسائلي مطرح شد و ذهن آقاي بروجردي را نسبت به آقاي خميني مكدر كـرده               چ مضمون كه من پيش آقاي بروجردي بودم و يك        
و آقاي مطهـري هـم مـاجرا را بـه ايـشان             . گذرد  آقاي خميني كه اآلن در مشهد است بگوييد تا در جريان باشد چه مي             به  شما اين قضيه را     

رغـم نظـر    روجردي واقعاً در ذهنش رفته باشد كه ايـن دو نفـر، علـي   شد كه آقاي ب    اين قضيه گذشت، ولي من هنوز باورم نمي       . رسانده بود 
  .اند و از دست آنان ناراحت باشد كرده ايشان، نواب را تأييد مي
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  رفتن شهيد مطهري به تهران 

ايـشان  . گذشـت  چون واقعاً از جهت زنـدگي بـر مـا سـخت مـي          . تر به جهت مخارج زندگي      بيش. آقاي مطهري ناچار شد برود تهران     
ي رفتنش را بگويم و از طرف ايشان خداحافظي           به من گفت بروم به آقاي بروجردي قضيه       . گفت بنا نيست هميشه ما با فقر زندگي كنيم         مي
بعـد يـك نامـه نوشـتند        . اعتنـايي شـود     گفت اگر خودم براي خداحافظي پيش آقاي بروجردي بروم، ممكن است بگويند چرا و بي                مي. كنم

اين نامه را نوشته   ...  عذرخواهي و هم تقدير و تشكر از زحمات ايشان كه در اين مدت از شما استفاده كرديم و                  خدمت ايشان، هم به عنوان    
آقاي بروجردي نشسته بود و جمعيت زيادي هم اطراف ايشان . روز پانزده شعبان بود. بود و گفت شما اين نامه را به آقاي بروجردي بدهيد          

. آقاي بروجردي نامه را نگرفـت     .  آقاي مطهري اين نامه را دادند خدمت شما و خداحافظي هم كردند             و گفتم  من رفتم خدمت ايشان   . بودند
: آقاي حاج ميرزا ابوالحسن به مـن گفـت        . زده شدم   خجالت من پيش ديگران  . با ناراحتي نامه را كنار زد     ... ايشان گفته ... گفتم باألخره ايشان  

وقت  كردند، آن آقاي مطهري و آقاي خميني هستند كه فداييان و نواب را عليه شما تحريك ميداني به آقاي بروجردي گفته شد كه  مگر نمي
وقـت مـن      تـا آن  . ايـشان خيلـي متـأثر شـد       . بعد من جريان را به آقاي مطهري گفتم       . دهي به آقاي بروجردي     ها را مي    ي اين   اي نامه  تو آمده 

در صـورتي كـه   . است و تا اين اندازه ممكن است در ذهن بزرگان اثـر گذاشـت        دانستم كه پيش آقاي بروجردي تا اين حد تفتين شده             نمي
گيريـد و حـوزه را بـه هـم      خود آقاي مطهري به من گفت كه من رفتم با نواب صحبت كردم و گفتم با اين تندي كه شما داريد، نتيجه نمي                  

هـا    آن  خالصـه   .... ي بهتري به دست آيد و       مراه كنيد تا نتيجه   اي ه  حاال كه يك مرجع هست، ايشان را تا اندازه        . زنيد و بايستي كاري كرد      مي
شود كساني كه اهداف سوئي دارند، گاهي ممكن است شرايطي را فراهم كنند كه نظر بزرگان                  از اين قضيه معلوم مي    . كار خودشان را كردند   

  .برگرداننداي  را راجع به شخصي يا مسأله

ايد، بفرماييـد ايـشان از نظـر     ترين افراد به ايشان بوده رح شد، حضرتعالي كه تحقيقاً يكي از نزديك  اكنون كه بدين مناسبت نام شهيد مطهري مط       
  اي قرار داشتند؟ فكري داراي چه خصوصياتي بودند و از نظر علوم حوزه در چه پايه

آشـيخ   م ذوق فقهـي و اصـولي      اش خوب بود، ه    هم ذوق فلسفي  . كر و بااستعدادي بود   ف اهللا آقاي مطهري، بسيار آدم خوش       مرحوم آيت 
اي اسـت   اين درك وسيع، خودش يك مـسأله   . ي تفكرش خيلي وسيع بود      درك و دامنه  . ي مسائل اهل مطالعه و دقت بود        حسينعلي در همه  

در اين  .  استنباط كند و در ابواب مختلف براي آن نمونه و مصداق پيدا كند             ي خاصي بتواند مسائل را در سطح وسيع         كه انسان از يك مسأله    
  .جهت، آقاي مطهري خيلي قوي بود

  به نظر شما ايشان از نظر اجتهاد حوزوي در چه حدي بودند؟

تر عنايت كرده بـود و ايـشان          در مسائل فقهي اهل نظر بودند و اگر خداوند به ايشان عمر بيش            . ايشان از اين جهت خيلي خوب بودند      
  .آمدند؛ همراه با مزاياي ديگري ين زمان به شمار ميماندند، مسلماً يكي از مراجع بزرگ در ا در حوزه مي

  جريان خواب جنابعالي راجع به مرحوم شهيد مطهري و نماز شب چگونه بوده است؟

كـرد   مرحوم شهيد مطهري در آن مدتي كه ما با هم بوديم، نسبت به نماز شب خيلي مقيد بود و به من هم نسبت به انجام آن اصرار مي         
ها منع كرده بودند و لذا الزم        هاي شور و كثيف حوض      كه كمي مشكلم بود، در اثر درد چشم، دكترها مرا از وضو با آب             و من عالوه بر اين      

هاي ولگـرد    چون بسياري از اوقات سگ    . كردم لب رودخانه بروم     بود از آب جاري رودخانه براي وضو استفاده كنم و شب من جرأت نمي             
باشـم،   گفتم كي هستي؟ گفـت مـن عثمـان بـن حنيـف مـي      . دم كه در خوابم و كسي در اتاق را زد   تا اين كه شبي خواب دي     . وجود داشتند 

ي خيلي كوچك چهارگوش از طرف آن حضرت به           خوان و يك نامه   باند پاشو نماز شب      اند و فرموده   مرا فرستاده ) ع(حضرت اميرالمؤمنين   
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مـن در فكـر بـودم كـه عثمـان بـن حنيـف از                » .ذه برائة لك من النار    ه«: به خط نسخ سبز روشن نوشته شده بود       من دادند كه در وسط آن       
ي نامه خيلي مشعوف  و در عصر آن حضرت بودند، چگونه ممكن است سراغ من آمده باشند و ضمناً، از مشاهده           ) ع(اصحاب اميرالمؤمنين   

چون از وضـو  : است با يك آفتابه آب و گفتديدم مرحوم شهيد مطهري . خواب اول خود بيدار شدمبودم كه ناگاه كسي درب زد و من از   
گفتم بنـشين تـا جريـان       . اي نداري  ام، پاشو نماز شب بخوان و ديگر بهانه        گرفتن از حوض مدرسه ابا داشتي، آفتابه را از رودخانه آب كرده           

األخره پا شدم نماز شـب را       گفتم پس نامه كو؟ و ب     . باشم  پس من عثمان بن حنيف مي     : خيلي خوشحال شد و گفت    . خوابم را برايت بگويم   
  . 1به جا آوردم

برادران و خواهران محترم توجه دارند كه چه مقدار در كتاب و سنت، نسبت به نماز شب تأكيد شده و در حديثي در ضـمن وصـاياي                      
  ».و عليك بصالة الليل، و عليك بصالة الليل«: به آن حضرت فرمودند) ع(به اميرالمؤمنين ) ص(رسول خدا 

  اهللا بروجردي براي جلوگيري از اعدام فداييان اسالم تاقدام آي

   اقدامي نفرمودند؟2اهللا بروجردي براي جلوگيري از اعدام فداييان اسالم آيا مرحوم آيت

هـا    آن  ها مطرح شد، از قراري كه گفتند، آقاي بروجـردي بـراي آزادي                آن  ي اعدام     بله؛ وقتي سران فداييان اسالم دستگير شدند و قضيه        
وقت گفته بودند كه شاه رفته است آبعلي يا جـاي ديگـر و                ولي آن . اي براي مالقات با شاه فرستاد      دام كرد و حاجي احمد را همراه با نامه        اق

جريـان فـداييان    . ي آقاي بروجردي را قبول كرده بودنـد         ايشان را معطل كرده بودند تا وقتي كه فداييان اسالم را اعدام كرده بودند، بعد نامه               
ي فيضيه منبـر      يادم هست مرحوم نواب در مدرسه     . افراد پاكي بودند  . البته آنان هدفشان خوب بود    . الم در حوزه، اجماال به اين شكل بود       اس

از روي ايمـان    . خـدا رحمـتش كنـد     . كرد   را تحريك مي   به قدري اين منبر آتشين بود كه هر كسي        . را خواند » الهيكم التكاثر «ي    رفت، سوره 
حجـره   ي دارالشفا سه ماه با او هم من در مدرسه. مرحوم آسيد عبدالحسين واحدي هم طلبه بود . و سخنانش بسيار مؤثر بود    كرد    صحبت مي 

اما جوري بـود كـه بزرگـان را         . كردند  ها واقعاً از روي ايمان كار مي        اين. رفت و با او رابطه داشت       ايشان مرتب پيش مرحوم نواب مي     . بودم
ها هم با قطع  اين. شود ي پايين شروع مي انقالب از طبقه . شود انقالب كرد    بته شايد هم بشود گفت معموالً با بزرگان نمي        ال. گرفتند  ناديده مي 

. البته شايد اجماالً بيت آقاي صدر بـا آنـان موافـق بودنـد             . ها جور نبودند    آن  به همين جهت قهراً بزرگان قم با        . كردند  نظر از بزرگان كار مي    
  .داد اي اين معنا را نشان مي زهقرائن تا اندا

  آقا رضا صدر با فداييان اسالم موافق بودند؟ كرد، يا فرزند ايشان، مرحوم حاج اهللا صدر از آنان حمايت مي يعني شخص مرحوم آيت

تـر   وقع روشن گويم تا جو آن م      حاال من مطلبي را مي    . داد كه بيت مرحوم صدر موافق باشند        نه اين كه با صراحت، ولي قرائن نشان مي        
  .شود

  به رسميت شناختن اسرائيل توسط شاه و مخالفت طالب با آن

جا مسلمانان را شكست دادند و از كشورشان بيـرون   ها در آن اسرائيلي. ي فلسطين بود يكي از مسائلي كه در آن موقع اتفاق افتاد، قضيه  
اهللا حـاج سـيد محمـدتقي     در آن زمـان، مرحـوم آيـت   .  بـشناسد خواهد اسرائيل را به رسـميت  وقت صحبت شد كه ايران هم مي    آن. راندند

                                                
  2ي  پيوست شماره 1
  . شمسي، اعدام شده و به شهادت رسيدند1334 دي ماه 27گاه روز  فداييان اسالم، صبح 2
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 آقا رضا صدر هم در همـين جهـت          اهللا كاشاني عليه به رسميت شناختن اسرائيل همراه بود و آقاي حاج             خوانساري، از كساني بود كه با آيت      
گفتـه  ) عليـه  رحمةاهللا( خوب و متديني هم بود ي آباد بود و طلبه آقا رضا صدر به آقاي سيد جواد حسني، كه اهل نجف       حاج. كرد  فعاليت مي 

 ايـستاده بـود و بـراي        1ي فيضيه، روي حجراالنقالب     ايشان آمده بود در مدرسه    . بود كه بيايد عليه به رسميت شناختن اسرائيل صحبت كند         
ايم، از فردا مـن بـراي    ما ساكت نشستهكشند و  ها دارند مسلمانان را مي ها سخنراني كرده بود و گفته بود اآلن يهودي  جمعيت زيادي از طلبه   

يكي براي حركـت    ها يكي   ي فيضيه دفتر گذاشتند و طلبه       در مدرسه . نويسي كند  كنم، هر كس خواست بيايد اسم       رفتن به فلسطين حركت مي    
بـاألخره تندتنـد اسـم      . رداي كـه پـانزده قـران شـهريه دا           اي، با چه امكانـاتي، طلبـه       حاال با چه اسلحه   . نوشتند  آمدند اسم مي    به فلسطين مي  

. خـواهيم بـرويم فلـسطين       آقاي بروجردي كه مثالً ما مي     ي    وقت يك جمعيتي را راه انداخته بودند رفته بودند جلوي در خانه             آن. نوشتند  مي
ده بـود و آجـودان      باألخره همين سبب شده بود كه دولت به دست و پـا افتـا             .... كنيم و   شاءاهللا اقدام مي    آقاي بروجردي هم فرموده بودند ان     

البتـه دروغ گفتـه بودنـد، ولـي در     . اهللا ايزدي را فرستاده بودند پيش آقاي بروجردي شهرباني كل كشور، تيمسار ابوالقاسم ايزدي، برادر آيت      
داي باألخره آقاي بروجردي متقاعد شدند كه جلـوي حركـت و سروصـ            . ايم ذهن آقاي بروجردي القا كرده بودند كه ما به رسميت نشناخته          

. اهللا حاج سيد محمدتقي خوانساري و بعضي علماي ديگر جلسه تشكيل دادند و جلوي حركت طـالب را گرفتنـد                     با آيت . طالب را بگيرند  
شـد آقـاي    دفعه آقاي سيد جواد حسني به من گفت ما خيلي وضـعمان از نظـر مـالي بـد اسـت، اگـر مـي               اين قضيه گذشت، تا اين كه يك      

خواهند به تبليغ بروند، معرفي       حاج محمدحسين هم به من گفته بودند اگر كساني مي         . فرستاد خوب بود    ا مي بروجردي يك جاي تبليغي مر    
كسي . اسمش را نوشتيم كه بفرستندش به يك ده براي تبليغ. ي خوب و متديني است     من گفتم آسيد جواد حسني هست و خيلي طلبه        . كنيد
آقايان هم از فرستادن ايـشان دسـت        . ي فلسطين سخنراني كرده بود       همان است كه براي قضيه     اهللا بروجردي گفته بود آقا اين       جا نزد آيت    آن

خواهند بروند درس، با ايشان صحبت  ي آقاي بروجردي كه وقتي مي   خودم را آماده كردم و رفتم در خانه       . اين خبر به من رسيد    . نگه داشتند 
تـر   ند آشيخ حسينعلي، شما در مدح و تعديل اشخاص و اين چيزها يك قـدري بـيش  در را كه باز كردند، تا چشمشان به من افتاد، گفت  . كنم

ي فلسطين صحبت كـرده از روي ايمـان و            گويم، ايشان اگر براي قضيه      گفتم آقا من اين شخص را كه معرفي كردم، حاال هم مي           . دقت كنيد 
كـه تـا ابـد بايـد        » ذنـب اليغفـر   «ن صحبت كرده، اين شده      چون ايشان براي فلسطي   . ايشان شخص بسيار مؤمن و متديني است      . اعتقاد بوده 

بعـد ايـشان خـودش      . خوب چشم، ولي عمالً كاري انجام نگرفت       خيلي: چوبش را بخورد؟ البته من چون قاطع برخورد كردم، ايشان گفت          
كـرد،    جع به اسرائيل سـخنراني مـي      منظور من اين است كه اگر كسي را       ). عليه  رحمةاهللا(جا ماند تا مرحوم شد       رفت بندر غازيان و در همان     

آقا رضا صـدر كـه از        و حاج ... خواسته حوزه را به هم بريزد يا از طرف چه كسي تحريك شده است و                گفتند كه بله، مي     رفتند و مي    افراد مي 
. بروجـردي مخالفـت كنـد   اهللا  خواهد با آيـت  كردند كه البد مي اهللا صدر بود، افرادي وانمود مي       كرد، چون پسر آيت     آقاي حسني حمايت مي   

اش اين است كه بزرگان تحت تأثير هر حرفي واقع  قاعده. كنند روند بزرگ مي يك سري چيزهاي جزئي را افراد مي. ها بود خوب اين حرف
مـن خـدمت امـام      . ندگيرند نشنو   هايي كه دائماً با آنان تماس مي        آن  ها يا از     خواهند بشنوند، فقط از اطرافي     ها را مي    نشوند، يا اقالً اگر حرف    

هاي مسؤولين قناعت نكنيد، افراد ديگري هم داشته باشيد به صورت ناشناس،             ها فقط به گزارش    هم اين اواخر عرض كردم شما در گزارش       
هـا    آن  هميشه طيفي دور مراجع و بزرگان هستند كه اصطالحاً بـه            . احمد آقا هم نشسته بود    . ها را نشناسد    آن  كه حتّي احمد آقا پسر شما هم        

كنند و اين واقعيت، چه نسبت بـه          دهند و كنترل مي     ، كه جريانات را مطابق اهداف و سياست خودشان گزارش مي          »ديوار گوشتي «گويند    مي
هـا    دادنـد كـه ايـن       هـا گـزارش مـي       آن  . مراجع و چه نسبت به مسؤولين بزرگ، ضرر دارد و اين را نبايـد بـدي آقـاي بروجـردي دانـست                     

اهللا   يه آقاي بروجردي قيام كنند، يا اين كه صحبت آن طلبه از روي عرق دينـي بـوده اسـت نـه از بـاب مخالفـت بـا آيـت                              اند عل  خواسته  مي

                                                
در جريـان فـداييان     . كردنـد   ايستادند و سخنراني مـي       و افراد روي آن مي     ي فيضيه، پهلوي حوض وجود داشت       سنگ بزرگي كه در صحن مدرسه      1

هايي كه بـه مناسـبت    شد و در سخنراني ي فيضيه شروع مي ها كه از مدرسه اسالم و اعتراض به غصب سرزمين فلسطين و در تظاهرات و راهپيمايي     
شد، چون افراد انقالبي معموالً از ايـن سـنگ     چتر پليسي رژيم انجام مي    ي فيضيه در زير      معموالً هر سال در مدرسه     1342بزرگداشت پانزده خرداد    

  .شهرت يافته بود» حجر االنقالب«كردند، اين سنگ به عنوان  به عنوان يك كرسي خطابه استفاده مي
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هـاي   در مورد مرحوم امام هم قضيه به همين صورت است و بسياري از تصميمات و اشتباهاتي كه اتفاق افتاد، به خاطر گزارش                     . بروجردي
  .دادند يان و مسؤوالن به ايشان ارائه ميخالف واقعي بوده است كه برخي اطراف

  اهللا كاشاني اهللا بروجردي و آيت تفاوت خط مشي سياسي آيت

اهللا سيد ابوالقاسـم كاشـاني        العظمي بروجردي با آيت     اهللا  با توضيحاتي كه در مورد فداييان اسالم فرموديد، تقريباً دورنمايي از علت اختالف آيت             
  .تري راجع به روابط اين دو بزرگوار و احياناً اختالفاتي كه با هم داشتند، مشخصاً بيان فرماييد ، توضيحات بيشمنتها اگر امكان دارد. روشن شد

اهللا كاشاني بودند و بـسا در ذهـن           هاي داغ و تند و احساساتي، دور آيت          همين اندازه بود كه بچه     .جور اختالفي را عرض نكردم      من آن 
ها   آن  اما از برخورد    . ي ايشان هم اين نبود      البته شايد عقيده  . ها داغ باشد   دي هم بايد بيافتد جلو و مثل همان       اهللا بروجر   ايشان اين بود كه آيت    

كرد  اهللا كاشاني كمك مي اهللا بروجردي حتّي به آيت و االّ اين اواخر شنيده بودم كه مرحوم آيت. شد با مسائل انتزاع اختالف در خط مشي مي 
اهللا كاشاني و ايـشان بـه    رفتند اطراف آيت هاي داغ و تند مي اما بچه. ي صدر داشت آقاي بروجردي سعه. قرار داده بودو براي ايشان ماهيانه    

باألخره ايشان با سياست حكومت . سياست ايشان اين بود كه در مقابل حكومت، نيروهايي را اطراف خود داشته باشد       . داد  ها پر و بال مي      آن  
انـد؟ امـا ايـن كـه      فـالن مـسأله كوتـاه آمـده       چـرا در     ند،ا گفتند چرا ساكت نشسته     اهللا بروجردي مي     نسبت به آيت   ايشان گاهي . مخالف بود 

ها در مسائل سياسي، دو سياست، يا به تعبير ديگـر،   خالصه اين. هاي ديگري با هم داشته باشند، من چنين چيزي را احساس نكردم       اختالف
  .دو مشرب داشتند

  اهللا كاشاني اهللا بروجردي به آيت يتيك نمونه از كمك آ

اهللا آقاي عالمي كه از علماي معروف سـمنان هـستند، چنـد شـب پـيش                   آيت: در همين ارتباط، بد نيست به اين داستان هم توجه كنيد          
آقـاي بروجـردي بـد      ما نسبت به    : آقاي كاشاني گفت  . من با ايشان آشنا بودم    . گفتند من اين اواخر رفتم خدمت آقاي كاشاني       . جا بودند   اين

هزار و پانصد تومان به  ها دوازده اين. ي من در گرو طرفداران آقاي مصدق بود         بعد گفت بله، اين خانه     .كرديم  كرديم، خالف فكر مي     فكر مي 
از اين جهت . به يك نفر گفتم، او هم نداشت. ها را بدهم آن من هم نداشتم كه پول     . خواستند خانه را تصرف كنند      ما قرض داده بودند و مي     

هزار و پانصد تومان پـول بـراي مـن آورد؛ همـان      اهللا بروجردي آمد، دوازده   يك وقت ديدم حاجي احمد از طرف آيت       . خيلي ناراحت بودم  
براي اين كه شـنيده بـودم روابـط آقـاي بروجـردي بـا آقـاي                 . آور بود   آقاي عالمي گفت اين براي من خيلي تعجب        .اندازه كه بدهكار بودم   

آمدم قم به حاجي احمد گفتم جريان پـول بـردن بـراي             : گفت. هزار و پانصد تومان هم آن روز خيلي پول بود          دوازده.  خوب نيست  كاشاني
ت برو از آن كيسه كه داخل آن وجوهات است          فآقاي كاشاني چه بوده است؟ حاجي احمد گفت يك روز آقاي بروجردي مرا صدا زد و گ                

هاي شخصي خودش  يك كيسه هم داشت كه پول .  بروجردي يك كيسه داشت كه مخصوص وجوهات بود        اهللا  آيت. هزار تومان بردار   دوازده
ي ديگر هم كه مال خودش بود و در يك اتـاق ديگـر               گفت برو از آن كيسه    . كرد  آقاي بروجردي خودش از وجوهات خرج نمي      . در آن بود  

البتـه مـن    . كـرد   اين جريان را آقاي عـالمي نقـل مـي         . اشاني، من هم بردم دادم    ها را ببر بده به آقاي ك        بعد گفت اين  . بود، پانصد تومان بياور   
  .1دانستم ولي اين جريان را به اين تفصيل، نمي. دانستم اهللا كاشاني را مي  به آيتاهللا بروجردي اجماالً كمكهاي آيت

                                                
  .دفون گرديد شمسي رحلت فرمود و در كنار مزار حضرت عبدالعظيم حسني در شهرري م1340اهللا كاشاني در اسفند ماه سال  آيت 1
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  اهللا كاشاني روابط اينجانب با آيت

ايـشان  . اهللا كاشـاني رفيـق بـودم        من با مرحوم آيت   . م تاكنون جايي نقل شده است يا نه       دان  نمي. اهللا كاشاني دارم    من يك داستان با آيت    
. كـردم   منزل مـي  ) شهيد مطهري فعلي  (ي سپهساالر     ها در مدرسه    رفتم تهران، معموالً شب     گاهي اوقات كه من مي    . خيلي به من عالقه داشت    

. م منزل ايشان، ديدم دو تا ماشين سواري جلوي منزل ايشان ايستاده است            رفت  يك شب داشتم مي   . زدم  اهللا كاشاني مي    آيتگاهي سري هم به     
بعد . من نشستم توي ماشين آقاي كاشاني     . تا ايشان چشمش به من افتاد، گفت شما هم بياييد برويم روضه           . خواهد برود روضه    گفتند آقا مي  

ايـن در وقتـي بـود كـه آقـاي كاشـاني             . اي روضه بـود    يك خانه جا در     آن. منگل تهران  ي آب  رفتيم در محله  . ر ديگر هم سوار شدند    فچند ن 
هـا   ها هزار نفـر جمعيـت داخـل خيابـان و كوچـه      وقتي ما اول كوچه رسيديم، ديديم شايد ده       . بروبيايي پيدا كرده و رئيس مجلس شده بود       

هـا هـم اطـراف آقـا را      پليس. ا سالم و صلوات بردندآقا را ب . خواهد بيايد روضه    اند كه آقاي كاشاني مي     جا را چراغاني كرده     همه. اند ايستاده
توانستم خودم را     طرف من هم كه نمي      از آن . فكر كردم برگردم، شايد به ايشان بر بخورد       . الي جمعيت عقب ماندم     گرفته بودند و من در البه     

من هـم شـايد     . ي كوچه پر از جمعيت بود       ود و همه  شايد تا آن خانه سيصد متر مانده ب       . باألخره ايشان را بردند و ما مانديم      . بچسبانم به آقا  
: وقتي به در خانه رسيدم، ايشان كه آن باال روي ايوانچه نشسته بود، بلند شد و گفت                . نيم ساعت طول كشيد تا خودم را رساندم به آن خانه          

خواهد باشد، ولو مريدش هم نبود،         كس مي  اهللا كاشاني اين بود كه از اهل علم، هر          سبك آيت . آقاي منتظري، آقاي منتظري، تشريف بياوريد     
مردم تا ديدند آقاي كاشـاني از آن بـاال          . كرد  گفت، تجليل مي    شد يااهللا مي    ديد، بلند مي    يك طلبه كه يك گوشه مي     . كرد  پيش مردم تجليل مي   

ها همـه شـعر در       خوان  ها و روضه   مداح. آن شب اصالً مجلس روضه شده بود مجلس تجليل از آقاي كاشاني           . زند، راه را باز كردند      صدا مي 
. طرف آقاي كاشاني نشست     همان موقع كه پهلوي ايشان نشسته بودم، ديدم دكتر مظفر بقايي هم آمد و آن              . خواندند  اهللا كاشاني مي    مدح آيت 

مـن پـيش    . م بگيرنـد  ها آمدند عكس و فيل     بعد يكدفعه ديديم عكاس   . طرف ايشان   طرف ايشان نشسته بودم، آقاي دكتر بقايي هم آن          من اين 
شـود كـه      اهللا بروجردي مسأله درست مي      شود، در بيت آيت     ها منعكس مي   ي روزنامه   خودم گفتم اگر اين عكس را بگيرند، البد فردا در همه          

وم، در  بايـد بـر   كنند، گفتم آقا من       تا ديدم دارند مقدمات فيلم و عكس را فراهم مي         . جا هم هستي    جا پيش آقاي بروجردي هستي، آن       تو اين 
خالصه من جلـسه  . بندند، من تا دير نشده بايد بروم ايشان گفتند بنشين آشيخ حسينعلي، گفتم آقا در مدرسه را مي     . بندند  مدرسه را شب مي   

  .را ترك كردم

  اهللا كاشاني منشأ آشنايي و چگونگي ارتباط با آيت

تري راجع به اين روابط و منشأ آشنايي خود با            لطفاً توضيحات بيش  .  بوديد ي ايشان  اهللا كاشاني روابطي داشتيد و مورد عالقه        فرموديد كه با آيت   
  .ايشان بفرماييد

ي مـن بـود و در         حجـره   آقاي مطهري كه هم   ي چشم بروم تهران،      خواستم براي معالجه    اولين منشأ آشنايي با ايشان، اين بود كه من مي         
اهللا خميني  درد را با آيت جريان چشم. اهللا خميني خيلي مربوط بوديم هري با آيتمن و آقاي مط. خواست من را راهنمايي كند   جريان بود، مي  

در ضمن توصيه كردند كه از      . ايشان فرمودند برويد پيش آقاي كاشاني يك توصيه بكند، سالم من را هم به ايشان برسانيد               . در ميان گذاشتيم  
كند و هم از اخـالق ايـشان          شما برويد پيش آقاي كاشاني، هم توصيه مي       «: بودتعبير آقاي خميني اين     . اخالق آقاي كاشاني هم استفاده كنيد     

من و آقاي مطهري رفتيم تهـران پـيش آقـاي كاشـاني، گفتـيم               . معلوم شد كه آقاي كاشاني و آقاي خميني با هم روابط دارند           » .استفاده كنيد 
آغاز آشـنايي   .  ايشان فوري يك نامه نوشت به پرفسور شمس        .آن روز دكتر معروف براي چشم، پرفسور شمس بود        . خواهيم برويم دكتر    مي

رفتيم، مسائل فقهي     گاهي اوقات كه مي   . آباد رفتيم   يك بار براي انتخابات نجف    . رفتيم پيش ايشان    گاهي مي  بعد گه . جا بود   ما با ايشان، از اين    
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مي كه ظاهراً از اقوام ايشان بود و گاهي براي اين كه            ، منزل فردي به نام آقاي گرا      1يك وقت يادم هست در دزاشيب     . شد  و علمي مطرح مي   
اتفاقاً تا رسيدم، . ي شمال تهران خدمت ايشان رفتم     رفت، در منطقه    جا مي   وآمدها به دور باشد براي استراحت به آن         از مسائل سياسي و رفت    
نگـاه  . ديديد ايـشان هـم گفـت   : ايشان گفت.  گفتمايشان از من پرسيد، من نظرم را   . ي فقهي مطرح بود     يك مسأله . چند نفر ديگر هم بودند    

كرد و    ايشان گاهي با من بحث علمي هم مي       . جا بنا كردند از من تعريف كردن        اين.  نيست، يكي از مجتهدين است      طلبه  كنيد ايشان يك بچه   
رفتم، تهران، سري  من هر وقت مي. آمد  جور اخالق خوشش مي     زدم و ايشان هم طبعاً آدم خودماني بود، از اين           من چون خودماني حرف مي    

  .زدم به ايشان مي

  اهللا كاشاني در آن جلسه در ارتباط با شما چه بود؟ عبارات مرحوم آيت

  ».باشند ايشان يكي از علماي اهل نظر و اجتهاد مي. شما به هيكل ايشان نگاه نكنيد«: گفتند

  يزان نسبت به مسائل فقهي تسلط داشتند؟اهللا كاشاني از نظر علمي در چه حدي بودند و تا چه م مرحوم آيت

و در . ولي مجموعاً اهـل نظـر بودنـد   . طور كه بايد نكاتش يادشان باشد، نبود البته بعضي مسائل را آن . ايشان از نظر علمي خوب بودند     
  .مقابل، هرچه بخواهيد شجاعت داشتند

  انتخابات مجلس و پيشنهاد كانديداتوري

  .اهللا كاشاني رفتيد، چگونه بود؟ لطفاً توضيح بفرماييد  خدمت آيتآباد كه براي آن انتخابات نجف

اهللا كاشـاني در      در آن زمـان آيـت     . خواسـت   ي مجلـس، كانديـدا مـي        آباد براي يـك دوره      آباد اين بود كه نجف      ي انتخابات نجف    قضيه
يـك روز مـن در      . راي شاهرود معرفي كرده بـود     آبادي را ب   مثالً آقاي شمس قنات   . كرد كه افراد خوب به مجلس بروند        انتخابات دخالت مي  

خواهيم كه ديني و ملي باشد، آدم خوبي   آباد فردي را مي     آباد آمدند كه ما براي وكالت نجف        منزل نشسته بودم، ديدم چند نفر از رجال نجف        
مه هم از آقاي شيخ ابـراهيم رياضـي آورده   يك نا. اهللا كاشاني، يك نفر را به ما معرفي كند     شما به عنوان معرف بياييد برويم پيش آيت       . باشد
خواست در ايـن مـسائل دخالـت          اهللا بروجردي خيلي دلش نمي      چون آيت . كردم  من از دخالت در اين كار اكراه داشتم و مراعات مي          . بودند
رفتيم همـان  . ش آقاي كاشاني پيها آمدند مرا به عنوان معرف بردند آبادي  ذلك، نجف   مع. كرد  اهللا كاشاني صددرصد دخالت مي      ولي آيت . كند
خواهند كه شما به او اطمينـان         آبادند، يك كسي را مي      ي نجف   حوزهي آشيخ ابراهيم را به ايشان دادم و گفتم آقايان از              ي دزاشيب، نامه    خانه

خوب، مـن دكتـر      د خيلي اهللا كاشاني هم فرمودن     آيت. داشته باشيد، طرفدار دين و مذهب و استقالل كشور و مخالف آمريكا و انگليس باشد              
زاده را به    ها گفتند شما زيرك    آبادي  نجف. جا ديدم دكتر شروين نشسته پيش آقاي كاشاني        اتفاقاً من همان  . دانم  محمود شروين را مناسب مي    

بناسـت تهـران    آقاي كاشاني گفـت نـه، ايـشان         . ي ملي بود   آباد و ظاهراً جزو جبهه      زاده اهل روستاهاي باالي نجف     مهندس زيرك . ما بدهيد 
. ديدنـد  آباد مناسب نمـي  ها به دكتر شروين اشكاالتي داشتند و او را براي شهر مذهبي نجف    آبادي  بعداً ما برگشتيم، ولي نجف    . كانديدا بشود 

اي  شان نامـه  مرحوم آشيخ ابراهيم گفته بود اين كي بوده كه آقاي كاشاني معرفي كرده؟ من گفتم چون آشيخ ابراهيم قبالً نامه نوشته، خود اي                      
اهللا كاشـاني و گفتـيم بـاألخره          ي آشيخ ابراهيم را برداشتيم برديم پيش آيـت           ايشان را عوض كند و ما مجدداً نامه        اهللا كاشاني   بنويسد كه آيت  

گفتنـد   مي. كنيدآباد به ما فشار آوردند كه خود شما يا مرحوم مطهري اين كار را قبول             بعد مردم نجف  . آباد ايشان را پذيرا نيستند      مردم نجف 

                                                
  .اي در شميران است ، نام محله»دزاشيب« 1
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ي   اهللا بروجردي ايجاد نـشود، خـدمت ايـشان رسـيدم و همـه               اي در ذهن آيت     من براي اين كه مسأله    . باألخره يك روحاني به مجلس برود     
امـا از   » .آقاي مطهري هـم حيـف اسـت       . نه، شما حيف است در اين مسائل وارد شويد        «: اهللا بروجردي فرمود    آيت. مسائل را به ايشان گفتم    

  .اهللا كاشاني بدشان نيامد  قضيه و رفتن ما پيش آيتاصل

زاده چـه مزيتـي بـر او      دكتـر زيـرك  آباد دكتر شروين را پذيرا نبودند چـه بـود؟ و           علت اين كه مرحوم حاج شيخ ابراهيم رياضي و مردم نجف          
  داشت؟

آبـاد بـود و    زاده از اهالي دهـات نجـف   لي زيركو. شناختند و ظاهراً او هم متناسب با مقدسين نبود  آباد دكتر شروين را نمي      مردم نجف 
  .دانستند مردم او را محلي مي

  اهللا بروجردي به اتحاد جهان اسالم عنايت آيت

مند بود كه جهان اسالم بـا   خصوص وحدت شيعه و سني، حساس بود و خيلي عالقه اهللا بروجردي به وحدت مسلمانان، به  مرحوم آيت 
ي   مجلـه . كـرد    آقاي شيخ محمدتقي قمي كه در مـصر دارالتقريـب را تـشكيل داد، خيلـي تعريـف مـي                    آقاي بروجردي از  . هم مربوط باشد  

من يك جلسه خدمت آقاي بروجردي بودم كه حـدود  . كرد فرستادند، آقاي بروجردي تمامش را مطالعه مي  ميرا كه از مصر  » االسالم رساله«
كـرد كـه      ايم و آقاي بروجردي راهنمايي مي      جا چه كرده    داد كه در آن     ش مي آقاي شيخ محمدتقي قمي به ايشان گزار      . سه ساعت طول كشيد   

حجةاالسالم آقاي وكيلي، خدا رحمتش كند، اشعاري گفته و فقه را بـه شـعر درآورده                ي ديگر اين كه       نمونه. مثالً اين كار و آن كار را بكنيد       
اهللا بروجـردي نـشان داده بـود، آقـاي      كتـاب را بـه آيـت   . ته بـود در اولش راجع به عمر و ابوبكر چيزهايي نوش. بود و چاپ هم شده است  

ايشان عقيده نداشـت كـه كتـابي    . ها را برو عوض كن اين قسمت . بروجردي گفته بود اين كتاب از كتب ضاله است، حق نداري منتشر كني            
. ، آمده بـود اصـفهان     »الغدير«، صاحب كتاب    1ينياهللا ام   ها، آيت  من يادم هست در همان زمان     . چاپ كنيم و در آن به عمر و ابوبكر لعن كنيم          

. كـرد   ي خالفت و عقايد شيعه را مطرح مي         رفت و در ضمن سخنان خود، مسأله        در مسجد سيد اصفهان منبر مي     . ما هم از او استقبال كرديم     
وقت كه آقاي اميني به اصـفهان          آن .كرد  االول داشت گل مي    گري و مراسم نهم ربيع     هاي ايشان در اصفهان، جو ضد سني        باألخره با سخنراني  

يك روز . ها آمدم قم من در همان زمان. عيد عمر در اصفهان معركه استي صفر بود، دنبالش هم نهم ربيع بود كه به عنوان       آمده بودند، دهه  
دفعـه   يـك . معرفي كنـد  جا به آقاي بروجردي       پيش آقاي بروجردي بودم، آقاي حاج سيد محمدباقر ابطحي هم پدرخانمش را آورده بود آن              

گيـرد، در مـصر    آقا اين چه وضعي است در اصفهان؟ در وقتي كه اسرائيل حمله كـرده كانـال سـوئز را دارد مـي                     «: آقاي بروجردي فرمودند  
ـ   » طور گرفتارند، ما بياييم جنگ شيعه و سني راه بياندازيم؟ در اصفهان اين چه وضعي است؟             مسلمانان اين  ن خالصه آقـاي بروجـردي از اي

  .اما پيدا بود از منبرهاي تند ايشان و آن جو عيد عمر گرفتن اصفهان، خيلي ناراحت است. اسم آقاي اميني را نياورد. وضع عصباني بود

رسـميت شـناخت، در اثـر فعاليـت         آن فتوا كه در آن شلتوت فقه شـيعه را بـه             . دانند  آن فتواي معروف شيخ شلتوت را هم كه همه مي         
. كرد  ايشان دارالتقريب را تأييد مي    . كرد  فرستاد با آنان ارتباط برقرار مي       افراد مي . كرد  جور علما كمك مي     ايشان به اين  . بوداهللا بروجردي     آيت

هـا احتـرام      آن  كـرد و بـه        آمدنـد تجليـل مـي       مذهب خارج از كشور كه به ايران مـي         گاهي از علماي سني   . كرد  به آشيخ محمدتقي كمك مي    
  .ر مسائل اسالمي، شيعه و سني بايد با هم هماهنگ باشندگفتند د مي. گذاشت مي

  اهللا بروجردي؟ آقاي آشيخ محمدتقي قمي به ابتكار خودش دارالتقريب را تشكيل داد يا به ابتكار آيت
                                                

ي ايـشان بـه نجـف اشـرف منتقـل گرديـد و در                 شمسي در تهران از دنيـا رفتنـد و جنـازه           1349اهللا حاج شيخ عبدالحسين اميني در تير ماه           آيت 1
  .تأسيس كرده بودند به خاك سپرده شد) ع(اي كه در كنار مرقد مطهر حضرت علي  كتابخانه
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بـراي  آمـد قـم     ) شـيخ محمـدتقي    (وقتي ايـشان  . اند اهللا بروجردي هم دخالت داشته      شايد آيت . به نظرم به ابتكار خودش بود     . دانم  نمي
هـاي جـوان      كـرد كـه طلبـه       ايشان هم به شكلي مسائل را مطرح مي       . ها از ايشان خيلي استقبال و تجليل كردند         كرد، طلبه   ها صحبت مي    طلبه

گفت حوزه بايـد بـراي        شوند، چرا ما بايد پراكنده باشيم؟ خود ايشان به من مي            گفت كفار دارند با هم متحد مي        ايشان مي . آمد  خوششان مي 
گفت وقتي كه اندونزي  مي. ايشان داستان قابل توجهي را براي ما نقل كرد. هاي مختلف خود را آماده كنند ي دنيا به زبان اسالم در همهتبليغ 

چـون  . ها بفرستد آن ها نجات يافت و مستقل شد، يك نفر را از اندونزي فرستادند االزهر مصر، كه هزار تا مبلغ اسالم براي                     از دست هلندي  
 آشـيخ محمـدتقي   . انـد  نـشين شـوروي كـه اآلن آزاد شـده          مثل كشورهاي مسلمان  . ها بود كه از اسالم دور نگاه داشته شده بودند            سال ها  آن  

خواهيد، براي شما  گفت من خودم را رساندم به آن شخص كه از طرف سوكارنو براي اين كار آمده بود، گفتم خوب شما مبلغ اسالم مي                      مي
بـاألخره مـذهب شـيعه، مـذهب     . ها را از مذهب شيعه انتخاب بكنيد آن گفتم بياييد الاقل پنجاه نفر . ت؟ گفت نه مذهب خاصي كه مهم نيس    

منتهـا بايـد پنجـاه نفـري كـه مـا            . ما براي مذهب شـيعه اهميـت قـائليم        . آن شخص گفت من حرفي ندارم     . بيت و عترت پيغمبر است      اهل
جـا را كـه    ي آن المللي اسـت، يـا زبـان منطقـه      بينزبان بلد باشند؛ يا زبان انگليسي كه زبانيكي اين كه : پذيريم، چند شرط داشته باشند     مي

هـا از     ديگر اين كه يك مقام مسؤول يا مرجعي مثل آسيد ابوالحسن اصفهاني ضمانت بدهد كه ايـن                . ها استفاده كنيم    آن  بتوانيم براي تبليغ از     
آشيخ محمدتقي گفت من هرچه فكر كردم، ديدم االزهـر هـر هـزار نفـر را        .  مرتكب نشوند  جا كار خالفي    نظر اخالقي يا از نظر مالي در آن       

هاي خارجي را كـه ابـزار تحقيـق و     جور باشد كه ما زبان   چرا بايد اين  . نجف هم ندارد  . دارد كه بفرستد، اما ما شيعه پنجاه نفر را هم نداريم          
اين مربـوط بـه يـك       . ا زير نظر بگيرند و ضمانت كنند كه اين افراد مورد تأييد هستند            تبليغ است بلد نباشيم و مسؤولين ما نتوانند افرادي ر         

  .االزهر تشكيالت دارد، ولي ما فاقد آن هستيم. تشكيالت است

  داد؟ هايي انجام مي ي اصلي دارالتقريب در آن زمان چه بود و چه فعاليت وظيفه

المقدور برطرف كند و آنان را در برابر دشـمنان           ين علماي فريقين بود، حتّي    هايي را كه بين شيعه و اهل سنت و ب          كدورتكرد    سعي مي 
ي  و مجلـه . شد كه بايد پنج مذهب، مانند پنج انگشت تبديل به مشت واحد شود، در برابر دشـمنان اسـالم          اسالم هماهنگ نمايد و تبليغ مي     

 فتواي معروف شيخ شلتوت كه مذهب شيعه را مذهب رسمي اعالم           فرستاد و   كرد و به كشورهاي اسالمي مي       را نيز چاپ مي   » رسالةاالسالم«
  .نمود، محصول همين دارالتقريب بود

. انقالب هم ايشان به همين جهت مورد توجه واقع نشد         اي داشته و بعد از       ها با دربار رابطه    گويند مرحوم آشيخ محمدتقي در آن زمان        بعضي مي 
  .رسد، بفرماييد اگر توضيحي به نظرتان مي

ي انقالبي كـه داشـته، دارالتقريـب را راه     بعد به خاطر برخورد با افكار گوناگون و روحيه        . يشان رفته بود مصر در االزهر درس بخواند       ا
خواسته و در آن زمان اسم حكومـت ايـران در             هايي مي  ي كار كمك   انداخته بود و بعد كه دارالتقريب سروصدايي به هم زد، البد براي ادامه            

خواست در كشورهاي خارج كار بكند، ناچار بود  در آن زمان اگر كسي مي. توانسته امكاناتي فراهم كند  بوده و از اين طريق ميمصر كارساز
ت مـن  فـ ي مـا گ  خـود ايـشان آمـد خانـه    . آقا موسي صدر هم در لبنان با دولت ايران مربـوط بـود              آقاي حاج . از حكومت وقت استاده كند    

خواستند اعدامشان كنند، با      نژاد و مجاهدين كه مي     فو بعد از رفتن آمد و گفت راجع به حني         . شاه مالقات دارم  خواهم بروم پيش شاه، با        مي
شاه محول كرده بود به علـم و گفتـه بـود بـا علـم                . خواستند تبعيد كنند    به من هم صحبت كرده بود، چون مرا مي        راجع  . شاه صحبت كردم  

ي   وقت حوزه   آن. خواست در لبنان فعاليت كند، ناچار بود قدرتي پشتيبانش باشد           آقا موسي مي    منظور اين است كه آقاي حاج     . صحبت بكنيد 
جـا    حكومت هم براي اين كه زبـاني آن       . جا  ناچار بود كه با قدرت حكومت ايران بروند آن        . ي ما نه امكانات مادي داشت و نه قدرتي          علميه

در آن  . ي آن را بـر بـدي حمـل كـرد            شود همه   نمي. اين يك چيز طبيعي بود    . كرد  ييد مي ها را تأ    داشته باشد، يك نمايندگي داشته باشد، اين      
كردند كـه     وقتي به مرحوم آقاي حكيم اعتراض مي      . حكومت محمدرضا بود و اسمش حكومت شيعه بود       . شرايط كه جمهوري اسالمي نبود    
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اسـت و   ) ص(م شيعه هست كه جايگاه فقه صادق آل محمد          گفت آخر تنها يك كشور به نا        د، مي يكن  چرا شما از حكومت ايران حمايت مي      
  .ها را تأييد كنيم هاي ديگر، ما ناچاريم اين  حكومت در مقابل.پادشاه آن شيعه است

  .تأثير بوده است نژاد و مجاهدين بي آيا سفارش آقا موسي صدر به شاه در مورد شما مؤثر بود؟ ظاهراً در مورد حنيف

هـا يـك    شاه ايشان را به علم محول نموده بود و در حقيقت ايـن حوالـه  . نژاد و مجاهدين و نه راجع به حنيف نه راجع به من مؤثر بود       
  .بازي سياسي بود

  ها آن اهللا بروجردي در برابر  حزب توده و موضع آيت

هللا بروجردي آن زمان تا حـدوي بـه         ا  ي قم در برابر جريان حزب توده چه بود؟ و اين كه آيت              ي علميه   اهللا بروجردي و حوزه     اصوالً موضع آيت  
  ها وحشت داشتند يا چيز ديگري بوده است؟ ي ايران توسط حزب توده و شوروي دربار نزديك بوده، آيا بدين علت بود كه از تجزيه

را ... ي امـوال، و    دينـي، حـزب مـصادره       باألخره حزب توده در نظر مردم، تصوير حزب خالف مذهب، حزب خالف خدا، حـزب بـي                
گفت من ديـدم دكـان        مادر من، خدا رحمتش كند، مي     . كردند  ها را غارت مي    ها دكان  اي آباد، توده   من يادم هست يك وقت در نجف      . داشت

 خواهيـد  گويند مال خودتان است، هرچه مـي  كنند بيرون و به مردم مي   قندها را پرت مي    كنند، كله   قنادي عمو يداهللا ايزدي را دارند غارت مي       
بعد كه ماجرا تمام شد، رفت قنـدها را         . ام كه بدهم به صاحبش     ها را آورده    ج تا از اين قندها را آورده بود خانه، گفت من اين           چهار پن . ببريد

يعني . نفتي بودند ها توده البته خيلي از اين. شدند ها كه مذهبي بودند، ناراحت مي آن باألخره اوضاع به اين شكل بود و مردم         . داد به صاحبش  
هـاي   غارت كـردن دكـان    . كردند كه مردم را ناراحت كنند       ها را مي    و اين تندي   1اي ها راه انداخته بودند به اسم توده       يي كه انگليسي  ها جريان
هـاي نفتـي وابـسته بـه         اي گرفتند، ولـي ايـن تـوده        هاي اصلي را از طرف دولت مي       اي در يك زمان توده   . آباد را من خودم يادم هست       نجف

  .ها خيلي سخنراني كردم آباد عليه حزب توده و كمونيست خود من در نجف. ايا بودندانگليس، جلودار قض

  هاي نفتي در سقوط دولت دكتر مصدق اي نقش توده 

، كه در ارتباط با حزب توده بود، صورت         »برقعي«اهللا بروجردي گويا در قم تظاهراتي عليه شخص معممي به نام              آيتدر زمان مرجعيت مرحوم     
  .الي اگر اطالعاتي از جزئيات اين قضايا داريد، بفرماييدحضرتع. گرفت

سوادي هـم     اكبر برقعي كه آدم بي     ي صلحي گويا در سوييس تشكيل دادند و از آقاي حاج سيد علي             وقت حزب توده يك كنگره      آن. بله
هـا شـعارهاي      ايـن .  شـركت كنـد    زد، دعوت كرده بودند كـه در آن كنگـره           نبود، فردي بود نويسنده، موقر، و مؤدب و خوب هم حرف مي           

بـاألخره ايـشان در آن جلـسه شـركت كـرده بـود و               .... ظاهرالصالحي هم داشتند، از قبيل دفاع از حقوق مستضعفين، حقوق محـرومين، و            
                                                

. كـرد  داد و با دربار و حاميـان آن مبـارزه مـي       بران را مي   كشان و رنج   كه از اسمش پيداست، شعار حمايت از زحمت         حزب توده در آن زمان، چنان      1
كـه مـشهور اسـت،        چنـان . ي وابستگي و تفكر حزب توده به ايدئولوژي ماركسيستي، عضو آن بودند             نظر از جنبه   برخي از افراد مسلمان هم، صرف     

توسـط رژيـم و در پـشت صـحنه،     » هـاي نفتـي   اي توده«هزار عضو در ايران داشت و راه انداختن تشكيالت   بيش از سي   1332 توده در سال     حزب
توسط استعمار پير انگليس، براي از بين بردن و از اعتبار انداختن شعارهاي مردمي حزب توده و كمونيـسم در ايـران از يـك طـرف، و ترسـانيدن                              

چون مـصدق مـسلمان و   . شد مردم و روحانيت، عليه مصدق آماده شوند م مذهبي از طرف ديگر بوده است، كه همين امر سبب مي       روحانيت و مرد  
  .كرد ها و احزاب مذهبي و غير مذهبي دفاع مي ي گروه دشمن انگليس بود، ولي از آزادي قانوني همه
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اهللا   آيـت  مرحـوم    بـاألخره در زمـان    . دادنـد   كردند و در قم به نفعش شعار مـي          ها از او حمايت مي     اي ها و توده   بعد چپي . كمونيست هم نبود  
. اكبر برقعي تبعيد شد و حاميان ايشان نيز بساطشان را از قم جمع كردند رفتند تهران و قضيه تمام شد                    بروجردي كاري كردند كه آسيد علي     

 ها را فرسـتاد حتّـي      تيفن ي مرحوم مصدق هم دربار شاه توده        در قضيه . ي كمونيزم خيلي حساس بودند      اهللا بروجردي روي مسأله     اصوالً آيت 
اهللا بروجردي تماس  جا بودند، عليه روحانيت شعار بدهند و تظاهرات كنند، تا جايي كه آيت         ها در آن   اهللا بروجردي تابستان    در وشنو كه آيت   

خواست با دكتر مصدق مبارزه كند و با اين كارها، عليه مـصدق جوسـازي                 دربار مي . ايد گرفت و گفت اين چه وضعي است كه راه انداخته         
خواهند كنار بزنند، كـسي   كرد كه عليه روحانيت و عليه دين شعار بدهند كه وقتي آقاي مصدق را مي            ها را تحريك مي     اي  دربار توده . كرد  مي

كرديم و سي چهـل نفـر بـوديم، خبـر      االحاديث را مقابله مي   اوضاع جوري شده بود كه وقتي در وشنوه ما داشتيم جامع          . از او حمايت نكند   
ي شكر به جا آورد كه الحمداهللا ديگر از شرشان راحت شديم، خطر از اسـالم برطـرف        وط كرد، يكي از آقايان سجده     آوردند كه مصدق سق   

  .ها همراهي كند آن خواستند زمينه فراهم كنند كه براي سقوط دكتر مصدق، روحانيت با  ها مي ها با اين بازي درباري. شد

   تودههاي دربار به اسم حزب اي ديگر از فعاليت نمونه

شـد    هايي به علما و آخوندها نوشته مي       ها و به تحريك دربار، نامه       بر اساس سياستي كه عرض كردم، بعداً معلوم شد به اسم كمونيست           
آبادي براي من نقل كرد كه        آقا حسن رضويان نجف     آقاي حاج . كنيم  كشيم، و چنين و چنان مي       كردند كه مثالً شما را مي       ها را تهديد مي     آن  و  

ي طلبگـي    سابقهآبادي بود و      ي صبا، كه نجف     امتياز و مؤسس مجله    قبل از سقوط دكتر مصدق، رفتم نزد آقاي ابوالحسن پاينده، صاحب          من  
من ديدم ابوالقاسم پاينـده     : گفت. نوشت  پيچيد و يك چيزهايي راجع به آخوندها مي         اش به پروپاي آخوندها هم مي      داشت و گاهي در مجله    

اش را صدا زد و متني را به او داد و گفت بيا اين متن را براي ايـن   ، اسامي بسياري از روحانيون را نوشته، بعد منشيي بزرگ در يك صفحه  
هـايي تهديـدآميز نوشـته       بعد كه مصدق سقوط كرد، شنيدم بـه علمـا نامـه           . وقت نفهميدم كه آن متن چه بود        گفت من آن  . ها بفرست  آدرس
اش  ات دادي و گفتي براي آخوندها بفرست، تهديـد آخونـدها نبـود؟ خنـده               م آن متن كه تو آن روز به منشي        به ابوالقاسم پاينده گفت   ... شده

شناسد، يك متن را بـه اسـم          اند كه چون آخوندها را مي      معلوم شد او را مأمور كرده     . ابوالقاسم پاينده با دربار مربوط بود     . گرفت و گفت بله   
شـدند تـا    هاي دربار تحريك مـي   انگلستان و حمايتها با پول نفتي توده. اين كار، آنان را مرعوب كندها تنظيم كند و بفرستد و با   كمونيست

همـين تقـي   . روي بترسانند و مردم متوسل به دربار و شاه بشوند و مثالً بگويند صد رحمـت بـه شـاه         مردم را از دولت دكتر مصدق و چپ       
قـضاياي غـارت    . هـاي نفتـي اسـت       اي  گفتند انگليسي اسـت و از تـوده         ف بود كه مي   فداكار كه آن زمان از اصفهان وكيل مجلس شد، معرو         

  .ها سازمان دادند آباد را هم همين هاي نجف دكان

  اهللا بروجردي در برابر دولت آقاي مصدق و دربار موضع آيت  

وجردي را نيز در برابـر دولـت آقـاي مـصدق و             اهللا بر   اگر امكان دارد، مواضع آيت    . اي فرموديد  راجع به دولت دكتر مصدق و سقوط آن، اشاره        
  . بيان فرماييد1332 مرداد 28كودتاي 

گفـت    من شنيده بـودم كـه مـي       . اهللا بروجردي رفته بود كه دولت آقاي دكتر مصدق نسبت به مذهب بالشرط است               ظاهراً در ذهن آيت   
ايـشان دلـش   . هـا پروبـال گرفتـه بودنـد        اي  زمان تـوده  خصوص اين كه در آن        به. باشد) تفاوت  بي(حكومت نسبت به مذهب نبايد بالشرط       

  .مذهب بالشرط نباشد و مروج مذهب باشدخواست حكومت نسبت به  مي

جـوري   اهللا بروجردي ايـن  آيت. جا با او برخورد كرد    آقاي بروجردي همان  . يك وقت از طرف حكومت يك فرماندار فرستاده بودند قم         
يك وقـت دكتـر   . كرد زد، دعوا مي ها تشر مي آن داد به  داد يا اگر راه مي    ها را راه نمي     آن  گاهي  . كرد   مي ها دعوا هم    گاهي از اوقات با اين    . بود
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ته بود خدا رگ    فآقاي بروجردي گ  . السلطنه كه او مثالً چه كار كرده       اهللا بروجردي گزارشي داده بود راجع به قوام         اقبال آمده بود خدمت آيت    
ي اصالحات ارضي  اهللا بروجردي با قضيه آيت. بردند ها هم حساب مي آن  كرد و     جور برخوردهايي مي    هي اين باألخره گا . حياتش را قطع كند   

كننـد و     ها حالل و حرام را رعايـت مـي          اش اين بود كه باألخره بعضي از اين        ها هم موافق نبود، ولي عقيده      با اين كه با خان    . نيز مخالف بود  
اصـالحات  (ي دنيا اين كار     همه«از بعضي شنيدم كه شاه براي ايشان پيغام داده بود كه            . ها تصرف كرد    آن هاي    بدون اجازه در زمين    شود  نمي

دنيـا كارهـاي    «آقاي بروجردي پيغام داده بود به ايشان بگوييد         » .دارند  اند، ما هم ناچاريم انجام دهيم، و االّ دست برنمي          را انجام داده  ) ارضي
خواسـت    مـي » كار دنيا چه كار دارد بـه مـسائل دينـي؟          .  را هم كنار گذاشتند و جمهوري به وجود آوردند         ها سلطنت   آن  . ديگري هم كردند  

خواهي به جاي ديگر نگاه كني، اين يكي هم بايد باشد و سلطنت به جمهوري تبديل شود و به همـين جهـت، تـا وقتـي كـه       بگويد اگر مي  
  . نكردگانه را اعالم اهللا بروجردي زنده بود، لوايح شش آيت

  العظمي بروجردي اهللا دو خاطره از مرحوم آيت

نقل شد كه زماني در بروجرد نذر كرده بودند كـه اگـر عـصباني شـدند، يـك سـال روزه       . شدند گاهي خيلي عصباني مي ايشان گاه ـ  1
  . بگيرند و تصادفاً روزي عصباني شدند و يك سال روزه را گرفتند

ر اشكال يكي از شاگردان كه مرد محترمي بود، عصباني شدند، تا جايي كه به طرف فرمودند برو  ـ روزي در درس فقه در قم، در براب 2
فرداي آن روز روي منبر از طرف عذرخواهي كردند و فرمودند من از عـصبانيت خـودم           . ي امثله بنويس   هاي الطائل را در حاشيه     اين حرف 

  .يست تومان به پول آن روز، براي ايشان فرستادو شنيده شد مبلغ دو. شما مرا ببخشيد. بسيار عصباني شدم

  ي موضع آخوند خراساني در انقالب مشروطه اهللا بروجردي درباره ي آيت نظريه

اهللا بروجردي در ارتباط با انقالب مشروطيت كه در دوران جواني ايـشان بـه وقـوع پيوسـت، اگـر اظهـار نظـر خاصـي داشـتند و                                مرحوم آيت 
  .بيان فرماييدحضرتعالي در خاطر داريد، 

هايـشان   ايـشان يـك روز در صـحبت       . كـنم   اهللا بروجردي در اين ارتباط به ياد دارم كه براي شما نقل مـي               اي از مرحوم آيت    من خاطره 
مرحوم آخوند خراساني كه در جريان مشروطه وارد شد، با اين كه استاد من بود، . جريان مشروطه كه پيش آمد، من در نجف بودم   : فرمودند

وآمد نكردم تا اين كه يك روز ايشان مرا در كوچه ديدند و خيلي با من گرم گرفتند و حال و احوال و معانقـه          يگر به منزل ايشان رفت    من د 
ولي از اين برخورد خيلي شرمنده شـدم كـه چـرا    . جا بودم همين. گفتم آقا من جايي نبودم.... كردند كه شما كجا بوديد، تشريف نداشتيد، و 

انـد از جريانـات سياسـي كنـار باشـند و در       خواسـته  موقـع مـي  در آن ) آقـاي بروجـردي  (گويـا ايـشان   . ام نزل آخونـد نرفتـه    آن مدت به م   
  .هاي موافقين و مخالفين مشروطه دخالت نكنند بندي دسته

ه كسي مـسأله را  البته اآلن يادم نيست چ. باز يك روز ديگر خدمت ايشان بوديم، صحبت از مرحوم آخوند و جريان مشروطه پيش آمد        
. در جريان مشروطه مرحوم آخوند قاصر بودنـد، نـه مقـصر   : ي تركي گفتند   لهجه آقاي فاضل، پدر همين آقاي فاضل لنكراني، با       . مطرح كرد 

. گويي؟ مرحوم آخوند نـه قاصـر بودنـد نـه مقـصر              چه مي «: ايشان فرمودند . باز آقاي فاضل اين جمله را تكرار كردند       . ايشان توجه نكردند  
شـد و شـرايط زمانـه ديگـر اجـازه             دنياي آن روز داشت عوض مـي      . منتها ديگران با ايشان همراهي نكردند     . مرحوم آخوند فداكاري كردند   

كردند در اين  داد كه يك شاه قلدر و ديكتاتور بخواهد داروندار مردم را در اختيار داشته باشد و خودسرانه عمل كند و علما هم فكر مي               نمي
اين كـه اشـكاالتي     . نظر آقايان اين بود   . ها هم نقش داشته باشند تا بتوانند موازين اسالم را پياده كنند             آن  خواهد به وجود بيايد،      تحول كه مي  

  ».نيت داشتند ولي نظر آنان، خدمت بود و حسن. پيش آمد، مطلب ديگري است
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 جريان به اين شكل است، پس چرا شما آن روز به منزل             البته در همان وقت اين مطلب در ذهن من خطور كرد كه از ايشان بپرسم اگر               
داديم كه شايد آن روز هنوز مسائل بر ايشان روش نبـوده و بعـداً                 كرديد و كنار كشيديد؟ البته بعد خودمان جواب مي          وآمد نمي   آخوند رفت 

  .داكاري كردندباألخره ايشان گفتند مرحوم آخوند نه قاصر بودند و نه مقصر، بلكه ايشان ف. روشن شده است

  اهللا بروجردي به اصالحات حوزه اهتمام آيت

هاي خارجي، تأسيس مجالت و مؤسسات جديد، و كالً اصالحات حـوزوي چـه بـود و                اهللا بروجردي نسبت به خواندن زبان       آن زمان نظر آيت   
  عمالً در اين زمينه كاري انجام دادند و تحولي ايجاد كردند يا خير؟

مكتـب  «ي    نسبت به مجـالت هـم آن زمـان مجلـه          . اي داشته باشند، من يادم نيست      اي خارجي كه ايشان برنامه    ه راجع به خواندن زبان   
. اندركار آن بودند؛ با اين كه معروف بود اين مجله تقريباً مربوط به آقاي شريعتمداري اسـت                 بود كه آقاي مكارم و آقاي دواني دست       » اسالم
. وقت انتشار مجالت و نشريات خيلي رايج نبود         البته آن . كردند  آوردند، ايشان تشويقشان مي     ردي مي اهللا بروج   ها مجله را كه خدمت آيت       اين

گـاهي در   . بردنـد   نظمي حوزه خيلي رنـج مـي        فرمودند يك كاري بايد كرد و از بي         ولي ايشان نسبت به وضع حوزه خيلي گله داشتند و مي          
اي ديگر به ايشان پيشنهاد كرده بودند كـه شـما            اهللا خميني و عده     خره اشخاصي مثل آيت   باأل. كردند  بعضي مسائل از ناراحتي داد و فرياد مي       

هـا شـهريه      با امتحـان بـه طلبـه      نظر اين آقايان اين بود كه       . ها امتحان بگيريم و سروسامان به حوزه بدهيم         مثالً اختيارات بدهيد تا ما از طلبه      
ايشان چيزي در اين زمينه نوشـته و بـه     انضباطي را در حوزه به وجود بياورند و باألخره          ها رسيدگي كنند، و نظمي و         بدهند، به مشكل طلبه   

هـا خيلـي      ايشان روي امتحان گرفتن از طلبـه      . باألخره در حوزه امتحان داير شد     . ها باشد   آن  گونه مسائل با      ها داده بودند كه اختيار در اين        آن  
ي  امتحان را به خود نديده بود، ايشان به مرحوم حاج شيخ نـصراهللا خلخـالي كـه شـهريه                  وقت روي     حتّي در نجف كه تا آن     . عنايت داشتند 

البتـه ايـن موضـوع در نجـف قـدري      . ها شـهريه بدهنـد   آن ها امتحان بگيرند و مطابق امتحان به         داد، گفته بود از طلبه      ايشان را در نجف مي    
اهللا سـيد ابـراهيم اصـطهباناتي         معروف بود كـه آيـت     . كردند  ان نروند، مخالفت مي   خواستند زير بار امتح     ها كه مي    آن  . سروصدا پيدا كرده بود   

هـا نرفتنـد امتحـان     اهللا بروجردي بود و در اثر تحريم ايشان، بعضي  امتحان را تحريم كرده بود و مخالفت با امتحان، در واقع مخالفت با آيت             
آقاي شود  معلوم مي: گفتند ها در قم به صورت مزاح مي وقت بعضي   آن .ردي تحريم شكست خو     ولي اين برنامه  . بدهند و شهريه هم نگرفتند    

بـاألخره ايـن تحـريم اثـر نكـرد و         . دهد  ميبراي اين كه اگر كسي درس خوانده باشد، امتحان هم           . اصطهباناتي درس خواندن را حرام كرده     
ي   ايـشان سـه حـوزه     . داد  آمد، بايد امتحان مـي       تازه به قم مي    هاي حوزه امتحان گرفته شد و كسي هم كه          از طلبه . ي امتحان تثبيت شد     برنامه

مـن از طـرف     . ، يك حوزه براي رسائل و مكاسب و كفايه، و يك حوزه براي درس خـارج               شرح لمعه يك حوزه براي    . امتحاني داير كردند  
مـن،  . ي درس خارج، پنج نفر بـوديم       براي حوزه . كردند  افراد را خود ايشان مشخص مي     . اهللا بروجردي جزو ممتحين درس خارج بودم        آيت

). بهاءالـديني (آقا رضا سيدصـفي     عاملي، آقاي فكور يزدي، و آقاي حاج       آقا علي صافي گلپايگاني، آقاي حاج شيخ عبدالجواد جبل          آقاي حاج 
جـا    خود را همـان ي يك روز درس خارج امتحان خارج هم به اين شكل بود كه بايد سطح مكاسب و كفايه را امتحان بدهند و بعد خالصه                

مـثالً مـن   . اعتنا بودند  بيگرفتند و به ممتحنين آمدند خود را از اين جهت درسي خيلي باال مي گاهي اوقات بعضي افراد مي. بنشينند بنويسند 
 به قم بيايـد بـا       خواست  مثل اين كه بخشي از مباحث فلسفه را در تهران خوانده بود و مي             . يادم هست يكي از آقايان از تهران تازه آمده بود         

من گفتم نه،   . كند  گيرد و بلندپروازي مي     خواستند او را رد كنند كه مثالً اين خيلي خودش را مي             بعضي مي . يكي از ممتحنين جروبحثش شد    
ـ . ي استقالل و اعتراض داشته باشد      خواهيد او را رد كنيد؟ در صورتي كه از محسنات يك طلبه است كه روحيه                چرا به اين دليل مي     األخره ب

مند بود و روي امتحان اصرار داشـت          منظور اين است كه آقاي بروجردي خيلي به امتحان عالقه         . آمد  گاهي از اين شكل برخوردها پيش مي      
  .داد و شهريه را هم بر همين اساس مي
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  ها و رسيدگي به مشكالت آنان مراقبت از وضعيت اخالقي طلبه 

آقـاي  . الـداري   مرا صدا زدند گفتند بيـا ايـن پـول را بگيـر و ببـر بـده بـه آقـاي صـاحب             ي ايشان بودم،    يادم هست يك دفعه كه خانه     
هـايي را ديـدي كـه     اگر يك وقت طلبه. پول نسبتاً زيادي بود. به ايشان بگو اين پول پيش شما باشد  . ي فيضيه بود    الداري در مدرسه   صاحب

ايشان گفتند شـما چيـزي از آن را   . الدري دادم من آن پول را آوردم به آقاي صاحب. اند، مقداري از اين پول را به آنان بده      چاره  نيازمند و بي  
خوب تصادفاً آن روز آقـاي بروجـردي آن پـول را بـه مـن      . خواستم عفت به خرج بدهم با اين كه نياز هم داشتم، مي  . خواهيد؟ گفتم نه    مي

هـا بعـضي      از جمله اين كه به ايشان خبـر داده بودنـد كـه طلبـه              . اند داشتهها را    هاي ديگر هم اين برنامه     البد وقت . دادند كه به ايشان بدهم    
ايشان دسـتور داده بودنـد كـه    . آورند كنند يا گدابازي درمي شوند يا بددهني مي  مردم درگير مي  دهند، مثالً با    ها كارهاي زشتي انجام مي     وقت

. حوزه بگردند و اين تيپ افراد را شناسـايي كننـد و گـزارش بدهنـد               خوانند، در     افرادي مأمور سري باشند كه ضمن اين كه درسشان را مي          
ي كاشـان روزي جمعـي را دعـوت          جمعـه  آقا عبداهللا كه اهل تهران بودند، پدرخانم آقاي يثربي امام           وقت من يادم هست كه مرحوم حاج        آن

گفـت آقـا    . هـا بـود     آن  بود، يكـي از     ) س(معصومه  ي حضرت    آقاي مواليي هم كه مدتي متولي آستانه      . ها بودم   آن  كردند كه من هم يكي از       
جـا   مـن همـان  . ها ديدند، گزارش بدهنـد  آن ها بگردند و كسي هم نداند و اگر كارهاي خالفي از  هايي محرمانه در ميان طلبه      اند طلبه  فرموده

. ها را نـشناسد     آن  خواهيد كسي     ه شما مي  براي اين ك  . آيد  خواسته جور در نمي     چه آقاي بروجردي مي     اشكال كردم كه اين سياست شما با آن       
و كـافي اسـت     ). شود  هر رازي كه از دو نفر تجاوز كرد فاش مي         (» كل سرّ جاوز االثنين شاع    «شناسيم و     اآلن همديگر را مي   ما پنج شش نفر     

گمـان كنـد او تنهاسـت و كـس     گفتيد، به نحوي كه هر يـك   اش اين بود كه به هر يك از ما جداجدا مي        قاعده. يكي از ما به رفيقش بگويد     
  .اهللا بروجردي بود چنين چيزهايي در ذهن آيت اما يك. آن قضيه بعد به هم خورد. ديگري نيست

  تشكيل هيأت حاكمه براي رسيدگي به تخلفات روحانيون

ت خـود ايـشان يـك    به همين جه. شد  گرفت، ايشان خيلي ناراحت مي      ها تحت تعقيب قرار مي     ي دولتي  اي از ناحيه   اگر يك وقت طلبه   
اي گزارشـي رسـيد كـه تخلفـي      ي فيضيه مستقر بودند كه اگر از طلبه    اي مركب از پنج شش نفر درست كرده بود و در مدرسه            هيأت حاكمه 

وقت در نهايـت بـه قطـع شـهريه هـم              ي اول نصيحتش كند و اگر مؤثر واقع نشد، آن           انجام داده، آن هيأت حاكمه او را بخواهد و در درجه          
مـن يـك روز ديـدم آقـاي         : احمـد گفتـه    من شنيدم آقـاي حـاجي     . ها نبايد در كار روحانيت دخالت كنند       ايشان معتقد بود كه دولتي    . برسد

گفتم آقا چه شده؟ گفتند در تهران آشـيخ         . گويد ديگر زندگي براي من تلخ است، زندگي براي من حرام است             بروجردي عصباني است، مي   
گفتند . كرد  آمد، چون بعضي كارهاي خالف قاعده مي        گفتيم شما كه از روش آشيخ مصطفي رهنما خوشتان نمي         . اند مصطفي رهنما را گرفته   

اهللا  آيـت . آشيخ مصطفي رهنما باألخره يك روحاني است و اين كه بخواهيم به حريم روحانيت حمله كنند، براي من غير قابل تحمل اسـت                   
گفتند حريم روحانيت در نظر مردم نبايد شكسته شود، بايـد   به همين جهت مي.  بود  روحانيت تا اين حد حساس     شئونبروجردي نسبت به    

البته همين هيأت حاكمه با فداييان اسالم و مرحوم نواب و طرفدارانش درگير شد و من يادم هست            . هميشه عظمت روحانيت محفوظ باشد    
كرد و در اعتراض به برخورد با فداييان اسالم،  تاده بود صحبت ميي فيضيه يكي از روحانيون، به مناسبتي روي حجراالنقالب ايس در مدرسه

از اين هيأت » ظالمه«تعبير  و با   ... ي فيضيه   ي مدرسه  ي ظالمه  اي هيأت حاكمه  : گفت  داد و مي    دستش را به طرف اتاق هيأت حاكمه تكان مي        
 تشكيل داده بودند و مؤثر هـم بـود و طـالب از آن حـساب                 اهللا بروجردي با هدف اصالح و خيرخواهي اين هيأت را           البته آيت . كرد  ياد مي 

  .بردند مي

ي   ويـژه «اصطالح   ولي متأسفانه در جمهوري اسالمي با تشكيل دادگاه به        . اهللا بروجردي نسبت به روحانيت      ي مرحوم آيت    اين بود شيوه  
را شكستند و حتّي بيوت بزرگان و مراجع تقليد         ي حمايت از روحانيت و حفظ حريم آن، به طور كلي حريم روحانيت               ، به بهانه  »روحانيت
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ي ارتباط با يك روحاني از حمالت        هاي صدددرصد سياسي مورد هجوم قرار دادند و چه بسيار افراد غير روحاني نيز به بهانه                را نيز به بهانه   
  .آنان در امان نماندند

  اهللا بروجردي اهللا خميني و آيت علل به سردي گراييدن روابط آيت

ها پس گرفته شد، چـه كـساني بودنـد و آيـا ايـن       آن ها حكم داده بود و بعد اين حكم از     آن  اهللا بروجردي براي اصالح حوزه به         ي كه آيت  كسان
  اهللا بروجردي تأثير گذاشت يا خير؟ حركت در روابط آنان با آيت

اهللا خمينـي از      امـا آيـت   . ها بود   آن  الداري هم گويا با      حبآقاي صا . اهللا داماد بودند    اهللا خميني و آيت     هايي مانند آيت    اين افراد، شخصيت  
. همان اول اصرار داشتند كه ايشان اگر بخواهند ما اين كار را انجام دهيم، بايد آن را بنويسند و ايشان هم به صورت حكمـي آن را نوشـت                            

اهللا بروجردي رو به سردي       اهللا خميني و آيت     ط آيت با روا ج  گران ايشان را پشيمان كردند و نوشته را پس گرفتند و از همان             ولي بعداً وسوسه  
ايشان در هر   . اهللا بروجردي به قم آمدند، تقريباً خودش را وقف ايشان كرده بود             اهللا خميني از كساني بود كه از همان اول كه آيت             آيت .رفت

ها غيرمستقيم    درس ايشان جوري است كه طلبه     «: ندگفت  كردند و مي    كردند و خيلي هم از آن تعريف مي         دو درس آقاي بروجردي شركت مي     
اهللا بروجـردي را هـم         ايشان درس اصول آيـت     من يادم هست  » .ي قم آمدند    ي علميه    بيست سال دير به حوزه     ايشان. شوند  مجتهد و مال مي   

از بـاب نمونـه، يـك روز    . كردند  هم ميكردند و تقريباً در مسائل از ايشان دفاع وآمد مي اهللا بروجردي رفت نوشتند و مرتب به منزل آيت     مي
مـن جلـو رفـتم و از ايـشان          . ر هم اطراف ايشان بودنـد     فرفتند، چند ن    اهللا بروجردي تمام شد و براي نماز مي         عصر بعد از آن كه درس آيت      

آقـاي  . م و نظري نداشتمپرسيد ي كلي مي   تواند به او اقتدا كند؟ من مسأله        پرسيدم آقا اگر كسي در صحت قرائت امام جماعت شك كند، مي           
من با ناراحتي گفتم آقـا ايـن مـسأله اسـت     .  كنيدشما به امامي كه در قرائتش شك داريد، اقتدا: بروجردي يك نگاهي به من كردند و گفتند    

هـا شـايع      بعـضي  دانيـد   پرسي؟ مگر نمـي      بعد آقاي خميني به من گفتند آخه اين مسأله را چرا از ايشان مي              .گفتند بله مانعي ندارد   . پرسم  مي
ي وجود اجزاي غيـر مأكولـه در آن    شبهه. آورد هايش را در مي چون ايشان در نماز دندان. اند كه آقاي بروجردي قرائتش درست نيست   كرده
. خواستم مسأله بپرسم    من مي . اند دانستم كه چنين چيزي را شايع كرده        گفتم من چه مي   . شد  وقت قرائتش يك جور مخصوص مي       آن. كرد  مي

بعـد در   . وقت به دنبال جريان پس گرفتن نوشته، يك مقدار ايشان سرد شـدند              آن. منظورم اين است كه آقاي خميني خيلي دنبال ايشان بود         
اهللا بروجردي القا كرده بودند كه آقاي خميني محرك و مؤيـد فـداييان اسـالم      جريان مرحوم نواب صفوي و فداييان اسالم هم در ذهن آيت          

ولي به منزل ايـشان  . آمدند  ميالبته درس. كرد  وآمد مي   تر رفت   اهللا بروجردي كم    گونه نبود و لذا ايشان ديگر به منزل آيت           اين است، با اين كه   
 بـود و كـامالً از جهـت قيافـه شـبيه      اهللا خمينـي  آقاي حاج سيد محمدصادق لواساني كه از دوران نوجواني رفيق آيت. كردند وآمد نمي  رفت

اهللا بروجـردي،   خواسـتم بـروم منـزل آيـت     اهللا بروجردي در تهران بود، براي من نقل كرد كه يك بار من مي   وكالي آيت  يكديگر بودند و از   
آقـاي  . روي من هم دنبال شما باشم و خيلي بـا ايـشان قهـر نباشـيم          ام، خوب است شما كه مي      آقاي خميني گفتند من هم مدتي است نرفته       

بعد از يـك  . اصحاب آقاي بروجردي داخل بودند    . قاي بروجردي، اتاق بيروني آقاي بروجردي نشستيم      دو تايي رفتيم منزل آ    : لواساني گفت 
بعد حاج ميـرزا ابوالحـسن آمـد يـك نگـاه و       . ي آن مرحوم آمد، يك نگاهي كرد و رفت         مدتي كه ما نشستيم، آقاي آقا محمدحسن، آقازاده       

دانستند آقاي لواساني گاهي پول و  با اين كه مي. ييد برويد پيش آقاي بروجردي بفرماكس به ما نگفت     خالصه هيچ . عليكي كرد و رفت    سالم
. شما هم امروز چوب ما را خـوردي . بلند شو برويم: آقاي خميني به من گفت. خالصه ما تا مغرب نشستيم، خبري نشد    . آورد  وجوهات مي 

وقت كـه آقـاي بروجـردي زنـده      گذارم و شايد تا آن اين خانه نميگفت آقاي خميني در داالن ايستاد و گفت من ديگر پايم را دم        ايشان مي 
ولي براي اين كه كسي سوءاستفاده نكند، در درس ايشان تـا  . جاها كشيد منظور اين است كه كار به اين. وآمد نكرد جا رفت بود، ايشان به آن  

  .كردند اين اواخر شركت مي
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  اهللا بروجردي تفتين عليه اينجانب نزد آيت

  .جاست در اين مورد اگر توضيحي بفرماييد، به. اهللا بروجردي تفتين كرده بودند يه حضرتعالي هم يك زماني نزد آيتگويا عل

اي برخورد بد كرده بود و من با او برخـورد كـردم و ايـن قـضيه را                     الداري كه با يك طلبه     گردد به جريان آقاي صاحب      اين قضيه برمي  
خواني بود با آقـاي محمـد    ي درس طلبه. اي بود اهل كهك    استان آن هم به اين شكل بود كه يك طلبه         اهللا بروجردي هم مطلع شدند و د        آيت

الداري داشت، در حجره بر سر يك        آبادي كه قدري خويشاوندي هم با آقاي صاحب        ي خرم   ايشان با يك طلبه   .  بود  مباحثه  فاضل لنكراني هم  
الـداري گفتـه بـود از        آقاي صاحب . الداري شكايت اين طلبه را كرده بود       ي به آقاي صاحب   آباد ي خرم   طلبه. ي جزئي نزاع كرده بودند      مسأله

شـد    ي اخالقي يا چيزهايي از ايـن قبيـل بـود، مـي              حاال اگر يك مسأله   . مدرس بيرونش كنيد، به شهرباني هم بگوييد كه از قم بيرونش كند           
باألخره .  را برد و او را از قم بيرون كرد          شود آبروي يك طلبه     ي جزئي كه نمي    ولي سر يك مسأله   .  را از قم بيرون كنند      پذيرفت كه يك طلبه   

ايـد از    ايد، آيا آن شيخ را خواسته      الداري، گفتم شما كه اين حكم را كرده        رفتم پيش آقاي صاحب   . من در جريان قرار گرفتم    . حكم تندي بود  
ايشان هم رفته بـود خـدمت آقـاي         . الصه يك مقدار با ايشان حرفمان شد      خ. او چيزي بپرسيد؟ گفت نه، من متولي هستم، ايشان بايد برود          

 انداختـه اسـت و      خواهيم اصالحاتي بكنيم، فالني آمده عليه ما رجالـه راه           ايم در حوزه مي    دهم، ما آمده    بروجردي و گفته بود من استعفا مي      
بعد من رفتم خدمت آقاي بروجردي كه جواب يك مـسأله           خالصه خيلي عليه من با آقاي بروجردي صحبت كرده بود، تا اين كه چند روز                

. آشيخ حسينعلي، من چقدر از شما تعريـف كـرده بـودم     : در جلوي جمع رو به من كرد و گفت        . را بپرسم، ديدم ايشان خيلي ناراحت است      
من گفتم آقا كـي     . كنيد  رويد تهديد مي   اندازيد مي   شما رجاله راه مي   . شما به طور كلي از اعتبار پيش من ساقط شديد         . من به تو عالقه داشتم    

جـواب  . شما فرمايشتان را فرموديـد    . خوب گفتم خيلي . من تهديد كردم؟ كي رجاله راه انداختم؟ خالصه ديدم ايشان خيلي ناراحت هستند            
كه ديگر بـه منـزل ايـشان        باألخره ايشان جواب مسأله را گفتند و من از خدمت ايشان آمدم بيرون و تصميم گرفتم                 . ي من را بفرماييد     مسأله
اند  اهللا بروجردي مطالبي را گفته  پيش آيتاهللا خميني به من رسيد و گفتند كه بله، عليه شما به ناحق             تا اين كه يك روز در كوچه، آيت       . نروم

بعد شنيدم كه . فاق افتاده بوداهللا خميني ات اهللا بروجردي و آيت اين جريان قبل از سرد شدن روابط آيت. ام ام با ايشان صحبت كرده و من رفته
پدر آقاي فاضل هم كه در تشكيالت آقاي بروجردي بود در مورد من با آقاي بروجردي صحبت كرده بود كه فالني در اين جريـان تقـصير                           

تي يك جا   جا عرض كنم كه قدرت وق      من اين مطلب كلي را همين     . اي كه مظلوم واقع شده دفاع كند        خواسته است از يك طلبه      نداشته و مي  
كنند نـزد آن   هاي ديگر، شروع مي خواهند، از روي حسادت يا انگيزه شود، گاهي افراد انحصارطلب كه فقط منافع خودشان را مي    متمركز مي 

جاست كه افراد صاحب قدرت بايد به صرف شنيدن مطالبي عليه اشخاص، به آن     در اين . فرد قدرتمند از افراد ديگر بدگويي و مذمت كردن        
حتّي اين قبيل افراد هنگامي كه اسالم پيشرفت كـرد، اطـراف پيـامبر               .تري بكنند، با خود طرف صحبت كنند        ب اثر ندهند و تحقيق بيش     ترتي

پيـامبر  . ، سلمان و ابوذر بودند، عمر و ابوبكر و عبدالرحمن بن عوف هـم بودنـد             )ع(علي  ) ص(در اطراف پيامبر    . فته بودند ررا هم گ  ) ص(
ي وي ترتيـب      گفت به گفتـه     چيزي به او مي   ) ع(آمد عليه علي      گونه نبود كه اگر مثالً عايشه مي        اما اين . كرد  را هم طرد نمي   ها    آن  ) ص(اكرم  

خالصـه ممكـن اسـت افـراد روي جهـاتي عليـه يكـديگر               . كـرد   را رعايت مي  ) ع(تر هم احترام اميرالمؤمنين       بلكه يك مقدار بيش   . اثر دهد 
. ي هر كس ترتيب اثر ندهد و با مسائل عاقالنـه برخـورد كنـد    رتمند بايد روي اعصابش مسلط باشد و به گفته      ولي آن قد  . هايي بزنند  حرف

  .ها در ايشان اثر گذاشته بود ها و اين گفته اهللا بروجردي هم بشري بود مثل ساير انسان باألخره آيت

  آباد العظمي بروجردي در نجف اهللا نمايندگي آيت

آباد بودنـد،     عالم معروف نجف   بروجردي نرفتم، تا اين كه مرحوم حجةاالسالم آقاي شيخ ابراهيم رياضي، كه              اهللا  من مدتي خدمت آيت   
اهللا بروجـردي كـه مـرا ببرنـد      آباد با يك اتوبوس آمـده بودنـد خـدمت آيـت     هاي نجف تعدادي از رجال و شخصيت . به رحمت خدا رفتند   

ها خيلي از من تعريف كرده بود كـه ايـشان             آن  آقاي بروجردي پيش    . رفتم   بروجردي نمي  رفتم، ولي منزل آقاي     البته من درس مي   . آباد  نجف
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هـا اصـرار كـرده بودنـد،          آن  بعد  . ها آباد بمانند و از اين حرف       آباد زياد است و حيف است ايشان در نجف          چنين و چنان است و براي نجف      
ام كه منـزل   ها آمدند به من گفتند، گفتم من تعهد كرده آن . ن با او صحبت كنمآقاي بروجردي فرموده بودند پس برويد ايشان را بياوريد تا م      

اهللا   خالصـه مـرا بردنـد منـزل آيـت         . آقاي بروجردي فرموده بودند خير، به هر شكل هست برويد ايـشان را بياوريـد              . آقاي بروجردي نروم  
 كردنـد و فرمودنـد شـما    جا نياييد؟ باألخره خيلي دلجويي  به اينايشان با شوخي فرمودند قهر كرده بوديد؟ تعهد كرده بوديد كه   . بروجردي

جا را زير نظر داشته باشيد و در همين ارتبـاط بـود كـه مـن مـدتي بـه        ي آن ي علميه آباد برويد و كارهاي مردم و حوزه فعالً مدتي به نجف   
جا ترويج و تقويت كـردم و پـس از             قضايي را در آن    و بعد مرحوم حاج شيخ نصراهللا     . آباد  آباد رفتم، من گاهي قم بودم و گاهي نجف          نجف

  .مدتي كارها را به دست ايشان سپردم و خودم دوباره به قم برگشتم

  )وزير نخست(مالقات با دكتر اقبال 

  آباد رفتيد، با مسؤولين دولتي نيز تماس داشتيد؟ اهللا بروجردي به نجف  مرحوم آيتجنابعالي كه از طرف

از جملـه  . ها هم ناچـار بودنـد احتـرام علمـا را حفـظ كننـد          البته آن . ا با مسؤولين دولتي، امر رايج و الزمي بود        در آن زمان تماس علم    
وزيري آقاي دكتر اقبال، تصميم گرفته بودند جمعاً به نقاط مختلـف    اتفاقاتي كه ياد دارم، اين كه در يك سالي هيأت دولت وقت، به نخست             

آباد بودم، اتفاقاً به استان اصفهان آمده و يك  در تابستان كه من در نجف. كالت مناطق مختلف آشنا شوندكشور سفر كنند و از نزديك با مش 
او هـم همـراه مقامـات بـه         . گفتند مرد خوبي است     دار اصفهان، آقاي سرلشكر گرزن بود و مي       در آن زمان استان   . آباد آمدند   روز هم به نجف   

ر از آقايان علما بودند و      فحدود ده پانزده ن   . باد در ساختمان شهرداري با هيأت دولت مالقات كنند        آ  بنا شد علماي نجف   . آباد آمده بود    نجف
گـو باشـد، خيـر       اهللا صالحي نيز بنا شد سـخن       آقا نعمت   آقاي حاج . آقا عطا مرتضوي، در دو طرف دكتر اقبال قرار گرفتيم           من و مرحوم حاج   
اشـتر،   بـه مالـك   ) ع(ي مـوال اميرالمـؤمنين        بر خير مقدم و تذكرات، گفتند كه من از نامـه          ايشان پس از سخناني مشتمل      . مقدم ايشان بگويد  

و ليكن احب االمور اليك اوسطها في الحق و اعما في العدل و اجمعها لرضا الرعيه فان                 «: فرمايند  حضرت مي . كنم  اي به شما تقديم مي     هديه
بعد من به دكتر اقبال گفتم كه . دكتر اقبال خيلي خوشش آمد» .1 مع رضا العامهسخط العامه يجحف برضا الخاصه، و ان سخط الخاصه يغتفر    

هـا چيـزي    آباد هستم و مـا از دولـت بـراي حـوزه     ي نجف ي علميه العظمي بروجردي، متصدي حوزه اهللا به نمايندگي از طرف حضرت آيت     
آبـاد    در نجـف  . ها را تـصاحب نكنـد       آن  اند، دولت     وقف كرده  خواهيم، ولي انتظار داريم جاهايي را كه براي سكونت طالب علوم دينيه             نمي

هاست كـه آمـوزش و پـرورش آن را تـصرف              وقف شده و سال   ) ع(مكاني هست كه براي سكونت طالب و عزاداري حضرت سيدالشهدا           
ر مهران، وزير آموزش و پرورش      در همان جلسه آقاي دكتر اقبال به آقاي دكت        . اي گرفته نشده است    ايم، نتيجه  كرده است و هرچه اقدام كرده     

به رفتن من به معيت مرحوم شهيد مطهري نزد وزير آموزش و پرورش در تهـران،                تدستور داد اقدام كنيد و او هم يادداشت كرد و با يك مر            
وقت   اد در آن  آب   مسؤولين آموزش و پرورش نجف     او دستور داد محل را تخليه و تحويل دهند و در پيچ و خم اداري گرفتار نشديم؛ هرچند                 

وزيـر تـذكر داده      هاي مردم نيز به نخـست      آباد و خواسته    در همان جلسه، كمبودهاي نجف    . كردند  خواستند تحويل دهند و كارشكني مي       نمي
، »شـاءاهللا كـل الـصيد جـوف الفـرا           ان«: آباد را از بخشداري به فرمانداري ارتقاء داديم و من بـه او گفـتم                بعد دكتر اقبال گفت كه نجف     . شد

بعداً شنيدم دكتر اقبال گفته بود علماي اصفهان به ما زياد تملق گفتند و تنها جايي كه به مـا تملـق   . ها نيز انجام شود اميدواريم ساير خواسته  
  .آباد بود هاي خودشان را مطرح نمودند و ما را نيز نصيحت كردند، نجف نگفتند و خواسته

                                                
  53ي  البالغه، نامه نهج 1
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  زهرا زدگان الر و بوئين كمك به زلزله

در آن زلزله، چندين هزار نفر كشته شدند و قـسمت زيـادي از الر   . ي معروف الر رخ داد آباد بودم، زلزله ين هنگامي كه در نجف  همچن
هاي مـدرن جديداالحـداث      هاي اطراف مسجدجامع شهر به طور كلي در هم كوبيده شده بود و بسياري از ساختمان                خانه. قديم خراب شد  

كردم و به همراهي مرحوم پورنمازي و مرحـوم   آوري مي هاي مردمي را كه به صورت نقد جمع من كمك. بودهاي عميق برداشته   نيز شكاف 
آن هنگام با ايـن كـه ارديبهـشت بـود، هـوا در الر      . آباد و مرد فاضل و متعهدي بود، به الر رفتيم اهللا كشفي كه رئيس اوقاف نجف  سيد روح 

ي  در زلزلـه  . جـا انجـام شـد       هـاي مردمـي در آن      اللهي بود كـه توزيـع كمـك         يد عبدالعلي آيت  ورود ما در باغ آقاي حاج س      . بسيار گرم بود  
آباد، كه مرد متعهد و     آوري كردم و به همراهي آقاي لقماني، شهردار وقت نجف           آباد را جمع     نجف هاي مردمي مردم خير    زهرا نيز كمك   بوئين

ضا سلطاني اشتهاردي كه در جريان سقوط هواپيماي عازم جبهـه بـا جمعـي از                باكفايتي بود و مرحوم پورنمازي و مرحوم حاج شيخ غالمر         
  .ها رسانديم آن هاي مردمي را به مستحقين  زهرا رفتيم و كمك آقايان ديگر به شهادت رسيد، به بوئين

  اهللا بروجردي و نقش هريك از آنان اعضاي بيت آيت

دند و چه كساني در تخريب روابط ميان ايشان و ديگران نقش داشتند؟ آيـا حـاج                 اهللا بروجردي مشخصاً چه كساني بو       اعضاي بيت مرحوم آيت   
  توان در ايجاد اين جو مؤثر دانست؟ احمد را مي

اهللا بروجردي، آقاي حاجي احمد در ايشان مؤثر بود، حـاج ميـرزا               در بيت آيت  . توانم متهم كنم؛ حتّي حاج احمد را         شخصي را نمي   من
حـاج محمدحـسين    . ديگران نيـز مـؤثر بودنـد      . كه مقسم شهريه بود مؤثر بود     ) عليه  رحمةاهللا(حمدحسين احسن   ابوالحسن مؤثر بود، حاج م    

ايشان اوايل در بروجرد كاسب بود و بعـد از نمـاز آقـاي              . كرد  خيلي هم در بيت ايشان كار مي      . هاي ايشان بود   المال و نامه   احسن، امين بيت  
وقت كه من بروجـرد بـودم،    آن. جا به مناسبت از اخالق آقاي بروجردي بگويم بد نيست  ر همين داستاني را هم د   . گفت  بروجردي مسأله مي  

اهللا بروجردي هم گـاهي پـاي صـحبت     آيت. گفت اهللا بروجردي مسأله مي  همين آقاي حاج محمدحسين احسن در مسجد، پس از نماز آيت          
ايـشان فتـواي مرحـوم آسـيد ابوالحـسن          . روع كرد به مسأله گفـتن     حاج محمدحسين ش  آقاي  . نشست و اتفاقاً آن شب نشسته بود        ايشان مي 

اهللا  آيـت . اي فتواي آسـيد ابوالحـسن را گويـا نـاقص نقـل كـرد       اتفاقاً در مسأله. گفت  گفت، فتواي آقاي بروجردي را هم مي        اصفهاني را مي  
جا كه نشسته بـود فرمودنـد        خيلي با احترام، از همان    ،  بروجردي با اين كه رقيب آسيد ابوالحسن بود، بدون اين كه تكبر كند، با صداي بلند               

بعـد كـه آقـاي      . باألخره آقاي حاج محمدحسين آدم بـسيار مقـدس و امـين و متـديني بـود                . فرمايند  اهللا اصفهاني با اين قيد مي       خير، آيت  نه
خوانـد و     هـا را مـي     نامـه . حرر در بيت بـود    ايشان به عنوان م   . بروجردي آمدند قم و سر ايشان شلوغ شد، از ايشان خواستند كه به قم بيايد              

روز مشغول بود و  كرد و شبانه باألخره خيلي كار مي. داد گرفت و به مقسمين براي پرداخت شهريه تحويل مي داد، وجوهات را مي جواب مي
  .آزار و متديني بود واقعاً مرد بي

خواسـت   آقاي بروجردي به شاه مـي . ي ايشان بود ل وزير خارجه  مث. داد  تر كارهاي بيروني آقاي بروجردي را انجام مي         حاج احمد بيش  
در بيـت ايـشان     . فرستاد  خواست پيغامي بفرستد، آقاي حاج احمد را مي          مي ها كاري داشت، يا پيش كسي      پيغام بدهد، يا با علماي شهرستان     

ازي كه اآلن مرحوم شده است، حاج شيخ محمـود          افراد ديگري كه بودند، حاج شيخ ابوالحسن اشعري شير        . ي امور بيت بود    كننده هم تنظيم 
گفـت، آسـيد      ي من بود، شوهرخواهر آقاي فاضل لنكراني، حاج شيد محمدعلي كرماني كه خـودش درس مـي                  مباحثه  اردكاني كه مدتي هم   

اهللا بروجـردي     ن آيـت  ها تقريباً جزو حـواريي      اين. مصطفي خوانساري، دو تا برادرهاي صادقي، آميرزا مهدي صادقي و آميرزا حسين صادقي            
گونه مسائل در ذهـن ايـشان         اما اين كه چه كسي در ارتباط با القاي اين         . البته افراد ديگر هم كم و بيش در كارهاي ايشان مؤثر بودند           . بودند

  .توانم متهم كنم مؤثر بوده، من كسي را نمي
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  تنظيم كردند؟المسائل فارسي را هم در ابتدا آقاي حاج محمدحسين احسن  ي توضيح رساله

. اصغر عالمه كرباسچيان كه در تهران است و مدارس علوي را به راه انـداخت، تنظـيم كـرد                   المسائل را آقاي حاج شيخ علي      نه، توضيح 
  .گفت اين عبارت چطور است حتّي گاهي اوقات به من مي. گرفت البته از ساير افراد هم كمك مي

  ي در خارج از كشورهاي تبليغ اهللا بروجردي به فعاليت توجه آيت

آوردنـد،    جا مؤسساتي به وجود مي      كردند و در آن      به خارج از كشور هم مبلغاني اعزام مي        اهللا بروجردي   جا كه ما اطالع داريم، مرحوم آيت        تا آن 
هاي تبليغي بـود   رفاً جنبهفرانسه و ساير كشورها هم اقدام مشابهي انجام دادند؟ آيا هدف ايشان صآيا در آمريكا و   . نظير مركز اسالمي هامبورگ   

  هايي را براي آينده درست كنند؟ يا در نظر داشتند پايگاه

هاي جاهاي ديگر هـم    اهللا بروجردي در اين جهت فكرش خيلي وسيع بود؛ همين جهت كه بايد با دنيا مربوط بود، بايد به مسلمان                     آيت
وقـت    منتهـا آن  . قد بود كه بايد كاري كرد كه اصل اسالم مطرح باشـد           ايشان معت . ي شيعه و سني هم خيلي مخالف بود         با طرح مسأله  . رسيد

دانـست، آدم روشـنفكري       مثالً آقاي محققي از باب اين كه يك مقـدار علـوم جديـد مـي               . كسي كه زبان بلد باشد، كم بود      . امكانات كم بود  
در ميان  . آدم خوبي هم بود   . لمه انگليسي هم بلد بود    شايد چند تا ك   . خوانديم  ها پيش ايشان هندسه مي     شنبه و جمعه    ما پنج . شد  محسوب مي 

امـا  . اهللا بهشتي را به خـارج بفرسـتند         اهللا بروجردي، مرحوم آيت      زمان صحبت شد كه مرحوم آيت      در همان . جور افراد كم بودند     ها اين   طلبه
در اين رابطـه،    . تري دارند استفاده شود      سن بيش  ي آقاي بروجردي اين بود كه از افرادي كه          عقيده. نظر ايشان اين بود كه ايشان جوان است       

و االّ فكر ايشان اين     . به هر حال، اشخاصي را كه بشود به خارج فرستاد، كم بودند           . گفت آقاي بروجردي پيرپرست است      مرحوم مطهري مي  
 محمـد محققـي را كـه عـالوه بـر علـوم               هامبورگ را در آلمان ايشان بنا كرد و آقاي حاج شيخ           مسجد. ها كار كرد   بود كه بايد در اين زمينه     

ي ايشان بود و از تأييـد و كمـك بـه ايـشان هـم دريـغ                    جا نماينده   آقاي محققي در آن   . جا فرستاد   حوزوي به علوم جديد نيز آشنا بود به آن        
تقي قمـي كـه در      من قبالً عرض كردم كه آشيخ محمـد       . اهللا بروجردي نسبت به وحدت شيعه و سني هم خيلي عنايت داشت             آيت. كرد  نمي

اهللا بروجردي، آشيخ محمدتقي بـود و ظـاهراً           رابط بين شيخ شلتوت و آيت     . اهللا بروجردي بود    مصر بود، در حقيقت پايگاهش در ايران آيت       
 اهللا بروجـردي صـادر      ي فعاليت آيت    فتواي معروف شيخ شلتوت، در حقيقت به واسطه       . فرستاد  ها كمك پولي مي     آن  اهللا بروجردي براي      آيت
شـود، مـن    آقاي حسينعلي محفوظ را كه در اول كتاب اصول كافي نامش ديده مي. باألخره ايشان روي اين جهات خيلي عنايت داشتند       . شد

اهللا بروجـردي خيلـي از ايـشان تجليـل            آيـت . كـرد    معارف اسالمي فعاليت مي    يك فرد متتبع بود كه در خارج از كشور، در نشر          . ديده بودم 
  .آمد گونه كارهاي تتبعي و تحقيقي خوشش مي كرد و از اين مي

  اهللا بروجردي در آلمان نبودند؟ ي آيت اهللا بهشتي نماينده مگر آيت

  .اهللا خوانساري به آلمان رفتند اهللا ميالني و آيت اهللا بروجردي از طرف آيت ظاهراً ايشان پس از رحلت مرحوم آيت

  تأسيس مسجد اعظم در قم

سـازي   ديدند يا به خـاطر سـالم        اي را در تأسيس آن مي       چه بود؟ آيا ضرورت ويژه    ي از تأسيس مسجد اعظم      اهللا بروجرد   ي آيت   انگيزه  
ها، بعضي به ايـشان   ها و مقبره هاي قديمي اطراف آن بود؟ شنيده شده كه به هنگام خراب كردن اين خانه             ها و مقبره   اطراف حرم و تخريب خانه    

  آيا اين كالم صحت دارد يا نه؟. فقيه كجا رفته كنند، فرموده بودند پس استفاده از واليت را مياعتراض كردند كه به چه مجوزي اين كار 
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خواسـتند   درس مـي . خواستند نماز جماعت بخوانند، جـا نبـود   چون مي. تأسيس مسجد اعظم در اين مكان در آن زمان، واقعاً الزم بود        
در مكان  . ولي مؤسس آن، ايشان بود    . گرفتند   از مخارج آن را افرادي به عهده مي        هر قسمت . البته مسجد اعظم باني داشت    . بگويند، جا نبود  

من هم ايـن جملـه را كـه    . ها را خراب كردند و جزو مسجد انداختند ي اين همه. ي باقريه بود اين مسجد، مقبره بود، چند خانه بود، مدرسه     
مانند شما از بعـضي  » فقيه براي كجاست واليت«يا » فقيه كجا رفته  واليتپس«ها فرموده  ايشان در اعتراض بعضي افراد به تخريب اين مكان    

خواست برود،    آمد و توالت مي     من يادم هست اگر كسي از بيرون مي       . دانم  ولي اين كه آيا دقيقاً اين جمله را فرموده يا نه، نمي           . ام افراد شنيده 
در بـين   . رفتيم اصـفهان    ما يك وقت در زمان شاه مي      .  مسجد اعظم ساخت   ها را در كنار    ايشان اين توالت  . اطراف حرم جايي وجود نداشت    

هـا را    ي مخصوصي به خودش گرفته، بنا كرد به آخوندها و به آقاي بروجردي بـد گفـتن كـه ايـن پـول                       راه، در ماشين ديدم كسي كه قيافه      
مـردم هـم بـه      . أسيس كند كه توليدات كشور باال رود      اي ت  خواست به جاي اين مسجد مثالً يك كارخانه         مي. سازد  جا مسجد مي    برداشته اين 

 همـين   ي مـسجد اعظـم را كـه بگـذاريم كنـار،             همـه . جنابعالي مثل اين كه در ايـن كـشور نيـستي          : من گفتم . دادند  هاي او گوش مي    حرف
همـه    در تهران كه اين   آن مجلس سناي شما     هاي مسجد اعظم از      كند؟ همين مستراح    هاي مسجد اعظم چقدر مشكل مردم را حل مي         مستراح

تـر   ها را بر كشور مسلط كنند، بسيار بـاارزش         جا بنشينند و كشور را بفروشند و خارجي         ايد كه شصت آدم خائن بروند آن       پول خرجش كرده  
. لبـاس شخـصي پوشـيده     يك كسي آمد گفت اين آقا سرهنگ است كـه           . گويد   چه مي   طلبه  كردند كه اين بچه     مردم با تعجب نگاه مي    . است

  .خواهد باشد، تازه بهتر گفتم هر كس مي

باألخره اين مسجد براي نماز خواندن، براي درس گفتن، براي برگزاري مجالس و عبادت زوار در كنار حرم مطهر حـضرت معـصومه                       
  .شد خصوص در آن زمان، خيلي الزم بود و خدمت بزرگي محسوب مي ، به)س(

  ي بهائيتاهللا بروجردي با مسلك ساختگ ي جدي آيت مبارزه

اي داريـد بيـان    هايي كه حضرتعالي در اين زمينه داشتيد، اگـر خـاطره    اهللا بروجردي در مبارزه با مسلك بهائيت و فعاليت          در ارتباط با نقش آيت    
  .فرماييد

م كنند، آن هم در      قاتل را اعدا   هاي يزد يك بهايي را كشته بودند و بنا بود          فمثالً در طر  . اهللا بروجردي خيلي ضد بهايي بود       مرحوم آيت 
دائمـاً  . دخواست به هر قيمتي كـه هـست، از اعـدام او جلـوگيري كنـ         آقاي بروجردي در اين قضيه خواب نداشت و مي        . روز پانزده شعبان  

گويي اين شخص پس از قتل فرار كرده بود به عراق و دولت عراق او را گرفته بود و به                    . فرستاد  طرف مي   طرف و آن    حاجي احمد را به اين    
گويا يك سـال مـاه      . ها خيلي بد بود    اهللا بروجردي با بهايي     خالصه آيت . دولت ايران تحويل داده بود و باألخره آن شخص ظاهراً اعدام نشد           

اهللا كاشاني هم با اين معنا        آيت. كرد، آقاي بروجردي به او گفته بود كه عليه بهائيت صحبت كند             رمضان كه آقاي فلسفي از راديو صحبت مي       
صحبت آقاي فلسفي در آن سال خيلي گل كـرد و مـردم             . ها صحبت كردن   آقاي فلسفي در آن ماه رمضان شروع كرد عليه بهايي         .  بود موافق

دفعه دولت بـه دسـتور شـاه، جلـوي سـخنراني آقـاي               بعد يك . هاي آقاي فلسفي را گوش كنند      شدند صحبت   همه اطراف راديوها جمع مي    
اهللا بروجردي است و مخالفـت شـاه بـا پخـش سـخنراني آقـاي         آقاي فلسفي، آيت    بود كه مشوق   در همان زمان مشخص   . فلسفي را گرفت  

آباد بهايي    چون نجف . آباد  رفتم به نجف    در همان ايام من براي نماز و تبليغ ديني مي         . شد  اهللا بروجردي تلقي مي     فلسفي، مخالفت شاه با آيت    
هـا سـؤالي كـردم و ايـشان در جـواب مرقـوم                و خريد و فروش و معامله با بهـايي         اهللا بروجردي راجع به معاشرت      زياد داشت، من از آيت    

فقط از مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ        . تعالي، الزم است مسلمين با اين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترك كنند               بسمه«: فرمودند
تري در ميان مردم بگذارد، آقاي حـاج انـصاري را از قـم               نوشته اثر عميق  بعد براي اين كه اين      » .حسين الطباطبايي . انتقام را از دست ندهند    

اهللا بروجـردي را بـراي مـردم          ي آيـت    چيني كننـد، بعـد حكـم و نظريـه          لسه صحبت كنند و مقدمه    جآباد چند     دعوت كرديم كه بيايند نجف    
جام گرفت كه حـاج انـصاري بـراي سـخنراني بـه            اعالميه در سطح شهر پخش شد و تبليغات زيادي در مساجد و جاهاي ديگر ان              . بخوانند
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البته حاج انـصاري    . آمدند  جمعيت زيادي پاي منبر حاج انصاري مي      . اهللا بروجردي به همراه دارد       از آيت  آيد و حكم مهمي هم      آباد مي   نجف
با خوانده شدن اين    . ا خواند او منبر رفت و زمينه را فراهم ساخت و آقاي حاج شيخ ابوطالب مصفايي حكم ر               . خودش اين حكم را نخواند    

آباد را دعوت  وقت كاري كه من كردم، اين بود كه تمام طبقات و اصناف نجف       آن. آباد ايجاد شد    اي عليه بهاييت در نجف     حكم، جو گسترده  
ردنـد كـه مـا ديگـر سوارشـان          هـا امـضا ك     راننده. فروشيم  ها نان نمي    مثالً نانواها نوشتند ما به بهايي     . كردم و همه عليه بهاييت اعالميه دادند      

آباد تـا   خالصه كاري كرديم كه از نجف. هاي مختلف مربوط بودند، كمك گرفتيم آباد و افرادي كه با صنف     ي علماي نجف    از همه . كنيم  نمي
هـا هـم از    ايـن نبـردن  ي  البته همه. بردند كرد پنجاه تومان بدهد و او را نمي ي ماشين يك تومان بود، يك بهايي التماس مي       اصفهان كه كرايه  
آبـاد    هـا در نجـف      آن  باألخره با اين حركـت      . ها را سوار كنند     آن  ترسيدند كه     ديگران و از جو عمومي جامعه مي      ها از    خيلي. روي ايمان نبود  

غات آنان وسيع شـده     تبلي. كاره بودند  تاجرهايشان در بازار همه   . آباد خيلي قدرت داشتند     ها در نجف    پيش از اين قضيه، بهايي    . متالشي شدند 
كردنـد و در حقيقـت ايـن اتحـاد و همـاهنگي مـردم                 جا از چشم مردم خود را مخفي مـي          اما بعد از اين قضيه، متفرق شدند و در همه         . بود

م بعد اين قضيه را ما به اصـفهان هـم كـشانديم و خطـاب بـه مـرد                  . ها اهللا بروجردي و روحانيت بود در مقابل دولتي         آباد، تقويت آيت    نجف
تعدادي از علماي اصفهان هـم بـا مـا همراهـي     . اهللا بروجردي را پخش كرديم اصفهان در جهت مبارزه با بهاييت اعالميه داديم و حكم آيت   

  .اي عليه بهاييت برپا شد جا هم سروصداي گسترده در آن. كردند

  نخستين احضار اينجانب به خاطر مبارزه با بهاييت

. روي اين اصل، مرا از استانداري اصفهان احضار كردنـد .  مؤسس و محرك اين جريان من هستم      باألخره پس از مدتي مشخص شد كه      
آباد گفته بود بـه ايـن شـيخ بگوييـد بيايـد               به بخشدار نجف  . استاندار اصفهان در آن زمان، شخصي بود به نام محمد ذوالفقاري، اهل زنجان            

من پيش از رفتن به استانداري، رفتم اصـفهان         . اهللا بروجردي بودم    ي آيت   د و نماينده  آبا  اصطالح مجتهد نجف   حاال در آن موقع من به     . جا  اين
به او گفـتم اسـتاندار      . منزل آقاي حاج سيد حسين روضاتي كه از علماي معروف اصفهان بود و با دستگاه هم مربوط بود و نفوذ هم داشت                     

كميـسيون دارنـد،   گفتند اسـتاندار اآلن  . جا رفتم به استانداري بعد از آن. استمرا احضار كرده، شما در جريان باشيد ببينيد قضيه از چه قرار       
مـن  . رئيس دفترش رفت و برگشت و گفت بفرماييـد داخـل          . به او بگوييد فالني آمده    . اند بيا  گفتم باألخره به من گفته    . ي رؤسا هستند    همه

تا مرا ديد شروع كـرد بـه صـحبت    . د، استاندار هم آن باال نشسته بودان ، گوش تا گوش همه نشسته   »غاص باهله «وارد اتاق شدم، ديدم اتاق      
خواهيد كشور را داغون كنيد، امنيت        ايد، مي  جا اخالل كرده    ايد اين  كردن و تهديد كردن كه آقا كشور نظام دارد، كشور امنيت دارد، شما آمده             

خيـال كـردي مـن    . صبر كن آقا«: من گفتم.  بنا كرد توپ و تشر رفتن بعد. ها گونه صحبت   مردم را از بين ببريد، دولت قدرت دارد، و از اين          
جا بيايم،    ام كه به اين    بينيد من حاضر شده     اين كه مي  . جا  كني؟ من آدمي نبودم كه با گفتن شما بيايم اين            هستم كه مرا تهديد مي      طلبه  يك بچه 

 آمده است برود اصفهان، آمده پيش مـن و از   كه محمد ذوالفقاري  اهللا بروجردي بودم، ايشان فرمودند      به خاطر اين است كه من خدمت آيت       
اهللا بروجردي نتيجه گرفتم كه در شما يـك رگ مـذهبي وجـود دارد،               از فرمايش آيت  . من خواسته كه سفارش او را به علماي اصفهان بكنم         

چهار تـا   . روم  تر از تو هم از من دعوت كند، من نمي           گبزر. جاها بيايم   و االّ من آدمي نيستم كه اين      . جا بيايم   روي اين اصل حاضر شدم اين     
از مـاه رمـضان كـه آقـاي فلـسفي           . ام كني من امنيت كشور را به هـم زده          اند، فكر مي   اند بيخ گوش شما چهار تا كلمه حرف زده         بهايي آمده 

خواستند بريزنـد     و االّ مردم مي   . ام حفظ كرده آباد را من      سخنراني كرده، مردم خونشان به جوش آمده و تا حاال هم امنيت اين منطقه و نجف               
روم به  جا مي از همين. روم آباد نمي اصالً من ديگر به نجف. ام ها را من حفظ كرده آن امنيت . ها را خراب كنند، همه را بكشند   هاي بهايي  خانه
» .حافظ شـما  اخـد . لحتان امنيت آن منطقه را حفظ كنيـد       قواي مس ي نيروها و      اگر توانستيد با همه   . از اين به بعد امنيت آن منطقه با شما        . قم

گفت آقـا مـن كـه غرضـي     .  انتظار چنين برخوردي را نداشت.با اين برخورد، يكدفعه او جا خورد      . اين را گفتم و بلند شدم كه بيايم بيرون        
جـا بـراي شـما جـو درسـت       انـد ايـن   آمـده بعد گفتم چهار تا بهايي . و خالصه كوتاه آمد . بفرماييد بنشينيد . من مخلص شما هستم   . نداشتم
هـا دسـت يـك        هر تكه گوش بهايي   . ها را خراب كرده بودند      هاي اين  اگر من نبودم مردم تا حاال خانه      . اند، شما هم باورتان آمده است      كرده
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. ي جالبي بـود   باألخره جلسه.كنيد جور برخورد مي حاال عوض اين كه از من تقدير و تشكر بكنيد، اين     . گرفتمها را     آن  من جلوي   . كسي بود 
گويـا  . چند تا سرهنگ و سرتيپ در آن جلسه بودنـد         . ي مهمي بود   آن جلسه، جلسه  . ها خاضع بودند    تر افراد در مقابل اين      در آن زمان بيش   

ريـزي    و خونخواهيم يك وقت آشوب خواهي كردند، گفتند ما مي باألخره در نهايت معذرت   . جا كميسيون داشتند    سران شهر اصفهان در آن    
گيريد، ما راهي را به مردم يـاد          اگر شما دزدها را مي    . تري داريم   ما در حفظ امنيت از شما سهم بيش       . خواهيم  گفتم ما هم همين را مي     . نشود
ضي از سـران  آباد خيلي اعتراض كرده بودند و بع ها در ارتباط با جريان نجف البته بعداً معلوم شد سران بهايي. دهيم كه كسي دزدي نكند      مي

  .1آباد را به هم زده است و امراي ارتش كه بهايي بودند، به شاه نامه نوشته بودند كه فالني اوضاع نجف

  هاي شما در اصفهان تا چه اندازه آگاهي يافت و حمايت نمود؟ اهللا بروجردي از فعاليت مرحوم آيت

  .هاي من خوشحال بودند ايشان كامالً در جريان بودند و از فعاليت

  آباد را چه كساني و در چه تاريخي آتش زدند؟ ها در نجف حظيرةالقدس بهايي

تعـدادي از  . جا را آتش زده بودند شب رفته بودند آن. باألخره در همان روزها بود. من يادم نيست حظيرةالقدس را دقيقاً كي آتش زدند 
نمـايي   تر اين جريان را بـزرگش كردنـد تـا مظلـوم     ها بيش  خود بهايي.جا را شبانه آتش زده بودند     ها تحريك شده بودند، رفته بودند آن        بچه
  .كنند

  اهللا بروجردي همراهي علما و مراجع با حكم آيت

اهللا بروجـردي در ايـن    العمل يا همراهي آنان نسبت به حكم آيـت  در آن زمان، ساير علما و مراجع چه موضعي نسبت به بهائيت داشتند؟ عكس     
  زمينه چگونه بود؟

آقـاي  . آباد به اجرا گذاشته شد، من به اصفهان آمدم و با علماي اصفهان صحبت كـردم       در نجف  اهللا بروجردي    اين كه حكم آيت    پس از 
بعـد از علمـاي     . آبادي همراهي كردند و با چند نفر ديگر از علما يك متن كوتاهي عليه بهاييت صـادر كردنـد                    حاج شيخ محمدحسن نجف   

متن جواب ايشان چنـين     . اهللا آقاي حاج سيد جمال گلپايگاني خيلي خوب جواب داده بودند            آيتها مرحوم     نآ  در ميان   . نجف استفتاء كردم  
  : بود

ها به دين و ملت و دولـت و منحـرف        آن  ي مضله، كه ضرر      ي ضاله  معاشرت و مخالطه و معامله با اين طايفه       . بسم اهللا الرحمن الرحيم   «
ها الزم اسـت، كمـا ايـن كـه حـضرت          آن  ها حرام است و اجتناب از        ها و اقسام   كردني نيست، به انواع    ها مردم را از طريق حق بيان        آن  كردن  
االتباع و مخالفت ايـشان حـرام و در حـد            اهللا بروجردي متعنااهللا و جميع المسلمين بطول بقائه مرقوم فرمودند و حكم آن بزرگوار الزم                آيت

  ».سوي الگلپايگاني االحقر جمال المو1/1375ع26. شرك باهللا است

اهللا بروجردي بود، خيلي متن جالبي بود و از خلوص و هضم نفس آن بزرگوار                 اين متن از كسي كه خودش مرجع تقليد و معاصر آيت          
اهللا حاج سيد محمود شـاهرودي هـم چيـزي           آيت.  خوشحال شدند  اهللا بروجردي نشان دادم، خيلي      كرد و اين متن را من به آيت         حكايت مي 

ي ايـن اسـتفتائات را        مـن همـه   . اهللا آسيد عبدالهادي هم پاسخ نوشته بودند كه پاسخ بدي نبود            آيت. ولي به اين استحكام نبود    . ودندنوشته ب 
. ام ولي يك آقايي از من گرفت كه در جايي درج كند، متأسفانه ديگر به من برنگردانيد و من هم شخص او را فراموش كرده        . جمع كرده بود  

                                                
  4ي  پيوست شماره 1
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شنبه جلسه دارند، با اميد زيـادي         اهللا آقاي حاج شيخ مهدي مسجدشاهي با بعضي از علما روزهاي پنج             ا گفتند مرحوم آيت   يك روز هم به م    
جاسـت   آباد را نقل كردم و گفـتم بـه      هاي نجف  ها خواندم و جريان     آن  اهللا بروجردي را براي       شركت كردم و حكم آيت    ها    آن  ي   من در جلسه  

شـان كنيـد،     گفت آقا موعظـه   . آباد بهايي دارد؟ گفتم بله      يك وقت مرحوم حاج شيخ مهدي گفت مگر نجف        . يدشما هم در اصفهان اقدام كن     
بعـد هـم    . شـد   اعتنايي به مسأله انتزاع مـي       تواند خدا باشد و باألخره از برخورد ايشان بي          ها بگوييد ميرزا حسينعلي نمي      آن  جمعشان كنيد به    

ي جامع و بلندباال خطاب به مردم اصفهان در سطح وسـيعي             ين رابطه با كمي امكانات، يك اعالميه      ضمناً، در ا  . عصايش را برداشت و رفت    
اهللا بروجردي هستند؟ چرا شهر اصـفهان پناهگـاه بهاييـان فـراري               آباد مقلد و پيرو آيت      پخش كرديم بدين مضمون كه مگر فقط مردم نجف        

هـا مـأمورين در صـدد پيـدا كـردن            ر اصفهان پخش كرد و در اين رابطه، مدت        آباد شده و مرحوم پورنمازي آن را در سطح وسيعي د            نجف
  .آباد و اينجانب منعطف شده بود  اين اعالميه بودند و ذهنشان روي نجفعاملين پخش

  اهللا العظمي بروجردي ي آيت نقل سه خواب درباره

  :ام اهللا العظمي بروجردي را در خواب ديده من سه بار مرحوم آيت

آشـيخ  : هاي نوچه بودند، با حالت ذوق و شعف بـه مـن فرمودنـد    شان را در خواب ديدم كه در باغ بزرگي مملو از درختشبي اي ـ  1
ام؟ ظاهراً تعبير خواب شاگردان زيادي است كه ايشان تربيـت كردنـد و در قـم و سـاير         حسينعلي، ببين چقدر من در اين باغ درخت كاشته        

  .باشند بالد متفرق مي

 حضور داشتند، از جمله مرحـوم  اند و حدود پنجاه نفر ن را در خواب ديدم كه به عنوان تدريس روي يك صندلي نشسته ـ شبي ايشا 2
: من به مرحوم امام گفتم. اند اند و مثل اين كه دوباره زنده شده       اهللا بروجردي فوت كرده     من در عالم خواب توجه داشتم كه آيت       . امام خميني 

 خوب است ضبط صوتي. در قم تدريس كردند و متأسفانه يك نوار درسي به عنوان يادگار از ايشان گرفته نشد   آقاي بروجردي شانزده سال     
خوب گفتي، سريع ضبطي تهيه كن و بياور كـه مـن دويـدم و ضـبطي حاضـر          : مرحوم امام فرمودند  . تهيه كنيم و درس ايشان را ضبط كنيم       
  .كردم و درس ايشان را ضبط نمودم

چشم ايشان كـه بـه مـن    . ا در خواب ديدم ك در منزلشان به ديوار تكيه كرده بودند و دامن ايشان پر بود از اسكناس ـ شبي ايشان ر 3
باألخره اصرار كردند و يك مشت پر به من پـول دادنـد و              .  الزم ندارم  نه آقا، من  : گفتم. آشيخ حسينعلي، بيا به تو پول بدهم      : افتاد، فرمودند 

  .ت و درهم بودها شماره نداش ظاهراً پول
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  ي مردم اهللا العظمي بروجردي و عزاداري چهل روزه وفات آيت

ي  اهللا العظمي بروجردي و تحوالتي كه در حـوزه و در ابعـاد اجتمـاعي ـ فرهنگـي و سياسـي، مخـصوصاً در مـسأله         از درگذشت مرحوم آيت
  .چه خاطراتي داريد بفرماييد مد، چنانمرجعيت پيش آ

امـا  . ي عزاداري بـود     در خارج از كشور هم برنامه     . 1ايران يكپارچه عزا شد   . اهللا بروجردي خيلي عجيب بود      ي وفات مرحوم آيت     مسأله
هـاي   عـزاي ايـشان نوحـه     شـعرا در    . جـات راه افتـاد     ي شهرها دسته    در همه . كرد  بيني نمي   در ايران عزاداري به اين گستردگي را كسي پيش        

آقا نساج داشتيم    حسنيك  . ي دو سه هزار نفري به طرف قم راه افتاد           آباد يك دسته    من يادم هست از نجف    . سرودند  زني و عزاداري مي    سينه
  : خواندند خواند و همه مي ايشان اين شعر را مي. كه اآلن هم حيات دارند

اهللا آمديم، مردمان شهر قم، كو سيد و ساالر ما، از براي ديدنش ما اين همـه                   رك فيض آيت  آباديان با ناله و آه آمديم، از براي د          ما نجف 
  .راه آمديم

شركت مردم در اين جلسات و برگزاري اين عـزاداري گـسترده و             . در آن زمان افكار ماركسيستي كمونيستي در جامعه زياد مطرح بود          
جا چيزي نيـستند      فهميدند كه آن     مي مردم. وقت بود   بليغات ماركسيستي كمونيستي آن   اقبال مردم به روحانيت، در واقع يك نوع تودهني به ت          

اهللا بروجـردي يـك چيـز         البته اين تجليل و ابراز تأسف و تأثر مردم از فوت مرحوم آيـت             . هاي مذهبي خيلي در مردم نمود پيدا كرد        و جنبه 
 بـه سـر و      كردنـد،   جات درست مـي    افتادند، دسته   اختيار راه مي    مردم بي . گونه نبود كه تصنعي و ساختگي باشد        اين. طبيعي و خودجوش بود   

. شـد  تقريباً چهل روز ايران ماتم داشت و در جاهاي مختلف مراسـم فاتحـه برگـزار مـي                 . خواندند  كردند و مرثيه مي     زدند، گريه مي    سينه مي 
سال دين و مذهب را جلـو آورد و مـرام كمونيـستي چهـل     اهللا بروجردي در واقع چهل  گفتند فوت مرحوم آيت   بعضي افراد در آن زمان مي     

  .سال عقب رفت

  اهللا بروجردي چگونه بود؟ العمل شاه و دستگاه حاكميت در مقابل درگذشت آيت عكس

اهللا حكيم تلگراف زد تا مرجعيت به نجف منتقل شود و آنـان در ايـران                  ولي شاه به مرحوم آيت    . آنان نيز به حسب ظاهر تجليل كردند      
  .م نداشته باشندمزاح

  اهللا بروجردي تعدد مرجعيت پس از درگذشت آيت

در آن زمـان  . اهللا بروجردي، مرجعيت از حالت تمركز خود خارج شد و ميان چنـد نفـر از علمـا پخـش گرديـد      پس از درگذشت آيت  
اهللا   ولي بسياري از خواص به آيـت      .  بودند اهللا مرعشي نجفي    اهللا شريعتمداري و آيت     اهللا گلپايگاني و آيت     كساني كه در قم مطرح بودند، آيت      

ي ايشان هنوز چاپ نشده بود و ايـشان ابـا            ي عروه  المسائل و حاشيه   ي توضيح   رساله. ما نظرمان به مرجعيت ايشان بود     . داشتندخميني نظر   
  .شان چاپ بشود داشت از اين كه رساله

                                                
  .به رحمت ايزدي پيوستند و در مسجد اعظم قم مدفون گرديدند) 1280شوال ( شمسي 1340مي بروجردي در دهم فروردين ماه اهللا العظ آيت 1
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جا اجتماع كرده بودند و ايشان را با          مردم زيادي آن  . ان در بازار بود   منزل ايش . يادم هست در همان وقت من رفتم منزل آقاي گلپايگاني         
ها پر از جمعيـت بـود و بـا تـشريفات و اسـكورت ايـشان را آوردنـد در                      كوچه. اهللا بروجردي   ي آيت  جات زيادي آوردند براي فاتحه     دسته

ا با ايشان خواندم و حدود يك ساعت و نيم نشستيم با      اهللا خميني نماز مغرب و عشا ر        ولي شب همان روز من رفته بودم منزل آيت        . مجلس
مـن راجـع بـه    . جا سر بزند حتّي يك نفر نيامد آن. اهللا بروجردي و مسائل آن روز صحبت كرديم دل كرديم و راجع به فوت آيت     ايشان درد 

. اهللا حكـيم پرسـيدم       را راجع به آيت     مثالً نظر ايشان   .كردم و اين كه چه كسي براي اين موضوع مناسب است            مرجعيت با ايشان صحبت مي    
بـه نظـر    . باشد، چيـز مهمـي نيـست      ) العروةالوثقي(اهللا حكيم فقط همين مستمسك        ولي اگر آيت  . ام اهللا حكيم را نديده     ايشان گفتند من آيت   

  .آمد ايشان، مستمسك خيلي مهم نمي

اهللا گلپايگـاني و      اما جو موجود در حوزه با آيـت       . ر داشتند اهللا خميني نظ    ها به آيت    منظور اين است كه بسياري از خواص فضال و طلبه         
اهللا   اهللا خـويي و آيـت       اهللا حكـيم و آيـت       ولي خوب، آيـت   . اهللا مرعشي نظر داشتند     اهللا شريعتمداري بود و جمعي از مردم قم نيز به آيت            آيت

آباد اكثريـت بـه مرحـوم         من يادم هست در نجف    . دمرحوم آسيد عبدالهادي زياد مطرح بو     . شاهرودي هم كم و بيش در جامعه مطرح بودند        
خالصـه، مرجعيـت آسـيد    . كردنـد  اهللا خميني تقليـد مـي   هاي ايشان را از آيت اهللا حاج سيد عبدالهادي شيرازي مراجعه كردند و احتياط          آيت

 .ي هم مقلد داشتند؛ ولي به طور پراكنده       اهللا گلپايگان   اهللا خويي و آيت     اهللا حكيم و آيت     آيت.  شد عبدالهادي در سطح وسيعي مورد توجه واقع      
اهللا خـويي مطـرح       اهللا شـريعتمداري و آيـت       تر آيـت    ي آذربايجان، بيش    در منطقه . اهللا شاهرودي مطرح شد     تر آيت   ي خراسان، بيش    در منطقه 

كردنـد؛ بـا ايـن كـه ايـشان           مـي  اهللا آسـيد عبـدالهادي تقليـد        تـر مقدسـين از آيـت        اما بيش . اي شد  باألخره مرجعيت پراكنده و منطقه    . بودند
اهللا   پـس از فـوت آيـت      . تر زنـده نبودنـد و از دنيـا رفتنـد            اهللا بروجردي يكي دو سال بيش       ايشان بعد از مرحوم آيت    . هايشان نابينا بود   چشم

هـا نـام     كـرديم و روزنامـه  اهللا خميني را هم مطـرح  ما آيت. كردند  ها راجع به مراجع مصاحبه مي       ها آمده بودند با طلبه     بروجردي، از روزنامه  
اهللا بروجردي فاتحه گرفتند و هر كدام به تناسـب موقعيـت خـود، زودتـر اعـالم                    ي مراجع براي آيت     همه. ايشان را هم جزو مراجع نوشتند     

. ن ترتيـب دادنـد    البته اين جلسه را هم شـاگردان ايـشا        . اهللا خميني شايد نفر پانزدهم شانزدهم بود كه اعالم فاتحه كردند            آيت. فاتحه كردند 
هـست و خـودش را از       » به ميـزان كفايـت    «،  »الكفايه به من«فرمود اآلن بحمداهللا      انداخت و مي    گونه مسائل خودش را جلو نمي       ايشان در اين  

  .گيري ما به چاپ رسيد ي ايشان هم با اصرار و پي رساله. كشيد ها كنار مياسروصد

  اهللا داماد؟  اهللا سيد احمد خوانساري يا آيت د؟ همچنين مرجعيت آيتاهللا ميالني تا چه اندازه مطرح بو مرجعيت آيت

تـر در تهـران و    نسبتاً مطرح بودند؛ البته بيشاهللا ميالني  اهللا خوانساري و آيت  ولي آيت.اهللا داماد به عنوان مرجع تقليد مطرح نبودند   آيت
  .اهللا ميالني هم در مشهد مورد توجه بودند كردند و آيت مياهللا حاج سيد احمد خوانساري تقليد  در تهران، جمعي از آيت. مشهد

آيا ايـن  . اند اهللا بروجردي، به عنوان مرجع تقليد مطرح بوده  اهللا شيخ عبدالكريم زنجاني هم در آن زمان، حتّي از زمان آيت             شنيده شده است آيت   
  مطلب صحت دارد؟

يخ عبدالكريم زنجاني از عراق به ايران آمد، دولت ايـران از او اسـتقبال   وقتي مرحوم آش. ايشان به عنوان يك رجل سياسي مطرح بودند 
البته . اهللا بروجردي به عنوان مسافرت از قم بيرون رفت تا مجبور نشود با او مالقات كند                 خواست به قم بيايد، آيت      بعد كه مي  . و تجليل كرد  

  .تگي به دولت به او خورده بودولي آن زمان مارك وابس. گويند آدم خوبي بوده مي. خدا رحمتش كند

  اهللا بهبهاني به عنوان مرجع مطرح بودند؟ در اهواز و خوزستان هم آيت
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اي هم   البته ايشان در رامهرمز بودند و بعد به اهواز آمدند و يك عده            .  هم در اهواز و آن منطقه مطرح بودند        اهللا بهبهاني   بله؛ مرحوم آيت  
ي عـراق از ايـشان تقليـد     گفتند يك تعدادي هم در العمـاره  ر دزفول بودند و تعدادي مقلد داشتند و مي      اهللا نبوي هم د     آيت. اطرافشان بودند 

اي  البته در آن زمان و در آن شرايط، اين پراكندگي مرجعيت هـم تـا انـدازه                . در جاهاي ديگر هم افراد صاحب رساله وجود داشتند        . كنند  مي
. آمـد   گيـري از تمركـز آن در يـك مرجـع قـوي، بـدش نمـي                 راكنده شـدن مرجعيـت و پـيش       از طرف ديگر، رژيم شاه هم از پ       . طبيعي بود 

. مثالً يادم هست اين داستان را مرحوم امام براي من نقل كردنـد            . كرد  خصوصيات قومي و روحيات ناسيوناليستي هم به اين قضيه كمك مي          
يكي از آقايـان در آن جلـسه        . جمع شدند كه مرجع معين كنند     مرحوم آسيد ابوالحسن اصفهاني كه فوت شد، علماي مشهد          : ايشان فرمودند 

آقـاي بروجـردي هـم خـوب        .  مرجعيت خوب است، ولي ريشش دست پسرش آسيد مهدي است          آقا حسين قمي براي     گويد آقاي حاج    مي
ايـن را يكـي از      . دمان باشـد  ما بياييم آسيد محمود شاهرودي را معين بكنيم كه در اختيار خو           . اهللا است  آقا روح   است، اما ريشش دست حاج    

در آن جلسه گفته بودند پس ايـن        ) عليه  رحمةاهللا(اهللا آقاي حاج ميرزا مهدي اصفهاني         مرحوم آيت . آقايان در مجلس علماي مشهد گفته بود      
ـ                ما آمده . تر نيست   ي سقيفه كم   ي ما از جلسه    جلسه شش دسـت ماسـت؟     ايم ببينيم چه كسي اعلم و اليق است، يا اين كه ببينيم چه كسي ري

  .كنيد؟ اين داستان را مرحوم امام براي من نقل كردند آخه اين چه جور برخوردي است كه شما مي

  اهللا خميني چاپ رساله و ترويج مرجعيت آيت

  .اهللا خميني را اگر در نظر داريد بفرماييد ي آيت چگونگي چاپ رساله

 متوسل شد كه باألخره بايد كاري كرد  آقاي مواليي آمد به من.به چاپ برسداش  همين اندازه من يادم هست كه ايشان مايل نبود رساله
 »العباد نجاه«ظاهراً به اسم . ي فارسي ، و هم رساله»وسله«داشت، هم حاشيه بر » عروه«ايشان هم حاشيه بر . ي ايشان به چاپ برسد  كه رساله 

بعد از رحمت مرحـوم آسـيد عبـدالهادي، در          . ت جداگانه به چاپ رسيد    ي عروه به صور    وقت از ايشان گرفته شد و به همراه حاشيه          كه آن 
ظاهراً در آن موقع در شهرهايي كه مرجعيت ايشان به صورت گسترده مطرح بـود،       . ين پيدا كرد  ياهللا خميني تع    آباد تقريباً مرجعيت آيت     نجف

پس از فوت مرحوم آسيد عبـدالهادي،       . كردند  لي تقليد نمي   شهرهاي ديگر از ايشان خي     اما در . آباد بود و ديگري در رفسنجان       يكي در نجف  
 نظر ما براي تقليد بـه       بر رفت و به طور رسمي اعالم كرد       آقا باقر تدين در آن جلسه من        ي فاتحه گرفتيم و آقاي حاج      آباد يك جلسه    در نجف 

اهللا  مـا عنايـت داشـتيم كـه آيـت     . آباد تثبيت شـد  نجفاهللا خميني است و باألخره مرجعيت ايشان در ميان مردم       آقا روح   العظمي حاج   اهللا  آيت
ولـي مـا عنايـت داشـتيم كـه      . فرمود ما چه داعي داريم كه پول قرض بگيريم و شهريه بـدهيم   مياما ايشان . ها شهريه بدهند    خميني به طلبه  

  .ان تبعيد ايشان كه بعداً پيش آمدي ايشان هميشه پابرجا باشد؛ چه در همان اوايل مرجعيت ايشان و چه در زمان زندان و زم شهريه

كرديم و به هـر شـكلي    آباد و جاهاي ديگر مقداري جور مي        اندازيم، ما هم از نجف      گفت ما يك مقدار از تهران راه مي         آقاي غيوري مي  
  .ي ايشان بايد محفوظ باشد ي ما اين بود كه شهريه عقيده. انداختيم ي ايشان را راه مي بود، شهريه

  براي انتقال مرجعيت به خارج از كشوري شاه  توطئه

اهللا حكيم تلگراف زد تا مرجعيت ايشان را به رسميت بشناسد، به اين  اهللا بروجردي، به آيت حضرتعالي اشاره فرموديد كه شاه پس از فوت  آيت
ها خالص شده باشند و كـساني كـه آگـاه            ي خودشان، از شر اين      خواستند مرجعيت را از ايران و قم به نجف منتقل كنند و به عقيده               معنا كه مي  

  ويژه در حضرت امام داشتيد؟ حضرتعالي و ديگران چه نقشي در تثبيت مرجعيت در قم، و به. خواستند عمل كنند بودند، خالف اين را مي

يل يـك  ي اسـرائ  اهللا بروجـردي راجـع بـه تقـسيم اراضـي و بعـضي كارهـاي شـاه و مـسأله          بله؛ واقعش اين بود كه چون مرحوم آيت       
اين كه شـاه بـه   . اين را همه فهميده بودند. خواستند كه در قم و در ايران مزاحم داشته باشند ها نمي   برخوردهايي با شاه و دولت داشت، اين      
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وقت امثال ما اين جهـت را توجـه داشـتيم و              آن. البال باشند  ها فارغ    مرجعيت برود نجف كه اين     خواست بگويد   آقاي حكيم تلگراف زد، مي    
هـا هـم     آبـاد، دولتـي     اهللا بروجردي در نجف     ي مرحوم آيت   من يادم هست در فاتحه    . كرديم كه اين توطئه خنثي بشود       المقدور كاري مي   تّيح

معلوم بود كه چون شاه تلگراف زده، رئـيس         . اهللا حكيم را بياوريد     شركت كردند و رئيس شهرباني اصرار داشت كه شما در منبرها اسم آيت            
ي علماست كه در اين  اين وظيفه. ي شما نيست كه در اين مسائل دخالت كنيد وظيفه: من گفتم. كند اهللا حكيم ترويج مي  آيتشهرباني هم از  

چون در اين صورت، قدرت مرجعيت متمركـز        . البته از سوي ديگر، شاه از تمركز مرجعيت در يك نفر هم واهمه داشت             . مسائل نظر بدهند  
اي  بنابراين سياست شاه و اطرافيانش اين بود كه اوالً مرجعيت پراكنـده و منطقـه              . آفريني كند  ت شاه مشكل  شد و ممكن بود براي حاكمي       مي

  .از ايران خارج و به نجف منتقل گردداالمكان  شود، و ثانياً حتي

  له اهللا خميني و مقام علمي معظم ي آشنايي با آيت سابقه

  ايد؟ هايي را خدمت ايشان خوانده ها و درس چه زماني شروع شد و چه كتابدقيقاً از ) ره(آشنايي حضرتعالي با حضرت امام 

بعـد بـه همـراه      . اهللا بروجردي به قم بيايند، با درس اخالق ايشان مأنوس بـودم             گونه كه قبالً عرض كردم، من قبل از اين كه آيت            همان
ي ايشان، از بيست نفر تجـاوز   آن دوره از درس منظومه . انديمشهيد مطهري و جمعي ديگر، از اول منظومه تا آخر الهيات را پيش ايشان خو              

آمد، به ايشان اصرار كرديم كـه يـك درس            بعد چون از بيان ايشان خوشمان مي      . كرديم   ايشان شركت مي   مدتي هم در درس اسفار    . كرد  نمي
  .اصول شروع كنند

خواهيم سطح    كردند كه ما مي     ايشان در ابتدا فكر مي    . ديممن و مرحوم شهيد مطهري دو نفري، جلد دوم كفايه را پيش ايشان شروع كر              
ايـشان گفتنـد بـه ايـن شـكل مطلـب پـيش        . ما بنا كرديم به اشكال كردن  . گذشتندمقداري از عبارات كفايه را خواندند و        . كفايه را بخوانيم  

باألخره به ايـن شـكل، ايـشان    . سطح آن الزم نيست   . خواهيد بخوانيد؟ گفتيم نه     گفتند مگر سطح كفايه را نمي     . ما گفتيم پيش نرود   . رود  نمي
فكر و استعداد ايشان خيلي خـوب  . شروع كردند و اين دوره درس ايشان از اول جلد دوم تا آخر آن، هفت سال طول كشيد  خارج كفايه را    

  .ي ايشان خيلي قوي نبود ولي حافظه. بود

تـر مطالعـه كننـد و         شدند بيش   كرديم و ايشان ناچار مي      س اشكال مي  كرديم و مرتب سر در      مطالعه مي  من و مرحوم شهيد مطهري پيش     
كردنـد   يك عده ما را تخطئه مي. ولي براي ما خيلي مفيد بود. رفت درس به اين شكل، كم پيش مي    . مطالب بكر و مفيدي را براي ما بياورند       

اصـغر    آمد، آشـيخ علـي     بعد آقاي شيخ اسداهللا نوراللهي    ولي  . در ابتدا من و مرحوم شهيد مطهري بوديم       . گفتند اين درس سياسي است      و مي 
مرحوم شهيد بهـشتي هـم      . تر نشده بوديم    باألخره تا آخر دوره هفت هشت نفر بيش       . البته او بعد از مدتي به نجف رفت       . شاهرودي هم آمد  

آقـاي شـيخ   . خواند كمـي آمـد   از ميآقاي حاج شيخ عبدالحميد شربياني تبريزي كه در مسجد گوهرشاد نم  . آمد  قسمتي از استصحاب را مي    
افـراد باورشـان   . كردنـد  گفت نيز شركت مي نژاد بود و شعر هم خوب مي جعفر سبحاني و مرحوم آشيخ علي كاشاني كه استاد آقاي هاشمي          

در همان ايـام، روزي     . كردند  گفتند ايشان در فلسفه واردند، نه در فقه و اصول، و ما را تخطئه مي                مي. آمد كه ايشان درس اصول بگويند       نمي
گفـتم مـن    . گفت خوب بيا پيش من بخوان     . گفت اصول؟ گفتم بله   . خوانيد؟ گفتم اصول    يكي از آقايان گفت شما پيش آقاي خميني چه مي         

ز اهللا در حـوزه جـا بـا    آقا روح گفت درس حاج ولي آقاي مطهري مي. منظور اين است كه آقايان قضاوتشان اين بود  . خودم بهتر از شما بلدم    
. پرداختنـد   كردنـد و بـه رد و ايـراد آن مـي             هاي مرحوم نائيني را مطرح مي      ايشان حرف . بيان فكر است و هم خوش     چون هم خوش  . كند  مي

چون مرحوم نـائيني از نظـر علمـي     . رود، از دست ايشان عصباني بودند       هاي نائيني ور مي     ها كه شنيده بودند ايشان به حرف       بعضي از نجفي  
ايـشان در   . ي اصول ايشان تمام شد و ما ديگـر در درس اصـول ايـشان شـركت نكـرديم                    باألخره اين دوره  .  اهميت داشت  براي آنان خيلي  

. تعداد شاگردان ايشان به پانصد ششصد نفر هـم رسـيد          . دفعه شلوغ شد    جلد اول را شروع كردند و اين درس ايشان يك          ي بعد، كفايه    دوره
هـاي ايـشان، مباحـث        مـن از درس   . ن را نوشته است، همـين قـسمت جلـد اول را نوشـته اسـت               آقاي سبحاني هم كه تقريرات درس ايشا      
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مطهري و سه چهار نفر ديگر، در       بعد من و آقاي     . ولي به صورت خطي است و چاپ نشده است        . ام استصحاب و تعادل و تراجيح را نوشته      
در اين درس، آقاي احمدي ميانجي و آقا موسي صـدر           . ر طول نكشيد  ت   بيش البته حدود دو ماه   . را شروع كرديم  » الزكات«منزل ايشان كتاب    

من يك بار با ايشان شوخي كردم، گفتم آقا ايـن  . گفتند محل اين درس، همان اتاقي بود كه ايشان قبالً درس اسفار مي           . كردند  هم شركت مي  
گـاهي از ايـن     . شـود   در آن تـدريس مـي     ) ص( آل محمـد     خير شده و اآلن فقـه      به اتاق از بس از كفريات فلسفه به درگاه خدا ناليد، عاقبت          

ام كه پنجاه شصت صفحه اسـت و مربـوط اسـت بـه               من مبحث زكات ايشان را هم نوشته      . خنديد  كرديم و ايشان مي     ها با ايشان مي    شوخي
  .وانديمما از مباحث فقه، پيش ايشان همين قسمت از بحث زكات را خ. البته بعداً اين درس تعطيل شد. اوايل زكات

  اهللا خميني ي آيت هاي فلسفه آميختگي عرفان با فلسفه در درس

چگونه يافتيد؟ آيا درس عرفان نيز پيش ايشان        ي عرفاني ايشان را      ها ارتباط علمي نزديكي با حضرت امام داشتيد، جنبه          حضرتعالي كه طي سال   
  خوانديد يا نه؟

ولـي  . اسفار را هم تا آخر پـيش ايـشان خوانـدم          » نفس«مبحث  . »طبيعيات« تا اول    كه قبالً گفتم، من پيش امام منظومه را خواندم،          چنان
گفت؛ مخصوصاً در اسفار كه فلسفه و عرفان با هم مخلوط اسـت و چـون                  درس مرحوم امام به شكلي بود كه فلسفه را با عرفان، با هم مي             

البتـه مـن    . اما من مستقيماً پيش ايشان درس عرفـان نخوانـدم         . شد  ايشان ذوق عرفاني داشت، طبعاً به مناسبت مسائل عرفاني هم مطرح مي           
مـن ايـن كتـاب را       . ي بهاييـت    حتّي يك بار به كتاب فتوحات احتياج پيدا كردم، در ارتباط با قـضيه             . خيلي عقيده به عرفان مصطلح نداشتم     

  .نداشتم، رفتم از مرحوم امام به امانت گرفتم كه آن هم داستان جالبي دارد

  ي بهائيت و فتوحات وجود داشت؟ اطي بين قضيهچه ارتب

اليواقيـت و  «گلپايگاني مطلبي را از كتاب   » فرائد «در كتاب . ديدم  ها درگير بودم، زياد مي      آن  ها را به خاطر اين كه با          هاي بهايي   من كتاب 
ي   نوشـته، يـك جملـه     ) عج(ي امام زمان      دربارهجا    در عبارتي كه آن   . عربي نقل كرده بود    ي ابن »فتوحات مكيه «شعراني، به نقل از     » الجواهر

عربي در ارتباط بـا   ي ابن اند استفاده كنند كه چون ميرزا حسينعلي بها در عكا بوده، اين جمله       ها از اين كلمه خواسته      آمده و بهايي  » عكا مرج«
  .بهاءاهللا است

رفتم خـدمت مرحـوم   . گرفتم، كسي اين كتاب را نداشتاز هر كس سراغ  . حساس شدم كه بروم كتاب اليواقيت و الجواهر را پيدا كنم          
اهللا  از آيـت . ام  ايشان گفتند من اصالً اسم ايـن كتـاب را هـم نـشنيده              .داري معروف بودند   شناسي و كتاب   اهللا مرعشي نجفي كه در كتاب       آيت

هاي بازار قم، به نام      فروشي بود در كنار پله     بتا اين كه يك كتا    . بروجردي هم سراغ گرفتيم، ايشان هم اظهار داشتند كه اين كتاب را ندارند            
شـود؟ گفـت      گفـتم چقـدر مـي     . من از ايشان پرسيدم شما كتاب اليواقيـت و الجـواهر داريـد؟ گفـت بلـه                . حاج شيخ حسينعلي كتابفروش   

 بروجردي ايـن مبلـغ را بـه         اهللا  رفتم از مرحوم آيت   . من هم اين پول را نداشتم     . وپنج تومان خيلي پول بود     وقت بيست   آن. وپنج تومان  بيست
جـا كـه     پـس از مراجعـه معلـوم شـد در همـان           . باألخره كتاب را خريداري كردم    . عنوان اين كه كتاب را براي ايشان خريداري كنم، گرفتم         

) ع(كند كه مهـدي       را به تفصيل، از باب سيصد و شصت و شش فتوحات نقل مي            ) عج(گويد، نام و خصوصيات امام زمان         را مي » عكا مرج«
دوازده » ...النقي، ابن محمـد التقـي، و       الحسن العسكري، ابن علي    د، ابن .م.ح.هو م «: نويسد   هجري به دنيا آمده و مي      255ي   در سامرا، در سنه   

. نـد بلـه  از مرحوم امام پرسيدم كه شما فتوحـات را داريـد؟ گفت  . بعد اين انگيزه را پيدا كردم كه بروم فتوحات را پيدا كنم   . شمارد  امام را مي  
فتوحات را آوردم مقابله كردم، با كمال تعجب ديدم ايـن فتوحـات را كـه در مـصر                   . شود يك شب به من امانت بدهيد؟ گفتند بله          گفتم مي 

شده چاپ   اند و به صورت تحريف     دارد، ولي اين قسمت نام امام زمان و دوازده امام را حذف كرده            ) عج(اند، راجع به امام زمان       چاپ كرده 
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ها را به ايـشان       كتاب. اهللا بروجردي نشسته بود     اب آيت تاهللا خميني هم ك     اتفاقاً آيت . اهللا بروجردي   بعد دو كتاب را بردم خدمت آيت      . اند كرده
شـود كـه    از اوايل كتاب اليواقيت استفاده مي. كنند هايي مي ها چه تحريف ايشان خيلي تعجب كردند كه اين. نشان دادم و ماجرا را نقل كردم  

  .ي مصنف موجود در قونيه استنساخ شده است اي از فتوحات بوده كه از روي نسخه تماد شعراني بر نسخهاع

 اليواقيت را دوبـاره چـاپ       البته بعداً اين كتاب   . اهللا خميني تحويل دادم     اهللا بروجردي و فتوحات را به آيت        بعد كتاب اليواقيت را به آيت     
الدين با توجه به چيزهـايي كـه عليـه شـيعه دارد،              به نظر من، به محي    البته  . در آن آمده است   ) ع(مام  كردند و اآلن من آن را دارم و دوازده ا         

با ظواهر كتاب و سنت مطابق نيـست، مگـر ايـن كـه بـاب                زنند كه     هايي مي  بعضي از عرفا هم گاهي حرف     . هاي زيادي وارد است    اعتراض
  .تأويل را باز كنيم

  ها وزهاهميت طرح مسائل كالم جديد در ح

با توجه به پديد آمدن مكاتب جديد فلسفه و كالم در غرب و سرازير شدن شبهات تازه عليه معتقدات ديني و كافي نبودن فلسفه و كالم قـديم              
   تدريس فلسفه و كالم در زمان كنوني چه پيشنهادي داريد؟گويي به شبهات، حضرتعالي براي براي پاسخ

منتها . هاي دنيا مورد توجه است     ي قديم هنوز هم زنده است و در دانشگاه          مسائل فلسفه . گونه نيست  ي فلسفه، به نظر من، اين       در زمينه 
. شـود  تـر توجـه مـي    هاي ما به طور كلي به اين مسائل كم متأسفانه در حوزه. چيزي كه هست، يك مسائل جديدي به آن ضميمه شده است   

اهللا خمينـي هـم خـوب         حتّي بعضي افراد كه با آيت     .  آن هم از مشهد شروع شد      ي  ها غريب واقع شده است و ريشه        كالم و فلسفه در حوزه    
يك زماني در تهران به همراه مرحوم شهيد مطهري رفته بوديم پاي منبر آقاي حاج شـيخ                 . بودند، به گرايش ايشان به فلسفه اعتراض داشتند       

 منبر ما با ايشان درگير شديم كه اين چـه تعبيرهـايي اسـت كـه           پس از . ايشان روي منبر به مرحوم صدرالمتألهين توهين كرد       . محمود حلبي 
گفتند آيـا شـما     . گوييد مالصدرا   ايشان ناراحت شدند كه چرا مي     . من يك بار خدمت آقاي خميني بودم، به مناسبت گفتم مالصدرا          . كنيد  مي

  . با احترام ببريمگوييد مالكاظم؟ ما بايد اسم بزرگان را مي) صاحب كفايه(اهللا آخوند خراساني  به آيت

مهري برخي بزرگان واقع گرديد و با آن مخالفت           ولي متأسفانه مورد مخالفت و بي     . به نظر من، مسائل عقلي بايد مورد توجه قرار گيرد         
.  داماد بودند  اهللا  ي خوبي نداشتند، مرحوم آيت     از جمله كساني كه با فلسفه ميانه      . ها غريب ماند    گونه علوم در حوزه     اي كه اين   كردند، به گونه  

از برخي آيات قرآن هم مسائل . تواند درك كند البالغه را اگر انسان اطالعي از مسائل فلسفه نداشته باشد، نمي      هاي نهج  واقعاً بعضي از خطبه   
گونه   كالمي اين البته در مسائل    . آن، همان مسائل قديم است    شود، زيربناي     اگر در دنيا مسائل جديدي هم مطرح مي       . شود  فلسفي استفاده مي  

امروز بايد مسائل و شبهات كالمي جديد مورد بررسي         . ديگر مسائل معتزله و اشاعره مطرح نيست      . نيست و مسائل خيلي عوض شده است      
  .ها باشد حوزه

  آقا مصطفي خميني جريان آب كشيدن ظرف حاج

هـا چـه      ايـن . آقا مـصطفي را آب بكـشند         بودند استكان حاج   ايم كساني گفته    شنيده شد،  هايي كه در حوزه با حضرت امام مي        در جريان مخالفت  
  شد؟ كساني بودند و جو ضديت با فلسفه از طرف چه كساني دامن زده مي

كردنـد و      عرفا را هم نقل مـي      الدين عربي و ساير    هاي محي  ايشان در درس، حرف   . ي امام بود    هاي فلسفه   اين جريان در ارتباط با درس     
من آن آقايي را كـه گفتـه بـود ظـرف            . دانستند  جور مباحث مخالف بودند و حتّي گاهي فالسفه را كافر مي             و اين  در مقابل، بعضي با فلسفه    

  .شاءاهللا فرزند تابع اشرف ابوين است خوب مادرش كه فيلسوف نيست و ان: بعد هم گفته بود. شناسم آقا مصطفي را آب بكشند، مي حاج
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  لطفاً بفرماييد اين شخص چه كسي بود؟

  .يك شيخي بود. آقايي بوديك 

  .خواهيم براي تاريخ معلوم بشود مي

فرمـود مـن از ايـن آقـا      آمـد و مـي   چه لزومي دارد نام او معلوم بشود؟ يك شيخ مقدسي بود و اتفاقاً مرحوم امام هم از او خوشش مي                 
  .بازي نيست زند، فرد حقه اش حرف مي آيد، چون از روي عقيده خوشم مي

  اهللا خميني ينجانب و شهيد مطهري با آيتانس و الفت خصوصي ا

 ايـد؟  هاي مسائل سياسي اجتماعي هم تبادل نظر داشته        ، آيا در زمينه   )ره(ها روابط فكري و ارتباط علمي حضرتعالي با امام خميني             در طول سال  
  .اگر در اين زمينه هم مطلبي به خاطر داريد، بفرماييد

وقـت بـا آقـاي     آن. كـرديم  نشستيم در مسائل سياسي با هم بحث مـي        گاهي مي . ان سياسي بود  اي مغزم  بله؛ من و آقاي مطهري تا اندازه      
كرد و اشخاص، نوعـاً جـرأت    ويژگي آقاي خميني اين بود كه در جلسات خيلي رسمي برخورد مي         . خميني هم خيلي خودماني شده بوديم     

اما من و آقاي مطهـري  . شد داد و ساكت مي در يك كلمه جواب مي پرسيد، ايشان     كردند با ايشان حرف بزنند و اگر هم كسي چيزي مي            نمي
گاهي روزهـاي عيـد كـه ايـشان بـراي ديـد و بازديـد                . رفتيم  رفتيم دو ساعت با ايشان كلنجار مي        گاهي مي . با ايشان خصوصي شده بوديم    

مـن يـادم    . شكستيم  و آن ابهت جلسه را مي     كرديم،    كرديم، يك فرع فقهي مطرح مي       گفتيم، يك شوخي مي     رفتيم چيزي مي    نشست، ما مي    مي
جـا رسـيد     بحث بدين . كرديم  مباحثه مي ) عج(ي چگونگي رهبري در زمان غيبت امام زمان           هست يك وقت با آقاي مطهري راجع به مسأله        

ـ  علـيهم (گانـه    ي دوازده  گوييم ائمه   گويند امامت در اسالم با انتخاب مردم است و ما شيعيان مي             كه اهل سنت مي    از سـوي خداونـد     ) سالمال
چگونه بايد باشد؟ باألخره ما به ايـن نتيجـه          ) عج(اند، ولي در زمان غيبت امام زمان         مشخص و معين شده   ) ص(متعال و توسط پيامبر اكرم      

شده از سوي اسالم، توسط انتخاب مردم صورت  هاي مشخص رسيديم كه در عصر غيبت، امامت و رهبري جامعه بر اساس ضوابط و مالك         
ولي هنگامي كه دستمان از امام منصوب كوتاه        . تا وقتي كه امام منصوب هست، امام منصوب       . گيرد و اين خالف مذهب تشيع هم نيست         مي

. باألخره ما در بحث به اين نتيجه رسـيديم     . شود  ترين فرد براي رهبري در چهارچوب ضوابط شرعي، توسط مردم انتخاب مي            است، شايسته 
 گويند خالفت به انتخـاب اسـت،        اهل سنت مي  . گفتيم نظر ما اين است كه اين قول ثالثي است         . رحوم امام مطرح كرديم   بعد اين نظر را با م     

گوييم با هر دو است، تا مادامي كه امام منصوب هست، امام منصوب، وقتي كه نيـست و غايـب اسـت                       گويد به نصب است، ما مي       شيعه مي 
خواسـتند بـا مـا     گويا ايشان مـي . جوري نيست وقت مرحوم امام گفتند نه اين آن. الشرايط باشد امعامام منتخب، و امام منتخب بايد مجتهد ج  

. در زمان غيبت، تقصير خود مردم است كه امام غايب اسـت           . گفتند مذهب تشيع اين است كه امام بايد معصوم و منصوب باشد           . جدل كنند 
ايم كه امام غايب است، ما بايد شرايط را فراهم           حاال ما هم اليق نبوده    » .1 منا وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه       «گويد    خواجه هم مي  

خداوند نعمـت را تمـام   . فرمود اين تقصير خود مردم است. ومرج باشد ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد هرج     . بيايد) عج(كنيم تا امام زمان     
ايـن بـود   . نظر شيعه اين است كه امام فقط بايد منصوب و معـصوم باشـد  . كنيمرا در خود فراهم ) عج(كرده، ما بايد لياقت آمدن امام زمان   

  .فقيه نكردند اي هم به واليت وقت و اشاره اظهارات ايشان در آن

                                                
  ي امامت تجريد االعتقاد، مقصد پنجم، مسأله 1
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فقيه و حكومت اسالمي بحث كردند و همان نوارها پيـاده شـد و                جا دوازده جلسه راجع به واليت       بعداً كه ايشان به نجف رفتند، در آن       
  .براي تشكيل حكومت اسالمي در ايران گرديداي  مقدمه

  اهللا خميني هاي آيت مباحثه دوستان و هم

اهللا حـاج سـيد    ند و آيـت واهللا كمال آقا روح اهللا حاج افرادي مانند آيت.  مرحوم امام معاشريني داشتند كه تقريباً محدود بودند  ايم، گونه كه شنيده    آن
  .هاي ايشان داريد، بيان فرماييد اي مباحثه اي از جلسات و محافل و هم شناسيد يا خاطره ا مياگر حضرتعالي افراد ديگري ر. احمد زنجاني

اهللا بروجردي آمدند قم، ايشان هم آمدند و بـا مرحـوم امـام دوسـت شـدند و از                      بعد كه آيت  . آباد بود  اهللا كمالوند در خرم    آقا روح   حاج
آقا موسي   اين است كه مرحوم امام با آقاي حاج سيد احمد زنجاني، پدر آقاي حاجچه يادم هست، ولي آن. شدند معاشرين امام محسوب مي  

اهللا گلپايگـاني هـم گـاهي در           نفري داشتند و حاج ميرزا مهدي بروجـردي، پـدرخانم آيـت            ي سه  زنجاني و مرحوم آقاي داماد، يك مباحثه      
تـر بـين مرحـوم      مباحثه بـيش .كشيد يكي دو ساعت هم طول مي. دي فيضيه بو اين مباحثه، عصرها در مدرسه. كرد  ي آنان شركت مي    مباحثه

اهللا  آقا ريحان   از ديگر كساني كه با ايشان رفيق بودند، حاج        . پيچيد  ي مدرسه مي    گاهي اوقات صدايشان در همه    . آقاي داماد و مرحوم امام بود     
اهللا مرعـشي بـود، آشـيخ         اج داداش، برادرخـانم آيـت     حـ . حاج شيخ حسن فريد گلپايگاني بود كـه او هـم آدم فاضـلي بـود               . گلپايگاني بود 

مجلس بودنـد و گـاهي بـا هـم بـه گـردش          ها با مرحوم امام رفيق و هم        اين. محمدحسين بروجردي، يپسر حاج ميرزا مهدي بروجردي بود       
  .رفتند مي

  آقا بهاءالديني چطور؟ حاج

من و شهيد مطهري خدمت ايشان يك مقدار از رسائل را         . كردند  ميايشان در حوزه تدريس     . ي امام نبودند    مباحثه  ايشان در آن زمان هم    
  .خوانده بوديم

  اهللا خميني ي آيت تالش براي تثبيت مرجعيت و پرداخت شهريه

بر همين اساس پـس از رحلـت   ي مرجعيت و پرداخت شهريه در حوزه پرهيز داشتند و       گونه كه فرموديد، حضرت امام از ورود به عرصه          همان
ي حـضرتعالي و جمعـي از يـاران امـام،            ولي سرانجام بـا تـالش گـسترده       . اي به نام ايشان داير نگرديد      لعظمي بروجردي، دفتر شهريه   اهللا ا   آيت

. هاي ايالتي و واليتي، اقشار مختفي از مردم به ايشان مراجعـه نمودنـد   مرجعيت ايشان تثبيت گرديد و در اوج مبارزات روحانيت بر ضد انجمن    
ي چگونگي تثبيت مرجعيت امام و پرداخت شـهريه        وان شخصيتي كه در اين زمينه نقش اصلي و اساسي را ايفا نموديد، درباره             حضرتعالي به عن  

ي ايشان آغاز شـد و مقـدار آن در مقايـسه بـا      و نيز بفرماييد از چه تاريخي شهريه. چه خاطراتي به ياد داريد، بيان فرماييد        از سوي ايشان، چنان   
  ه ميزان بود؟مراجع ديگر به چ

اهللا مرعشي در قم  اي آيت اهللا شريعتمداري و تا انداره   اهللا گلپايگاني و آيت     اهللا بروجردي، آيت    گونه كه قبالً گفتم، بعد از وفات آيت         همان
امـام، نمـاز    اهللا بروجـردي، مـن رفـتم منـزل             من عرض كردم شب بعد از وفات آيت        .اهللا خميني نه    مريد و سالم و صلواتي داشتند، اما آيت       

در صورتي كه من صبح همان . جا ونيم نشستيم با ايشان گپ زديم، يك نفر هم نيامد آن مغرب و عشا را با هم خوانديم و حدود يك ساعت
. اهللا بروجـردي  ي آيـت  جا بود و ايشان را با سالم و صلوات آوردند به مجلـس فاتحـه       اهللا گلپايگاني، جمعيت زيادي آن      روز رفتم منزل آيت   

ي ايـشان     من و آقاي مواليي، با اصرار رساله      . شده هم نداشتند   ي چاپ   حتّي رساله . ها نبودند  رض اين كه ايشان به طور كلي، در اين وادي         غ
مـا بـا ايـشان      . براي ايشان يـك خـط تلفـن الزم بـود          . ي ايشان تلفن هم نداشت      من يادم هست حتّي خانه    . را گرفتيم و داديم چاپ كردند     
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 در منـزل ايـشان      ها با مخارج خودشـان يـك خـط تلفـن           باألخره بعضي از تهراني   . خواهم چه كنم    گفتند تلفن مي    يشان مي ا. صحبت كرديم 
هاي ايالتي و واليتـي، ايـشان از         اما در جريان انجمن   . داد  كسي پول هم به ايشان نمي     ايشان اصالً در وادي مرجعيت نبودند و طبعاً         . كشيدند

كـم مـردم بـه ايـشان روي           كـم . جا تهران و جاهاي ديگر، حسابي پخـش شـد           هاي ايشان همه   نه آمدند و اعالميه   تر به صح   همه تندتر و داغ   
 در همان ابتدا من و آقاي غيوري .دادند كم پول هم به ايشان مي آمدند و كم  ي ايشان مي    خصوص از تهران جمعيت زيادي به خانه        آوردند؛ به 

وقـت    چون آن . رسانيم  گفتيم ما مي    مي. گفتند من پول ندارم     ايشان مي .  اصرار كرديم كه شهريه بدهند     احمر هستند، به ايشان    كه اآلن در هالل   
هـاي بعـد چـي؟ گفتـيم      ايشان گفتند مـاه . آباد بند بود و آقاي غيوري هم تعهد كرد كه از تهران قسمي از آن را جور كند               من دستم به نجف   

... بگذاريد ما اين ماه را بدهيم تا بعد. گفتيم خوب قرض نكنيد. كنيم كس قرض نمي     از هيچ  .كنم  خير، من قرض نمي    گفتند نه . كنيم  قرض مي 
بعد از كاشـان، دامـاد مرحـوم        . مقداري را هم آقاي غيوري    . مقداري از آن را من تأمين كردم      .  گذاشتيم زور شهريه را گردن ايشان     باألخره به 

ي ايـشان     شـهريه . كم اوضاع خوب شد     ك دستمال پول آوردند دادند به آقاي خميني و كم         اهللا آقاي حاج ميرزا سيد علي يثربي آمدند، ي          آيت
ي ايشان     من مصر بودم كه هم فتواي ايشان گفته شود و هم شهريه            ايشان را بازداشت كردند،   وقتي هم   . هاي ديگر هم رسيد    تثبيت شد و ماه   

خواهد اسم ايشان را ببـري        گفتيم بابا نمي    ببرند يا براي آزادي ايشان دعا كنند، مي       ترسيدند اسم ايشان را       لذا به افرادي كه مي    . ادامه پيدا كند  
وقتي كه ايشان را گرفتند، من رفـتم تهـران بـا    . اين كار اثر خودش را دارد. گويي، فتواي ايشان را هم نقل كن        فقط مسأله كه مي   . و دعا كني  

 ايشان  ي ايشان در غياب     حبت كردم و گفتم به هر قيمتي كه هست، بايد شهريه          هاي تهران ص   همين آقاي عسگراوالدي و يك عده از بازاري       
  .هم داده شود

  اهللا خميني در مصرف وجوهات سختگيري آيت

. گفتـي پـول تلفـن را بدهـد، مـشكلش بـود        مثالً اگر به ايشان مي.كردند اهللا خميني در مصرف وجوهات خيلي احتياط مي        مرحوم آيت 
  .ي مجاني به كسي حاضر نبودند بدهند رساله. دادند جور چيزها را اصالً پول نمي ها و اين بعضي اعالميه

. التـاليف بـه ايـشان داده بـود         االسرار ايشان چاپ شده بود، ناشري كه چاپ كرده بود چهل نسخه به عنوان حـق                من يادم هست كشف   
با اين كه وضعمان بد بود، ولي چون بـه آقـاي خمينـي              . ه تومان ها را به من فروختند به د        آن  يكي از   . فروختند  ايشان اين چهل نسخه را مي     

، اي بعد از ماه رمضان هزار تومان براي ايشان آورده بود            مثالً يك طلبه  . ها ايشان خيلي داشت    گيريجور سخت   از اين . ارادت داشتيم، خريديم  
 سـوار ماشـين كـه شـده           اين طلبه  ايشان گفتم آقا خيال كرديد     آمد پيش من گله كرد، من رفتم به           ايشان چهل تومان به او داده بود، آن طلبه        

چاره از اول تا آخـر مـاه          دهيد؟ اين بي    آمده قم، يكي به او گفته اين هزار تومان را بگير بده به آقاي خميني كه شما چهل تومان به او مي                       مي
اش پاره شده تا اين كه هـزار تومـان    ن و چنان، كه حنجرهاهللا خميني چني    قدر گفته مردم وجوهات بدهيد، حوزه خرج دارد، آيت          رمضان اين 

جور برخوردي است كه داريد؟ البته فقط مـن بـودم كـه بـا آقـاي                  آخه اين چه  . تري به ايشان بدهيد خرج كند       اقالً مبلغ بيش  . را جمع كرده  
اهللا بروجـردي نيـز       من با مرحوم آيت   . ندشد  ايشان هم از من ناراحت نمي     . كسي ديگر جرأت اين را نداشت     . زدم  جور حرف مي    خميني اين 

نيـز بـا آنـان صـريح و      ) الـسالم  عليهم(ي معصومين    كه اصحاب پيامبر و ائمه      چنان. كرد  كردم و ايشان تحمل مي      صريح و روشن صحبت مي    
  .كردند كردند و آنان عالوه بر تحمل، با افراد متملق و ثناگو برخورد مي روشن صحبت مي

  التي و واليتي و قيام روحانيت در برابر آنهاي اي ي انجمن اليحه

  .اي داريد بفرماييد چه خاطره گيري مراجع و روحانيون در برابر آن، چنان هاي ايالتي و واليتي و موضع ي انجمن درباره



  87  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

كرد و در همـان      مجلسين سنا و شوراي ملي را منحل         1340 شاه كه زمينه را آماده ديده بود، در سال           اهللا بروجردي،   بعد از رحمت آيت   
در هيـأت دولـت مطـرح    » هاي ايـالتي و واليتـي   انجمن«ي تشكيل چيزي به نام   اي درباره  وزير بود، اليحه    سال توسط علي اميني كه نخست     

ي مـواد آن،       تبصره به تـصويب رسـيد كـه از جملـه           17 ماده و    92بعد دولت اميني سقوط كرده بود و اين اليحه در دولت علم، در              . گرديد
 اسالم براي نمايندگان    مجيد براي نمايندگان و به جاي آن، سوگند به كتاب آسماني ذكر شده بود و نيز حذف قيد                   قيد سوگند به قرآن   حذف  

در اين زمينه، آقاي دواني     . معروف شد » ي روحانيت  ماهه نهضت دو «و نيز حذف قيد ذكوريت بود كه روحانيت در برابر آن قيام كرد كه به                
نقـش عمـده را در    . كه اين جريان را اجماالً نوشته و آن كتاب به چاپ رسيده اسـت             » ي روحانيون  نهضت دو ماهه  « به نام    يك كتابي نوشته  

مدرسـين و فـضال رابـط بودنـد بـين مراجـع و              . كردنـد   هـا همراهـي مـي       آن  اين جريان، مراجع داشتند و مدرسين و فضالي حوزه هم بـا             
من يك شب رفتم منزل امـام، حـاال يـادم نيـست در ايـن جريـان بـود يـا در جريـان                         . لي مهم بود  ها خي  در آن زمان شهرستان   . ها شهرستان
ي فتـوكپي و   وقـت مـسأله   آن. هـا  ام براي علماي شهرستان    ام تا صبح صد تا نامه نوشته       ام، نشسته  امام فرمودند من ديشب نخوابيده    . رفراندوم

بـه همـين   . هـا بفرسـتي   ها را فوري براي شهرسـتان  شد اين نامه با پست هم نمي. دند نوشته بوايشان خودشان با دست. جور چيزها نبود  اين
كردنـد و     هـا را هماهنـگ مـي        آن  . ها تا بـه دسـت علمـا برسـانند          افتادند در شهرستان    گرفتند، راه مي    ها را مي   جهت بعضي از فضال اين نامه     

اهللا  اهللا خمينـي، آيـت   كرديم كه بروند منـزل آيـت    عد ما مدرسين را هماهنگ مي     ب. ها هم به مراجع تلگراف بزنند       آن  كردند كه     ريزي مي   برنامه
  .ي مدرسين، همان وقت تشكيل شد ي جامعه ي اوليه تقريباً هسته. گيري مسائل را بخواهند ها پي آن اهللا شريعتمداري و از  گلپايگاني، و آيت

  اهللا خميني خودداري شاه و دولت از پاسخ به تلگراف آيت

شـاه نيـز در     . هايي فرسـتادند   وزير تلگراف   هاي ايالتي و واليتي، مراجع تقليد قم خطاب به شاه و نخست             ي انجمن  رتباط با ضديت با اليحه    در ا 
به نظر حضرتعالي كه در متن جريانات آن زمان بوديد، دليل اين عمل             . ي آنان به جز امام، پاسخ فرستاد         مهر ماه همان سال، براي همه      24تاريخ  

  توانست باشد؟ آيا اين به معناي ضديت و ناراحتي شاه از امام خميني نبود؟  ميچه

مقـام  «و » خلـد اهللا ملكـه  «ها تعبيـر   آن  و در بعضي از ولي تلگراف سايرين تقريباً محترمانه،. اهللا خميني خيلي تند بود بله؛ تلگراف آيت  
شد و حتّي دعا هم       شروع مي » وزير  جناب آقاي علم، نخست   «ي    ر با جمله  وزي  در حالي كه تلگراف ايشان به نخست      . نيز وجود داشت  » رفيع

» والمـسلمين  حجةاالسـالم «ها هم به ساير مراجع كه پاسخ داده بودند، تعبيـر   آن تازه . ها بر خورده بود    آن  به همين جهت به     . به او نكرده بود   
. اهللا خميني را از سايرين جدا كند و بقيه را براي خـود نگـه دارد   خواست آيت شاه با اين كار، گويا مي     . ننوشته بودند » اهللا  آيت«. نوشته بودند 

اهللا حكيم داشتم، همين معنا را به ايشان گفـتم كـه بـه     من در مالقاتي كه با آيت. اهللا خميني را به مردم معرفي كرد      ولي همين كار، دقيقاً آيت    
 برخورد كـرد، مـردم      هاي ايالتي و واليتي عليه رژيم با تندي          در جريان انجمن   ولي همين كه ايشان   . طور كلي ايشان در وادي مرجعيت نبود      
  . گرفت ي ايشان فعاليتي براي مرجعيتشان صورت نمي از ناحيه. جور بود ايشان انصافاً اين. ايشان را شناختند و به سراغ ايشان آمدند

ي قم، اصفهان، يـا شـهرهاي ديگـر،     ي علميه اي ايالتي و واليتي در حوزه ه  ي انجمن   اگر از بازتاب و آثار نهضت روحانيت در مخالفت با اليحه          
  هاي شما در رابطه با نهضت چه بوده است؟ ي جالبي داريد بفرماييد، و اين كه در آن مقطع فعاليت حضرتعالي خاطره

كـسي كـه خيلـي      . عصا و بااحتياط   به گونه كه عرض كردم، وقتي اين اليحه مطرح شد، مراجع قم اعتراض كردند؛ اما خيلي دست                 همان
اصالً شناخت نسبت به ايشان در بازار تهـران         . روي همين اصل هم ايشان از همان روز معروف شد         . تند و تيز مطرح كرد، آقاي خميني بود       

 حرفـشان را پـس      هـا عقـب زدنـد و       در نتيجه دولتي  . ها هم انصافاً خوب آمدند     علماي شهرستان .  اعالميه بود  ي همان   و در مردم، به واسطه    
بعد مردم در تهران و قم و جاهاي ديگر چراغاني كردند و اين يك پيروزي بـراي روحـانيون                   . تقريباً دو ماه اين نهضت طول كشيد      . گرفتند

ولي وقتي اين پيـروزي را ديدنـد، خوشـحال شـدند و ديدنـد كـه اگـر                   . سردي وارد كار شده بودند     علما اول خيلي با دل    . شد  محسوب مي 
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بعد مدتي گذشـت و جريـان رفرانـدوم و لـوايح            . شود كار كرد و علما و روحانيون نزد مردم بسيار محترم شدند             نگي باشد، خيلي مي   هماه
  .گانه مطرح شد شش

  گانه و رفراندوم از مردم طرح لوايح شش

خواستند بگويند آن دفعه مـا        د، مي خواستند وارد بشون    گانه مطرح شد، بعضي از آقايان، مثل اين كه با سستي مي             هنگامي كه لوايح شش   
چون خود  . شود و ديگر اين كه آن روز علم مطرح بود، حاال شاه مطرح است               پيروز شديم، ولي اگر اين دفعه شكست بخوريم خيلي بد مي          

اه در ذهنـشان  شـ . گيـرد  گيرد، اما شاه حرفش را پـس نمـي    وزير حرفش را پس مي      گفتند نخست   مي. گانه را مطرح كرده بود      شاه لوايح شش  
اهللا قديري رفتيم     من و مرحوم آيت   . قم تعطيل شد  . ها را در شهرها تعطيل كنند      ولي در عين حال، بنا شد نماز جماعت       . خيلي عظمت داشت  

آينـد    گفت اگر من نمـاز نـروم، يـك وقـت مـي              ايشان مي . اصفهان، منزل يكي از علماي مهم اصفهان، كه مثالً نماز جماعت را تعطيل كنند             
آيد مـا را       يك وقت پاسباني از شهرباني مي      گفت آخه   مي... خواهم بروم، بگو اعتراض دارم      گويند چرا نماز نرفتي؟ گفتيم خوب بگو نمي         مي
. ها را تعطيل كـرديم     آباد، خودمان جماعت    باألخره زير بار نرفتند و ما رفتيم نجف       . از پاسبان خيلي وحشت داشتند    . برد شهرباني   گيرد مي   مي

ريـزي را تحـريم       هم تقريباً رأي   گيري كردند و علما    ها براي لوايح رأي     باألخره دولتي . ي علما را موافق بكنيم       اصفهان نتوانستيم همه   ولي در 
آبـاد فـالن    گفت در نجف آباد در يك جلسه مي يادم هست كه فرماندار نجف. ها سعي كردند كه رأي حسابي بگيرند آن  ذلك،    ولي مع . كردند

دانم كـه     مي. آباديم  گفتم من نجف  . گفت دارد   قدر رأي گرفتي؟ مي     قدر جمعيت دارد كه تو اين       آباد اين   من گفتم نجف  . گرفته شد مقدار رأي   
  .اند ها رأي ريخته طور در صندوق پيدا بود كه همين. قدر رأي ندارد آباد اين نجف

  شما به فرمانداري رفته بوديد؟

آباد موقعيت من جوري بود كـه اگـر يـك كـسي بـه                 در نجف . فته بوديم، فرماندار هم آمده بود     در منزلي افطاري ر   . نه، ماه رمضان بود   
  .چون مردم با ما بودند.  بيايد اظهار ارادت كندنخواهي مجبور بود، ولو در جاي ثالثي، آمد، خواهي عنوان فرماندار مي

  گانه اهللا خميني با اصل رفراندوم، نه با لوايح شش مخالفت آيت

كردند كه سرنخ اين قضيه به آمريكا و يا خارج از كشور مربوط است،  هاي ايالتي و واليتي، آيا روحانيت احساس مي ي انجمن ي اليحه هدر قضي
  دانستند؟ يا اين كه شخص شاه و دولت را مقصر مي

وزيـر وقـت    علم نخست. طرح نبودخود شاه هم م. هاي ايالتي و واليتي، اين كه آمريكا دست داشته باشد مطرح نبود             ي انجمن   در قضيه 
ولي در رفراندوم تقريباً براي همه مسلم بود كه دسـت آمريكـا در   . داد وزير بدون نظر شاه كاري انجام نمي    البته نخست . دانستند  را مقصر مي  

 به نفع قـشر كـشاورز بـود و    خواهند شاه را محبوب كنند، چون مثالً تقسيم اراضي ظاهراً ها از اين راه مي آمريكاييمطرح بود كه  . كار است 
خواهيم زمين را بگيريم بدهيم       هاي ظالم مي   گويند از اين ارباب     ها مي   كند؟ اين   گفتند چرا روحانيت با اين جهت مخالفت مي         ها مي  لذا خيلي 

هـاي   ستند در دهات بچهرخواهند سربازها را بف يا مثالً سپاه دانش كه مي. به يك عده كشاورز بدبخت، اين كار بدي نيست و مخالفت ندارد   
جور چيزها يك قدري بـراي   س بدهند، خوب اين چه بدي دارد؟ يا مثالً سپاه بهداشت كه براي تأمين سالمتي مردم است، و اين         مردم را در  

گانه گرفته بودند  شاي در تأييد لوايح ش اي، جزوه اهللا حاج ميرزا محمدباقر كمره    وقت، از آيت    به ياد دارم در آن    . افراد روشنفكر جاذبه داشت   
اهللا خميني هم روي اين جهت اصرار داشت كـه اصـل لـوايح را                 لذا من يادم هست كه آيت     . و به چاپ رساندند و مورد تعجب ما شده بود         

اهللا آقاي حاج سيد احمد خوانساري هم كه در يك صحبت يا نوشـته، كـه حـاال                    نبايستي زير سؤال برد و به آن اعتراض كرد و مرحوم آيت           
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شود در آن نمـاز خوانـد و از ايـن راه وارد شـده                 ها غصبي است و نمي     قيقاً يادم نيست، گفته بود اين اصالحات ارضي غلط است و زمين           د
اهللا خميني خيلي ناراحت شدند و در يك شب كه ما پنج شش نفر منزل ايشان بوديم، گفتند برويد هر جوري هـست بـه آقـاي                             بودند، آيت 

بـراي ايـن كـه فـردا كـشاورزان را عليـه مـا        . اين چه وضعي است، ايشان با اين كار خود به اين نهضت ضـربه زد     حاج سيد احمد بگوييد     
هـاي مـردم را درس        خواهنـد برونـد بچـه       اين كه مـي   . اين كه ما بگوييم اصالحات ارضي خالف شرع است، راه مبارزه نيست           . شورانند  مي

براي اين كه كشور ما قانون دارد، مجلس دارد، باز كـردن  . ايد با اصل رفراندوم مخالفت كنيمما ب. بدهند، ما نبايد بگوييم نرويد درس بدهيد  
خواهيم مذهب را لغو كنـيم و يـك رفرانـدوم سـاختگي راه                ها فردا بيايند بگويند ما مي       چون ممكن است اين   .  نيست باب رفراندوم صحيح  

اهللا خمينـي تأكيـد    آيت. ما با اصل رفراندوم مخالفيم، زيرا يك بدعت تازه است       . بياندازند و از اين طريق بخواهند مقاصد خود را عمل كنند          
ها با اين شـعارها كـشاورزان و مـردم را             و االّ اين  .  تأكيد كرد و مواد لوايح را هيچ نبايد مورد حمله قرار داد            داشتند كه روي اين جهت بايد     

  .شورانند عليه ما مي

  اهللا خوانساري نشيني آيت عقب

ي  ي رفراندوم نظرشان راجع به اصل اصالحات ارضي منفـي نبـوده اسـت، يـك خـاطره               نكته كه حضرتعالي فرموديد مرحوم امام در قضيه       اين  
صدر در همدان، يا كسان ديگـري بودنـد    اهللا بني آقا محسن اراكي يا آيت اي از علما مثل حاج اكنون سؤال اين است كه آن زمان، عده    . جالبي بود 

هـا    خودشان مالكند يا با مالك     وقت اين شايعه بوده كه علما چون        آن. شدند  ها محسوب مي   ها جزو بزرگ مالك     هاي اين   ود يا بچه  كه در واقع خ   
اين معنا تا چه اندازه در حوزه مطرح بود؟ ديگر اين كه راجع بـه آزادي زنـان و حـق شـركت در              . زد و بند دارند، با اصالحات ارضي مخالفند       

 امام در تلگرافشان به شاه آن را مطرح كرده بودند، اصوالً نظر ايشان و ساير مراجع چگونه بود، با اين كه خود ايشان بعـد                   انتخابات كه حضرت  
  از انقالب موافقت فرمودند كه زنان در مجلس به عنوان نماينده شركت كنند؟

. هـا را خبـر نـدارم    اند و تأثير آن در مخالفت الك بودهصدر م اهللا بني  اند يا اين كه آيت     اين جهت كه بعضي از علما خودشان مالك بوده        
ها بـه عنـوان اعتـراض مهـاجرت كـرده       اهللا خميني را گرفته بودند و علماي شهرستان صدر پس از اين بود كه آيت اهللا بني  آشنايي من با آيت   

، عمدتاً مراجـع قـم      ولي در اين مسائل   . كرد  ورد مي در مسائل هم وارد بود و شجاعانه برخ       . جا با ايشان آشنا شدم      من در آن  . بودند به تهران  
گفتنـد شـاه حـرفش را پـس           دادنـد و مـي      مراجع قم هم چون شاه مطرح بود، براي شركت در مبارزه خيلي تمايل نشان نمـي               . مطرح بودند 

البتـه پـس از ايـن كـه         . شويم اهللا خميني اصرار داشتند كه نخير، اگر ما درست عمل كنيم موفق مي              خوريم و آيت    گيرد و ما شكست مي      نمي
. ي اصالحات ارضي را در تهران مطرح كرده بودند، مزاحمتي براي ايشان ايجاد شده بـود                 اهللا حاج سيد احمد خوانساري مسأله       مرحوم آيت 

همان جريان ديگـر عقـب   ي ايشان افتاده بود و به ايشان اهانت شده بود و تقريباً ايشان در          اي در بازار ايشان را هل داده بودند و عمامه          عده
اهللا خوانـساري بـا آن        جور مطرح شده بـود كـه وقتـي بـا آيـت              و براي خيلي افراد اين    . شود كاري كرد    زدند و به اين نتيجه رسيدند كه نمي       

انـت بـشود،    ي ايشان بيافتد و به ايشان اه       گونه عمل بشود و عمامه      موقعيت كه در جامعه داشت و دستگاه و دولت هم با ايشان بد نبود اين              
اش اين بود كه هرچه از ايـن كارهـا بكننـد، مـا بايـستي                 اهللا خميني عقيده    ولي آيت .... رسد و   ديگر تكليف ما روشن است و ما زورمان نمي        

در آن زمـان، نـه نفـر از         . ي مشكلي اسـت     ها، اين خود يك مسأله      ي فعاليت اجتماعي زن     اما در مورد چگونگي و محدوده     . تر بشويم  محكم
ولي بعـداً چـون شـرايط       . ها نبايد انتخاب شوند و نظر امام هم همين بود و خود ايشان هم اعالميه دادند                 اي امضا كردند كه زن     ا اعالميه علم

  .1عوض شد، شايد به اين جهت نظر ايشان هم عوض شده باشد

                                                
  5ي  پيوست شماره 1
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  ي قم ي علميه ي مدرسين در حوزه تشكيل جامعه

ي   لطفـاً دربـاره   . هـاي ايـالتي و واليتـي اشـاره فرموديـد            ي مدرسين در جريان مبارزه عليه انجمـن         ي جامعه   ي اوليه   هسته حضرتعالي به تشكيل  
  .كرديد، توضيح بفرماييد چگونگي تشكيل اين جامعه و اهدافي كه در اين زمينه دنبال مي

اين هماهنگي علما در آن زمـان   اين بود كه مراجع را از يك طرف، و مدرسين را از طرف ديگر هماهنگ كنيم و          تالش ما در آن زمان،    
مـن در يـك مجلـس    «: من يادم هست آقاي وحيد خراساني كه آن زمان تازه از نجف آمده بود، يك روز من را ديد و گفت. خيلي مهم بود  

. يك جـا جمـع شـدند   ي اين مراجع در       همه ،اهللا خميني آمد    اهللا نجفي آمد، آيت     اهللا شريعتمداري آمد، آيت     اهللا گلپايگاني آمد، آيت     ديدم آيت 
اهللا خـويي در يـك مجلـس     اهللا سيد محمود شاهرودي يا آيـت     اهللا حكيم با آيت     در نجف كه بودم، اصالً محال بود كه مثالً آيت         . من بهتم زد  
رفت و اين خيلي نعمت بزرگي است كه اين بزرگان در يـك               آمد، آن ديگري مي     حتّي در يك مجلس فاتحه، وقتي آن يكي مي        . جمع شوند 

  ».كنند نشينند و با هم تفاهم مي لسه ميج

اي يك بار، هرچند براي چاي خوردن هـم كـه شـده،              كرديم كه هفته    ها درخواست مي    آن  رفتيم و از      روي اين اصل، ما منزل مراجع مي      
  .ها حساب كنند آن شد كه شاه و دولت روي  كنار يكديگر بنشينند و همين تجمع باعث مي

ي هفتگي داشته باشيد، يك قدرتي        ولي وقتي جلسه  . ها نيرويي نيستند    گويند اين   ها مي   آن  قتي شما متفرق باشيد،     گفتيم و   ما به آقايان مي   
ي مدرسـين تـصميم    مـا در جلـسه  . نظـر كننـد   هـاي خطرنـاك صـرف    ها مجبورند روي شما حساب كنند و از بعضي تصميم آن  شويد و     مي
شد هر پنج نفر منزل يكي از مراجع بروند و كارهـا را بـا هـم هماهنـگ بكننـد و نظـرات و                           ميكرديم و مثالً بنا       گرفتيم و تقسيم كار مي      مي

مدرسـين هـم خيلـي خـوب     . هاي ايالتي و واليتي، مراجع خيلي خوب آمدنـد  گيري كنند و انصافاً در جريان انجمن ها را پي آن هاي    اعالميه
وقت كـه دولـت اليحـه را پـس گرفـت،       نشيني كند و مردم در آن     و عقب ها سبب شد كه دولت شكست بخورد         فعاليت كردند و اين تالش    

جا را چراغاني كردند و اين محكي بـود بـراي آمـادگي مـردم و                  تهران همه . در قم جشن گرفتند و چراغاني كردند      . احساس پيروزي كردند  
ها در ايـن جريانـات خيلـي هماهنـگ           بعضي. دندالبته مدرسين هم مختلف بو    . هاي روحانيت در آينده    اي بود براي مبارزات و حركت      زمينه
. خـواهم بيـاورم   من اآلن اسـم نمـي     . گفتند  آمدند در جلسه و چيزي نمي       مي. كردند  كاري مي   كار بودند و محافظه    ها هم مالحظه   بعضي. بودند

از كـساني كـه در امـضا        . دنـد كر  خواستيم امضا كنند، به زحمت امضا مـي         حتّي يك چيزي را كه مي     . زدند  بعضي اصالً يك كلمه حرف نمي     
ي آقايـان و بـه        بـرد در خانـه      داشت مي   ها را برمي   وقت جوان بود، اين اعالميه      آنبا اين كه    . گرفتن خيلي نقش داشت، مرحوم محمد ما بود       

و روز در زنـدان     ود ها، يكي دو مرتبه بازداشت شد و يك مرتبـه سـي            گرفت و به خاطر همين امضا گرفتن        ها امضا مي    آن  عناوين مختلف از    
  .1ماند و بعد آزاد شد

  ي تاريخي يك نكته

به عنوان ايـن كـه يـك واقعيـت     . گويم البته به عنوان تنقيص نمي. جا، به عنوان اين كه در تاريخ بماند، بگويم        من يك نكته را در همين     
اي، آقاي هاشمي رفسنجاني، آقـاي       آقاي خامنه ي قم، نوعاً آقاي اميني،        ي علميه   ي مدرسين حوزه    كنم و آن اين كه در جلسه        است عرض مي  

ولـي آقـاي    . كـرد    هـم شـركت مـي      مرحوم آقاي قدوسـي   . كردند  آذري، آقاي ابطحي، آقاي مكارم، آقاي سبحاني، و ديگر آقايان شركت مي           
شـدت   يشان بود، بهي ا شد و مسؤوليتش به عهده ي بابرنامه محسوب مي    ي حقاني، كه يك مدرسه      قدوسي از طرح مسائل انقالب در مدرسه      

دانست و گـاهي      ها را به ضرر مدرسه مي       جا راه پيدا كند و اين       هاي آقاي خميني به آن      داد مسائل انقالب و حرف      كرد و اجازه نمي     پرهيز مي 
                                                

تر مركزي حزب جمهوري اسالمي به شـهادت        ، در انفجار دف   1360والمسلمين مرحوم حاج شيخ محمد منتظري در روز هفتم تير ماه              حجةاالسالم 1
  .در قم به خاك سپرده شد) س(رسيد و در حرم حضرت معصومه 
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البتـه  . داد  ميشد و اين از چيزهايي بود كه ما را زجر    اهللا خميني و نقل فتواهاي ايشان در مدرسه جلوگيري مي           ي آيت   حتّي از تدريس رساله   
شدند و يا   هايي را كه در مسائل سياسي وارد مي         شد، تقريباً به همين شكل بود و طلبه         ي رضويه هم كه زير نظر آقاي شرعي اداره مي           مدرسه

 ايـن مـسائل و      كردند و به طور كلي، در تمام دوران قبل از انقالب، آقايان نوعاً با طـرح                 خواندند، بسا از مدرسه اخراج مي       حتّي روزنامه مي  
. هـا حـساس نـشود    آن ي   نظرشان اين بوده كه دولت روي مدرسـه البد.  ها در مسائل مربوط به مبارزه و انقالب مخالف بودند       شركت طلبه 

هاي حساس انقالب را به عنوان انقـالب و          اند صددرصد انقالبي و اكثر پست      ي حقاني، شده    هاي مدرسه  ولي اآلن جمعي از طالب آن دوره      
تـر   اهللا ميالنـي بـيش   ي حقاني در آن زمان، به مرحوم آيت در حقيقت مسؤولين مدرسه. اند عنوان طرفداري از امام خميني در دست گرفته      به  

  .هاي ايشان، نوعاً موافق نبودند توجه و عنايت داشتند و با امام خميني و حركت

   آنان نقش اصلي را به عهده داشتند؟يك از ي مدرسين به ابتكار چه كسي بود و كدام اساساً تشكيل جامعه

منتها ما اطراف آقاي خميني بـوديم و بـا       . ي مدرسين احساس مسؤوليتي بود كه كرديم و كسي ما را به اين كار امر نكرد                 تشكيل جامعه 
حـساس وظيفـه در   همه از روي اخالص و ا . كرديم به سهم خود كاري بايد انجام بدهيم         هاي ايشان موافق بوديم و احساس مي       گيري  موضع

. كـرديم  ها را چاپ مـي  فرستاديم يا اعالميه    طرف مي   طرف و آن    گذاشتيم و افراد را به اين       خودمان پول روي هم مي    . اين كار وارد شده بودند    
داً تحـت   ي يازده نفـري هـم كـه بعـ          بلكه يك جلسه  . رسيد  گفتند اگر فعاليت شماها نبود، اين كار به نتيجه نمي           حتّي خود آقايان مراجع مي    

تـري   خواستيم يـك كارهـاي اساسـي        ي مدرسين بود كه مي      اي متأثر از تشكيل جامعه     تشكيل شد، تا اندازه   » هاي حوزه  اصالح برنامه «عنوان  
  .انجام بدهيم

گرفـت و يـا     مـي داديد، با نظر امام خميني انجام   هايي كه حضرتعالي و ديگر آقايان براي هماهنگي مراجع و مدرسين حوزه انجام مي               آيا فعاليت 
  اين كه ابتكار خودتان بود؟

. خواسـتيم كمـك مراجـع باشـيم         هاي ايالتي و واليتي و بعدش در رفراندوم بـود كـه مـي               ي انجمن   ي مدرسين در قضيه     فعاليت جامعه 
 توزيع كنيم و از اين نـوع كارهـا          ها را چاپ و     آن  ها اعالميه بدهيم و       آن  هايشان را برسانيم يا خودمان در تأييد و پشتيباني از            اصطالح نامه  به

وقت چاپخانه يا دستگاه تكثير در اختيار ما نبود تا بخواهيم مخفيانه چاپ يا تايپ و تكثير كنيم و                     چون آن . وقت خيلي هم مشكل بود      كه آن 
ش مدرسين حوزه و افراد مرتبط با       خواست و نيروهاي    ي اين كارها نيرو مي      همه. ها را به دست افراد ديگر برسانند        آن  به افراد مطمئني بدهيم     

  . خودشان بودها بودند و تشكل آنان به ابتكار آن 

  تري داشتند؟ دادند؟ از  آن ميان چه كساني فعاليت بيش ي مدرسين را تشكيل مي وقت جامعه چه كساني آن

اي  قـاي هاشـمي رفـسنجاني و آقـاي خامنـه         ولي من بودم، آقاي رباني شيرازي و آقاي آذري قمي، آ          . ها يادم نيست    آن  ي    البته اآلن همه  
اعضاي ديگـر آن، آقـاي حـاج شـيخ          . كردند  خواستيم شركت مي    ها مي   آن  آقا مرتضي حائري بودند كه گاهي از          آقاي سلطاني و حاج   . بودند

 ابوالفضل خوانـساري،    خوانند، آقاي حاج شيخ     آقا مهدي حائري تهراني كه اآلن ظاهراً در مسجد ارك نماز مي             پناهي، آقاي حاج   محسن حرم 
اني، آقاي مشكيني، آقاي احمدي ميانجي، آقاي اميني، آقاي مكارم شيرازي، آقاي سبحاني، آقاي              حآقاي ابطحي كاشاني، آقاي سيد مهدي رو      

 طـاهري   آبادي، آقاي تقديري، آقاي محفوظي، آقاي رباني املشي، آقاي نوري همداني، آقاي گرامـي، آقـاي                فاضل لنكراني، آقاي محمد شاه    
هـا مقيـد      بعضي منتها. آبادي، آقاي طاهر شمس، آقاي محمدي گيالني، آقاي خزعلي، آقاي جنتي، آقاي محصلي، و افراد ديگري بودند                 خرم

شـدند امضايـشان در ورقـه باشـد، مـا             كردند و راضي مـي      ها همين كه در جلسه شركت مي        آمدند و بعضي    بودند و فعال بودند و مرتب مي      
من و آقـاي ربـاني      . گذاشتيم  ها تجليل شده باشد، امضايشان را در اول امضاها مي           آن  يم و گاهي اوقات هم براي اين كه از          شد  خوشحال مي 
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ي مدرسين بـه خـاطر پيـشبرد اهـداف حـوزه و       تر بوديم و باألخره تشكيل جامعه شيرازي و آقاي آذري و آقاي هاشمي، تقريباً از بقيه فعال     
تدريج تقريباً استقالل خود را از دسـت داد و بـه صـورت يـك ارگـان                   ولي پس از پيروزي انقالب به     . گان فعالي بود  مراجع بود و انصافاً ار    

  .ي حوزوي داشته باشد وابسته به دولت درآمد و چنين نيست كه صددرصد جنبه نيمه

  هاي حوزه ي يازده نفره تحت عنوان اصالح برنامه جلسه

بفرماييد آيا ايـن    . تشكيل شده بود  » هاي حوزه  اصالح برنامه «اي اشاره داشتيد كه تحت عنوان         نفره ي يازده   به جلسه  حضرتعالي در بيانات خود،   
ي مدرسين بوده يا با آن تفاوت داشته است؟ همچنين بفرماييد اين يازده نفر چه كساني بودنـد و چـه اهـدافي را در نظـر         ي جامعه   همان جلسه 

  داشتيد؟

كرديم كه كـار      ما در حقيقت احساس مي    . ي مدرسين و يك كار ديگري بود        ي جامعه   طور كلي غير از جلسه    ي يازده نفره، به       آن جلسه 
هـاي   خواهيم برنامـه    ي سري بود براي اهداف بزرگ، و زير پوشش اين كه مي             ي يازده نفري، يك جلسه      در حقيقت جلسه  . اساسي بايد كرد  

البته خود اصالح حوزه هم يـك  . ي سياسي داشت در حالي كه جنبه  . يل داده بوديم  هاي درسي را اصالح و بررسي كنيم، تشك         حوزه و كتاب  
آيـد بايـد كنترلـي بـر      هاي درسي بايد تغيير كند و اين كه هر كس به حـوزه مـي               هايش را بايد تنظيم كرد، كتاب        برنامه .قسمت از برنامه بود   

اين فكرها در مغز ما بود     . كن است بيايد، كمونيست ممكن است بيايد      ي درسي و اخالقي داشته باشد، جاسوس مم        كارهاي او باشد، پرونده   
بـاألخره بـر    . جا پيشرفت كند و اين نياز به برنامه دارد          اسالم بايد همه  . گفتيم حوزه خودش را بايد اصالح كند تا جامعه را اصالح كند             و مي 

من، مرحوم آقاي رباني شيرازي، آقاي مشكيني، آقاي        : رسيد  نفر مي اساس اين مسائل، اين جمع را تشكيل داده بوديم كه تعدادشان به يازده              
، آقـاي مـصباح     )آسيد علي آقا و آسيد محمـد آقـا        (اي    آذري قمي، آقاي اميني، مرحوم آقاي قدوسي، آقاي هاشمي رفسنجاني، آقايان خامنه           

آقاي مـصباح   . شديم  ، كه مجموعاً يازده نفر مي     )استترديد از من    (آقا مهدي حائري تهراني       يزدي، و مرحوم آقاي حيدري نهاوندي يا حاج       
 سيـستم تـشكيالتي چهـل پنجـاه         ي خيلي مفصل بـا     فكري كرده و يك اساسنامه     اي با افرادي هم     آقاي محمد خامنه  . يزدي منشي جلسه بود   

دن اين اساسنامه بـه دسـت سـاواك،    نويس براي طرح در جلسه آورده بود كه بعد از لو رفتن قضايا و افتا صفحه نوشته بود و به عنوان پيش      
هـاي حـوزه،      هاي امـور درسـي و كتـاب        ها، كميته   ي شهرستان  هاي مختلف، كميته   در اين اساسنامه، كميته   .  كرد براي ما خيلي درسر درست    

 چند نـسخه از آن      .شده هم نوشته شده بود     كشي ي اطالعات و ضد اطالعات، و از اين قبيل موارد آمده بود و با خط خيلي زيبا و خط                   كميته
ي ما بـود، ولـي    ها هم در خانه آن اتفاقاً بعداً كه از طرف ساواك آمدند منزل ما را گشتند، يكي از     . را تكثير كردند و در اختيار افراد گذاشتند       

 و به خاطر اين قضيه ما را پيدا كرده بودند) دارالعلم(فروشي آقاي آذري  ي كتاب بعد از مدتي يك نسخه از آن را در مغازه. پيدا نكرده بودند
  .ي ما گذاشته بودند بازجويي كردند و با آقاي آذري مواجهه دادند و در دادگاه هم يك نسخه از آن را روي پرونده

  اآلن متن آن نزد شما موجود است؟

جود باشد يا بعضي آقايـان      هاي ساواك مو   شايد در پرونده  . حدود چهل پنجاه صفحه بود    . ي جالبي بود    جزوه .اآلن من متن آن را ندارم     
  .اند اند و روي آن معركه گرفته كرد آن را با سنجاق طال نزد شاه برده مرحوم آقاي قدوسي نقل مي. داشته باشند
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  از طرف حكومت براي مقابله با روحانيت » دارالترويج«تأسيس 

چه كساني از علما در ارتباط بـا آن  .  رژيم شاه تأسيس شده بوداز طرف » دارالترويج«اي به نام     ي قم، مؤسسه    ي علميه   ها در حوزه   در همان زمان  
در ها؟ و آيا حضرتعالي  شد، با توجه به تشابه اسمي بين آن اهللا شريعتمداري هم به اين قضيه مربوط مي مرحوم آيت» دارالتبليغ«فعال بودند و آيا 

  خنثي كردن دارالترويج فعاليتي داشتيد يا خير؟

چهار تا آخونـد    . متكي به يك مرجع و يا پايگاهي در روحانيت نبود         . دانستند  اين را همه مي   .  خيلي چيز مبتذلي بود    ، اصالً »دارالترويج«
كردند كه به استقبال شاه ببرنـد         چهار تا آخوند را پيدا مي     . را راه انداخته بودند كه ببرندشان تهران، نشان بدهند كه آخوندها هم با ما هستند              

از اوقاف يـك كمكـي بـه        . حتّي آقاي شريعتمداري هم با آن موافقت نداشت       . دارالترويج پيش همه بدنام بود    . ت كنند و در مراسم شاه شرك    
  .ريشه بود از بين رفت كردند و بعد هم چون بي ها مي آن 

  اهللا شريعتمداري  توسط آيت» دارالتبليغ«تأسيس 

اي  اهللا خميني هم با دارالتبليغ، به اين معنا كه مؤسسه           مخالفت آيت . اشتسر و صورت خيلي خوب د     . خيلي آبرومند بود  » دارالتبليغ«اما  
در وقتـي كـه مـا    . اش اين بود كه طرح آن در شرايط فعلي يك كانال انحرافي اسـت           ايشان عقيده . براي تربيت مبلغ وجود داشته باشد، نبود      

شود كه افكار يك عده در ايـن     خواهيم مبلغ تربيت كنيم، سبب مي        مي كنيم، مطرح كردن اين معنا كه ما        داريم با نظام شاه و دولت مبارزه مي       
هايي كه در مبارزه بودند،  آن ي انجمن حجتيه كه آن هم همين اشكال را داشت و  نظير مسأله. مسير قرار بگيرد و از اصل مبارزه غفلت بكنند     

خواهند افكار    مي. ها يك خط  انحرافي است       عمده كردن مبارزه با بهايي    ي    كنيم، مسأله   گفتند وقتي داريم با نظام و با رژيم شاه مبارزه مي            مي
رژيـم كـاري    كنيم و ديگر بـا        ها را بياندازند در يك كانال انحرافي و سرشان را بند كنند به اين كه حاال داريم با فالن بهايي مبارزه مي                      جوان

 تندي كه افكار انقالبي داشتند و دنبال اين بودند كه كاري انجام بدهنـد،               هاي داغ و   بسياري از اين جوان   . طور هم بود    نداشته باشند و همين   
خـواهيم در راهمـان       شد كه اگـر مـي       ها تلقين مي    آن  ها و بالنتيجه در مخالفت با رژيم كوتاه آمدند و بلكه به               افتادند در مسير مبارزه با بهايي     

اهللا خميني هم نظرشـان بـه دارالتبليـغ           آيت. ي بهاييت را بكنيم     ين كه بتوانيم ريشه    بايستي حاال با رژيم كاري نداشته باشيم تا ا         پيروز بشويم، 
روي اين جهـت، آقـاي خمينـي        . وقت در افتتاح دارالتبليغ، از قرار منقول، رئيس ساواك وقت هم شركت كرده بود               آن. چنين چيزي بود   يك

آقـاي  . البتـه دارالتبليـغ سروصـورتش خيلـي خـوب بـود           . كـرديم   ت مـي  مخالف بود و ما هم كه در مسير مبارزه قرار داشتيم، با آن مخالفـ              
. جاهـا مبلـغ بفرسـتيم    خواهيم طلبه بياوريم تربيت كنيم و بـه آن       جاي دنيا، از آفريقا، از آمريكا، از اروپا، مي         گفتند ما از همه     شريعتمداري مي 

گفتنـد عمـل      مـي .  قم، افتادند در مسير تـدريس در دارالتبليـغ         خواستند كاري كرده باشند، از علما و مدرسين         جوري بود كه يك عده كه مي      
گفتيم اين  ما مي. خوريم، مبارزه با شاه مشت روي سندان كوبيدن است         رسد، شكست مي    مخالفت با رژيم شاه به جايي نمي      . مثبت اين است  

ها و مدرسـين و   با اين قضيه طلبه. د او جهت پيدا كند  فاسها ايجاد شده است، بايد در مسير مبارزه با شاه و رژيم               افكار انقالبي كه در جوان    
كردند و در حقيقـت از مبـارزه بـا     يك عده طرفدار آقاي شريعتمداري بودند كه در دارالتبليغ تدريس مي         . فضال و علماي قم دو دسته شدند      

در صورتي كه در    . كردند  ي خميني جانبداري مي   اي ديگر در مسير مبارزه با شاه و دستگاه حاكم قرار گرفته و از آقا               رژيم جدا شدند، و عده    
كـساني كـه   . به هر حـال، دارالتبليـغ سـبب شـد كـه حـوزه دو دسـته شـود           . ها با هم بودند     ي اين   هاي ايالتي و واليتي، همه      ي انجمن   قضيه
كنند، دلـشان بـه همـين جهـت      كنند و مبلغ تربيت مي     خواستند سرشان را درد نياورند و اسمش هم اين باشد كه دارند كاري اسالمي مي                مي

  .اي به مبارزه با رژيم بود شد بگويي كه اين كار ضربه در حقيقت مي. خوش بود
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  ي مكتب اسالم مجله

اهللا مطهري و افراد ديگري از اين  فكر شما، يعني مرحوم آيت   حضرتعالي كه فرموديد علت مخالفت شما با دارالتبليغ اين بوده، چطور شد كه هم             
  نوشتند؟ مقاله مي» مكتب اسالم«ي  كردند و در مجله هاي دارالتبليغ شركت مي ي از برنامهقبيل، در بعض

. اگرچه آقاي شريعتمداري مؤسس آن بودنـد . اين مجله مربوط به دارالتبليغ نبود. ي جدا بود ، يك مسأله»مكتب اسالم«ي  ي مجله  مسأله
اما شـجاعت آن معنـا را كـه بخواهنـد بـا شـاه دربيافتنـد،         . طلب بودند    اصالح ذاتاً. آقاي شريعتمداري يك سنخ كارهاي روشنفكري داشتند      

كردنـد و   مكتب اسالم را آقاي مكارم و آقاي سبحاني و بعضي ديگر از فضال اداره مـي . خواست كار اصالحي بكنند    ولي دلشان مي  . نداشتند
ها در كار مقالـه نوشـتن و    وقت كه اصالً طلبه اي بود كه در آن مجله. تمجله، ارتباطي به دارالتبليغ نداش. كرد آقاي شريعتمداري پشتيباني مي  

ي  ي علميه هم يك مجلـه  شد و در آن زمان اين كار تازگي داشت و يك چيز جالبي بود كه حوزه      جور چيزها نبودند، از حوزه منتشر مي        اين
اين مجله در زمان آقاي بروجردي شروع شده بود         . فع حوزه بود  آمد و به ن     وقت يك چيز آبرومندي به نظر مي        مكتب اسالم، آن  . تبليغي دارد 

ي  گونه كه عرض كردم، وقتي آغاز به كار كرد كه مبـارزه شـروع شـده بـود و قـضيه      ولي دارالتبليغ، همان. كردند و ايشان نيز آن را تأييد مي     
اسمش ايـن  . اما ظاهرش خيلي خوب بود. انحرافي استرسيد در اين شرايط، يك كانال  گانه و رفراندوم مطرح بود و به نظر مي       لوايح شش 

جا مبلغ و ايادي داشته باشيم و تبليغ اسـالم بكنـيم، اگـر                خواهيم مبلغ تربيت بكنيم، ما بايد كار زيربنايي بكنيم، ما بايد در همه              بود كه ما مي   
آقاي مطهري هم از وقتـي رفتـه بـود تهـران، ديگـر              . كنيمتوانيم كاري ب    كنيم و مي     بالنتيجه قدرت پيدا مي    هاي مبلغ خوب داشته باشيم      طلبه

توانست مثل    خودش را حفظ كرده بود، اما نمي      در دانشگاه، اگرچه استقالل     . توانست باشد   خيلي در جريان مبارزات به صورت مستقيم نمي       
گفت   مي. كرد  ن در دانشگاه كارهاي تربيتي مي     ايشا. اش اين بود كه بايد كارهاي علمي و تربيتي كرد          ايشان عقيده . ما در مبارزات شركت كند    

دارالتبليغ هم براي تربيت مبلغ و پياده كردن اسالم و رسـاندن صـداي   . دار و مريز رفت كه بتوانيم خودمان را حفظ كنيم و كار كنيم             بايد كج 
مـا هـم مخـالف    . صل اين كار مخالف نبودند    كرد و آقاي خميني هم با ا        ريزي مي  اسالم به آفريقا و اروپا و ساير كشورها، يك اساسي را پي           

انـد و نيروهـا را بـه آن مـسير            ها كانال انحرافي درست كـرده       گفتيم چرا حاال كه ما دستمان به يك كار اساسي بند شده، اين              ولي مي . نبوديم
 كه مثل آقاي خميني بخواهد بـا رژيـم   اما آن شجاعتي را. جور نبود كه با رژيم شاه ساخته باشند دهند؟ البته آقاي شريعتمداري اين   سوق مي 

  .دربيافتد، نداشت

  ي فيضيه ماجراي يورش كماندوهاي شاه به مدرسه

هـا، بـه مـاجراي        آن  اهللا شـريعتمداري و روحيـات         اهللا خميني و آيـت      هاي آيت  جاست براي روشن شدن تفاوت ديدگاه      جا، به   در همين 
رفتم   من صبح زود داشتم مي    . بود) 1342سال  ) (ع( عيد نوروز و روز وفات امام صادق         ايام. ي فيضيه اشاره كنم     ريختن كماندوها به مدرسه   

اهللا خميني روضه، ديدم از دبيرستان حكيم نظامي قم، شايد حدود هزار نفر آمدند بيـرون و آمدنـد منـزل آقـاي خمينـي و منـزل                              منزل آيت 
. اي را اجرا كنند جا برنامه اند اين ها آمده مشخص بود كه اين. ز جمعيت شدكوچه و اطراف پر ا. ديگري را كه كنار منزل ايشان بود پر كردند      

ها به جلوي سرشان پيـدا   هايشان را برداشته بودند و خط كاله      افسر و كماندو بودند كه كاله     . ها افراد عادي نيستند     كامالً مشخص بود كه اين    
ايـشان گفتنـد بلـه،      . ها منظوري دارند    به ايشان گفتم گويا اين    . ميني نشسته بودم  جا كنار آقاي خ      آن من در . ها سربرهنه بودند    آن  ي    همه. بود
ها را تهديد     آن  وقت ايشان آقاي خلخالي و آقاي موحدي كرماني را ظاهراً فرستادند كه در منبر                 آن. اند جلسه را به هم بزنند      القاعده آمده  علي

افـتم   جا بفرستد يا كاري بكند كه بخواهد مجلس را به هم بزند، من راه مي          صلوات بي  جا كسي   چه اين   اعالم كنيد اگر چنان   : كنند و فرمودند  
شـوم    جا حرف بزنم، بلند مـي       من به جاي اين كه اين     . خيال نكنيد كه من از اين چيزها وحشت دارم        . زنم  هايم را مي   آيم در صحن حرف     مي
جـا   مواظب باشيد دست از پا خطا نكنيـد و كـسي صـلوات بـي       . نمز  هايم را مي   و در جامعه حرف   ) س(آيم در صحن حضرت معصومه        مي

آقـاي  . ي حجتيـه    بعد كه روضه تمام شد، اين عده بلند شدند رفتنـد مدرسـه            . جا نتوانستند كاري بكنند     ها در آن    آن  با اين تهديدها،    . نفرستد
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نامـه اجـرا نكـرده بودنـد تـا ايـن كـه عـصر رفتنـد          جا هم بر آن. بود) ع(روز وفات امام جعفر صادق . روضه داشتجا   شريعتمداري در آن  
ي فيـضيه را بـه بـار     ي مدرسـه  جا اجرا كردنـد و آن فاجعـه   ي خودشان را كه ايجاد رعب در روحانيت بود، در آن          ي فيضيه و برنامه     مدرسه
ي  در مدرسـه ) ع(ات امـام صـادق   اهللا گلپايگاني در روز وف ي آيت يكي از مسائلي كه در ذهن من خلجان دارد، اين است كه روضه      . آوردند

ي فيضيه، تـا آن سـال سـابقه           اهللا گلپايگاني در مدرسه     ي آيت  روضه. فيضيه را كه آن فاجعه در آن به وجود آمد، چه كسي پيشنهاد كرده بود              
. گرفـت   ضه مـي  اش رو  آقاي خميني در خانه   . اش روضه گرفت   همان سال هم در خانه    . گرفت  اش روضه مي   ها در خانه   ايشان صبح . نداشت

امـا  . اش روضـه گرفتـه بـود       آقاي گلپايگاني هم صبح، طبق معمـول در خانـه         . گرفتند  ي حجتيه روضه مي     آقاي شريعتمداري هم در مدرسه    
باألخره تا آن سـال، ايـشان در        . دانم  اي بود و چه كسي آن را پيشنهاد كرده بود، نمي            انگيزه ي فيضيه به چه     ي عصر در مدرسه    تشكيل روضه 

در آن روز عصر، از طرف ايشان مجلس روضه برقرار شده بود و خود ايشان هم شركت كرده بودنـد و                     . ي فيضيه روضه نگرفته بود      رسهمد
 هزار نفر بودند، به فرماندهي سـرهنگ مولـوي، در           مجلس خيلي مفصلي بود و آقاي حاج انصاري منبر رفت و باألخره كماندوها كه حدود              

ي  هـا را كتـك زدنـد و عـده           جمع كثيري از طلبـه    . بار را درست كردند    ي فجيع و تأسف     ه هم زدند و آن صحنه     ي فيضيه مجلس را ب      مدرسه
ي علميه زيـاد اهانـت    به مراجع و علما و طالب و حوزه . زيادي مجروح شدند و اموال و كتب را آتش زدند و گفته شد بعضي كشته شدند               

در همان ايام من رفتم منزل آقاي شريعتمداري، ايشان گفتند شما آقاي خمينـي              . يده بود آقاي شريعتمداري از اين قضيه حسابي ترس      . كردند
هـا    شـما از قـول مـن بـه ايـشان بگوييـد ايـن              . خواهند صحبت كنند يا اعالميه بدهند       ام كه ايشان مي    گفت من شنيده  . بينيد؟ گفتم بله    را مي 
ها بـراي ايـن كارهـا دسـتور      براي من از تهران اطالع آمده كه اين      . ها دستور دارند    اين. شان اين است كه شما و من را از ميان بردارند           برنامه

هـا اآلن كـه بـا ايـن           ايـن . ر رفتند، يك بار هم مالحظه بكنند      تكه يك بار تند   شما به ايشان بگوييد     . شود  چيز خراب مي    دارند و بالنتيجه همه   
بايستي يـك   . اند و اآلن جاي صحبت و اعالميه نيست        كاري كردند، دستور داشته    ها را زدند و به اين شكل كتك         جور طلبه   وضع آمدند و اين   

من رفتم به آقـاي خمينـي مطالـب ايـشان را     . شما اين پيغام را از من به ايشان برسانيد. قدري صبر كنيم تا مشورت كنيم ببينيم چه بايد كرد    
اآلن وقـت  . ي فيـضيه را درسـت كردنـد    ي مدرسـه  هـا فاجعـه   ايـن . ستتازه اآلن وقت كار ا    . آقاي خميني گفتند ايشان ترسيده است     . گفتم
دوسـتي   وقت ايشان يك اعالميه دادند خطاب به علماي تهران، با عنـوان شـاه               ما بياييم ساكت بنشينيم؟ آن    . خواني است   برداري و روضه   بهره

در . ي تندي بود   ، كه خيلي اعالميه   ... كوبيدن روحانيت  دوستي يعني  دوستي يعني ضربه زدن به پيكر قرآن و اسالم، شاه          گري، شاه  يعني غارت 
گيري از تهاجم كماندوها به منزل آقاي خميني در منـزل             بودند قم و گفته بود براي پيش       همان وقت مرحوم آقاي لواساني هم از تهران آمده        

خيـر، در    ي مـن را ببنديـد؟ نـه         گفته در خانـه   ايشان را ببنديد كه آقاي خميني خيلي ناراحت و عصباني شده بودند و گفته بودند چه كسي                  
ي فيضيه روز بعد نيز تكرار شد و هدف آنان بـه            ي مدرسه  ضمناً، فاجعه . خواهد بيايد، من مهيا هستم      هر كه مي  . ي من هميشه باز است      خانه

  .رفتي مرحوم امام، آبروي شاه و دولتيان  ولي با اعالميه. خيال خودشان، مرعوب كردن مراجع و علما بود

  ي فرار شاه شايعه

  .اي را خنثي نموديد  وسيله توطئهايد و به اين  حضرتعالي با اصرار مانع رفتن مرحوم امام به حرم مطهر شدهظاهراً بعد از اين قضايا،

. ر كرده سر شب من در خانه نشسته بودم كه كسي آمد و گفت شايع است كه شاه فرا                : جرياني كه به آن اشاره كرديد، از اين قرار است         
به منزل ايشان كه رسيدم، ديـدم       . شد  در راه نيز شايعه شنيده مي     . اهللا خميني حركت كردم     من بالفاصله به سرعت از منزل به قصد منزل آيت         

زاري، و سـرهنگ اشـرفي، در حـالي كـه لبـاس شخـصي بـه تـن داشـت،           ي آقاي اميني، آقاي حاج سيد محمدحسين الله      جمعي، از جمله  
ايـام هـم ايـام      . اند اطالعي كرده   ها هم اظهار ترديد و بي       آن  شد كه از شهرباني قم سؤال شده،          ان شايعه مطرح بود و گفته مي      اند و هم   نشسته

اهللا خميني به حرم مشرف شوند و غرض، در حقيقت شـعار و تظـاهرات                 در اين اثنا بعضي مصرّ بودند كه آيت       . زيارتي بود و قم شلوغ بود     
من و آقاي اميني با تشرف ايشان به حـرم مخالفـت كـرديم و               . داديم   مي   توطئه ه مشكوك و مورد شبهه بود و احتمال       ولي به نظر، مسأل   . بود
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ولي بـاألخره بـا اصـرار مـا منـصرف           . كردند  ايشان اول قبول نمي   . گفتيم در اين شرايط و شلوغي صحن و حرم، تشرف شما صالح نيست            
حت بودم كه تصميم داشتم اگر ايشان منصرف نـشوند، قبـاي ايـشان را بگيـرم و بكـشم، ولـو                      گفت من به قدري نارا      آقاي اميني مي  . شدند

  .موجب پرت شدن ايشان باشد

  ي فيضيه كمك دكتر واعظي، رئيس بهداري قم، به مجروحان مدرسه

عاملي در منزل   جواد جبل جا يك جريان را نقل كنم كه داستان شنيدني است و آن اين كه يك روز من با مرحوم آقاي شيخ عبدال                       در اين 
هستم، مرا وزير بهداري فرستاده براي بهداري قم و دستور          » محمدعلي واعظي «آن مرحوم مشغول بحث بوديم كه شخصي آمد و گفت من            

هللا ا اهللا شـريعتمداري، دوم منـزل آيـت    روي، چون پايگاه روحانيت است، به ديدن مراجـع بـرو؛ بـه ترتيـب، اول منـزل آيـت          داده قم كه مي   
مـن  . حاال چون من آشنا نيستم، شما مرا ببريد و به آقايان معرفي كنيد   . اهللا خميني   اهللا مرعشي، و چهارم منزل آيت       گلپايگاني، سوم منزل آيت   

  .ولي چون من با آقاي خميني مربوط بودم، ايشان هم در حقيقت مريد آقاي خميني شد. ايشان را بردم به آقايان معرفي كردم

  ت شما رسيدند و اين امر چه تأثيري در حوادث سياسي قم داشت؟چطور شد خدم

پسر مرحوم حاج شيخ حسن و باجناق دكتـر وحيـد           ). شهر خميني(ي اصفهان    آخوندزاده هم بود، اهل سده    . ايشان يك آدم مذهبي بود    
ي    آن روز كه كماندوها ريختند در مدرسـه        خالصه. خصوص با آقاي خميني مربوط هستيم       بود و البد از جايي شنيده بود كه ما با آقايان، به           

مـا  . تر مجروح شده و در بيمارستان بستري بودند    پنجاه شصت تا طلبه شايد هم بيش      . فيضيه، اين آقاي دكتر واعظي مسؤول بهداري قم بود        
ت سـازمان امنيـت بـه مـن فـشار           گفـ   مرحوم آقاي دكتر واعظي مـي     . آمدند  ها مي   آن  گروه به ديدن     ها رفتيم و مردم هم گروه       آن  هم به ديدن    

دسـته از قـم و تهـران و     كني؟ چـون مـردم دسـته    ها را از بيمارستان بيرون نمي دهد كه چرا اين آورد و مرا مورد عتاب و خطاب قرار مي    مي
آقاي دكتر .  شده بوديي تبليغاتي عجيب گفتند و اين وسيله آمدند و به دولت و سرهنگ مولوي بد و بيراه مي      ها مي   آن  جاهاي ديگر به عيادت     

آورد كـه   اي است كه سازمان امنيت به من فشار مـي  اين چه برنامه . روم  واعظي رفته بود تهران در وزارتخانه و گفته بود من ديگر به قم نمي             
، ولو ايـن  بايد هر كس مجروح است. هميشه در جهان بهداشت و درمان از سياست جداست  . همه مجروحين را از بيمارستان بيرون كنم        اين

هـا را از   من اگـر بخـواهم ايـن   . آورم اي مردم را از ناراحتي بيرون مي من با اين كار تا اندازه    . ي جنگ بياورند، معالجه شود     كه او را از جبهه    
ـ            . كنند  تكه مي   بيمارستان بيرون كنم، مردم من را تكه       و تقديرنامـه هـم   باألخره با اصرار به او گفته بودند تو برگرد برو سر كارت، مـا بـراي ت

  .خالصه مرحوم دكتر واعظي در اين جريان خيلي شجاعت به خرج داد و در مقابل فشار سازمان امنيت ايستاد. فرستيم مي

  آقاي دكتر واعظي همان كسي است كه بعد از انقالب مدتي استاندار اصفهان شد؟

آقاي خميني هم به ايشان عالقه داشت و تقريبـاً          .  خيلي صميمي بود   ي ما با ايشان      رابطه .بله؛ ايشان بعد از انقالب استاندار اصفهان شد       
ما هـر وقـت     . رفت تهران، پاتوق او منزل دكتر واعظي بود         قبل از پيروزي انقالب، مرحوم محمد ما هر وقت مي         . محرم اسرار ايشان هم بود    

خانم ايشان هم خدا خيرش بدهـد، اگـر اعالميـه    . و انقالبمنزل ايشان شده بود مركز سياست . رفتيم منزل دكتر واعظي     رفتيم تهران، مي    مي
يك وقت مرحوم محمد يك بقچه اعالميه بـه پـشت           . انداخت و در جريان انقالب فعال بود        ها مي  گرفت و در خانه     ها را مي    داشتيم، اعالميه 

ته بود من چيزيم نيست، اما ايـن چـه وضـع            دكتر واعظي گف  . ي دكتر واعظي    شب رفته بود خانه    نصفونيم بعد از     انداخته بود و ساعت يك    
  .اما يك جوري بيا كه موجب سوءظن پليس نشود. گويم نيا من نمي. آمدن است



  97  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

  تبليغات عليه روحانيت و به سربازي بردن طالب 

ازي بـردن طـالب بـه       ي استقبال توسط مراجع، و نيز از جريان سرب         تحريم بيرون آمدن طالب از خانه و حضور در صحنه         از آمدن شاه به قم و       
  .ايد بفرماييد ي فيضيه، اگر حضرتعالي خاطراتي داريد يا فعاليت خاصي داشته ي مدرسه دستور شاه پس از قضيه

. هـا شكـست خـورده بودنـد         هاي ايالتي و واليتي، كار روحانيت رونق پيدا كرده بود و دولتـي              ي انجمن   در جريان مبارزات عليه اليحه    
جا كه مركز مبارزه در قم بـود، شـاه بـه              گانه، شاه شخصاً وارد صحنه شد و از آن          ن اساس، در جريان لوايح شش     بر اي . وضعشان خوب نبود  

 شاه فراهم   ي آمدن   براي اين كه زمينه   . الشعاع قدرت خود قرار دهد     اين نتيجه رسيد كه خودش بيايد قم و روحانيت را له كند و آن را تحت               
مـن يـادم هـست      . دادنـد   ها عليه روحانيت شعار مـي      ها نشانده بودند و در خيابان      ه بودند و در ماشين    ها را جمع كرد    شود، يك عده از الت    

هـايي كـه خـوب و     آدم. دادنـد  گفتنـد و فحـش مـي        جلوي مسجد امام حسن قم، هفت هشت نفر از همين اوباش به آخونـدها متلـك مـي                 
خواستند دستشان بـه دم      هايي كه مي    آن  مسير شاه براي استقبال، يك عده از        هاي   در خيابان . هايشان باشخصيت بودند، رفته بودند درون خانه     

اتفاقاً شاه از يك طـرف ديگـر        . هاي زيادي زده بودند    نصرت طاق. خواهند كاسبي كنند    ها مي   گاو بند باشد، چون براي ثوابش كه نيست، اين        
ايـم كـه     تيمسار اويسي هم كارگردان قضيه بود و ما نشنيده        . ر رفت ها هم هد   نصرت ي طاق   همه. آمد و يكدفعه در ميدان آستانه پيدايش شد       

باألخره شـاه بـراي ايـن كـه اظهـار           . هايشان ي آخوندها رفته بودند درون خانه       همه. آخوندها براي تماشا يا استقبال دور و برش رفته باشند         
ولي آمدن شاه خيلي بـه  .  يك چنين مسافرتي به قم كرد     قدرت كرده باشد و آن قدرت و صولتي را كه براي روحانيت پيدا شده بود بشكند،               

ها را     شد و بعد از آن هم طلبه       ي فيضيه حدود دو ماه بعد حمله        بعد از رفتن شاه بود كه حوادث بعدي اتفاق افتاد و به مدرسه            . نفعشان نشد 
گرفتنـد   خـورد، مـي   دنـد بـه درد سـربازي مـي    دي هر آخوندي را كه مـي . براي سربازي گرفتند و اين آخرين تيري بود كه در تركش داشتند         

ها را    اهللا خميني نشسته بوديم، گفتم طلبه       بعد ما يك وقتي پيش آيت     . از جمله همين آقاي هاشمي رفسنجاني را هم بردند سربازي         . بردند  مي
ك كسي يك اسلحه به دوشـش اسـت،   بيند ي براي اين كه اين آخوند جماعت تا مي. ايشان گفتند اتفاقاً چيز بدي نيست. برند به سربازي مي 

آدم بايـد تيرانـدازي بلـد       . شـوند    داشته باشند، شجاع و ورزيده مي      جور چيزها سروكار    جا با سالح و با اين       ها بروند آن    اين. كند  وحشت مي 
. ام جنـگ هـم كـرده   بعد خود ايشان به مناسبت گفتند من تيراندازي خوب بلدم،      . يك وقت اگر چيزي پيش آمد، بايد جنگ بلد باشد         . باشد

اين درسـت نيـست     . ها مبارزه كردم    آن  هايي بودم كه اسلحه دست گرفتم و رفتم با            آن  يك وقتي خوانين آمدند خمين را غارت كنند، من از           
 خالصـه  .ها هم بروند، دستشان با سالح آشنا بشود، شجاع و ورزيـده بـشوند           بگذار طلبه . كه آخوندها با اسلحه و با سالح روز آشنا نباشند         

  .ها، از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني، از سربازي فرار كردند آن ولي بعضي از . يك عده را گرفتند بردند

  انعكاس اين عمل در بين مردم چگونه بود؟

  .كردند ها مردم به نفع روحانيت قضاوت مي وقت آن. كردند مردم حمل بر مظلوميت آخوندها مي

  ي درس مراجع در اين مسجدارعاب متولي مسجد اعظم براي تعطيل

اهللا    حضرتعالي و مرحوم امـام و آيـت        ي قم، گويا مدتي درب مسجد اعظم را به روي           ي علميه   ي فيضيه و ارعاب حوزه      پس از هجوم به مدرسه    
  علت آن چه بود؟. شريعتمداري بسته بودند

هـا كـرده بودنـد،        آن   از جملـه كارهـايي كـه         .در آن زمان، هم درس آقاي خميني و هم درس آقاي شريعتمداري در مسجد اعظم بـود                
بعد ايشان هم گفته بودند كه بروند درهاي مسجد را ببندنـد كـه آقايـان نرونـد درس و در نتيجـه وقتـي                         . ترساندن متولي مسجد اعظم بود    
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در . شريعتمداريشروع كردند؛ هم آقاي خميني و هم آقاي ) س(درهاي مسجد اعظم بسته شد، آقايان درس را در صحن حضرت معصومه 
كـردم كـه در درس        كردم و ديگران را هم تـشويق مـي          آن زمان من خودم براي تشجيع و ترغيب ديگران، در درس آقاي خميني شركت مي              

اتفاقـاً يـك روز در همـان ايـام، آقـاي خمينـي داشـت                . شد شركت كنند    ايشان و درس آقاي شريعتمداري كه در صحن كوچك برگزار مي          
آينـد، نمازشـان      روند تهـران و مـي       اي يك بار يا دو بار مي       كساني كه كاسب هستند و هفته     كرد كه مثالً      را مطرح مي  » تمامقصر و ا  «ي    مسأله

البته بعد حاجي احمد يا آقاي آقا محمدحسن        . ها تمام است و مقداري سر اين مسأله بحث شد           آن  شكسته است و من اشكال كردم كه نماز         
 خالصه اشتباه شده و عذرخواهي كرده بود و آقاي خميني گفته بودند من جايي كه كسي اختياردارش باشـد                    رفته بود پيش آقاي خميني كه     

 بعد باألخره با اصرار زياد ايشان را راضي كرده بودند كه در همان مـسجد اعظـم    .روم كه مال خدا باشد      من جايي مي  . روم درس بگويم    نمي
من هم آمدم بيرون، پـشت در سـالن         . در سالن مسجد اعظم را بر روي ما بستند        . را درآوردند بر سر ما هم يك بار اين بازي         . درس بگويند 

كردنـد،    خوب، متولي مسجد اعظم را گـاهي تهديـد مـي          . بعد در را بر روي ما باز كردند       . يكي دو روز همين شكل بود     . مسجد درس گفتم  
  .زدند، خدا ايشان را هم رحمت كند گولش مي

  ي فيضيه دمي براي بازسازي مدرسههاي مر آوري كمك جمع

آوري   به اين مدرسه، توسط امام بازسازي بشود و مبالغي نيـز جمـع  1342ي رژيم در دوم فروردين  ي فيضيه پس از حمله  گويا قرار بود مدرسه   
  .كم و كيف اين قضيه را اگر يادتان هست بفرماييد. شده بود

بنـا شـد كـساني كـه     .  البته آن روز اسم امام و آقاي شريعتمداري با هم بـود .اتي داشتي تبليغ ي شعاري و مبارزه    تر جنبه   بله؛ اين بيش  
ها حساب   اول از طرف دولت و از طرف ساواك يك تهديدي شده بود كه بانك             . بدهند) بيست ريال (خواهند كمك كنند، اقالً دو تومان         مي

ي فيضيه حساب باز كردند؛ هم تهران، هـم قـم و هـم                به بازسازي مدرسه  ها مقاومت كردند و به عنوان كمك         ذلك، بانك   ولي مع . باز نكنند 
يـك  . كردند گاهي اوقات دويست سيصد نفر مردم در صف ايستاده بودند پول به حـساب بريزنـد                  آمدند، نقل مي    افراد كه مي  . جاهاي ديگر 

خالصه هر كس . يعتمداري پول زيادي جمع شده بودي شعاري پيدا كرده بود و به حساب اين دو نفر، يعني به حساب امام و آقاي شر    جنبه
 صف بودند و حجاب هم داخل هاي بدحجاب و بي حتّي در تهران، زن. گذاشت كجي بكند، به اين حساب پول مي   خواست به رژيم دهن     مي

  .ي همبستگي ملي بود اين خودش يك وسيله. گذاشتند ي فيضيه مي پول به حساب بازسازي مدرسه

  گاني چرا كنار بودند؟اهللا گلپاي آيت

وقتي كه امام را بازداشت كردند، ديگر محـور         . در آن زمان، امام محور بود، بعدش هم آقاي شريعتمداري         . شدند  ايشان وارد صحنه نمي   
  .آقاي شريعتمداري شده بود

  آباد در اعتراض به بازداشت امام تحصن در مسجد بازار نجف

. اي را ترتيب دادند    روزه آباد تحصن هفت    ، به پيشنهاد حضرتعالي، مردم و علماي نجف       1342رداد سال   ظاهراً در اعتراض به بازداشت امام در خ       
  .اگر ممكن است، جزئيات آن را توضيح دهيد

آن زمـان  . اي عليه دستگاه انجام دادند ي فيضيه سخنراني كوبنده    ، در مدرسه  42 سيزدهم خرداد    اهللا خميني در عاشوراي همان سال،       آيت
ي فيضيه سـخنراني داغ و تنـدي كـرده و     آباد شنيدم كه ايشان در مدرسه در نجف. آباد رفتم نجف ام محرم و صفر و ماه رمضان، من ميدر اي 
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هـا بـه حـريم مرجعيـت اهانـت            گفتيم ايـن  . ي جماعت را خبر كردم آمدند      بالفاصله رفتم در مسجد بازار، ائمه     . اند ايشان را بازداشت كرده   
 آقاي قمـي را هـم   .اند به دست بياوريم خوريم تا اين كه خبري از آقاي خميني و علماي ديگر كه گرفته           اين مسجد تكان نمي   اند، ما از     كرده

بـاألخره مـا در مـسجد    . بعضي از علما و فضالي ديگر را هم گرفته بودند. آقاي محالتي را هم از شيراز گرفته بودند      . از مشهد گرفته بودند   
ها هم در آن تحصن شـركت كردنـد و           ها و فرهنگي   ي طبقات، حتّي اداري     همه. شديم و مردم هم به دنبال ما آمدند       آباد متحصن     بازار نجف 

رفتنـد و بـه عنـوان     ها منبـر مـي   منبري. گفتيم چيز مي همه. جمعيت بودمسجد پر از . روز ما در مسجد بوديم هفت شبانه . اجتماع عجيبي بود  
كنيد، روحانيت و مرجعيت است كه هميشه كشور را حفظ كرده، اسالم را حفظ كـرده،                  ما اشتباه مي  گفتند ش   نصيحت، خطاب به دستگاه مي    

يك روز هم من مشغول صـحبت بـودم، از       . آقا باقر تدين، آن روز يك منبر داغ رفت          آقاي حاج . و اآلن به حريم مرجعيت اهانت شده است       
. كننـد   ها نگاه مي    آن  كنند و به      من ديدم مردم دارند وحشت مي     . خل مسجد شدند  دفعه دا  تر كماندو آمدند يك     اصفهان حدود صد نفر يا بيش     

جا رسـيده و روحانيـت و ديـن دارد     بينند كشور به اين ها هم از اين كه مي    اين. ها هم ايراني هستند     ها هم مسلمانند، اين     فوراً گفتم مردم اين   
هـا هـم    آن . هـا، تـرس مـردم را ريخـتم     هستند و با اين صـحبت ) ع(ار امام حسين ها هم مثل شما عزاد اين. شود ناراحتند   زير پا گذاشته مي   

هـا آمـد و    قدر قداست پيدا كرده بود كه يكـي از رعيـت   براي مردم اين تحصن آن. مقداري نشستند و جرأت نكردند چيزي بگويند و رفتند   
تمـام  . جوري كه كسي نفهمد برو باغت را آب بـده و برگـرد        رود، بروم آبياري كنم؟ من گفتم حاال يك          من هرز مي   گفت آقا آب كشاورزي   

چنـد حلـب خرمـا      . خـورديم   جـا مـي    مـا شـام و ناهارمـان را همـان         . شـد   بامش پر از جمعيت مي     مسجد بازار با پشت   . ها بسته بودند   مغازه
سروصداي ايـن  . گشتند خوردند و برمي يرفتند منزل چيزي م    ها مي   بعضي. خورديم  جا مي  خريديم، با نان و پنير و چيزهاي ساده، و همان           مي

هاي اطراف پيچيد تا جايي كه استاندار اصـفهان، بـه تعبيـر خودشـان، گفتـه بـود                     و ساير شهرستان  ) سده(شهر   تحصن در اصفهان و خميني    
اند كه قضيه را     اشتهگفت ما را تحت فشار گذ       رئيس شهرباني به طور پنهاني و سري مي       .  اصفهان را آلوده كرده است     نآباد استا   تحصن نجف 

بعـد  . بعد گفت در استانداري اصفهان كميسيون امنيت تشكيل دادند و همه نظرشان اين بود كه بايستي فالني را بازداشـت كـرد                     . تمام كنيم 
اما . گيرد  ريزي را مي   ريزي هم بشود، خود ايشان جلوي خون       مندم كه اگر بخواهد خون     قدر به متانت فالني عقيده      من اين : من گفتم گفت    مي

دهم و بعد شما هر       من از رياست شهرباني استعفا مي     . كنم  من اين كار را نمي    . شوند  اگر بخواهيد او را بازداشت كنيد، اقالً صد نفر كشته مي          
ي او    رجـه د. بود» كشميري«فاميلي او   . آدم خوبي بود  . گفته  من تحقيق كردم ديدم راست مي     . اين را به من گفت    . خواهيد بكنيد   كاري كه مي  

مـن گفـتم ايـن كـار انحرافـي          . ها را آتش بزنيم     ي بهايي  گفتند برويم محله    ها مي   شد، بعضي   در مسجد صحبت مي   . سرگرد و اهل شيراز بود    
ه  ريخت ما بايد كاري بكنيم كه خون از دماغ كسي        . كنند  آيند همه را بازداشت مي      كنند مي   اآلن اگر يك چنين كاري بكنيد، بهانه پيدا مي        . است
فقط حرفمان اين است كه چرا به حريم مرجعيت و روحانيـت حملـه شـده؟ و بـاألخره بـا آقـاي                       . كاري و دعوا و جنگ نشود      كتك. نشود

ي ايـشان     آباد، جريان را به ايشان اطالع دادم و چون خانه           ي فرستادن آقاي احمد آقا دري از نجف         من به وسيله  . شريعتمداري تماس گرفتيم  
اي را زير كتابي صحافي كرده، فرستاده بودند بدين مضمون كه ما داريـم بـا    كردند، ايشان نامه ل بود و افراد را تفتيش مي   هم محاصره و كنتر   

باألخره ما مردم را    . گرم كنيد و به تحصن خاتمه دهيد       كنيم و قول مساعد دادند كه متعرض مراجع نشوند، شما مردم را دل              رژيم صحبت مي  
هايمان عملـي    كنيم و اگر خواسته     اند، فعالً ما تحصن و اعتصابمان را تعطيل مي         تيم چون آقايان مراجع از ما خواسته      در جريان گذاشتيم و گف    

. جا صدا كـرد     اين قضيه در همين   . كنيم و به اين شكل، پس از هفت روز تحصن را ختم كرديم              نشد، دوباره از نو تحصن خود را شروع مي        
مـن كـارم    .  از مسجد بيرون نرفتم و علما هم با مريدهايشان بودند          روز من در اين هفت شبانه    . كرده باشند من نشنيدم جاي ديگر اين كار را        

در آن مـدت هرچـه بـه مـن          . كردم  وگو مي   ها صحبت و گفت     آن  پرسيدم و با      رفتم احوال علما را مي      افتادم در مسجد، مي     اين بود كه راه مي    
خواستم تصور بشود كـه       نمازها آمده بودند و من نمي      ي پيش   براي اين كه همه   . بخوان، نخواندم جا براي همه نماز جماعت        اصرار كردند آن  

البته در همان زمان يك اعالميه هم نوشتيم و آن را چاپ كرده و در ميان مـردم منتـشر كـرديم و اهـداف                        . ها آقايي كنم    آن  خواهم بر     من مي 
ير بسيار خوبي داشت و باألخره در آن تحصن از دين و روحانيت و علما و شخص امام خودمان از اين تحصن را در آن نوشته بوديم كه تأث      

  .خيلي ترويج شد
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  قيام مردم در پانزده خرداد

اي داريـد    اگـر خـاطره   ...  و كشتار مردم در شهرهاي مختلف ايران، از جمله قم، تهران، ورامـين، كاشـان، و                1342از حوادث پانزده خرداد سال      
  .بفرماييد

گونـه كـه    آباد بودم و همان ي پانزده خرداد به وجود آمد، من در نجف  حادثهان كه آقاي خميني را بازداشت كردند و به دنبال آن،آن زم 
امـا  . وقـت قـم نبـودم       مـن آن  . ها و كشاورزان كار را تعطيل كردند       جا هفت روز در مسجد بازار تحصن كرديم و مردم مغازه            گفتم، ما در آن   

يكي از آقايـان   . ها نهضتشان خيلي عجيب بوده      خصوص زن   به. از پايين شهر قم مردم حركت كردند      .  كه به اين شكل بوده     جريان را شنيديم  
مأمورين تيراندازي  . مردم را به حركت درآورده و همه را آورده بودند در صحن           . ها بود   آن  ي   اختراني سردسته  آقا علي چهل    به نام آقاي حاج   

كردنـد،   كـساني كـه تعريـف مـي    . هاي قم خصوص قيام زن قيام قم خيلي عجيب بود؛ به. ضي را گير انداخته بودندها بع  كرده و داخل كوچه   
آقا علي بعد مـورد تعقيـب قـرار گرفـت و فـرار كـرد و                   حاج. خواندند  زدند و شعر و نوحه مي       ي خودشان مي   ها به سر و سينه      گفتند زن   مي

. ي زيادي را كـشتند  جا هم عده آن. تهران هم كه جريانش معروف است    . هضت قم نقش داشتند   آقايان مراجع هم در ن    . ها در نجف بود    مدت
سر پل باقرآباد ورامين جمعيت زيادي را كه براي استقبال از مردم ورامين آمده بودند، بـه رگبـار                   . هم در قم افرادي را كشتند، هم در تهران        

  .داد نهضت عجيبي بودپانزده خر. باألخره خيلي شهرها تكان خوردند. بستند

  شد؟ ي مرحوم طيب و اعدام شدنش در محافل چگونه توصيف مي قضيه

هـا بـستند كـه يـك          آن  در حقيقت به    . گفتند طيب جلوتر با شاه بوده، ولي بعداً توبه كرده           مي. كردند  ي مردم دستگاه را محكوم مي       همه
. افتـاد   نوشتند، در ذهن مردم جـا نمـي         ها همه مي   ولي با اين كه روزنامه    . كنندشورش  ها پول داده كه       آمده به اين  » توفيق قيسي «فردي به نام    

مردم از ايـن قـضيه خيلـي        . مرحوم طيب و حاج اسماعيل رضايي را كشتند       . كنند  سازي مي  ها بازي است و دارند پرونده       فهميدند كه اين    مي
هاي تهران و طرفـداران      ها از ميدان    اين. ها بوديم   آن  رفتيم، با بعضي از     ما كه بعد به زندان قصر       . ي زيادي را گرفتند    يك عده . ناراحت بودند 

افرادي مثل حسين شمشاد و محمد باقريان و دو تا برادر بودند به نام عباس شيرزاد و حسين شيرزاد كـه در ميـدان بـارفروش                          . طيب بودند 
در زندان قـصر بـا     . روي عالقه و ايمان راه افتاده بودند      . بي بودند هاي خو   ها بچه   آن  بودند و در جريان طيب دستگير شده بودند و بعضي از            

آقاي انواري و متهمين به قتل منـصور در         . جا بود   محمد ما هم آن   .  بود 47ها را ديديم، سال       وقت كه ما اين     آن. ها مأنوس شديم    آن  بعضي از   
  .بند سه بودند و ما در بند چهار

  ها دستگيري علماي شهرستان

آيا بازداشت اينـان، بـا بازداشـت    . اهللا قمي را در مشهد دستگير كرده بودند       اهللا محالتي را در شيراز و آيت        ، آيت 42پانزده خرداد سال    در جريان   
  گيري شده بود؟ جا تصميم اي داشت و به صورت يك اهللا خميني رابطه آيت

. انيون افرادي هم مخالف بودنـد، فـوقش سـاكت بودنـد           اگر از روح  . مردمي هم بود  . اين نهضت، يعني نهضت روحانيت جا افتاده بود       
. آقاي قمي هم در مـشهد محـور بـود         . در آن زمان آقاي محالتي خودش در شيراز محور بود         . زد  وقت حرفي نمي    كسي عليه اين نهضت آن    

آقـاي محالتـي هـم در       . كـرد   يدر حقيقت استان خراسان را آقاي قمي رهبري م        . تر بود  منبرهاي آقاي قمي از منبرهاي آقاي خميني هم داغ        
دادند كه جاهاي ديگر هم سروصدا         مي ها تصميم گرفتند آقاي خميني را بازداشت كنند، احتمال          در همان وقتي كه اين    . طور بود   شيراز همين 

. ت كـرده بودنـد  حدود شصت نفر از علما را از سراسر ايران بازداش. به همين جهت در دو شب، تعداد زيادي را بازداشت كرده بودند . شود
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آقـاي قاضـي    . آقا مجدالدين پير آقاي محالتي را هم بازداشت كرده بودنـد            در همان شيراز، حاج   . منحصر به آقاي محالتي و آقاي قمي نبود       
ران و افرادي مثل آقاي مطهري و آقاي مكارم و آقاي خلخالي و آقاي فلسفي و كساني ديگر را هم از تهـ         . طباطبايي را در تبريز گرفته بودند     

گونه كـه عـرض كـردم،         اما همان . من را هم بنا بود بازداشت كنند      . چين كرده بودند   به نظر خودشان افرادي را گل     . ها گرفته بودند    شهرستان
كـه گفـتم،      شـد و چنـان      ها گران تمـام مـي       آن  جا بود، براي      آباد بودم و در مسجد تحصن كرديم و جمعيت زيادي هم آن             چون من در نجف   

 امنيت تشكيل داده بودند و گفته بودند اگر فالني را بخواهيم در اين وضعيت بازداشت كنيم، حداقل صد نفر كشته خواهند شد و                        كميسيون
كند و خون از دمـاغ كـسي           كرده بود و گفته بود اگر فالني آزاد باشد، خودش مسائل را كنترل مي              آباد تهديد به استعفا     رئيس شهرباني نجف  

و االّ  . منظور اين است كه آن سـه نفـر در رأس بودنـد            . باألخره بازداشت من در كميسيون امنيت استان تصويب نشده بود         و  . آيد  بيرون نمي 
ها را برده بودند در زنـدان         ي اين   الهدي را گرفته بودند و همه      از رشت آقاي ضيابري و علم     . تعداد زيادي از علما را هم دستگير كرده بودند        

. مجبور بوديم به پهلو بخـوابيم     . توانستيم بخوابيم   قدر جاي ما تنگ بود كه به پشت نمي          گفت در زندان اين     طهري مي آقاي م . شهرباني تهران 
هر كس را كه ممكن     . تعدادي را در همان شب پانزده خرداد و تعداد ديگري را در شب بعد             . ها را در ظرف دو شب گرفته بودند         ي اين   همه

آن روزي كه آقاي مطهري را آزاد كردند، من تهـران بـودم و              . البته حدود دو ماه بعد همه را آزاد كردند        . دبود حرفي بزند دستگير كرده بودن     
  .به ديدنش رفتم

  .از خاطرات زندان ايشان كه در ديدار با حضرتعالي بيان داشتند، اگر چيزي را به ياد داريد بفرماييد

گرفـت و مـا را    جـا معركـه مـي    اي بـود، در آن  قايان تهراني كه آدم خوشمزهيكي از آ. جا ما خوش بوديم در آنگفت    مي 1آقاي مطهري 
گفتـي كـه   ... ات به قربانت گفتي كه نان ارزان شود كو نان ارزانت عمه«: گرفتند خواند و بقيه دم مي اين شعر را با صداي بلند مي      . خنداند  مي

كرديم   اول فكر مي  .  بود كه ما آقاي حاج شيخ حسين لنكراني را شناختيم          يكي از بركات اين زندان اين     : گفت  ايشان مي » ...و... گوشت ارزان 
آقـاي فلـسفي    . اي است و خالصه مريد حاج شـيخ حـسين لنكرانـي شـده بـود                بعد ديديم خيلي آدم متعبد و فهميده      . ديني است   او آدم بي  

مطهري، در بيرون سد، آقاي محمدتقي مطهري، برادر آقاي گذاشتند اخبار بيرون به دست ما بر جا بوديم و نمي گفت در آن زمان كه ما آن  مي
. آورد  گذاشت و آن را در پالستيكي گذاشته و بـراي مـا مـي               بريد و اعالميه و اخبار بيرون را داخل هندوانه مي           يك قسمت از هندوانه را مي     

هـا بـراي مـا       ندوانه بياور و ايشان از آن هندوانه      شويم، براي ما ه     جا تشنه مي    گفتم تابستان است، ما اين      گفت من مرتب مي     آقاي مطهري مي  
هـاي مـرا     گفت وقتي ما را به زندان بردند، مأمور شـروع كـرد لبـاس               آقاي خلخالي هم كه در همين جريان بازداشت شده بود، مي          . آورد  مي

گفـت  . ام ب ساعتي جاسـازي كـرده  جا چند تا بم ي قباي من را، من در اين گفت چطور، گفتم اين گوشه    . كاري را نگشتي   گفتم اصل . گشتن
  .ها به اين شكل بود آن ي  روحيه. آشيخ ما را دست نيانداز

  ها به تهران در اعتراض به بازداشت امام مهاجرت علماي شهرستان

لطفاً . كردندها به تهران مهاجرت       پس از جريان پانزده خرداد و دستگيري حضرت امام و خوف از محاكمه و اعدام ايشان، بزرگاني از شهرستان                  
نقـش  حضرتعالي جزئيات كامل اين قضيه و نتايجي كه از آن حاصل شد و اين كه طراح اين فكر چه كـسي بـود و حـضرتعالي چقـدر در آن                               

  .داشتيد را بيان فرماييد

                                                
 توسط گروه فرقان به شهادت رسـيدند و در حـرم مطهـر حـضرت     1358اهللا شهيد مرتضي مطهري در روز دوازدهم ارديبهشت سال        مرحوم آيت  1

  .به خاك سپرده شدند) س(معصومه 
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كه اعالميه تنظيم كنيم، بعـد  به اين معنا  . آباد رفتيم به تهران و جزو كارگردانان بوديم         من از اولين كساني بودم كه با آقاي اميني از نجف          
بعد . به تهران بيايند  ] قرار بود [اهللا نجفي     اهللا شريعتمداري، و آيت     اهللا گلپايگاني، آيت    از قم آيت  . وقت اول صبح بود     آن. از آقايان امضا بگيريم   

ي گله كرده و گفته ما بنا بود با هم به           وقت ما به آقاي شريعتمداري اعتراض كرديم كه آقاي گلپايگان            آن .گفتند آقاي شريعتمداري رفته است    
بـا هـم   . من حركت خـودم را بـه ايـشان اطـالع دادم    «: ايشان گفتند . اند روي كرده و خودشان به تنهايي رفته       تهران برويم، چطور ايشان تك    

دفعه آمده بود    ميالني هم از مشهد يك    اهللا    آيت. اهللا خوانساري   اهللا مرعشي آمدند منزل آيت      بعد هم آيت  » بياييم، يعني در يك ماشين بنشينيم؟     
الهدي كه   از رشت آقاي ضيابري به همراه آقاي علم       . اهللا خادمي آمده بود     از اصفهان آيت  . سروصدا آمد   بعداً بي . كه ايشان را برگردانده بودند    

صـدر بـه همـراه آخونـد          يد نصراهللا بنـي   آقاي حاج س  . آقاي كفعمي از زاهدان آمده بود     . چند روز قبل از زندان آزاد شده بودند، آمده بودند         
از تبريز آقاي حاج سيد احمد خسروشاهي و آقاي مجتهدي و هفت هشت نفر ديگر آمده بودند كـه اطـراف                     . همداني از همدان آمده بودند    

 از قـم و آقـاي       آقـا مرتـضي حـائري       آقاي حاج .  اطرافيان خود بودند   شهرري با » باغ ملك «آقاي شريعتمداري در    . آقاي شريعتمداري بودند  
. آباد، از شيراز آقاي سيد محمد امام و آقاي سيد محمود علوي و آقاي سيد احمد پيشوا كه اآلن در شيراز است، آمده بودنـد          كمالوند از خرم  

 آقاي صـدوقي از     .الدين حائري آمده بود     آقاي صدرالدين حائري، برادر آقاي محي      .سابقاً ايشان كازرون بود   . البته ايشان از كازرون آمده بود     
يزد و آقاي خاتمي از اردكان، آشيخ محمد هاشميان از رفسنجان، آقاي سيد ابوالحسن رفيعي از قزوين، آقاي نبوي از دزفول، آقاي جزايري                       

قـاي  آسيد حـسين رودبـاري از علمـاي رشـت، آ          . از اهواز آمده بودند   ) آقا مصطفي   آقا مرتضي و حاج     حاج(ر  سي پدر و پ   االهد و آقايان علم  
ها آمده بودند و يـك كـسي الزم بـود كـه از                ي اين   البته همه . ها آمده بودند    صالحي از كرمان، و باألخره چهل پنجاه نفر از علماي شهرستان          

 آقا مرتضي تهراني به مناسبت چهلم شهداي پانزده خرداد يك چيزي را در اين ميان، من و آقاي اميني و آقاي حاج. ها استفاده كند  وجود اين 
  .از آقايان امضا بگيريمتنظيم كرديم كه 

  تنظيم اعالميه براي چهلم شهداي پانزده خرداد و بازداشت اينجانب

  جريان اين اعالميه چه بود؟ آيا آقايان آن را امضا كردند؟

اي  فايده است و نتيجـه  ا بيكنند، ام گيرند، ديد و بازديد مي     جريانش از اين قرار بود كه ما ديديم آقايان مرتب با علماي تهران جلسه مي              
آقا مجتبي پسرهاي مرحوم      آقا مرتضي و حاج     من و آقاي اميني آمديم منزل آقاي حاج       . شود  شود و آمدن و هدفشان منعكس نمي        حاصل نمي 

باألخره . فيروزآباديي    رفتيم مدرسه   رفتيم منزل ايشان و گاهي مي       ما تا وقتي كه تهران بوديم، گاهي مي       . حاج ميرزا عبدالهادي تهراني هستند    
گفتيم اين را بدهيم علما امضا كنند و . ي داغ و تندي بود اعالميه.  شهداي پانزده خرداد تنظيم كرديمنشستيم و يك اعالميه به مناسبت چهلم  

افي تنظيم كرديم به عنوان ي بعد تلگر لذا براي درجه. منتشر كنيم و خودمان احتمال داديم اين اعالميه به اين تند و تيزي را علما امضا نكنند           
بعـد  . گيـريم   گفتيم اگر آن اعالميه امضا نشد، براي اين تلگراف امضا مـي           . پرسي خطاب به آقاي خميني و آقاي قمي و آقاي محالتي           احوال

ا از  شـما علمـ   : گفتـيم . اكثـر علمـا آمدنـد     . رفتيم مجلسي كه بنا بود در منزل آقاي حاج سـيد نورالـدين طـاهري در قلهـك تـشكيل شـود                     
در ميان مردم درست منعكس نيست كه شما به عنـوان  . ايد ايد به تهران و مشخص نيست براي چه منظوري آمده       هاي مختلف آمده    شهرستان

ها را ساواك تهديد كرده بودنـد و گفتـه بـود چـرا بـه تهـران                    با توجه به اين كه بعضي     . ايد جا جمع شده    اعتراض به بازداشت آقايان در اين     
گويند آن يكي آمده چشمش را معالجه كنـد، ديگـري آمـده               بعضي مي . ايم كرد براي معالجه آمده      مثالً چشممان درد مي     گفته بودند  ايد، آمده

ايد تهران به عنوان اعتراض به    خواهد برود مشهد در راه مشهد است، بايد معلوم بشود جمع شما كه آمده               گوشش را معالجه كند، ديگري مي     
آقايـان ايـن را     . ايم براي چهلم شهداي پانزده خـرداد        گفتند خوب حاال چه كار كنيم؟ گفتيم ما يك اعالميه تنظيم كرده            .ايد عمل دولت آمده  

جـا كـار كنـيم، مـا          ايـم ايـن    ما آمده : گفتند) ثراه طاب(آقا مرتضي حائري      اهللا حاج   خدا رحمتش كند، مرحوم آيت    . امضا بكنند تا پخش بشود    
كـار  . خواهيد جنگ بكنيـد     با دولت كه نمي   . گفتم كار شما چيست؟ شما كه نه تفنگ داريد نه مسلسل داريد           . ه بدهيم جا اعالمي   ايم اين  نيامده
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نه، ايـن تنـد اسـت و        : گفتند. باألخره من اعالميه را خواندم    . ايد شما همين است كه اعالميه بدهيد تا حداقل بفهمند براي چه به تهران آمده             
اهللا مرعشي نجفي، ايـشان خـودش تنهـا آن را              آيت گفتند تند است، بعداً برديم خدمت مرحوم        ا همان را كه مي    م. شود آن را منتشر كرد      نمي

من متن تلگراف را خواندم كـه بـا   . گفتند خيلي خوب است.  پس يك تلگراف بزنيمبعد ما گفتيم. امضا كرد و خودش هم آن را منتشر كرد        
اهللا محالتـي و      حـضرت آيـت   :  رونوشـت  قـدر تقليـد،    العظمي آقاي خميني، مرجع عـالي       اهللا محضر مبارك آيت  «: اين عنوان شروع شده بود    

كند؟ گفـتم مـن، مـن از     چه كسي از ايشان تقليد مي. يكي از آقايان گفت ايشان كه مرجع تقليد نيست     » .بركاتهم اهللا قمي دامت    حضرت آيت 
غرض ايـن اسـت كـه       . غرض رسيدن به دست ايشان نيست     : گفتم. رسد  ميبعد گفتند اين تلگراف كه به دست ايشان ن        . كنم  ايشان تقليد مي  

صـدر، خـدا      در آن جلسه، آقاي حاج سيد نصراهللا بنـي        . كمك و همراه دارند   . صاحب نيستند   ها بي   انعكاس پيدا كند و دستگاه بفهمد كه اين       
: يكدفعه دست به عصا شد و گفت) ثراه طاب(داني اما مرحوم آخوند مالعلي هم. بيامرزدش، نيز از ما حمايت كرد و گفت چيز خوبي است

گـذارم   گفتم مـن نمـي  . ها بود، دو درب آن بسته بود       دري از اين سه  .  جلوي در را گرفتم    من. يعني ديگر جلسه به هم بخورد     » .پاشيم برويم «
اول . خره ايشان را نـشانديم و امـضا گـرفتيم         باأل. خواهيد آن را اصالح كنيد      اگر مي . برويد آقا، تا بگوييد كه كجاي اين تلگراف اشكال دارد         

البته در اين جلسه علماي تبريز نيامده بودند، با ايـن كـه قاعـدتاً               . خدا رحمتش كند  » االحقر، علي بن ابراهيم همداني    «: هم ايشان امضا كرد   
رويم منزل آقاي شريعتمداري   گفتيم عصر ميجا امضاها را گرفتيم و ما اين. آمدند هفت هشت نفر بودند و بايد از شهرري مي  . آمدند  بايد مي 

  .گيريم از علماي تبريز هم امضا مي

جـا دور آقـاي        حـدود صـد و پنجـاه نفـري آن          .هـا امـضا بگيـريم       آن  عصر همان روز، با آقاي اميني رفتيم باغ ملك در شهرري كـه از               
مـن رفـتم جلـوي آقـاي        . جا نزديـك سـاواك شـهرري بـود           آن .ها هست   آن  ها پيدا بود كه ساواكي هم در بين          از قيافه . شريعتمداري بودند 

احتراماً به ايشان گفتم، چون مراجـع خودشـان         (ايم   آقا يك چنين چيزي را ما تنظيم كرده و متنش را امضا كرده            : شريعتمداري نشستم، گفتم  
من رفتم جلوي آقاي    . گفتند مانعي ندارد  . ا كنند گفتم اجازه بفرماييد من به آقايان بگويم امض       . گفتند خوب است  ). دادند  جداگانه اعالميه مي  

رسـد؟ مـن      آخر چطور اين به آقاي خمينـي مـي        : گفت. بود» الصوت جهوري«. صداي ايشان بلند بود   . حاج سيد احمد خسروشاهي نشستم    
ضي آقايان ديگر امـضا  خالصه ما از آقاي حاج سيد احمد خسروشاهي و بع      . ولي فهميدم كه تقريباً قضيه لو رفت      . گفتم يواش صحبت كنيد   
وسـه امـضا     ظاهراً سي . ودو امضا كه غلط است     در بعضي از جاها ديدم نوشته است بيست       . وسه امضا شد   ودو يا سي   گرفتيم كه مجموعاً سي   

 بـا  ممكن اسـت مـتن تلگـراف   . من جلوي هفت هشت نفر نشستم امضا گرفتم و اين قضيه لو رفت    «: بعد يواشكي به آقاي اميني گفتم     . بود
يواشكي كه كسي نفهمد، آن را گذاشتم در » .ايم اما با زحمت و خون دل اين امضاها را گرفته    . ما را بگيرند به جهنم    . امضاها از دستمان برود   

 من جلوتر رفتم. از جلسه كه بيرون آمديم، از هم جدا شديم. بيني من درست درآمد اتفاقاً پيش. جيب آقاي اميني و گفتم از من فاصله بگيرد 
مـرا تهديـد بـه      . ايـد  كرده  جا مرا گرفتند، بردند ساواك، گفتند شما در منزل شريعتمداري اعالميه پخش مي              آن. در صحن حضرت عبدالعظيم   

. هايم مرا به داخل يك حمـام داغ بردنـد   بعد با همان لباس  . جور چيزها زياد بود     توپ و تشر و فحش و اين      . البته شالق نزدند  . شالق كردند 
هـايم بـه بـدنم       قدر بخار كرده بود كه تمام لبـاس         آن. اول گفت حمام را داغ كردند     . بازجوي من بود  » سرهنگ رحماني «به نام   يك سرهنگ   

ات  گفت اين ظرف آب را بگير تشنه      . در سوراخي را باز كرد، يك ظرف آب آورد        . جا بود   پسري آن . مرا به آن حمام برد و رفت      . خيس شد 
گفتم رفيـق  . مرا زياد تهديد كرد و گفت آن رفيق تو را گرفتيم آورديم.  سرهنگ آمدك ساعت و نيم بعد دوبارهحدود ي. آب را داد  . شود  مي

چيـز را      همـه  گفت او . زنند  دستي مي  ها يك   دانستم اين   مي. گفتم من چيزي ندارم بگويم    . چيز را گفته و تو هم بايد بگويي         كيه؟ گفت او همه   
وعليك  ي شريعتمداري با چه كسي سالم گفت خانه. خود گفته و به من ربطي ندارد       اگر هم گفته بي   . گويدگفتم ما چيزي نداشتيم كه ب     . گفته
كننـد؟ همـه    وعليـك مـي   گفت هفت هشت هزار جمعيت همـه بـا هـم سـالم      . كنند  وعليك مي  ي آخوندها با هم سالم      كردي؟ گفتم همه    مي

خالصه ديدنـد   . اما منكر شدم  . من ته دلم گفتم نكند آقاي اميني را گرفته باشند         . ي مطالب را گفته     شناسند؟ گفت رفيقت همه     همديگر را مي  
آقاي اميني بعداً گفـت مـن تـا ديـدم تـو را گرفتنـد، رفـتم داخـل         . وگوهايي آزاد كردند چيزي به دست نياوردند، من را با مقدمات و گفت      

هاي شمشادها  ما رفتيم آن تلگراف را از زير شاخه  . درسه مخفي كردم  هاي شمشاد م   الي يكي از درخت     زاري و تلگراف را البه     ي الله   مدرسه
آقـاي حـاج شـيخ عبـدالجواد        مـتن آن را داديـم بـه         . متأسفانه آن زمان يك دستگاه فتوكپي نداشتيم كه اقـالً آن را فتـوكپي كنـيم               . برداشتيم
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مند سده هم بـا ايـشان         هاي عالقه  ج شش نفر از جوان    پن. برم تلگرافخانه   گفت من مي  . ، خدا رحمتش كند   )شهري خميني(عاملي سدهي    جبل
  .ها آقا را بردند تلگرافخانه كه جرأت نكنند تلگراف را قبول نكنند و تلگراف را قبول كردند آن . بودند

  سرانجام آن اعالميه چه شد و آيا موفق به انتشار آن شديد؟ اثرات آن پس از انتشار در چامعه چگونه بود؟

وسه  ودو يا سي اي انتشار آن امكانات نداشتيم و منظور، فقط انعكاس آن در بين مسؤولين باالي كشور بود و داراي سيوقت ما بر در آن
  .1 تقليد بودوقت؛ البته غير از مراجع امضا از علماي بزرگ آن

  اهللا خميني ي مراجع تقليد در تأييد مرجعيت آيت اعالميه

  آن را خودشان تنظيم كرده بودند؟. ند مراجع تقليد هم جدا اعالميه دادفرموديد

اهللا خميني را محاكمـه       خواهند آيت   چون صحبت بود كه مي    . ها در تهران چهار نفر بودند       آن  . ها به عنوان خودشان اعالميه دادند       آن  بله؛  
 شـد، حـضرات آيـات آقـاي     چـه گفتـه    لـذا بـر حـسب آن      . توانستند محاكمه كنند    كنند و مطابق قانون اساسي آن زمان، مرجع تقليد را نمي          

اهللا آقاي خميني را بـه عنـوان    شريعتمداري، آقاي ميالني، آقاي مرعشي نجفي و آقاي حاج شيخ محمدتقلي آملي، يك چيزي نوشتند و آيت        
  .گيري كنند مرجع معرفي كردند تا از اعدام ايشان پيش

  نندگان نبودند؟اهللا سيد احمد خوانساري در ميان امضاك اهللا گلپايگاني و آيت چرا آيت

به ياد دارم در آن وقف . كردند  وقت امضا نمي    اهللا خوانساري هم چيزي را در آن        آيت. اهللا گلپايگاني در قم بودند و به تهران نيامدند          آيت
  .ذلك، ايشان حاضر نيستند امضا كنند را بنويسند، مع» االّاهللا الاله«گفتند اگر در يك ورقه فقط  رفقا از باب متلك، مي

  القات برخي علما با دكتر بقايي و امتناع اينجانبم

  .ي ديگري از آن دوران داريد بفرماييد اگر خاطره

امشب سـاعت يـازده بناسـت يـك جـايي           : اهللا خادمي اصفهاني به من گفتند        اين است كه يك شب آيت      ي خاطرات آن زمان،     از جمله 
گفـتم مـن    . گفت منزل آقاي دكتـر بقـايي      . آيم  تم من تا نفهمم كجاست نمي     گف. گفتم كجا؟ گفت يك جايي است     . برويم، شما هم با من بيا     

دكتر بقايي يـك فـرد      . ار آخوندي است  كما كارمان   . اي از ما بگيرند    ها اآلن دنبال هستند كه يك بهانه و سوژه           اين گفت چرا؟ گفتم  . آيم  نمي
گفـتم  . هـا هـم حـرف دارنـد         گفـت ايـن   . شـود   يـك بهانـه مـي     سياسي و حزبي است و ظاهراً با شاه و دولت بد است و مالقات ما بـا او                   

باألخره . ايشان يك مقدار ناراحت شد    . آيم  گفتم من نمي  . رويم  ايم و مي   گفت ما كه قول داده    . هايشان را به صورت مستقل مطرح كنند       حرف
ي خوبي راجع    البته بعداً دكتر بقايي جزوه    . فتمذلك، من آن شب با آقاي خادمي منزل آقاي دكتر بقايي نر             ولي مع . اهللا اصفهان بود    ايشان آيت 

چون مثل مور و ملخ دور و بر مـا     . ولي به هر حال، آن شب من حاضر نشدم به منزل ايشان بروم            . به آقاي خميني و مرجعيت ايشان نوشت      
. جلـسه داشـتند   ) ع(ام حسين   يك روز هم علما منزل مرحوم آقاي حاج شيخ محمدرضا صالحي كرماني، نزديك ميدان ام              . ها بودند  ساواكي

                                                
  6ي  پيوست شماره 1
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خواستند علما را بگيرند كه باألخره نگذاشتيم جلسه تشكيل شـود و   جا را محاصره كردند و مي  آن. شدند و من هم بودم     تقريباً سي نفري مي   
  .ولي چيزي طول نكشيد و زود رها كردند. يكي دو دفعه هم بعضي علما را بردند ساواك. همه متفرق شديم

  اك براي ترتيب مالقات علما با شاهتالش رئيس ساو

خيلي توپ و تشر رفته و علمـا        . البته من در آن جلسه نبودم     . به يكي از جلسات علما آمده بود      ) رئيس ساواك وقت  (يك روز پاكروان    
در آن جلـسه  . دنـد گفتند آقاي ميالني و آقاي شريعتمداري در مقابل تهديدهاي او جـا خـورده بو   را تهديد كرده بود، تا جايي كه بعضي مي    

ها گفته بود شما      آن  ها را به مالقات شاه ببرد، به          آن  خواسته    پاكروان مي .  خيلي حسابي جلوي او ايستاده بود      صدر  آقاي حاج سيد نصراهللا بني    
هـا را ببـرد و        آن    منظورش اين بوده كـه    . حضرت بزنيد   هايتان را به اعلي    حضرت صحبت بكنيد و حرف      ايد تهران بياييد با اعلي     همه آمده   اين

يك قداستي براي شاه درست كند و بگويد علما آمدند خدمت شاه و شاه مثالً آقاي خميني را مورد عفو قرار داد و با اين نقشه، علما را بـه                        
صورت متواتر نقل   طور كه براي من تقريباً به         آن. حضرت شاه مملكت است و شما بياييد حرفتان را با او بزنيد             گفته بود اعلي  . دربار بكشاند 

صدر گفته بود ما با       كردند، در آن جلسه آقاي ميالني و آقاي شريعتمداري از برخورد با او طفره رفته بودند، ولي آقاي حاج سيد نصراهللا بني                     
جـسند و  هـا حيوانـات ن   حضرت در نطق كرمانش گفته اين   اعلي«: گفته بود . گفته بود چرا قهريد؟ او شاه مملكت است       . حضرت قهريم   اعلي

 ما بياييم با او مالقـات بكنـيم؟         نسبت به روحانيت يك چنين تعبيري كرده و كسي كه نسبت به روحانيون و بزرگان بگويد حيوانات نجس،                 
. همين آقاي خميني از علمـاي مهـم اسـت         . حضرت بايد اوالً عذرخواهي كند و بگويد من اشتباه كردم، ثانياً علما منحصر به ما نيستند                 اعلي
  ».ها را آزاد كند و اگر بناست بياييم، با هم بياييم و بنشينيم مسائل كشور را حل كنيم اين.  قمي و آقاي محالتي از علماي بزرگندآقاي

دهي كرد؟ چه كـسي بـه       ي مهاجرت علما از شهرهاي مختلف به تهران را چه كسي سازمان              اين است كه قضيه    يك سؤال كه جوابش داده نشد،     
  كرد؟ ها جا و امكانات فراهم مي آن در يك روز معين به تهران بيايند؟ كي براي آنان خبر داد كه 

. كردند بايد كاري بكنند همه احساس مي. آباد بوديم و تقريباً اين حركت خودجوش بود      در اوايل كار ما در نجف     . من پيش از اين گفتم    
. تدريج آمدند  به. دفعه نيامدند  علما هم يك  . يني خودمان را رسانديم به تهران     اند به تهران، با آقاي ام      در همان اوايل كه ما شنيديم بعضي رفته       

آقاي . اول برگرداندند و ايشان دوباره آمدند     منتها آقاي ميالني را     . ها، آقاي شريعتمداري و آقاي ميالني بودند       قدم شد بگويي از پيش     ولي مي 
علما هم وقتي شنيدند كه آقاي شريعتمداري از قـم و آقـاي             . ي نجفي هم ديرتر آمدند    آقاي مرعش . گلپايگاني هم بنا بود بيايند، ولي نيامدند      

آقـاي شـريعتمداري    . كردنـد بياينـد     ها را هم دعوت مـي       البته بعضي . آمدند  ها هم طبعاً مي     آن  اند،   ميالني از مشهد و ساير علما به تهران آمده        
از جمله كساني كه ديـر آمـد،   . د كساني دور و برشان باشند تا قدرتي به شمار آيندطبعاً مراجع هر جا باشند، باي     . جمعي را دعوت كرده بود    

از سوي ديگر، مردم واقعاً از ايـن كـه علمـا را             . تدريج جمع شدند   ها به   اين. آقاي خادمي از اصفهان بود كه از ايشان دعوت كردند، بعد آمد           
اهللا  مثالً يك روز من يك اعالميه بردم پـيش مرحـوم آيـت   . ألخره يك كاري بشودگرفته بودند ناراحت بودند و طرفدار اين معنا بودند كه با        

ها مثل اين كه براي خودشـان اعالميـه           آن  ايشان گفتند پس مراجع ديگر چي؟ گفتم        . ، گفتم اين را امضا بفرماييد     حاج سيد ابوالحسن رفيعي   
كنيـد بعـد    ما امضا نكنيد، گفت آخه شما فردا اين را چـاپ مـي  گفتم خوب ش. خواست بگويد من هم جزو مراجع هستم شايد مي. دهند  مي
. كنـيم   آورند كه تو چرا امضا نكردي؟ گفتم خوب شما خودتان جدا يك اعالميه بدهيد ما چاپ مـي                   رود در قزوين مردم به من فشار مي         مي

  .دها انتظار داشتند كه حركتي انجام بدهن آن آوردند و از  باألخره مردم به علما فشار مي



  106  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

  اهللا خميني در زندان اهللا خوانساري با آيت مالقات آيت

آيا اين مالقات صورت گرفت؟     . اهللا حاج سيد احمد خوانساري از طرف علما به ديدن ايشان برود             اهللا خميني، بنا بود آيت      پس از بازداشت آيت   
  .چگونگي آن را بيان فرماييد

 بنـا   .فق بود يك نفر به ديدن ايشان برود و خبر سالمتي آقايان را براي مردم بيـاورد                آوردند و دستگاه هم موا      بله؛ مردم و علما فشار مي     
ي آقاي حاج سيد احمد پيدا شـد، مـن           وقتي سروكله «: خود آقاي خميني بعداً به من گفتند      . شده بود آقاي خوانساري به ديدن ايشان بروند       

آقاي خوانساري تقريباً دو سه » .افتد ها از آسياب مي كند و آب را خاموش ميرود احساسات مردم      گفتم ايشان اآلن مي   . خيلي اوقاتم تلخ شد   
چـون ايـن سـه نفـر     . ايشان به ديدن آقاي محالتي و آقاي قمي هم رفته بود    . پرسي دقيقه رفته بود ايشان را ديده بود، در حد سالم و احوال           

آزاد شـد  آقاي خميني وقتي كـه  . خوانساري آمد خبر سالمتي امام را آورد    بعدها آقاي   . آباد ها را برده بودند زندان عشرت       آن  . شاخص بودند 
من صداي دعا خواندن آقاي قمـي را  . هاي ديگر من را در يك اتاق حبس كرده بودند و آقاي قمي و آقاي محالتي را هم در اتاق        «: گفت  مي
يك . داديم  وشو مي   ض هم بود كه در آن خودمان را شست        يك حو . ها مقيد بودم كه نيم ساعت قدم بزنم        در همين يك اتاق صبح    . شنيدم  مي

راديو هم براي ما آورده بودند كه جريان رفراندوم و تبليغاتي را كه به نفعشان بود بشنويم و راجع به جريان حوادث بيـرون بـه مـن گفتنـد            
  ».يك پاسبان كشته شده و بيش از اين خبردار نشديم

  ي آقاي نجاتي ور شدن در خانهاهللا خميني از زندان و محص آزادي آيت

ايـم كـه     ي تهـران، شـنيده     ي قيطريـه    پس از آزاد شدن حضرت امام از زندان و محصور شدن در منزل شخصي به نام آقـاي روغنـي در منطقـه                      
رت گرفتـه   له در آن منزل مالقات كرديد و اوضاع و اخبار جديد كشور و كشتاري را كه توسط شـاه صـو                      حضرتعالي در اولين فرصت با معظم     

  .در اين رابطه اگر مطلبي در خاطر داريد بفرماييد. بود، به ايشان رسانديد

همان وقت كه علما در تهران بودند، من گاهي در تهران منـزل آقـاي دكتـر واعظـي و گـاهي بـه                        . جور كه شما بيان كرديد، نيست       اين
. دند گفتند آقاي خميني اآلن آزاد شده و منزل عبـاس نجـاتي اسـت              يكدفعه تلفن كر  . آن روز منزل دكتر واعظي بودم     . رفتم  جاهاي ديگر مي  

و پاكروان با هـم  ) برادر آقاي خميني(آقا حسين قمي بود و معروف بود كه آقاي نجاتي با آقاي هندي              آقاي عباس نجاتي، پسر مرحوم حاج     
آقاي . و احتماالً منزل مال آقاي نجاتي هم نبوده است        . آقاي نجاتي در تهران دفتر داشت و يك منزل در داوديه داشت، نه در قيطريه              . رفيقند

مـن  . رونـد   دكتر واعظي گفت اآلن تلفن كردند و گفتند آقاي خميني را آزاد كردند، منزل آقاي نجاتي است و مردم دارند به ديدن ايشان مي                       
اي خمينـي را آورده بـود در آن خانـه و    سـاواك آقـاي قمـي و آقـاي محالتـي و آقـ      . جا رساندم فوري دويدم خودم را به آن. تعجب كردم 

ها عـوض شـده بـود و          آن  كنند، تصميم     وآمد مي   بعد از يكي دو ساعت ديده بودند كه مردم خيلي رفت          . وآمد مردم را آزاد گذاشته بود       رفت
ودنـد كـساني كـه مـثالً        سرهنگ وثيق، رئيس پليس تهران را مأمور كنترل ايـشان كـرده بودنـد و گفتـه ب                 . شروع كرده بودند به كنترل كردن     

وقتي من رسيدم، دو سه ساعتي گذشته . ي مردم جلوگيري كنند وآمد بقيه ها بروند، اما از رفت      شخصيتي هستند، مثل آقاي شريعتمداري، اين     
 نگذاشـتند وارد منـزل   اللهي نبـود،  ي من آيت گذاشتند بروند و چون قيافه اهللا بودند مي جا ايستاده بود و افراد خاصي را كه آيت      وثيق آن . بود
. شناختند اطراف من جمع شـدند       ها كه مرا مي     جا كنار يك درخت ايستادم و تعدادي از طلبه          من آن . كردند  ها مردم را متفرق مي     پاسبان. شوم

گـم   گفت من مـي . ما ايد؟ گفتم خيابان است، كنارش ايستاده جا ايستاده گفتم كجا بروم؟ گفت چرا اين. ها آمد گفت آشيخ برو يكي از پاسبان 
گفتم خيابان مـال    . خود سرهنگ وثيق آمد و گفت برويد      . خالصه سروصدا شد  .  يك عده اطراف من هستند     برو، گفتم خوب بگي، بعد ديد     
گفـت چـه كـار داري؟ گفـتم هيچـي      . جـا بايـستم   خـواهم همـين    ي آقاي خميني، من مي      گذاري برويم خانه    توست يا مال كشوره؟ تو نمي     

مـن  . كنم، گفت آشيخ تو هم بيا برو تو         ي ديگر را هم تحريك مي      جا باشم يك عده     خالصه ديد من اين   . جا بايستم تماشا كنم    خواهم اين   مي
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كه در بازداشت امام، » سروان حسين عصار«كنندگان، شخصي بود به نام  جا يكي از پذيرايي در آن. جا ماندم وارد منزل شدم و دو سه روز آن
مـن يـك   . آمـديم تهـران   وقتي كه ما آقاي خميني را گرفتيم، با يك فولكس داشتيم مـي «: گفت مي.  به تهران بوده است   ي ايشان از قم    راننده

در «: گفت مي» .گوسفند نذر كردم براي حضرت عباس كه اين مأموريتم را بتوانم خوب انجام بدهم و آقاي خميني را تا تهران بتوانم برسانم      
فقط يك جا نگه داشتم ايشان دسـتش را روي خـاك   . توانستم ولي من نمي. كرد كه براي نماز صبح نگه دارم  آقاي خميني اصرار مي   بين راه 

  ».زد و تيمم كرد و راه افتاديم

در آن مدت، آقاي نجاتي مرتب از طـرف         . آوردند و هر دفعه سي چهل نفر بوديم         جا بوديم، غذا از بيرون مي       در اين چند روز كه ما آن      
  . آورد اهللا خميني پيام مي يتپاكروان براي آ

  ي آقاي روغني اهللا خميني به خانه انتقال آيت

 به نـام آقـاي حـاج        دادند كه خودتان يك جا پيدا كنيد، تا اين كه يك تاجر اصفهاني كه طرفدار آقاي خميني بود،                   ها مرتب پيغام مي     آن  
براي هر يـك از آقايـان قمـي و    . ه بود در اختيار آقاي خميني بگذاردقيطريغالمحسين روغني اصفهاني، پيشنهاد داد كه منزل خود را كه در  

هـا    آن  هـاي    ها انتقال پيدا كردند و از آن به بعد، ديگر محـدودتر شـدند و فقـط خـانواده                   محالتي هم يك منزل پيدا شد و آقايان به آن خانه          
  .البته من به منزل آقاي روغني نرفتم. رفتند ا ميج تك افرادي هم به آن گاهي تك ها مالقات كنند و گاه آن توانستند با  مي

  ها با ايشان چيزي برايتان تعريف نكردند؟ آن در آن چند روزي كه با امام بوديد، آيا ايشان از چگونگي برخورد خود با بازجوها و برخورد 

.  خرداد و مسائل خارج زنـدان نبودنـد        هنگامي كه ما خدمت ايشان رسيديم، معلوم شد ايشان به طور كلي در جريان كشتارهاي پانزده               
من جريانات و اخبار بيرون و جريان كشتارهاي قـم          . فقط به ايشان گفته بودند مردم مقدري سروصدا كردند و يك پاسبان كشته شده است              

كننـده را بـه    خبار ناراحـت گفتند اين ا  شدند و مي    البته بعضي از نزديكان ايشان هم ناراحت مي       . و تهران و جاهاي ديگر را براي ايشان گفتم        
در اين چند روز،    . ي جريانات و مسائلي را كه گذشته بود، براي اين سه بزرگوار گفتم              ولي من در ظرف اين دو سه روز، همه        . ايشان ندهيد 

 كه با چند نفـر      مثالً يك روز آقاي شريعتمداري به ديدن آقاي خميني آمد، فرداي همان روز            . شد  تر مي  ي محاصره تنگ   لحظه به لحظه حلقه   
هدفـشان  . اي براي خود پيدا كنيـد  دادند كه خانه و اين كه مرتب پيغام مي. ي مالقات به ايشان نداده بودند    از علماي تبريز آمده بودند، اجازه     

گفتم من شـما را قبـول    ها مي آن به . دادم جا بازجويي پس نمي من در آن«: گفتند آقاي خميني مي. تر كنند  ي محاصره را تنگ     اين بود كه دايره   
مـن  . اعدام كنيـد  . خواهيد اعدامم كنيد    فوقش مي . خواهيد بكنيد   شما هر كاري مي   . دانم  ندارم، تشكيالت شما را تشكيالت حق و قانون نمي        

 كـار   قـانون و عـدالتي در     بـراي ايـن كـه       . دهم  گفتم خير، من جواب نمي    . گفتند نخير، بايد جواب بدهيد      مي. دهم  يك كلمه هم جواب نمي    
ي فيضيه الاقـل بيايـد يـك          ي مدرسه   گفتند چرا قانون در كار نيست؟ گفتم آيا وزارت دادگستري اين وظيفه را نداشت كه در حادثه                . نيست

ها را زدند و آن فجايع را به بار آوردند؟ شما چطور از كنار اين قضيه گذشتيد؟ پس                    جا طلبه   پرونده درست بكند، بگويد يك عده آمدند اين       
ي   چـرا شـما جريـان مدرسـه       . هيچ عدالت و قانون در آن نيست      . اش تشريفاتي است   همه تشكيالت دادگستري شما همه      شود اين   م مي معلو

تا جواب مرا ندهيـد، مـن   . اي در اين كشور اتفاق افتاده است     باألخره يك مسأله  . فيضيه را تعقيب نكرديد، ولو به قول شما كشاورزان بودند         
  ».او هم برخاست و رفت. باز هم اصرار كرد، من با تشر گفتم پاشو برو. دهم به شما جواب نمي

آقا شما يك آقايي، يـك مرجـع        :  يك روز پاكروان آمد پيش من و گفت        در منزل آقاي روغني،   «: گفتند  باز ايشان پس از آمدن به قم مي       
شأن شما ... سياست يعني پدرسوختگي، دروغ، تزوير، و   . بگذاريد مال ماها  ها را     تقليدي، يك بزرگواري، يك روحاني هستي، سياست و اين        

آن مـال  . گويي، البتـه مـا اهـل آن نيـستيم       اگر سياست به اين معناست كه تو مي       : من به او گفتم   . نيست كه خودتان را به سياست آلوده كنيد       
ي اسالم است و جـزو    اين اصالً جزو برنامهي امور اجتماعي و رسيدگي به كارهاي مردم است،        اما اگر سياست معنايش اداره    . خودتان باشد 
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زيرا بر خـالف    . اگر به كسي بگويي در سياست دخالت نكند اين جرم است          . مواظب باش اين حرف را جايي نگويي      . قانون مشروطه است  
مام مردم در سياست تواند تو را محكوم كند، براي اين كه معناي مشروطه اين است كه ت               اآلن يك دستگاه عادله مي    . حكومت مشروطه است  

گـويي، خـالف مـشروطه        اين كه تو داري مي    . نماينده معلوم كنند كه برود مسائل سياسي اجتماعي مردم را بررسي كند           . كشور دخالت كنند  
  .ها را به پاكروان گفتم گفتند اين حرف  ميايشان» .است و كسي را كه خالف مشروطه قدم بردارد، بايد محاكمه كرد

  ي كودتاي سرلشكر قرني  ميالني و نقشهاهللا ديدار با آيت

ايد و ايشان در ارتباط با كودتاي سرلشكر قرنـي مطـالبي را بـه     اهللا ميالني هم مالقاتي داشته گويا هنگامي كه حضرتعالي در تهران بوديد، با آيت    
  .لطفاً در اين باره هم توضيحاتي بفرماييد. شما گفته بودند

اهللا خمينـي از زنـدان آزاد شـدند و مـا      ولي پس از اين كه آيت. اهللا ميالني مالقات داشتم    مرتباً با آيت   م،البته من در مدتي كه تهران بود      
خواستيم به اصفهان برگرديم، رفتيم با بعضي از علمايي كه براي آزادي آقاي خميني به تهران مهاجرت كـرده بودنـد و هنـوز در تهـران                             مي

هنگامي كه ما بلند شديم، ايشان فرمودند من با شـما يـك             . اهللا ميالني رفتيم    خداحافظي به منزل آيت   از جمله براي    . بودند، خداحافظي كنيم  
خواسـتند    گويـا مـي   . شما مواظب استان اصفهان باشيد    . آيد  اتفاقاتي پيش مي  گفتند همين روزها يك حوادث و       . گفتم بفرماييد . كاري داشتم 

ي كودتا مطلع هستند و به ايـن شـكل دارنـد بـه مـا                   استنباط كرديم كه ايشان از يك برنامه       طور  ما اين . بگويند آن منطقه در اختيار شماست     
البته پس از مدتي به ما خبر رسيد كه سرلشكر قرني و آقـا مرتـضي جزايـري و خبـازان را                      . كنند كه نظم آن منطقه را كنترل كنيم         توصيه مي 

. ايشان بازجويي كردهدر واقع از . ميالني صحبت كرده  اهللا    ك به مشهد رفته و با آيت      اند و بعداً شنيديم كه پاكروان رئيس ساوا        بازداشت كرده 
همين سپهبد قرني كه پس از پيروزي انقـالب،   . اهللا قرني كودتايي را ترتيب بدهد      اي بوده است كه سرلشكر ولي      باألخره معلوم شد كه برنامه    

اهللا ميالنـي      و آيـت   1 بعداً توسط گروه فرقان ترور شد و به شهادت رسـيد           نخستين رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران شد و         
 كودتا بوده است و بنا بوده در صورت موفقيت، از ايشان حمايت و پشتيباني بكند، كه بعداً جريـان ايـن كودتـا لـو رفتـه                     هم در جريان اين   

انـد و بـه      كـرده   ها از قرني حمايت مـي       عروف بود كه آمريكايي   آن زمان م  . وقت قرني را گرفتند و به سه سال زندان محكوم كردند            آن. است
خبـازان هـم مـدتي در    . آقا مرتضي جزايري را هم به يك سال زندان محكوم كرده بودند        . همين جهت فقط به او سه سال زندان داده بودند         

  .ولي جزئيات اين جريان براي ما خيلي روشن نشد كه چگونه بوده است. زندان بود

  اهللا خميني به قم و بازديد اقشار مختلف از ايشان تبازگشت آي

ي فشار افكار عمومي در داخل بود، يـا ايـن كـه از خـارج هـم توسـط           آزادي امام خميني از حصر قيطريه چگونه بود و آيا آزادي ايشان نتيجه            
  است؟گرفت، و يا عوامل ديگري در اين قضيه مؤثر بوده  مخالفين شاه تالشي در اين زمينه صورت مي

شايد رژيم هم خيـال     . مردم همه ناراحت بودند   . ولي افكار عمومي داخل، شديداً عليه دستگاه بود       . من از تبليغات خارج اطالعي ندارم     
جا نگاه داشته است، ايشان قانع شده باشند و ديگر به مبارزه ادامه ندهنـد و از طـرف ديگـر، دسـتگاه بـا                           كرد چندين ماه كه ايشان را آن        مي

 در  در آن شب، من و جمعي از دوستان       . باألخره شبانه ايشان را به قم آوردند      .  ايشان افكار عمومي را به طرف خود جلب كرده باشد          آزادي
همه از خوشحالي رفتيم و ديـديم جمعيـت سـرازير منـزل ايـشان               . اند صفائيه مهمان يكي از رفقا بوديم كه خبر رسيد ايشان را به قم آورده             

                                                
 شمسي، توسط گروه فرقان به شهادت رسيد و در صحن مطهر حـضرت معـصومه                1358اهللا قرني در روز سوم ارديبهشت ماه         مرحوم سپهبد ولي   1
  .به خاك سپرده شد) س(
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 آوردند، يادم هست دكتر صدر كه وزير كـشور          »43 / 1 / 18ي   پس از ده ماه حبس و حصر در مورخه        «اين كه ايشان را     به محض   . اند شده
بعـد هـم خـودش    . هاي نوراني نـصب كننـد   هاي اطراف را چراغ  آمده بود و دستور داد آن منطقه و كوچه        تقريباً به دنبال ايشان   . بود آمد قم  

جـويي   خواسـت دل  گويا مي. گفت آقا شما هر امر و نظري داشته باشيد، بفرماييد تا نظر شما اجرا شود جلوي آقاي خميني نشسته بود و مي     
هـا را   آن ي  آقاي خميني هـم خـانواده  . ها نزديك بودند ها از اطراف محالت بودند و با خميني    دكتر صدر، پسر صدراالشراف بود و اين      . كند
باألخره او دنبال امـام    . وقت اين دكتر صدر مثل اين كه تازه وزير كشور شده بود             آن. ي هم بود  نام صدراالشراف نسبتاً آدم خوش   . شناخت  مي

جا مانده خسته شده و حاال اگر مقداري تواضع و كرنش             كرد و شايد در ذهنشان اين بود كه آقاي خميني مدتي آن             خيلي تواضع مي  . آمد قم 
ي شـهداي پـانزده خـرداد و شـنيدن فجـايعي كـه         اين كه ايشان پس از مالقات با خـانواده تا. كند بكنند، ايشان ديگر دنبال قضايا را رها مي   

هـا را پنبـه كـرد و          آن  هاي   آورده بودند، آن سخنراني كوبنده را راجع به پانزده خرداد كردند و اين سخنراني تقريباً تمام رشته                ها به بار      دولتي
گروه به ديدن    ها گروه   علماي شهرستان . جور تندي بكند    وان گفته بود بنا نبود كه ايشان اين       اين خالف انتظار آنان بود و حتّي شنيدم كه پاكر         

آمدنـد؛ از مـشهد، از تهـران، از           ي شـهرها مـي      هاي پانصد نفري، هزار نفري، از همـه        نه فقط علما، بلكه مردم هم در اكيپ       . آمدند  ايشان مي 
اهللا خمينـي و بنـا بـود          وم گازر كه از تجار اصفهان بود، آمده بودند به ديـدار آيـت             يك بار يادم هست مرحوم آقاي خادمي با مرح        . اصفهان

خالصـه  .... جا منزل ما، بازديد ايشان      شب آمدند آن  . منزل ما طرف خاكفرج بود    . منزل ما را معين كردند    . اهللا خميني بيايند بازديد ايشان      آيت
ي  من و مرحوم آقاي رباني شيرازي و بعضي از افراد جامعـه . شد  اعالميه صادر ميهاي مختلف به مناسبت. آن روزها فعاليت خيلي زياد بود    

 متأسفانه اين چيزها را نگهداري و       من. خصوص مرحوم محمد ما براي امضا گرفتن خيلي جسور بود           به. مدرسين در اين مسائل فعال بوديم     
  .آوري و آن جريانات را يادداشت كرده باشند عهاي آن روزها را جم شايد كساني باشند كه اعالميه. يادداشت نكردم

  ي پانزده خرداد بر روند جنبش تأثير واقعه

ي مـردم گذاشـت؟ بـه نظـر          هـاي علميـه و روحيـه        چه تأثيري منفي و يا مثبت در روند مبـارزات در حـوزه            ي پانزده خرداد      در مجموع، حادثه  
  خواستند، در وحدت بين امام و ساير مراجع خللي ايجاد كند؟ گونه كه ايادي رژيم مي حضرتعالي آيا اين حادثه توانست آن

هم در تهران شهيد زياد بود، هم در قـم،          . مردم در پانزده خرداد شهيد دادند     . رفته مردم را خيلي از دستگاه متنفر كرد        هم اين قضيه روي  
، نوعاً با امام و جنبش انقالبي، از لحـاظ فكـري همـراه              تقريباً روحانيون و اين باعث تنفر و جدايي مردم از رژيم شد و            . و هم جاهاي ديگر   

ريـزي   هاي پانزده خرداد تقصير چه كسي اسـت؟ چـرا خـون            گفتند اين خون    البته يك عده هم مخالف بودند و تا اين اواخر مي          . شده بودند 
ها از روي ترس يـا داليـل ديگـر            ، بعضي ريزي كشيد  وقتي كه به خون   . ريزي بكشد  آمد كه به خون    شده؟ روحانيون از آن اول باورشان نمي      

هـاي   مـردم بـه خـانواده     . ي پانزده خرداد به ضرر رژيم شد        رفته واقعه  هم اما نوع مردم از رژيم متنفر شدند و روي        . يك مقدار عقب كشيدند   
من يـادم هـست   . دادند، عقب بزنندجور نبود كه مردم حاال كه شهيد  اين. كردند جويي مي ها دل آن از . كردند شهداي پانزده خرداد محبت مي 

مـا خودمـان در     . رفتنـد   هايـشان مـي    مردم به خانه  . شد  جويي مي  خيلي از آنان دل   . هاي شهدا خيلي مورد احترام مردم بودند       وقت خانواده   آن
.  مرعوب بشوند و عقب بزنند     جوري نبود كه مردم     باألخره اين . داديم  هاي نيازمند شهدا مي    گرفتيم به خانواده    از كساني پول مي   . صحنه بوديم 

  .مردم امتحان خوبي در پانزده خرداد پس دادند

  تدريس خارج كتاب صوم و كتاب خمس

  هايي مشغول بوديد؟ ي قيام پانزده خرداد و قيام بر ضد كاپيتوالسيون، حضرتعالي به چه نوع فعاليت در فاصله
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گفتم و تازه درس خـارج شـروع كـرده            ها بود كه دروس سطح را مي       قبالً هم مدت  . مدرس حوزه بودم  . گفتم  من در آن زمان درس مي     
  .بعد خمس را شروع كردم كه بعداً كتاب خمس چاپ شد. اولين درس خارج من، كتاب صوم بود. بودم

  اهللا خميني ماجراي كاپيتوالسيون و قيام مجدد آيت

  هاي علميه رسيد؟ ي سري بود به امام و حوزه  يك مسأله چه بود، چگونه خبر آن با اين كه1لطفاً بفرماييد ماجراي كاپيتوالسيون

يكدفعـه ديـدم    . كند  راجع به مسائل انقالب صحبت بود و كارهايي كه رژيم مي          . يك شب من و آقاي خزعلي، دو تايي رفتيم پيش امام          
هـا شـرط     يست ميليون دالر و آمريكايي    خواهند بگيرند دو    ها يك وامي مي     ايناي كه هست، اين است كه        ي تازه   اهللا خميني گفتند مسأله     آيت
بعـد ايـشان گفتنـد معمـوالً        . اند كه مستشاران نظامي آمريكا در ايران بايد مصونيت سياسي داشته باشند و اين خيلي چيز بـدي اسـت                    كرده

ب در مجلـس حـدود   انـد شـ   آمده. اند دفعه برعكس كرده ولي اين. رفت به مجلس سنا شد بعد مي هميشه قوانين اول در مجلس تصويب مي      
تر صرف مخارج     اند كه بيش   حضرت امر كرده اين اليحه تصويب بشود و اين پول را گرفته              اعلي اند اند و گفته   شصت سناتور را حاضر كرده    

يحـه را  آقاي خميني گفتند يكي از سناتورها متن ال. تدريج سيصد ميليون دالر پس بدهند   اند كه ظرف ده سال به      نظامي بكنند و قرار گذاشته    
اي اسـت و   ي مهم و تـازه  ي قرارداد وين براي من فرستاده و اين خيلي مسأله ، با جزوه»قرارداد وين«كه قرار شده موضوع را ملحق كنند به     

  .2فرداي آن شب، آن جزوه را يك نفر براي من هم آورد و از مضمون آن اطالع پيدا كردم اتفاقاً فردا يا پس. ممكن است دستمان را بند كند

  چه قراردادي بود؟» قرارداد وين«د؟ و بفرماييد وآن جزوه چه ب

هـا    وقـت ايـن     آن. ها، مصونيت سياسي دارند    ي كشورها كه تمام رجال سياسي، از سفرا و كنسول           ، قراردادي بود بين همه    »قرارداد وين «
ها و سفرا، مـصونيت سياسـي        د وين باشند و نظير كنسول      بيايند هم ملحق به قراردا     آمدند گفتند مستشاران نظامي آمريكا كه بناست به ايران        

اهللا خميني هم اعالميـه       در اين رابطه، آيت   . 3داشته باشند كه در اين صورت حتّي يك گروهبان نظامي آمريكا هم در حكم يك ديپلمات بود                
                                                

يمان، اتبـاع  مطابق اين پ. شود  ميقمرزي داخل يك كشور اطال هاي حقوق قضاي كنسولي و يا حقوق قضاي برون ي پيمان   ، به همه  »كاپيتوالسيون« 1
هـاي   ها در موارد اتهام با دادگـاه  آن ي  شوند و رسيدگي به دعاوي حقوقي و محاكمه بيگانه از شمول قوانين جزايي و مدني كشور ميزبان مستثني مي       

 و مـأموران نظـامي      ها و مستـشاران    به موجب قانون كاپيتوالسيون و طبق پيمان وين، عالوه بر مأموران سياسي و ديپلمات             . باشد  كشور خودشان مي  
، در  4/8/1343در سـخنراني مـورخ      ) ره(حـضرت امـام خمينـي       . هاي آنان نيز از مصونيت سياسي و قضايي برخوردار گرديدند          آمريكايي، خانواده 

از پيروزي انقـالب    الزم به يادآوري است كه پس       . هاي شاه و اعمال نظر آمريكا برداشتند       ، پرده از رسوايي   )قضاوت كنسولي (رابطه با كاپيتوالسيون    
اي كه به تصويب شوراي انقالب رسيد، استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايـران               ي واحده  دولت موقت بر اساس ماده    ) 1358ارديبهشت  (اسالمي  

  .را لغو كرد
 به تصويب نمايندگان مجلـس      21/7/1343 به تصويب سناتورهاي مجلس سنا رسيد و در تاريخ           1343در سوم مرداد ماه     » كاپيتوالسيون«ي   اليحه 2

 دولت، و ضـمايم آن      1342 11 25 2157 2291 18ي    ي شماره  با توجه به اليحه   : ي واحده  ماده«: متن اليحه به اين صورت بود     . شوراي ملي رسيد  
امي اياالت متحده را در هاي مستشاري نظ  شود كه رئيس و اعضاي هيأت        به مجلس سنا تقديم شده، به دولت اجازه داده مي          21/11/42كه در تاريخ    

هايي كه شامل كارمنـدان اداري موقـت،    ها و معافيت باشند، از مصونيت هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي    ايران، كه به موجب موافقتنامه    
  ».يده است، برخوردار نمايد به امضا رس1340 فروردين ماه 29، مطابق 1961 آوريل 18ي اول قرارداد وين كه در تاريخ  موصوف در بند و ماده

الملل خود را مأمور تهيه و تنظيم يك قرارداد عمـومي و جهـاني در خـصوص           پس از جنگ دوم جهاني، سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بين           3
 پروتكـل  2ده و  مـا 53ها بحث و بررسي، طرح پيشنهادي اين كميسيون، مشتمل بر يـك مقدمـه و         پس از سال  . روابط سياسي بين دول جهان نمود     

به تصويب اعضا رسـيد و از تـاريخ پـنجم           » پيمان وين «كننده در كنفرانس وين، با عنوان        ، از طريق مجمع عمومي شركت     )ي اجراي عهدنامه    نحوه(
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هزار آن روز    شصت. ي ايشان چاپ شد    يههزار از اعالم   آن روز شصت  . هاي ايشان به وضع خوبي پخش شد        اعالميه. داد و هم سخنراني كرد    
هـا و سرلـشكرها و       هـا، سـرهنگ    گنـده  هـاي كلـه    ي خانـه    در تهران شبانه در همه    . جا پخش كردند    ها را در همه     آن  هايي   و اكيپ . خيلي بود 
آقـاي حـاج    . شده بودنـد  هايي تعيين    براي هر محله اكيپ   . آن روز، رژيم خيلي وحشت كرده بود      . ي امراي ارتش انداختند     ها و همه   سرتيپ

به يك نفر پنج تـا    . گونه نبود كه به يك نفر مثالً صد تا اعالميه بدهند            ، از افرادي بود كه در اين جريان خيلي فعال بود و اين            1مهدي بهادران 
  گروهبـان آمريكـايي شـاه   چه يـك  در اين سخنراني آمده بود اگر چنان      . دادند  كرد تعداد ديگري به او مي       ها را پخش مي     آن  دادند، بعد كه      مي

خالصـه ايـن اعالميـه، خيلـي        . ايران را زير بگيرد مصونيت سياسي دارد، اما اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد مصونيت ندارد                  
 ايـن   . شده بـود   ي آقاي خميني پخش    ها اعالميه  گنده هاي كله  ي خانه   همهتر بود، اين كه در يك شب، در           چه مهم   ي جامعي بود و آن     اعالميه

ها نتوانستند تحمل كننـد و        آن  روي اين اصل، ديگر     . ها خيلي از آن وحشت داشتند       آن  كرد كه     كار حكايت از يك تشكيالت خيلي وسيع مي       
  .آقاي خميني را به تركيه تبعيد كردند

  اهللا خميني را دستگير كردند، قم و جاهاي ديگر شلوغ نشد؟ وقتي اين بار آيت

امـا بـه آن     . البته مردم خيلي ناراحت بودنـد     . حتّي آقاي خميني را هم كه گرفتند، مثل آن دفعه مردم قيام نكردند            . غ نشد نه، چندان شلو  
  .ها بريزند، نشد معنا كه در خيابان

  ي فيضيه بود يا در منزلشان و يا در حرم مطهر؟ كجا بود؟ در مدرسه) ره(محل سخنراني امام 

جاها پر از جمعيت شـده     ي اين   ها بلندگو گذاشتند در كوچه و يك باغ اناري كنار منزل ايشان بود كه همه              منت. سخنراني در منزلشان بود   
  .كردند، من در منزل كنار ايشان بودم وقت كه ايشان سخنراني مي آن. بود

  حضرت امام در اين رابطه فقط سخنراني كردند يا عالوه بر آن پيام هم دادند؟

 همان روز كه امام اعالميه دادند، من و آقاي هاشـمي رفـسنجاني صـبح زود         .الميه دادند و هم سخنراني كردند     امام در اين رابطه هم اع     
  .ام و متن آن را براي ما خواندند و بعداً آن اعالميه پخش شد گفتند من ديشب اين اعالميه را نوشته. خدمت ايشان رسيديم

  ارتباط با كاپيتوالسيوناهللا نجفي در  اهللا شريعتمداري و آيت سخنراني آيت

ي كاپيتوالسيون و موضع قاطع مرحوم امام و سخنراني ايشان و تأثير آن بر روند مبـارزه و نيـز موضـع سـاير مراجـع و                       در رابطه با همين قضيه    
  .تر بيان بفرماييد مدرسين حوزه و نيز بازداشت و تبعيد امام به خارج كشور، اگر چيزي به ياد داريد، يك مقدار مفصل

                                                                                                                                                                 
ع گرديـد و در     ، با حفظ طرح كلي مرتف     1967هاي پيمان وين در سال       كاستي. االجرا گرديد   در مورد ايران الزم    14/12/1342، مطابق با    1965مارس  

قرار ) ره(دو ماده از اين پيمان جديد، مورد اعتراض حضرت امام خميني        .  ماده از جانب سازمان ملل متحد پيشنهاد داده شد و به تصويب رسيد             79
  .گرفت

هـا    حسنعلي منصور، مـدت  بود كه بعد از اعدام انقالبي1343ي اسالمي در سال  هاي مؤتلفه هاي فعال هيأت مرحوم حاج مهدي بهادران، از چهره      1
ي ايـشان پيـام    العظمي منتظري نيز براي خـانواده  اهللا ي طوالني انزوا از دنيا رفت و حضرت آيت   ، پس از يك دوره    1376ايشان در سال    . متواري شد 

  .تسليتي ارسال داشتند
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اهللا خميني در منزلشان راجع به اين موضوع صحبت كردند، شـرايط جـوري بـود كـه آقـاي شـريعتمداري و آقـاي         پس از اين كه آيت   
شـان دارد   رفتم، ديدم آقاي شـريعتمداري هـم در خانـه    وقتي صحبت امام تمام شد، من داشتم مي. كردند مرعشي نجفي هم بايد صحبت مي 

تر از   ي امام نبود و صحبت ايشان هم نرم         جمعيت مثل خانه  . كردند  ودند و مردم در كوچه داشتند گوش مي       بلندگو گذاشته ب  . كند  صحبت مي 
آقاي مرعشي را هم    .... استقالل كشور را بايستي حفظ كرد، اين اليحه خالف استقالل كشور است و            : گفتند  به عنوان نصيحت مي   امام بود و    

در آن زمان، مجلس هم با يك قيـام و قعـود ايـن اليحـه را                 .  من يادم نيست صحبت كردند يا نه       اما آقاي گلپايگاني را   . گفتند صحبت كرده  
ها هم كه با روحانيت نبودنـد، بـا ايـن اليحـه مخـالف              آن  البته با يك اكثريت خيلي كمونيست خيلي از نمايندگان، حتّي           . تصويب كرده بود  

  .بعضي هم متوجه مضار و نتايج و عواقب خطرناك آن نشده بودندشايد . گويا با زور و تهديد امضا گرفته بودند. بودند

  گيري در مجلس، بعد از صحبت امام بود يا قبل از آن؟ رأي

همان وقت كه مجلس سنا تصويب كرده بود، خبر به امام رسيد و تا رفت قضيه پخته شود و امام اعالميـه را مهيـا كنـد،                     . نه، قبلش بود  
  .ه بودمجلس شوراي ملي هم تصويب كرد

  كردند؟ ها را پخش مي آن ي امام غير از تهران در جاهاي ديگر هم پخش شد؟ چه كساني  اعالميه

در آن زمـان اعالميـه     . خصوص در شمال شهر، خيلي مهـم بـود          اما پخش اين اعالميه در تهران، به      . بله، در جاهاي ديگر هم پخش شد      
رفـت،    يكـي بـه شـيراز و اصـفهان مـي          . برد  رفت و تعدادي مي     يك نفر به مشهد مي    . شد  ي اشخاص فرستاده مي     ها به وسيله    براي شهرستان 

شد و    ي مدرسين در آن روز بازوي اجرايي امام و مراجع محسوب مي             جامعه. شد  مند پخش مي    جا توسط افراد عالقه     برد و در آن     تعدادي مي 
  .ها نقش فعالي داشت پخش اين اعالميهدر 

  ي مبارزه در ايران  ادامهتبعيد امام خميني به تركيه و

هايي نظير ارسال پيام، تلگراف، يا احياناً تظاهرات از          العمل  ، چه نوع اقدامات و عكس     1ي كاپيتوالسيون كه امام به تركيه تبعيد شدند         پس از قضيه  
 يا از طرف روحانيون و ي امام در تركيه مسكوت ماند ي علميه و مراجع يا از طرف شخص حضرتعالي صورت گرفت؟ و آيا قضيه            طرف حوزه 

  شد؟ مردم روي آن كار مي

آقـا مـصطفي      دانستند كه اطـراف حـاج       ي خود مي    ي امام خالي نباشد، شاگردان ايشان وظيفه        وقتي كه امام را گرفتند، براي اين كه خانه        
قل و متديني بود و اهل هـوي و طالـب   عالوه مرد فاضل و عا       پسر امام بود و به     باألخره ايشان . ي امام را خلوت نگذارند      جمع شوند و خانه   

ها   آن  ي آقاي گلپايگاني و آقاي شريعتمداري و آقاي مرعشي، به عنوان استمداد كه                آقا مصطفي هم با اسكورت راه افتاد خانه         حاج. مقام نبود 
كرديم،   ي امام را پر مي      ما خانه . كند  ي مصطفي دارد فعاليت م    آقا  دستگاه ديد حاج  . كردم  من او را بر اين كار تشويق مي       . را به حركت بياندازد   

تر   وقت كه خود امام بودند، بيش       ي امام از آن     خانه. ها را شكست داديم     ها بگويند اين    آن  ي امام خالي نماند كه        گفتيم حاال الزم است خانه      مي
ي تهـران و   قلعـه  كردند و بردند گويا زندان قزلآقا مصطفي را هم بازداشت  باألخره حاج. جا دانستيم برويم آن    مان مي  ما وظيفه . شد  شلوغ مي 

اش خداحافظي كند و برگـردد و چـون برنگـشت، دوبـاره او را بازداشـت كردنـد و                      روز ايشان را موقتاً آزاد كردند تا با خانواده         57پس از   
ي امـام را تـأمين        هر شكل شده، شهريه   سعي كرديم به    . ي امام براي ما خيلي مهم بود        وقت پرداخت شهريه    آن. فرستادند تركيه نزد والدشان   

                                                
ايشان شده بودند، بازداشت و سپس بـه تركيـه تبعيـد            ي    ، توسط صدها كماندو كه از در و ديوار وارد خانه          1343امام خميني در شب سيزده آبان        1

  .شدند
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آقـا    آقـاي حـاج   . ي ايـشان داده شـود       گرفتيم كه شـهريه     طرف تهران و جاهاي ديگر از افراد مختلف پول مي           طرف و آن    راه افتاديم اين  . كنيم
ي   خانه) نم آقاي مرواريد  پدرخا(اكبر اسالمي تربتي      و آقاي حاج شيخ علي     و آقاي حاج شيخ محمدصادق تهراني     ) داماد امام (شهاب اشراقي   

. ي امام از هم بپاشد      خواستند خانه   ها مي   آن  . در اين اثنا، آقاي اشراقي را هم به همدان تبعيد كردند          . كردند  جا را اداره مي     نشستند و آن    امام مي 
  .كرديم المقدور سعي خودمان را مي ما حتّي. گذاشتيم ولي ما نمي

  ي فيضيه سخنراني اينجانب در مدرسه

ما براي زنده نگاه داشـتن قـضيه و نيـز بـه             . شد  كم نام و ياد ايشان هم داشت متروك مي          س از اين كه مدتي از تبعيد امام گذشت، كم         پ
در آن جلسه، اول بنا بود بعضي از فضال منبر بروند           . ي فيضيه گرفته شود     اي در مدرسه   عنوان اعتراض به دستگاه، پيشنهاد كرديم يك جلسه       

تا آن موقع من مدرس بودم و در حوزه كسي مرا           . در نتيجه آقاي حسين نوري و آقاي مشكيني و من منبر رفتيم           . ها را زدند    آن  كه گويا رأي    
ي فيضيه هم از نيـروي        بام مدرسه  پشت. فرستادند  جمعيت زيادي هم جمع شده بودند و در تأييد، صلوات مي          . شناخت  به عنوان منبري نمي   
هـا بـا ايـن كارهـا          آن  . خواسـتند اآلن مـا را بـه رگبـار ببندنـد             هاي خود را طوري گرفته بودند، مثل اين كه مي          حهاسل. شهرباني پر شده بود   

. آقاي مشكيني هم يك منبر عربـي، فارسـي، و تركـي رفـت    . ابتدا آقاي نوري يك منبر كوتاه رفت. خواستند رعب و وحشت ايجاد كنند  مي
كنيـد و تقريبـاً    كردند كه شما كوتاهي مي ها به آقاي شريعتمداري اعتراض مي  ه بود و فارس   ي ترك و فارس مطرح شد       چون در حوزه قضيه   

ظاهراً آقاي كروبي و بعضي ديگر، در اعتراض به آقاي شـريعتمداري نقـش داشـتند و در حـوزه                    . شد  داشت جنگ ترك و فارس شروع مي      
نگ ترك و فارس راه نيافتند و يك ارتباطي بـين افـراد ايجـاد نمايـد و                  خواست در اين اثنا، ج      آقاي مشكيني مي  . العمل پيدا كرده بود     عكس

ي امـام حـسين      بعد من رفتم منبر و خطبـه      . جوري رفت  باألخره آقاي مشكيني هم يك منبر اين      . دفاعي هم از آقاي شريعتمداري شده باشد      
وقت بـه مناسـبت مـضامين         آن. خوانم  خطبه را براي شما مي    گفتم من منبري نيستم، اما به عنوان وظيفه اين          . العقول را خواندم   در تحف ) ع(

اكنون حـوزه  .  نباشد، روح ندارد آناهللا در ي قم كه روح   ي علميه   حوزه«: خطبه، راجع به امر به معروف و نهي از منكر صحبت كردم و گفتم             
بعـد  . فرسـتادند  جمعيت هم صلوات مي» .گرددايد؟ خميني بايد بر چرا ساكت نشسته  . روح خدا بايد در حوزه باشد     . روح است   يك پيكر بي  

ايـد و   ي خود را ترك كرده و شما وظيفه. باهللا االمنا علي حرامه و حاللهاالمور بيد العلما  مجاري. ي همه است كه ساكت نمانند      وظيفه«: گفتم
ي   گرفـت و از طريـق كتابخانـه         اطـراف مـرا    جمعيـت . خالصه منبر را تمام كردم و آمـدم پـايين         » .خوريد  براي همين است كه شكست مي     

ولـي ايـن منبـر جـزو     . وقت مرا نگرفتند البته آن. ها از آسياب افتاد    چند شب هم به منزل نرفتم تا بعداً آب        . ي فيضيه مرا فراري دادند      مدرسه
  .كردند يي تشكيل اين جلسه و مطالب آن سخنراني بازجويي م ي من شد و بعداً كه مرا بازداشت كردند، از انگيزه پرونده

  هاي حوزه تالش براي تعطيلي درس

ي سخنراني كه فرموديد، آيا اقدام ديگري براي بازگرداندن ايـشان صـورت                عالوه بر برگذاري اين جلسه     اهللا خميني به تركيه،     پس از تبعيد آيت   
  .نگرفت؟ اگر مطلبي در اين زمينه در خاطر داريد، بفرماييد

ي اول آن  در همين رابطـه جلـسه گـرفتيم كـه جلـسه       . ميم گرفتيم چند روز حوزه را تعطيل كنيم       به عنوان اعتراض به تبعيد ايشان، تص      
خواستيم   ما مي . ها مخالف بودند و بعضي موافق       در اين جلسات، بعضي با تعطيل درس      . كيني بود ي بعد، منزل آقاي مش      جلسه. منزل من بود  

شـب  . در اين جلسات، اكثر مدرسين حوزه بودند. وان اعتراض به تبعيد امام است     حوزه را تعطيل كنيم و منعكس كنيم كه اين تعطيلي به عن           
آن شب بنـا شـد      . هاي خود را تعطيل كنند      ها بخواهيم درس    آن  دوم كه منزل آقاي مشكيني بوديم، بنا بر اين شد كه برويم منزل مراجع و از                 

ما چهار نفر رفتـيم منـزل   . ائري تهراني برويم منزل آقاي شريعتمداريآقا مهدي ح من و آقاي فاضل لنكراني و آقاي محمدي گيالني و حاج      
پـس از  . گو تعيين شـده بـودم   من هم به عنوان سخن. هفت هشت نفر از علماي تبريز هم دور آقاي شريعتمداري بودند  . آقاي شريعتمداري 
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. آيـد   حاال كاري از ما برنمي    . ره بايستي يك اقدامي كرد    باألخ. آقاي خميني در تبعيد است    «: پرسي، به آقاي شريعتمداري گفتم     سالم و احوال  
هـايي پخـش      در آن ايام، عليه دارالتبليغ آقاي شريعتمداري اعالميـه        » .به عنوان اعتراض تعطيل كنيم    ما به نظرمان آمده كه چند روز حوزه را          

ه با اين كه ايشان مـرد حليمـي بـود، آن شـب يكدفعـه                باألخر. ها دست دارد    شده بود و در ذهن ايشان اين بود كه محمد ما در اين اعالميه             
آن زمان گذشت   . خواهيد بياييد عقايدتان را به ما تحميل كنيد         گيريد، مي   ايد براي خودتان تصميم مي     جا نشسته   بله؛ آن «: عصباني شد و گفت   

وقت مجبور بـوديم نظـرات شـما را     بگويند ما آنخواستند  مثل اين كه مي. (كردند آمدند عقايدشان را به ما تحميل مي      كه آقايان مدرسين مي   
:  گفـتم  ».دانم  اين كارها كه نظم را به هم بزند، من حرام مي          . دانم  جور چيزها را حرام مي      من اصالً اين  .) اجرا كنيم، حاال ديگر اجباري نداريم     

مـا كـه از پـشت كـوه     . ايـم  ايد، ما هم خوانـده  ا خواندههايي كه شم اين درس. دانيد يا حالل ايم از شما استفتا كنيم كه حرام مي        ما كه نيامده  «
شـما اگـر    «: بعد آقـاي شـريعتمداري گفـت      . آقا مهدي حائري هم يكي دو كلمه گفت         حاج» كنيد؟  اين چه برخوردي است كه مي     . ايم نيامده

بر فرض هم پسر من اعالميه      . خبر ندارم من  «: گفتم» .دهد  اين پسر شما عليه دارالتبليغ ما اعالميه مي       . گويي جلوي پسرت را بگير      راست مي 
خواهيم به شما بگوييم اين است كه آقاي خميني باألخره مرجع تقليد است، از قم تبعيد شـده و                     چه ما مي    آن. داده باشد، ربطي به من ندارد     

  ».ما چيز ديگري نخواستيم. كار استباألخره يك اعتراضي بكنيد و تعطيلي حوزه يك نوع ابراز انزجار از اين . دوره هستيد شما با ايشان هم

جا   يكي از آقايان تبريز كه آن     . جا شروع شد    ي بازداشت من هم تقريباً از همين        باألخره آن شب ايشان تند شد، ما هم تند شديم و زمينه           
اند بـه   بله، آمده«: ته بودندفرداي آن شب آقاي شريعتمداري رفته بودند براي درس و روي منبر گف       . گفت مزاحم آقا نشويد     بود نيز به من مي    

هـا    دولتـي . ي آقاي شريعتمداري بودند و اوضـاع بحرانـي بـود            ها هم مرتب اطراف خانه     ساواكي» .تعطيل كنيم من تحميل كنند كه حوزه را       
وسه  د مثالً بيست  ديدن  آني كه مي  .  شده بود  ها گزارش   آن  ي آقاي مشكيني به       ي خانه   ي ما و جلسه     ي خانه   جلسه. دانستند كه خبري هست     مي

رفتن ما به منزل آقاي شريعتمداري هم از ديـد سـاواك پنهـان              . ها مسأله بود    آن  شوند در منزل يك نفر، براي         چهار نفر از مدرسين جمع مي     
نوروز بـود  ايام نزديك عيد . آقاي شريعتمداري هم كه با صحبت كردن خود سر درس مسأله را آفتابي كرد و تقريباً خود را كنار كشيد           . نبود

  .ي علميه را به هم بزنيد ايد حوزه خواسته جا شروع شد كه شما مي ي من از اين و باألخره روز عيد آمدند مرا بازداشت كردند و پرونده

اهللا شريعتمداري، مـن و آقايـان فاضـل لنكرانـي و حـائري تهرانـي و محمـدي                     شود آن شب براي رفتن به منزل آيت         ضمناً، يادآور مي  
ها براي منزل آقاي شريعتمداري نام آقاي هاشمي هم      و براي منازل آيات ديگر آقايان ديگري تعيين شدند و اين كه در برخي نوشته               گيالني،

  . ديگر بوده استذكر شده، صحيح نيست و ممكن است وقتي

ي كاپيتوالسـيون يـك چيـز         اند كه قـضيه    آقاي مشكيني تشكيل شده بود، گويا بعضي افراد اعتراض داشته         هايي كه منزل حضرتعالي و       در جلسه 
  آيا اين مطلب صحت دارد؟. توان به عنوان يك شعار مذهبي روي آن تكيه كرد فهمند و نمي مردمي نيست و مردم چيزي از آن نمي

كنـيم و  بنا شد اگر راجع به دين و مذهب كوتاهي و اهانتي شد، ما اقـدام         . كردند كه اين يك چيز مذهبي نيست        بله؛ بعضي صحبت مي   
انـد و    ها استقالل كشور ايران را زير پـا گذاشـته           گفتم اين   من از اين مطلب خيلي عصباني شده بودم و مي         . اين مسائل مربوط به دين نيست     

خواهد به مستشاران آمريكا مصونيت بدهد، اين چه ربطي بـه اسـالم و ديـن     گفتند دولت مي    ها مي   آن  گوييد اين امر مذهبي نيست؟        شما مي 
سياسي است و هـيچ ربطـي بـه مـا آخونـدها      ي  اما اين يك مسأله. هاي ايالتي و واليتي مربوط به مذهب بود   د؟ مسائل مربوط به انجمن    دار

  .زدند شد بعضي از مراجع هم اين حرف را مي حتّي شنيده مي. ندارد
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  ي اقشار مختلف هاي سرگشاده ها  و نامه اعالميه

اي به صورت سرگشاده و به شكل طومار و با امضاهاي مختلف اصناف و اقـشار   هاي اعتراضيه  اهللا خميني نامه    ت آي تبعيداز قرار اطالع، به دنبال      
اگر چيزي . هاي كشورهاي اسالمي در تهران ارسال گرديد و گويا مرحوم شهيد محمد هم در اين قضيه فعال بود مردم و طالب براي سفارتخانه   

  .يداز جزئيات آن به ياد داريد، بفرماي

هـا،   ها، قمي  ها، اصفهاني  مثالً مشهدي . دادند   مي حتّي شهر به شهر هم اعالميه     . اهللا خميني، اعالميه زياد داده شد       اجماالً بعد از تبعيد آيت    
هـاي كـشورهاي     بـراي سـفارتخانه   . مرحوم محمد ما هم در امضا گرفتن خيلي نقش داشـت          . كردند  فضالي هر جا به طور مستقل امضا مي       

مـن شـنيدم    . توانيد از كساني كه مطلـع هـستند بپرسـيد           مي. اما جزئيات آن اآلن يادم نيست     . شد و اثر خوبي هم داشت       فرستاده مي مختلف  
  .هايي به سفارت تركيه در تهران فرستاده شده است اعتراضيه

  اهللا خميني اهللا حكيم براي رفع شبهات نسبت به آيت تماس با آيت

لطفـاً  . ايـد  وگـو نمـوده     اهللا حكيم مالقـات و گفـت         مرجعيت امام خميني مسافرتي به نجف اشرف داشته و با آيت           گويا حضرتعالي در ارتباط با    
  .مشروح اين مالقات را بيان فرماييد

اهللا حكـيم، راجـع بـه         خواستم بروم خدمت آيت     وقت كه آقاي خميني در تركيه تبعيد بود، مي          آن. بله؛ من يك مسافرت به نجف داشتم      
در نجف، آقاي عميد زنجـاني      . اند اهللا خميني خراب كرده     دانستم ذهن ايشان را نسبت به آيت        چون مي .  خميني با ايشان صحبت كنم     اهللا  آيت

اهللا حكيم بـرد      آقاي عميد مرا نزد آيت    . برم  كه با هم رفيق بوديم و قسمتي از اسفار را پيش من خوانده بود، گفت من شما را پيش ايشان مي                    
آقا من مسائلي راجـع بـه انقـالب ايـران و آقـاي خمينـي دارم كـه                   : من گفتم .... ه ايشان از مدرسين قم و از فضال هستند و         و معرفي كرد ك   

هـا بـود و       تـرين درس    اهللا بروجردي از مهـم      درس آقاي خميني در زمان آيت     : به ايشان گفتم  . دانم خدمت شما عرض كنم      ي خود مي    وظيفه
به اصـرار بـه او      . اهللا بروجردي ايشان يك قدم هم براي مرجعيت خودش برنداشت           عد از فوت آيت   حدود پانصد ششصد شاگرد داشت و ب      

 مراجع براي مقابلـه بـا      هاي ايالتي و واليتي پيش آمد و        ي انجمن   تا اين كه مسأله   . تان را بدهيد چاپ كنند، ايشان حاضر نبود        گفتند رساله   مي
هاي مهمي داد، در نتيجـه مـردم ايـشان را             تري داشت و اعالميه     ين امر از همه فعاليت بيش     اهللا خميني در ا     آن احساس تكليف كردند و آيت     

بعد به آقاي حكيم . اش را انجام داده  ي شرعي   چون ايشان وظيفه  . شناختند و به سراغ ايشان آمدند و اين ديگر ظاهراً براي ايشان گناه نيست             
ر رأس آنان است، آمده بودند قم نزد عالمه طباطبايي، اصرار كرده بودند كه شـما                جمعيت نهضت آزادي كه آقاي مهندس بازرگان د       «: گفتم

در همان زمان من رفتم خدمت عالمه طباطبايي، ايشان به من گفتنـد آقـاي               . يك وقت خصوصي براي ما بگيريد كه برويم نزد آقاي خميني          
جـا بـه مـن گفتنـد بـراي            رگان و سران نهضت آزادي آمدنـد ايـن        كند؟ گفتم چه كرده؟ گفتند بله آقاي مهندس باز          جور مي   خميني چرا اين  

اگـر  . دهـم   نـه، مـن وقـت خـصوصي نمـي         «: ايشان گفتنـد  . صحبت كردن با آقاي خميني براي ما وقت بگير، من هم به آقاي خميني گفتم              
اي خميني دارد؟ مـن بـه آقـاي خمينـي           آخر اين چه اخالقي است كه آق      » . كنند ي مردم بيايند همراه با ديگران مالقات       خواهند، مثل بقيه    مي

براي اين كه مبارزات ما مبارزات ديني و اسالمي اسـت           . خود گله داشتند    آقاي خميني گفتند ايشان بي    . گفتم كه عالمه طباطبايي گله داشتند     
كوبنـد و زمـين    م، ما را ميي سياسي و حزبي بدهي ي سياسي دارند و اگر ما به نهضتمان جنبه و اين آقايان حزبي هستند و خالصه يك جنبه 

خـواهيم بگوينـد      ي سياسي و حزبي دارند، ما نمـي         هاي خوبي هستند، اما چون جنبه       شناسم و آدم    من با اين كه اين آقايان را مي       . خوريم  مي
لذا مـن   . ه باشيم مان را انجام داد    ي ديني   خواهيم وظيفه   ما از آن جهت كه عالم ديني هستيم، مي        . نهضت ما وابسته به يك حزب خاص است       

 ها يك حزب سياسـي هـستند       گويند اين   كوبند و مي    شود براي دستگاه و ما را مي        ها مالقات كنيم، يك بهانه مي       گفتم اگر ما خصوصي با اين     
سند يا به شما    ايشان فرمودند نظرياتشان را بنوي    . من گفتم بسا آقايان نظرياتي قابل استفاده دارند       . خواهند در مقابل حكومت قيام كنند       كه مي 
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آقاي حكيم با تعجب گفتند عجيب، ايشان ايـن جهـات را            . اهللا حكيم گفتم    باألخره من قضيه را براي آيت     » .بگويند و شما به من منتقل كنيد      
و » نهـضت آزادي «چون بـه ايـشان گفتـه بودنـد كـه تيـپ         . اين معنا براي آقاي حكيم خيلي تازگي داشت       . كردند؟ گفتم بله    هم رعايت مي  

باألخره من سه ربع ساعت با آقاي حكيم صحبت   . ي ديني ندارد    ها جنبه   كنند و كار اين     هستند كه آقاي خميني را تحريك مي      » ها  مونيستك«
بـاألخره  . آقاي عميد گفت خيلي خوب شد كه شـما صـحبت كرديـد            . بعد آقاي حكيم بلند شد رفت     . داد  كردم و ايشان هم دقيقاً گوش مي      

  . آقاي حكيم جا انداختيم و به او شناسانديمآقاي خميني را در ذهن

ي يكي از علمـا بـود و از اطرافيـان            ايشان آقازاده . اهللا حكيم بود، آمد نشست       يك سيدي كه از علما و از حواريون آيت         چند دقيقه بعد،  
دان آقاي بروجردي و آقـاي خمينـي        ، ايشان آقاي منتظري، از شاگر     آقاي عميد من را به او معرفي كرد كه بله         . آمد  آقاي حكيم به حساب مي    

الدين افغاني درسـت     ها را، يك روز يك سيد جمال       ها را، خدا لعنت كند انگليسي      خدا لعنت كند انگليسي   «: يكدفعه ديدم سيد گفت   . هستند
هايي اسـت كـه        حرف من گفتم سيد اين چه    » ...ها را   آيد و روحانيت و دين و اين        اندازند جلو، يك روز هم يك سيد خميني مي          كنند مي   مي
جور افراد پيش آقاي  اين. به آقاي عميد گفتم پاشو برويم. شود با او مباحثه كرد  باألخره ديديم اصالً نمي   . دانيد  زني؟ گفت نخير، شما نمي      مي

ي ذهـن آقـاي     ا ولي مـن تـا انـدازه      . كردند  گونه جوسازي مي    هاي مختلف اين    باألخره دست . كردند  حكيم بودند و ذهن ايشان را مشوب مي       
  .حكيم را روشن كردم

  حضرتعالي چه مدت در نجف اشرف حضور داشتيد و آيا با علماي ديگر هم ديدار فرموديد؟

ايـشان از علماسـت و آدم ماليـي اسـت و در             . اهللا آقاي حاج ميرزا حسن صافي جلوس داشـتم          آيتمن چند روز در نجف و در منزل         
طلبگي با هم آشنا و رفيق بوديم و در نجف، به دعوت ايشان، به منزل ايشان وارد شدم و خـود                     ما از دوران    . گويند  اصفهان درس خارج مي   

. اهللا خويي هـم آمدنـد      آيت. آمدند  در مدتي كه در منزل آقاي صافي بودم، علما به ديدن من مي            . 1ي ايشان، جداً مرا شرمنده كردند       و خانواده 
شود باز دوباره مطالبي  هاي مرا گوش دادند، معلوم مي       كه آن شب آقاي حكيم خيلي حرف       با اين . ولي از بيت آقاي حكيم يك نفر هم نيامد        

هـا    اين. آيم  ايشان گفتند نه، من هرگز نمي     . اهللا حكيم هم برويم     به آقاي صافي گفتم بازديد علما برويم، به منزل آيت         . را به ايشان گفته بودند    
باألخره شب آخـر كـه      . روم  گفتم با اين كه نفرستادند، ولي من به عنوان وداع مي          . رستادندحتّي يك نفر را هم براي ديدن شما نف        . بد كردند 

، گوش تا گوش مجلس افراد نشسته بودند، ايشان هم      »غاص باهله «،    يادم هست جلسه  . خواستم به ايران برگردم، رفتيم منزل آقاي حكيم         مي
 بحـث فقهـي    به اصرار، مرا پهلوي خودش نشاند و يك       . جا   شد و فرمود بفرماييد اين     ما از در كه وارد شديم، ايشان بلند       . آن باال نشسته بود   

ايشان گفتند چقدر زود، و خيلي احترام كردند و تا دم در . ام خواهم برگردم به ايران، براي خداحافظي آمده بعد من گفتم فردا مي   . مطرح شد 
  .ما را همراهي كردند

   فقهي را مطرح كرديد؟اهللا حكيم كدام فرع حضرتعالي با آيت

خوانند، كه در اين مـدت        آيند در حوزه يا دانشگاه درس مي        هايي كه براي سه چهار سال مي        ي دانشجويان يا طلبه    راجع به نماز و روزه    
نـد نمازشـان    خواهنـد بگوي    ها مي    به ايشان گفتم بعضي    .شود و بايد نمازشان را تمام بخوانند يا نه          آيا اين محل مانند وطن آنان محسوب مي       

مـن  . شـود   ها هم مـي     شامل اين » إن بيوتهم معهم  «گفتم چرا؟ ايشان گفتند به نظر من،        . ي من هم همين است      ايشان گفتند عقيده  . تمام است 
ها و   بان شود كه جاي معيني ندارند؛ مانند كشتي        ، مربوط به كساني مي    »دوش هستند  به إن بيوتهم معهم، كساني كه خانه     «رسد    گفتم به نظر مي   

گونـه    بعد به ايشان گفتم كه خوب اسـت ايـن         . كنند  اند و در محل تحصيل خود زندگي مي        وپوستشان را پهن كرده    ها جل   ولي اين . ها چوپان
                                                

 شمسي، در اصفهان دار فاني را وداع گفتند و در كنار عالمـه مجلـسي بـه خـاك سـپرده      1375اهللا حاج ميرزا حسن صافي در مهرماه       مرحوم آيت  1
  .شدند
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 صدق كند و آدمي كه سه چهار سال در          بودن» ضارب في االرض  «استدالل كنيم كه اصل در نماز، تمام خواندن است، مگر اين كه مسافر و               
شود و همين كـه   گويند و مسافر به او اطالق نمي كند، به او ضارب في االرض نمي گرفته و جل و پوست انداخته و زندگي مي  يك جا اتاق    

 دائرمـدار   ي تماميت نمـاز     مسأله. الزم نيست صدق وطن بكند    . كسي مسافر و ضارب في االرض نباشد، براي تمام خواندن نماز كافي است            
   .ايشان از اين استدالل خوشش آمد و در رد آن هم چيزي نگفتند. مسافر نبودن استبلكه دائرمدار . صدق وطن نيست

  اهللا حكيم اهللا خميني به آيت هاي گسترده عليه آيت نامه

  اهللا حكيم با مراجع ديگر هم صحبتي داشتيد؟ حضرتعالي آن زمان كه نجف تشريف برديد، براي تقويت مرجعيت امام، غير از آيت

ي ايران بود و با توجه به ارتباط حكومت ايران با ايـشان،              وقت تقريباً مرجع عمده     اهللا حكيم آن    آيت. جعيت امام، نه  صحبت راجع به مر   
من يادم هست يك بار آقاي حاج شـيخ عبـدالجليل جليلـي كرمانـشاهي، كـه از      . ذهن ايشان را نسبت به آقاي خميني مغشوش كرده بودند     

رفتم به آقاي حكيم اعتراض كردم كه آقا شما چرا نسبت به آقاي خميني موضع همكاري و همراهي                  من  : طرفداران آقاي خميني بود، گفت    
ها نوشته بودنـد      آن  ها پيش آقاي حكيم بود كه در           نفر از علماي مهم شهرستان     27 تا نامه از     27. ها را بياوريد    نداريد؟ آقاي حكيم گفت نامه    

وقـت كـه مـن بـا      اند و آن ها هستند كه اطراف ايشان را گرفته ها و بچه ها يك عده نهضتي هاي آقاي خميني را نخوريد، اين     شما گول حرف  
ي برخورد آقاي خميني با نهضت آزادي را براي آقـاي حكـيم    كردم، اين صحبت آقاي جليلي در ذهنم بود كه قضيه   آقاي حكيم صحبت مي   

 بود كه از ايران به ديدن ايشان رفت و وقتي هم برگشت، ما به ديـدن ايـشان                   آقاي جليلي بعد از تبعيد امام به تركيه، اولين كسي         . نقل كردم 
  .رفتيم و خيلي خوشحال شديم كه خبر سالمتي امام را آوردند

  اهللا خميني از تركيه به نجف اشرف انتقال آيت

ركيه نسبت به اين كه كشورش تبعيـدگاه ايـران          ايم كه دولت ت    اهللا خميني از تركيه به نجف اشرف چه بود؟ شنيده           لطفاً بفرماييد علت انتقال آيت    
  اين مسأله درست است يا نه؟. باشد، حساسيت نشان داده بود

اهللا خميني در ايران موقعيـت دارد و مـردم بـه              چه ما شنيديم، اين بود كه نمايندگان پارلمان تركيه، پس از اين كه فهميده بودند آيت                 آن
 كشور تركيه تبعيدگاه ايران است؟ و دولت تركيه وقتي ديده بود كـه ايـن                تراض كرده بودند كه مگر    مند هستند، به دولت تركيه اع       وي عالقه 

توانيم ايشان را نگه داريم، لذا ناچار شدند آقاي خمينـي را فرسـتادند      قضيه به صالح آن كشور نيست، به دولت ايران گفته بود ما ديگر نمي             
اهللا خمينـي بـه نجـف از          گفتند كه دكتر اقبال گفته بوده پيشنهاد فرسـتادن آيـت            هري مي وقت من يادم هست كه مرحوم شهيد مط         آن. 1نجف
جـا    كنيم هم چون آن     ها، هم ما از دست او نجات پيدا مي         فرستيم نجف، توي دهان اژدهاها و افعي        من گفتم ما ايشان را مي     . ي من بود    ناحيه

  . 2شود ضم ميي نجف ه خورد و در حوزه فحول علما هستند ايشان شكست مي

  آيا بردن ايشان به عراق با هماهنگي دولت وقت عراق انجام گرفت؟

                                                
  .، از تركيه به عراق منتقل شدند1344ه ، در سيزده مهر ما)ره(آقا مصطفي  به همراه مرحوم حاج) ره(حضرت امام خميني  1
  10 الي 7ي  هاي شماره پيوست 2
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هـدف  . جا تبعيد است    گفتند به آن    نمي. گفت ما ايشان را آزاد كرديم       دولت ايران مي  .  روابط دولت ايران و عراق خوب بود       در آن زمان،  
ولـي اشـتباه   . اهللا خويي شكست بخورد و هضم بـشود  هللا شاهرودي و آيتا آيتاهللا حكيم و  ها اين بود كه ايشان در نجف، در مقابل آيت   آن  

اهللا آقاي حاج سيد محمد شيرازي در كربال، جاي نمـازش را بـه ايـشان         چون اوالً استقبال شاياني در كربال از ايشان شد و آيت          . كرده بودند 
جا به عنوان يكي از آيات عظام، مورد توجـه قـرار              د و در آن   كم شهريه هم شروع كردن      بعد كم . در نجف هم درس ايشان گل كرد      . داده بود 
  .گرفتند

  ي امام به اينجانب و تفويض اختيارات تام نامه 

مـضمون ايـن نامـه ايـن بـود كـه شـما        . در همان ايام نبودم امام در قم، يك نامه از طرف امام براي من آمد كه اين نامه خيلي مهم بود    
ي   نامـه . دانيـد حـوزه و سـاير مـسائل را اداره كنيـد              د، شما در منزل من بنشينيد و هر جور مـصلحت مـي            اختيار تام منزل من هستي     صاحب

اين نامه اتفاقاً تازه رسيده و در جيب من بـود و            . اين نامه را وقتي كه ايشان از تركيه به نجف رفتند، براي من فرستاده بودند              . بلندبااليي بود 
. شود مجيد من ديدم اگر اين نامه را بگيرند خيلي بد مي م كه مرا بازداشت كردند و بردند ساواك قرآنگفت من داشتم در مسجد امام درس مي

  .به عنوان دستشويي، رفتم بيرون و آن را پاره كردم ريختم دور و خيلي ناراحت بودم كه اين نامه از بين رفت

  مسافرت مجدد به نجف اشرف 

  د؟حضرتعالي گويا مسافرتي هم به نجف داشتي

اهللا حكيم مالقات كردم، همان وقت بـود          مسافرت اول كه با مرحوم آيت     . من دو دفعه از ايران، به طور قاچاق مسافرت به نجف داشتم           
سفر بعدي وقتي بود كه آقاي خميني در نجف بودند و در . كه امام در تركيه تبعيد بودند و پيش از اين جريان، آن را به طور كامل نقل كردم

  .اهللا خميني ديدار داشتم و چند روز در كربال و نجف با ايشان بوديم ، عالوه بر زيارت عتبات عاليات، با آيتسفر دوم

  ي دوازده نفري در تأييد مرجعيت امام خميني  اعالميه

. زده امـضايي بـود    ي دوا  اهللا خمينـي و تنظـيم اعالميـه         مطرح است كه يكي از علل زنداني نمودن حضرتعالي تالش براي تثبيت مرجعيت آيـت              
  دادند و چه كساني باني اين قضيه بودند؟ بفرماييد چه كساني در گرفتن اين امضاها جديت به خرج مي

نوشـتند، بعـضي بـا        البته در اين امضاها بعضي محكم و قاطع مي        . گذار اين برنامه بود، من و آقاي رباني شيرازي بوديم          آن كس كه پايه   
كـرد و بـه مـن هـم          اهللا گلپايگاني بود و از ايشان ترويج مـي          اي رباني شيرازي با اين كه قبالً از طرفداران آيت         مثالً آق . احتياط و ترس و لرز    

اهللا خمينـي را ديـد، آمـد بـه طـرف       هـاي آيـت   گيري اهللا گلپايگاني بروم، ولي چون انقالبي بود، وقتي موضع        كرد كه به طرف آيت      اصرار مي 
اهللا بروجـردي، نظرمـان بـه          فـوت آيـت    البته من و شهيد مطهري از همان ابتداي       . افتاد  بال مسائل راه مي   اهللا خميني و خيلي محكم به دن        آيت
، خيلـي در مـسائل      )عليـه   رحمـةاهللا  (1مرحوم آقاي رباني شيرازي   . دانستيم  تر مي  اهللا خميني بود و ايشان را از نظر علمي از ديگران قوي             آيت

 بودند، خيلـي  مرحوم محمد ما و آقاي غروي علياري كه در قم. داديم ي قم اعالميه مي ي علميه وزهگاهي ما دو نفر به اسم ح . آمد  محكم مي 
  .كردند امضا نكنند ها جرأت نمي آن كرد كه بسا  مرحوم محمد، به شكلي برخورد مي. ها نقش داشتند در امضا گرفتن
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اهللا رباني شيرازي، راجع به اعلميت مرحوم         ي بود كه من و مرحوم آيت      ا اعالميه. ي ديگر هم در اين زمينه صادر كرديم        البته يك اعالميه  
اهللا   هايي نوشـتم و از جملـه بـه آيـت            له، به برخي از علماي بالد نيز نامه         عالوه من راجع به مرجعيت معظم       به.  و منتشر نموديم   1امام نوشتيم 

  .2اهللا اشرفي اصفهاني در كرمانشاه خادمي در اصفهان و آيت

  ي قم ي علميه ميه به عنوان حوزهصدور اعال

» ي قـم    ي علميـه    حـوزه «ي شعبان در مسجد اعظم به عنـوان           تصميم گرفتيم براي شب نيمه     مرحوم آقاي رباني شيرازي،   يك بار من و     
يـت زيـادي   اتفاقـاً جمع . يك اعالميه هم به همين نـام پخـش كـرديم   . اهللا خميني تجليل بشود جشني را اعالم بكنيم و در آن جشن، از آيت   

هـا هـم     ساواكي. اهللا بروجردي هم شركت كردند      مرحوم آقاي آقا محمدحسن، فرزند مرحوم آيت      . ما هم در يك گوشه نشسته بوديم      . آمدند
اهللا خمينـي     يكدفعه آقاي سيد محمود دعايي و جمعي از طالب، در حالي كـه يـك عكـس بـزرگ از آيـت                     . زدند  خيلي در اطراف پرسه مي    

» ي قـم    ي علميه   حوزه« بودندكه   همه دنبال اين قضيه   . جمعيت يكدفعه از جا كنده شد و صلوات فرستادند        .  مجلس شدند  دستشان بود، وارد  
فرداي آن روز، ما در منزل مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالجواد           . كه اعالميه را امضا كرده، چه كساني هستند و مسأله انعكاس عجيبي پيدا كرد             

مگر شما در مجلس نبوديد؟ همين كساني كه وقتي         : چه كساني هستند؟ گفتم   » ي قم   ي علميه   حوزه«: شان گفت اي. عاملي مباحثه داشتيم   جبل
  .ي قم هستند ي علميه ها همه حوزه اين. عكس آقاي خميني آمد همه از جا بلند شدند و صلوات فرستادند

در » ي قم ي علميه حوزه«اهللا حكيم را به نام   ود مرحوم آيت  ي ديگر نيز به منظور تجليل از ايشان و ذكر نام ايشان، مجلس يادب              يك دفعه 
اتفاقاً در  . كرد  چون واقعاً خطرناك بود و ساواك تعقيب مي       . ولي ايشان عذر آورد   . مسجد اعظم اعالم كرديم و بنا بود آقاي گرامي منبر برود          

آبـادي گفتنـد منبـر       قاي حاج سيد صالح طاهري خـرم      اهللا شريعتمداري وارد شدند و چون ديدند مجلس ساكت است، به آ              آيت همان لحظه 
ي قـم بـه       ي علميـه    اهللا خميني در زمان تبعيـد ايـشان، در حـوزه            كرديم اسم آيت    باألخره ما با اين كارها تالش مي      . برود و مجلس ختم شد    
  .فراموشي سپرده نشود

هـا را   آن رغم اين كه حضرتعالي شخصاً بسياري از   شد، علي   ضا مي هايي كه در آن زمان توسط علما و فضالي حوزه ام            ها و نامه   در مورد اعالميه  
شود نام حضرتعالي بعد از نام ديگران ذكر شده و در ابتدا قرار  كرديد، اما در اكثر موارد مشاهده مي تنظيم و افراد را به امضا كردن آن تشويق مي      

شوند، جلوتر از نام شـما     مي از شما قرار دارند يا جزو شاگردان شما محسوب        هاي پس    حتّي مواردي نام كساني كه از نظر علمي در رتبه         . ندارد
  ايد يا به طور اتفاقي بوده است؟ ي خاصي داشته لطفاً بفرماييد علت اين امر چه بوده است و آيا در اين زمينه، انگيزه. آمده است

از جمله اين كه عنايت داشـتم برخـي افـراد           . ل مختلفي داشت  من اساساً تعمد داشتم كه امضاي من به عنوان نفر اول نباشد و اين دالي              
كرديم امضاي آقاي حـاج شـيخ ابوالفـضل           مثالً سعي مي  . ها احترام شده باشد، اسمشان در اول قرار گيرد          آن  براي اين كه تشويق شوند و به        

ت زيادي داشت و اگر امضاي من در اول اعالميـه    گذشته از اين، ساواك نسبت به من حساسي       . االمكان در ابتدا باشد    نجفي خوانساري، حتي  
كـرد يـا    آمد و در نتيجه كار ادامه پيدا نمي شد كه كار از كجا سرچشمه گرفته و به سراغ من مي گرفت، ساواك خيلي زود متوجه مي      قرار مي 

البته با  . ها اهل اين قبيل كارها نيستند      آن  دانست    ولي نسبت به برخي افراد چنين حساسيتي وجود نداشت و ساواك مي           . شد  روند آن كند مي   
هـا را   آن ها، مـسؤوليت   دانست و در بازجويي رباني شيرازي ميي اين كارها را زير سر من و آقاي  ها، عاقبت ساواك همه  ي اين احتياط    همه

  .ولي ما ديگر كار خود را به انجام رسانده بوديم. كرد متوجه ما مي
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قـصد مـا فقـط    . وقت اصالً اين مسائل مطرح نبود تري بودند، آن  هاي پايين  ها از نظر علمي در رتبه      ضاكنندهاما اين كه گفتيد برخي از ام      
ها را    شدند و اين اعالميه     ديدند، ترغيب مي    اي وقتي امضاي من را مي      عالوه بر اين كه عده    . خوبي پيش برود    خواستيم كارها به    خدا بود و مي   

  .كردند امضا مي

  آقا حسن قمي از اينجانب در قم  حاجاهللا بازديد آيت

  .اهللا قمي پس از بازگشت از تبعيد در زمان رژيم شاه، سفري به قم داشتند و حضرتعالي ايشان را به منزل دعوت فرموده بوديد گويا آيت

ي صـفائيه    در منزلـي در محلـه     ايشان  . بعد به ايشان اجازه داده بودند كه يك سفري به قم بيايند           . اهللا قمي در كرج تبعيد بودند       بله؛ آيت 
جاسـت شـما از طـرف امـام از           بعداً آقاي حاج احمد آقا، فرزند امام، به ما پيغام داد كه به            . جا ما به ديدن ايشان رفتيم       در آن . جلوس داشتند 

آقا رضـا     آمدند، آقاي حاج  وقتي آقاي قمي    . من ايشان را دعوت كردم كه يك روز براي ناهار به منزل ما تشريف بياورند              . ايشان تجليل كنيد  
مرحوم . آقا رضا صدر هم دايي خانم احمد آقا خميني بود           كه حاج   آقا رضا صدر بود، چنان      چون آقاي قمي دايي حاج    . صدر هم با ايشان بود    

  .هم همراه آنان آمده بود) الجنان صاحب مفاتيح(زاده، پسر مرحوم حاج شيخ عباس قمي  حاج ميرزا علي محدث

  چه چيزهايي مطرح شد؟در اين جلسه 

البته من شنيدم آقاي قمي از من و مرحوم آقاي رباني هم خيلي دل خوشي نداشت و گفتـه                   . عمده، راجع به مسائل عمومي انقالب بود      
سـتانه  تر براي تفاهم و ايجـاد جـو دو          اين جلسات، بيش  . گيرند  بود كه آقايان فقط به آقاي خميني توجه دارند و آقايان ديگر را در نظر نمي               

  .بين نيروهاي انقالب بود

  يادي از شهيد محمد منتظري

 ايشان خيلي بـه زنـدگي سـاده و    .جا مناسب است نامي از فرزند شهيدم، مرحوم محمد منتظري نيز برده شود            به همين مناسبت، در اين    
بعـداً  . ما هستند، شما ظهر زودتر به خانه بياييـد         امروز مهمان    اهللا قمي، من به او گفتم ايشان        صبح روز دعوت از آيت    . تشريفات مقيد بود    بي

 محمد قبل از ظهر به خانه آمد و ديد عالوه بر خورش سبزي، به سفارش حاج احمد آقـا خمينـي، دو عـدد مـرغ هـم تهيـه                             : مادرش گفت 
  .بودو به مدرسه برگشته » .شوم اي حاضر نمي روي است و من در سر چنين سفره اين زياده«: گفته بود. ايم كرده

مرحـوم محمـد بـه آن حمـام         . ي عشقعلي، ما يك حمـام سـاده سـاخته بـوديم            موضوع ديگر اين كه در همان منزل سابقمان در محله         
ي مردم تمكن آن را ندارند كه در منزل حمام داشته باشند و لذا مـن از آن                    ي اشرافي دارد و همه      حمام در منزل جنبه   «: گفت  رفت و مي    نمي

ولـي  . گفتم حاال كه ساخته شده، از نظر اقتصادي به نفع است كه از آن استفاده كني         من مي » .زيرا در روح من اثر سوء دارد      . كنم  استفاده نمي 
رحمةاهللا عليـه و حـشره   . و در اين جهت بسيار مصر بود. او نظر ديگري داشت و مقيد بود به ساده زيستن و حذف تشريفات، به طور كلي           

هـا   ترين مراحل عمر خود را در زندان د عاشق اسالم و انقالب و مبارزه در راه حق و عدالت بود و در اين راه بيشمحم. مع اوليائه المقربين  
، بـه معيـت     1360خراش انفجار حزب جمهوري اسالمي در هفتم تير مـاه سـال              ي دل   و غربت و آوارگي سپري نمود و آخراالمر در حادثه         

انديشان منحرف به شهادت رسيد      اهللا دكتر بهشتي، به دست كج       ي انقالب، از جمله مرحوم آيت      ههاي ارزند   هفتاد و دو تن ديگر از شخصيت      
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 و بايد گفت تنها     1اي براي ايشان ارسال كردم     در اين رابطه، مرحوم امام براي من پيام تسليتي فرستادند كه من هم جوابيه             . و ما عزادار شديم   
  ن است،اي موجب تسليت بازماندگا چيزي كه تا اندازه

  . ـ اجر و ثوابي است كه خداوند كريم براي شهداي راه حق وعده داده است1

 ـ دو يادگار و فرزندان خوب و باارزش آن مرحوم، وحيده خانم و آقا زهير منتظري، كه وحيده هنگام شهادت پدر يك سـاله بـود و    2
  . خير الدارين بحق محمد و آله الطاهرينزهير پس از شهادت آن مرحوم به دنيا آمد، حفظهما اهللا تعالي و رزقهما

                                                
  16 و 15ي  هاي شماره پيوست 1



  122  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

م   پل 
ید ت    اخا

  )ش. هـ1354 ـ 1346(



  123  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

  

  گذاري شاه ي تاج نخستين تبعيد در آستانه

جا بپردازيم بـه جريـان تبعيـدهاي متعـددي كـه حـضرتعالي           چه صالح بدانيد، در اين      براي اين كه صحبت يك مسير منظمي داشته باشد، چنان         
لطفاً بفرماييد نخستين تبعيد حضرتعالي به كجا و بـه چـه مناسـبت انجـام     . وگو قرار دهيم    ها را مورد گفت    ي زندان   رات دوره داشتيد و بعد خاط   

  گرفت؟

اي كـه در سـاواك قـم بـه مـن         در ورقه . گذاري كرد   تاج 1346شاه در چهارم آبان ماه      . گذاري شاه بود   اولين تبعيد من در ارتباط با تاج      
 است و احتماالً وجود فالني در قم مـضر بـه امنيـت    حضرت گذاري اعلي چون ايام تاج«: ي قريب به اين مضمون آمده بود  نشان دادند، مطلب  

  ....و» .گردد است، مدت سه ماه به مسجدسليمان تبعيد مي

توارهاي ژانـدارمري، مـرا بـا        مرا اول بردند ساواك، بعد تحويل دو تا مأمور دادند؛ از اين اسـ              .وقت تازه از زندان آزاد شده بودم        من آن 
جا اطراف ساواك مواظب بوده كه مرا         وقتي مرا سوار قطار كردند، آقاي حاج رستم رستمي كه همان          . قطار ببرند مسجدسليمان تحويل دهند    

سـاند و يـك     خالصه به يك زحمتي خودش را ر      . محل ساواك قم كنار ايستگاه قطار است      . برند، ديده بود كه مرا سوار قطار كردند         كجا مي 
براي نماز هرچه . كردند ها خيلي بدرفتاري مي در بين راه، ژاندارم. من هم به او گفتم بناست مرا به مسجدسليمان ببرند. مقدار پول به من داد

  دستـشويي  وقتـي بـه   . جا در قطار وضو بگيرم و نماز بخوانم         مجبور شدم همان  . ترسيدند فرار كنم    مي. من اصرار كردم پياده شويم، گفتند نه      
گفتند آقا شما از آب و هواي اين كـشور اسـتفاده              كردند، مي   گاهي با من بحث مي    . ايستادند  هايشان پشت در دستشويي مي     رفتم، با تفنگ    مي
مـن گفـتم اگـر امنيـت را     . گفت بلـه  حضرت است؟ مي كنيد؟ گفتم مگر آب و هواي كشور مال اعلي       حضرت دعا نمي    كنيد، چرا به اعلي     مي

به اهواز كه رسيديم، از قطـار پيـاده         . كردند  خالصه خيلي بد عمل مي    . حضرت نيست   ولي آب و هوا كه مال اعلي      . يك چيزي است  بگويي،  
ديـدم خيلـي    . ها هم با دو تا تفنگ به همراه مـن           آن  من معمم بودم و     . خواستند براي رفتن به مسجدسليمان اتوبوس بگيرند        ها مي   آن  . شديم

گفتنـد ماشـين سـواري      . ها گفتم يك ماشين سـواري بگيريـد         آن  من به   . كنند كه اين آشيخ دزدي كرده است         فكر مي  زننده است، حاال مردم   
خيلي خوشحال شدند كـه حـاال   . ي آن را من دادم باألخره يك ماشين سواري گرفتند و كرايه. دهم گفتم پول آن را من مي . پولش زياد است  

وقتي وارد فرمانداري شديم، ديدم يك نفر آمد . تحويل بدهندمرا بردند در فرمانداري مسجدسليمان . گيرند گردند، پول كرايه را هم مي    برمي
. فرماندار هم خيلي مـرد خـوبي اسـت        . جا هستم   من جليلي كرمانشاهي، بخشدار اين    . آقاي منتظري، به شهر ما خوش آمدي      «: جلو و گفت  

بعـد  . هايي كه با ما كرده بودند، خيلي جا خوردنـد           مأمورين با آن بداخالقي    .يد و برويد  ها هم گفت ايشان را تحويل بده        آن  به  » .آيد  اآلن مي 
او هم خيلي احترام كرد و گفت . شخصي بود به نام منوچهر تفضلي     . هاي كرمانشاه بود، تلفن كرد فرماندار هم آمد        آقاي جليلي كه از جليلي    

اما معلوم نيست خوششان    . جا داريم   ي آشنا نداريد؟ گفتم يك قوم و خويشي اين        جا كس   بعد گفت شما اين   . من پسرخواهر دكتر اقبال هستم    
مرا سوار ماشين كرد و برد      . ماشين لوكسي هم داشت   . گفت نه، شما بايد منزل يك اهل علم باشيد        . شان بروم  بيايد من با اين شرايط به خانه      

از طرف شـركت نفـت،      . رمي بود و آقا و روحاني شركت نفت هم بود         محمد، كه يك سيد محت     ي مرحوم آقاي حاج سيد فخرالدين آل        خانه
اما ايشان را چون عضو شـركت حـساب         . كشي آب نداشت   اش لوله  جا كسي از افراد عادي در خانه        آن. اش گاز و آب كشيده بودند      در خانه 

. بعد يك روز رفت تهـران    . ام آقا برايتان مهمان آورده   باألخره به ايشان گفت     . آدم بدي نبود  . كشي كرده بودند   اش آب لوله   كردند، در خانه    مي
وقتي برگشت، آمد به ديدن من و گفت من در اول مالقاتي كه با شما داشتم، به شما ارادت پيدا كردم و اآلن من خيلي ارادتم زيـادتر شـد،                              

خالصه فرماندار هـر    ....  آقاي منتظري هستم و    باشد، گفتند من شاگرد     چون آقاي مهاجري، داماد آقاي محمدي گيالني كه از دوستان من مي           
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شخـصي بـود بـه نـام        . جـا آمـد     يك روز با رئيس ساواك آن     . پرسيد  كرد و مسأله مي     پرسي مي  آمد از من احوال     روز يا يك روز در ميان مي      
  .كرد جا از من دفاع مي ه، همهخالص. دانيد او يك مقدار توهين كرد، ولي ايشان مانع شد و گفت شما قدر اين آقا را نمي. سرهنگ ساالري

 .خدا رحمـتش كنـد    . البته حاال فوت شده   . من در اتاق بيروني ايشان بودم     . محمد، يك اتاق بيروني داشت     آقاي حاج سيد فخرالدين آل    
يي را  گاهي از شـرح لمعـه يـك جـا         . جوري زياد داشت   چون مراجعات اين  . پرسيد  كرد و مسائل ارث را مي       آمد بحث طلبگي مي     روزها مي 

او هـم ماشـين     . آقا تقي، كه در شركت نفت پـست بـااليي داشـت             ايشان يك پسر برادر داشت به نام آقاي حاج        . مرد فاضلي بود  . پرسيد  مي
كم ماه رمضان  كم. خدا خيرشان بدهد. گرفت گرداند و خيلي گرم مي طرف مي طرف و آن برد اين كرد مي سواري داشت و گاهي مرا سوار مي      

  .آمدند و ما هم جزو مدعوين بوديم كردند، علما و بزرگان مي عوت ميافراد د. شد

جا آخوندبازي درنياوري، مقررات اين اسـت كـه    آشيخ اين«: در همان روز اول آمد و گفت . ها خيلي آدم خشني بود      آن  رئيس شهرباني   
مـن اگـر    . خواهد تند بروي    قدر نمي   اين«: رد كردم و گفتم    فرماندار با او برخو    من هم جلوي  » .هر روز بايد بيايي شهرباني دفتر را امضا كني        

خالصه رئيس . جا نرفتم وقت به شهرباني آن و باألخره هيچ» .گذارم  من پايم را دم شهرباني نمي     . آمدم  جا نمي   شنويي بودم به اين    ي حرف   بچه
  .گرفت جا خيلي گرم مي اما فرماندار آن. جا تند بودند شهرباني و رئيس ساواك آن

  اي عجيب در تبعيدگاه مسجدسليمان حادثه

ي عجيبي پيش آمد و آن اين بود كه در اتـاقي كـه                محمد بودم، يك شب حادثه     من منزل آقاي حاج سيد فخرالدين آل      در همين ايام كه     
بعـد  . يـا نقـص فنـي بـوده       گو. اي را درست كنند، گاز را قطـع كـرده بودنـد            اند لوله  خواسته  ها مي   يك روز اين  . كشي گاز بود   من بودم، لوله  

. من هم در اتـاق خوابيـده بـودم        . شود  جا روي اصول فني نبود، لذا اتاق من پر از گاز مي              آن شود و چون گازكشي     شب گاز وصل مي    نصف
 را  شب آمد در   ولي آن شب يك ساعتي بعد از نصف       . جا بودم، هيچ شبي نيامد سراغ من        آقاي حاج سيد فخرالدين، در اين دو ماه كه من آن          
. ناراحت بودم، آمدم در را باز كردم ديدم اتاق پر از گاز شـده             . خوابيم افتاد   من بي : گفت. باز كرد و گفت آقا پاشو پاشو ببينم چه خبر است          

 گفت اين از جانب خدا بود كه من ايشان مي. من خواب بودم و اتاق پر از گاز شده بود . اگر من قدري ديرتر آمده بودم، تو تلف شده بودي         
  .ي ناگواري اتفاق نيافتد خوابيم بيافتد و بيايم سري به شما بزنم و حادثه بي

  درگذشت ميزبان و سكونت در مسجد شهر

يك شب فرماندار و چند تن ديگر در منزل حاج . ي ديگري كه چند شب بعد اتفاق افتاد، فوت آقاي حاج سيد فخرالدين بود        باز حادثه 
تراشي دليلي داريد؟ من از روي مزاح گفتم بلـه، بـه      ريشفرماندار گفت شما راجع به      . ايشان هم بود  . دندسيد فخرالدين به ديدن ما آمده بو      

يگـري گفـت خـدا      بـه د  . »و ريشا و لبـاس التقـوي      «يد  گو  اي گفتند چه دليلي داريم كه آدم بايد ريشش را بگذارد؟ گفت قرآن مي               يك طلبه 
حاج سيد فخرالدين آن شب خيلي خنديد و بر حسب ظاهر سالم            . خدا رحمتش كند  . يديعني الزم نيست ريش بگذار    . »ذلك خير «گويد    مي

ي  تشييع جنازه . شان ايشان سكته كرد و از دنيا رفت        همان شب در خانه   . ها آمدند گفتند ايشان سكته كرد       ولي دو ساعت بعدش، بچه    . بودند
ي ايشان بـودم   من هم خيلي ناراحت شدم كه در خانه.  ديگر زياد آمدند  از اهواز و جاهاي   . ايشان سيد محترمي بود   . مفصلي از ايشان كردند   

  . ايشان از دنيا رفتو

گفتم مـن در    . مسجد يك اتاق كوچك داشت    . اثاثم را جمع كردم رفتم در مسجد      . ي ايشان نماندم    بعد از اين جريان، ديگر من در خانه       
جا بود و آقاي مسجدسليمان محـسوب         اهللا گلپايگاني آن     اراكي، از طرف آيت    وقت آقاي حاج شيخ محمدباقر رفيعي       در آن . مانم  جا مي   همين
آقاي . رفت جا منبر مي اهللا گلپايگاني آمده بود آن   الهداي خراساني هم به مناسبت ماه رمضان، از طرف آيت          آقاي حاج سيد محمد علم    . شد  مي

بـاألخره آمدنـد و اصـرار       . جـا باشـد     جد و درست نيست كه ايشان آن      حاج سيد محمد به آقاي رفيعي گفته بود كه فالني آمده است در مس             
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الهدي در منزل آقـاي   شام و ناهارمان را با آقاي علم. مانم من گفتم نه، مزاحمت است و من در همين مسجد مي. كردند كه مرا به منزل ببرند     
آقاي حسن خزائلي، پسر مرحـوم حـاج        . جا داشتم   آنالبته يك همشهري هم     .  استراحت و خواب در مسجد بودم      خورديم و براي    رفيعي مي 

كـرد و بـه منـزل         آمد مرا دعوت مـي      ايشان هم گاهي اوقات مي    . ي ما بود و در شركت نفت مقام بااليي داشت           ي خانه  قنبر، كه قبالً همسايه   
تند مدت تبعيد شـما كـه سـه مـاه     خالصه حدود بيست روزي به اين شكل بودم، تا آمدند گف . كرد  برد و خيلي بامحبت برخورد مي       خود مي 

ولي . جالب اين كه من در همان اول به تبعيد خود اعتراض، و به دستگاه قضايي آن روز شكايت كردم                  . توانيد برگرديد   بوده تمام شده و مي    
كيـل معـين كنيـد، كـه        اي آمد كه شما براي رسيدگي به شكايت خودتان به تهران بياييد و و              پس از انقضاي مدت تبعيد و گذراندن آن، نامه        

هاي قضاوت عادالنه كه البته اآلن هم متأسفانه بر همان           عجبا به اين قبيل دستگاه    . فرماندار با خنده و تعجب اين موضوع را به من ابالغ كرد           
  .بگوييم كه بدتر شده است اگر نخواهيم ؛باشد روال مي

  ي ديگر يك حادثه

مأموري از شهرباني آمد و سراغ آقاي حاج سيد محمود دعايي را كه از              . بيده بودم  آقاي حاج سيد فخرالدين خوا     يك شب من در منزل    
» .ايشان فراري اسـت و آمـده اسـت نـزد شـما            «: گفت. گفتم من از ايشان اطالعي ندارم     . دوستان و از افراد مبارز و فعال بود، از من گرفت          

  »ظر شما هستم؟شخص فراري چگونه ممكن است بيايد نزد من تبعيدي كه زير ن«: گفتم

ايشان گفتند اين نان را . ها من اين داستان را براي مرحوم آقاي قائمي كه عالم آبادان بود تعريف كردم باألخره آنان رفتند و بعد از مدت 
و جريـان نـزد   ي ما بـود    آبادان كه من ايشان را به عراق بفرستم و ايشان در مدرسه  آقاي دعايي در حال فرار، آمده بود      . من براي شما پختم   

و مـن بـراي ايـن كـه         . مأمورين آمدند در مدرسه و از من سراغ ايشان را گرفتند، در حالي كه ايشان در مدرسه بودند                 . ها لو رفته بود     دولتي
نـزد  جا بودند، ولي رفتنـد مـسجدسليمان          ي خاصي متوجه كنم و ايشان را فراري دهم، گفتم ايشان اين             ها را منحرف كنم و به نقطه        آن  ذهن  

  .آقاي منتظري، و بعد فوراً ايشان را به عراق فرستادم

  اهللا حاج شيخ محمدتقي شوشتري بازديد از آيت

من هم به   . در همان ايام، آقاي حاج غالمعلي رستمي، داماد من، آمده بود براي ديدن من كه خبر پايان يافتن دوران تبعيد را به ما دادند                       
چـون ايـشان يـك روز    . اهللا آقاي حاج شيخ محمـدتقي شوشـتري    بين راه رفتيم شوشتر، بازديد آيت در.همراه ايشان حركت كردم براي قم     

وقتي برگشتم، آقـاي    . اتفاقاً من آن روز براي گردش رفته بودم بيرون و موفق نشدم ايشان را ببينم              . براي ديدن من آمده بودند مسجدسليمان     
وقت در شهر نبودم و نتوانـستم   و من از اين كه در آن» . شده آمده بود براي ديدن شماآقاي آشيخ محمدتقي از شوشتر بلند   «: محمد گفت  آل

ايشان با ديدن ما خيلي خوشـحال شـد و   . رفتم بر همين اساس، وظيفه بود كه به بازديد ايشان مي  . ايشان را زيارت كنم، خيلي متأسف شدم      
خـدمت ايـشان    . جـا بـود     طيـب آن   آقاي آل . ي شوشتر هم رفتيم     مدرسه. نديمرفتيم در مسجد، پشت سر ايشان نماز خوا       . از ما پذيرايي كرد   

. اهللا حاج سيد اسداهللا نبوي، از علمـاي دزفـول           بعدازظهر هم رفتيم دزفول، منزل آيت     . ناهار پيش آقاي حاج شيخ محمدتقي بوديم      . رسيديم
جـا، بـا حـاج غالمعلـي،          ايمان بليت قطار گرفت و بعد از آن       پسرشان را فرستادند بر   . ايشان هم خيلي احترام كرد    . ايشان صاحب رساله بود   

  .آمديم قم

  .جاست مطالبي هم در رابطه با شخصيت علمي ايشان بفرماييد اهللا شوشتري به ميان آمد، به اكنون كه اسمي از آيت

. باشـند   يط و مطلع مـي     نسبت به مسائل اسالمي مح     .است» الرجال قاموس«صاحب كتاب   . ايشان شخصيت معروف و آدم ماليي هستند      
كتـابي در  . اند را نوشته» قاموس الرجال «كتاب  . اند را در چهار جلد نوشته    » االخبار الدخيله «كتاب  . در عين حال، آدم متدين و صريحي است       
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اين : گفت  داد و مي     مي جا بودم، خطي آن را به من نشان         وقت كه من آن     آن. ، در چهارده مجلد   »الصباغه بهج«اند به نام     البالغه نوشته   شرح نهج 
خيلـي آدم پركـاري بـود و        . رفتم مثالً در هواپيما نوشـتم       رفتم در قطار نوشتم، اين قسمت را وقتي به مكه مي            قسمت را وقتي من مشهد مي     

 اول  مـثالً . انـد  هـا را بـه ترتيـب موضـوع آورده          البالغه ايشان به اين صورت اسـت كـه خطبـه            ترتيب شرح نهج  . مرتب در حال نوشتن بود    
  .1هاي موعظه را، و به همين ترتيب ساير موضوعات را اند، بعد خطبه هاي توحيدي را آورده خطبه

  چارگان اعالميه از تبعيدگاه براي كمك به محرومان و بي

آباد   تان نجف اي جهت كمك به مستمندان و فقراي شهرس        گويا حضرتعالي از تبعيدگاه مسجدسليمان، به مناسبت فرا رسيدن فصل سرما، اعالميه           
  .در مورد اين اعالميه هم توضيح بفرماييد. فرستاديد

فـصل زمـستان   . آن سال قبل از ماه رمضان مرا تبعيد كردنـد . آباد رفتم نجف ايام ماه مبارك رمضان، براي تبليغ و ارشاد مي        من هر سال،    
چارگـان جمـع    هاي زيادي براي محرومـان و بـي   ردم كمكما هر سال از م. آباد سرما شديد بود    ي اصفهان و نجف     هم فرا رسيد و در منطقه     

ي مـا در      آباد و نماينده    فروش در بازار نجف    آقا مجتبي آيت، كه فردي است كتاب         از طريق آقاي حاج    آن سال هم يك نامه نوشتم     . كرديم  مي
آبادي است و از محتـرمين و         ج سيدعلي نجف  اهللا حا   اهللا ايزدي و پسر برادر مرحوم آيت        باجناق مرحوم آيت  . آباد بود و اآلن هم هست       نجف

جاست در اين فصل سرما بـه مـستمندان و مستـضعفان             آباد كه به    خطاب به علماي نجف   . باشند  آباد و مورد توجه مردم مي       از فضالي نجف  
  .2چارگان و مستمندان داشت يآن نامه تقريباً حالت يك اعالميه را داشت كه تأثير خوبي هم در آن زمان، در ارتباط با كمك به ب. كمك كنند

  آباد تبعيد به نجف

مدت آن تبعيـد دوم  . آباد تبعيد شديد   از قرار معلوم، حضرتعالي بعد از آزادي از تبعيدگاه مسجدسليمان و تشريف آوردن به قم، مجدداً به نجف                 
  داديد؟ ، چه كارهايي را انجام ميي تبعيد آباد، در آن مرحله و مناسبت سياسي آن از نظر دستگاه چه بود و بفرماييد در نجف

اند كه در قم نبايد بمانيد و بايـد بـه جـاي              نوشته«: در مسجدسليمان كه بوديم، وقتي فرماندار خبر تمام شدن تبعيد را به من داد، گفت              
ها را    آن  حرف  . ويمگ  من از خودم چيزي نمي    «: گفت» .درس و بحث و زندگي من در قم است        . گويند خود مي   بي«: من گفتم » .ديگري برويد 

چند روزي كه درس گفتم، يكدفعه ديـدم دو تـا ماشـين             . درس و بحثمان را هم شروع كرديم      . باألخره از مسجدسليمان آمدم قم    » .گويم  مي
نـه  گفت     ديگري مي  گفت ببريم ساواك اصفهان تحويل بدهيم،       ي ما، مرا سوار كردند، خيلي محترمانه بردند اصفهان يكي مي            آمدند در خانه  

خواهيد   آباد، بعد برويد به ساواك اصفهان يا هر جاي ديگر كه مي             من ديدم قضيه از اين قرار است، گفتم خوب ببريد نجف          . آباد  ببريم نجف 
. دهـيم   رويم به سـاواك اصـفهان گـزارش مـي           آباد، بعداً مي    بريم نجف   شما را اول مي   . كنيم  ها هم گفتند همين كار را مي        اين. گزارش بدهيد 

 كه به ديـدن     ياز فرداي آن روز هم سر كوچه مأمور گذاشتند و افراد          . ي خودمان پياده كردند     آباد، در خانه    خره مرا محترمانه بردند نجف    باأل
اهللا شهيد سيد محمدرضـا       يك بار مرحوم آقاي سعيدي، آيت     . نوشتند  پرسيدند و در يك دفتر مي       ها را مي    آن  آمدند، اسم و مشخصات       من مي 

اهللا خراساني را اسـمش را        شما آيت «: آقاي سعيدي جواب داده بود    » جنابعالي كي باشند؟  «همان پاسبان به او گفته بود       . ده بودند سعيدي، آم 
آقـاي سـعيدي    » .بفرماييـد . بفرماييد. اهللا خراساني   بله، آيت «: پاسبان جا خورده بود و گفته بود      » اهللا سيد محمدرضا خراساني؟     نشنيدي؟ آيت 
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البته مرحوم آقاي سـعيدي هـم       . ، كه يكي از علماي معروف اصفهان بود       »اهللا سيد محمدرضا خراساني     آيت«ده بود به عنوان     خودش را جا ز   
  .خنديديم كرد و ما مي بعد خودش آمد تعريف مي. اهل خراسان بود و هم اسمش سيد محمدرضا بود

اي  جداگانه خودشان با يك موتور يا دوچرخـه       . بيايند توي ماشين  كردند    جرأت نمي ) مأمورين(ها    آن  . كردند  گاهي مردم مرا ميهمان مي    
يك درس تفسير عمومي و يك درس       . آباد درس و بحث را شروع كردم        در نجف . تقريباً زير نظر بودم   . روم  آمدند ببينند كجا مي     دورادور مي 

  .گفتم خارج فقه مي

  نامه از طرف امام خميني  وكالت

، محرمانه بـه عـراق سـفر كـردم و در            )ره( به قصد زيارت عتبات عاليات و مالقات با امام خميني            بودم،آباد    در همان ايام كه در نجف     
در همين سفر، امـام     . اي را به مكه بفرستند كه ايشان قبول نكردند         مالقاتم با مرحوم امام، پيشنهاد كردم كه ايشان نيز مانند ساير مراجع، بعثه            

اهللا حكـيم و      اهللا سيد عبـدالهادي شـيرازي و آيـت          اهللا بروجردي و آيت     البته من قبالً هم از طرف آيت      . دند فرمو اي براي من مرقوم    نامه اجازه
  .1اهللا شاهرودي اجازه داشتم آيت

  فوت مادر و تشرف به مكه مكرمه

اتفاقـاً  . م آمـده بودنـد  اي از ق يك عده. آباد برايش مجلس ختم گرفتيم  در نجف .خدا رحمتش كند  . مادرم هم در همان ايام از دنيا رفت       
مرحـوم آقـاي    . كردنـد   نـام مـي    ها براي مكه ثبت    الحجه بود و حاجي    ايام نزديك ذي  . مرحوم آقاي حاج غالمرضا قديري هم همراه آنان بود        

اي حاج قديري   آق. گفت چرا؟ گفتم امكانات نداشتم    . ام من گفتم تا به حال مكه نرفته      . صدا زد » آقا  حاج«ي ختم، مرا به نام       قديري در جلسه  
گويـا ايـن    . شايد گذرنامه ندهنـد   . آباد بيرون بروي    اند حق نداري از نجف     گفتم به من گفته   . گفت من باني شما هستم كه امسال برويد مكه        

ايـشان  . ام از طـرف تيمـسار مقـدم آمـده        «: يك هفته بعد ديدم يك سرهنگي آمد پيش من و گفت          . رسيده بود ) ساواك(ها    آن  خبر به گوش    
  . باشندخواستند امتيازي داده گويا با اين كار مي» .اند كه به شما بگوييم اگر بخواهيد به مكه برويد، از طرف ما منعي نيست هگفت

البته بعدها در مدينه متوجه شدم كه كارهاي مـن زيـر نظـر اسـت و                 . باألخره آن سال با خانواده كه مستطيع بود، مشرف شديم به مكه           
آبادي كه در نجف ساكن بوده  جريان كشف آن نيز به اين صورت بود كه در مدينه متوجه شدم كه يك نفر نجف          . اند براي من مأمور گذاشته   

او بـا سـاواك مربـوط       . ها در نجف دبير بوده، به او گفته بودند برو مكه، در فالن كاروان، و مواظب فالني باش                  ي ايراني   و ظاهراً در مدرسه   
گرفـت و     كـرد و بـا مـن گـرم مـي            اتفاقاً او در مدينه خودش را خيلي به من نزديك مي          . كنترل فرستاده بودند  جا او را براي       بوده و از همان   

مـرا  » .اجبروني علي ذلك  «: اي؟ به عربي گفت    چرا اين آقا را پذيرفته    : من به حاج اسداهللا شريفي مدير كاروان گفتم       . خودش را معرفي نمود   
او از مكه آمد در كاروان شما؟ گفت بله، ولي خوب چون كاروان دويست نفره بود و هنوز من افـراد                     : گفتم. اند كه او را بپذيرم     مجبور كرده 

 گفت مـن    ي بعد هم كه مرا بازداشت كردند، ازغندي بازجوي ساواك          البته دفعه . شناختم، در مكه متوجه حضور او نشده بودم         را خوب نمي  
ي  جمعـه  من آقاي ناصـري را كـه اآلن امـام   «: بعد گفت. اراحتت نكنم به سراغت نيامدمدر چندين جاي مكه تو را ديدم، ولي براي اين كه ن 

ها داده   او را در حج تحويل يكي از كاروان       » .كرد  جمرات داشت اعالميه پخش مي     او در رمي  . جمرات بازداشت كردم   شهركرد است، در رمي   
آقـاي  . جا زنـداني بـود       يك سال زندان محكوم كردند و يك سال در آن          بودند و بعد كه اعمالش تمام شده بود، در همان كشور عربستان به            

مرواريد هم به من گفت كه من در مكه ازغندي را ديدم كه چفيه و عقال و لباس عربي پوشيده بود و يك ريش بزي هم گذاشته بـود و در                               
  .گشت ها مي ميان حاجي
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م كه پيش حاج غالمعلي، داماد من بود و در مسجدالحرام و جاهاي ديگـر               هايي را هم همراه خود برده بودي        ما در اين سفر يك اعالميه     
گذرنامه و چيزهاي ديگر او هم در آن . جمرات، آن كيف را سرقت كرده بودند مقداري از آن در كيف ايشان بود و به هنگام رمي. پخش شد 

 رستمي داماد من بود و ما       ن لو برود و چون حاج غالمعلي      ها نيافتد، چون ممكن بود جريا      كرديم كه دست ايراني      ما خداخدا مي   كيف بود و  
  .در يك كاروان بوديم، امكان ايجاد دردسر وجود داشت، كه الحمدهللا به خير گذشت

  بازگشت شما از مكه چگونه بود و آيا در آن مقطع، اثر سياسي هم داشت؟

. گفتند  مي» انوشيروان«شهر كه به آن      در محلي نرسيده به خميني    آباد براي استقبال آمده بودند        به هنگام بازگشت، بسياري از مردم نجف      
در آن سـال،    . آمدنـد   مردم هم به طور گسترده به ديدن من مـي         . آباد شديم   جمعيت زيادي جمع شده بود و ما با سالم و صلوات وارد نجف            
  .پدرم هم به مكه مشرف شده بود، منتها او در يك كاروان ديگر بود

 كرده بودند، وقتي كه شنيدند مـن        آباد تبعيد   در رژيم سابق طاغوتي، با اين كه مرا به نجف         .  يك نكته را يادآور شوم     جا  جاست در اين   به
ي بركناري و پـس       ولي در جمهوري اسالمي، پس از مسأله      . ي سفر به حج را دادند      مايلم به حج بروم، خودشان آمدند به سراغ من و اجازه          

كه در جاي خود نقل شده، يكي از آقايان تعبير كرد كه زيـارت                ر خواب ديدم كه در ايوان باغي هستند، چنان        از اين كه من مرحوم امام را د       
است و چون آقاي قديري شنيده بود، باز مبلغ يكصد هزار تومان داد و گفت اين پول ) ص(مرجع تقليد را خواب، تشرف به زيارت پيغمبر 

: آبـادي گفـتم   من به آقاي قاضـي خـرم  . وهفت هزار تومان بود در آن هنگام پول حج، بيست. را به مصرف حج خود و دو فرزندتان برسانيد    
چند سال بعد نيز يـك      » .دهند  من سؤال كردم، اجازه نمي    «: پس از چند روز گفتند    » .دهند من به حج بروم      شما جويا شويد كه آيا اجازه مي      «

بـدون ايـن كـه مـن     . دهـم   ميستد و گفته بود من سه ميليون تومان براي اين جهتنفر در تهران اصرار كرده بود مرا با دو پسرم به حج بفر         
دهنـد؟ بـر حـسب     تقاضا كنم، آقاي برقعي فهميده بود و به آقاي رضايي، رئيس سازمان حج و زيارت مراجعه كرده بود كه آيـا اجـازه مـي                 

و » .اي استجازه شـود     ادن را ندارم و بايد از شخص آقاي خامنه        ي من مانعي نيست، ولي من جرأت اجازه د          از ناحيه «: منقول ايشان گفته بود   
  .ها نبودم من هم كه اهل اين قبيل استجازه

  آباد ي نمازجمعه در نجف اقامه

ي  بفرماييد آيا شروع آن در همين زمان بود يا در مـوقعيتي ديگـر؟ و اصـوالً فلـسفه    . فرموديد  آباد مدتي نمازجمعه اقامه مي      حضرتعالي در نجف  
   ضرورت و چه مبنايي بود؟ي سياسي عبادي بر اساس چه وع اين فريضهشر

نمـاز مـن    . ها هم در مدرسه درس و بحث داشتم         براي طلبه . خواندم  نماز جماعت مي  ) مسجد ميدان (آباد در مسجد جامع       من در نجف  
شـبهه نيـست كـه        ود فـراهم اسـت، بـي      به نظرم رسيد اكنون كه شرايط، هرچند در حد محد         . شد  خصوص در ماه رمضان خيلي شلوغ مي        به

ها داغ و تنـد بـود و    خطبه. آباد، نمازجمعه را شروع كردم به همين جهت با شروع ماه رمضان، در مسجد جامع نجف    . نمازجمعه اقامه نكنيم  
. كردنـد  ن نماز شركت ميمند و انقالبي از اصفهان و جاهاي ديگر در اي  افراد عالقه . كردم  مسائل و مشكالت جهان اسالم را در آن مطرح مي         

در آن زمان سرهنگ صدقي، رئيس ساواك اصـفهان،         . آباد  شد به طرف نجف     روزهاي جمعه، ماشين سواري و موتور و دوچرخه سرازير مي         
 ا بـه سـاواك  يك دفعه نيز مر» .آباد درست كرده است منتظري به اسم نمازجمعه يك پايگاه سياسي در نجف      «: به مرحوم پورنمازي گفته بود    

  .سرهنگ صدقي مواجه شدم و سؤاالتي از من داشت ااصفهان احضار كردند وب

در آن جلسه راجع به ضرورت تشكيل نمازجمعـه         . ده بيست نفر از روحانيون بودند     . يك روز نيز با علماي اصفهان يك جلسه گرفتيم        
الـدين طـاهري     ار من، آقاي حاج سـيد جـالل       باألخره با اصر  . صحبت كردم و گفتم تشكيل نمازجمعه، باعث عظمت و شوكت اسالم است           
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ايـن  «: گفـت   كـرد، مـي     آقاي طاهري هم هر وقت به مـشكلي برخـورد مـي           . قبول كردند كه ايشان هم در اصفهان نمازجمعه را شروع كنند          
  ».نمازجمعه را شما به گردن من گذاشتيد

ها، افراد ديگري نظير آقـاي   البته در آن زمان. منطقه داشتباألخره اين دو نمازجمعه اثر بسيار خوبي در آگاهي و رشد سياسي مردم آن        
ي  ي مرحـوم اربـاب در قريـه    نمازجمعـه . شـد  اما به اين شـكل شـلوغ نمـي    . خواندند  آقا رحيم ارباب و آقاي غروي هم نمازجمعه مي          حاج

. شـدند   خواند و مردم متوجه مضمون آن نمـي         ها را به عربي مي     دانست و خطبه    واجب تعييني مي  ايشان نمازجمعه را    . شد  اقامه مي » گورتان«
ها  اما من خطبه  . كردند  ي او شكرت مي    خواند و يك قشر و افراد خاصي در نمازجمعه          رفت خارج از شهر نمازجمعه مي       آقاي غروي هم مي   

را براي رعايـت  »  اهللا اتقوا اللالحمد هللا و الصاله علي رسول اهللا، عباد«كردم و فقط جمالت   خواندم و مسائل روز را مطرح مي        را مفصل مي  
  .گفتم احتياط، به عربي مي

  تشكيل نمازجمعه با تحريك ساواك براي مقابله با نمازجمعه

كـه   ي شما مورد استقبال مردم قرار گرفت، چنان جا نمازجمعه برگزار كرديد و نمازجمعه آباد، كه شما در آن  در ايام اقامت اجباري شما در نجف      
. ي شـما، نمازجمعـه درسـت كننـد          ساواك بعضي از روحانيون را مستقيم يا غير مستقيم تشويق كرد كه در مقابل نمازجمعه               شنيده شده، ظاهراً  

  . آن شخص كه بود؟ مشروح آن را بيان فرماييدجزئيات اين قضيه چه بود و

 بود كه حاال فوت شده است و ايشان قبالً از يك سيد. اما اعالم كردند و بنا شد بخوانند. من يادم نيست كه نمازجمعه خوانده شد يا نه       
. ي مـن نمازجمعـه شـروع كنـد         ، در مقابل نمازجمعه   »شهيد جاويد «ايشان را تحريك كرده بودند كه به عنوان مبارزه با           . شاگردان من بودند  

اهللا صالحي كه آبـروي اسـالم را    عمتمن با شيخ نعمت آقاي حاج شيخ ن«: ي من با لحني خيلي تند و تهديدآميز كه          اتفاقاً يك روز آمد خانه    
من چيـزي   «: گفتم. ؛ خيلي تهديدآميز و از موضع باال      ».كنم و تو اآلن بايد از او تبري بجويي، بايد يك چيزي عليه او بنويسي                برده مبارزه مي  

. داد  ها مـي     و به بعضي طلبه    گرفت  اهللا گلپايگاني هم شهريه مي      از طرف آيت  . بعد همين شخص درس خارج شروع كرد      » .نويسم  عليه او نمي  
چهار تا طلبـه را دور خـودش جمـع          .  كرده بودند  اي درست  آباد وضعشان خوب نيست و يك شهريه        هاي نجف   كه طلبه : به ايشان گفته بود   

م ابطحي مرحوم حاج سيد ابراهي. بعد هم صحبت اين شده بود كه ايشان در مسجد بازار نمازجمعه بخواند   . كرده بود، به عنوان درس خارج     
فقط تهديد و صحبتش بود كـه ايـشان         . مثل اين كه نخواند   . ديگر من يادم نيست كه خواند يا نه       . به من گفت بله، بناست نمازجمعه بخواند      

برداري  ها بهره ها مسائل آخوندي بود، منتها ساواك از اين اين. ها نگرفت آن  و خالصه كار     1بيايد و نمازجمعه بخواند، بعد ديدند زمينه ندارد       
  .كرد مي

  ي ساواك براي وابسته نشان دادن نيروهاي مبارز توطئه

فرسـتاده تـا    آباد، ساواك هرچند مدت يك بار، مأمورين خود را به سراغ حضرتعالي مـي             طبق بعضي اسناد، در زمان اقامت حضرتعالي در نجف        
. ها را پخش كنيد     آن  ي امام خميني را آورده بودند كه شما           عروه مردم را نسبت به شما بدبين كند و گويا يك مرتبه هم تعدادي رساله و حواشي               

  .در اين زمينه توضيح بفرماييد كه قضيه از چه قرار بوده است

                                                
بايست از اصـفهان      شدگان اكثراً كارمندان دولت بودند و مي       ن دعوت اما چو . اذان آن را هم در مسجد بازار گفتند       . نمازجمعه قرار بود برگزار شود     1

تـر   طـرف  رويـم يـك فرسـخ آن        اهللا منتظري هم گفته بودند اگر نماز برگزار شـود، مـا مـي               ضمناً، آيت . كس نيامد و لذا نماز برگزار نشد        بيايند، هيچ 
  .شد خوانيم كه در اين صورت براي رژيم خيلي بد مي نمازجمعه را مي
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ها عوض شده و هر دو سه هفته يـك بـار تعـدادي از مـأمورين و مـسؤولين       آن آباد ماندم، ديدم سياست     بعد از اين كه مدتي در نجف      
گفتنـد جنـاب سـرهنگ        مي. زدند  گرفتند و راجع به اوضاع كشور حرف مي         خيلي هم گرم مي   . آمدند   منزل من مي   ساواك به عنوان ديدن، به    

يك روز عيـد،    . رسانند  سالم مي ) ي سوم ساواك    رئيس اداره (سالم رسانده، جناب تيمسار مقدم      ) رئيس ساواك اصفهان در آن زمان      (صدقي
هـا   آن امـا خـوب،   . آمـد  وآمدها خوشم نمي من از اين رفت  . نوشته شده بود  » يا اهللا « وسط آن    يك تابلويي به عنوان هديه آورده بودند كه در        

مـثالً شـما    . كنيد كه عاقالنه نيـست      شما كارهايي مي  «: گفتم  مي. كردم  ها را نصيحت مي     آن  من هم از فرصت استفاده كرده و مرتب         . آمدند  مي
ايد، اآلن قيمت آن به سيصد چهارصد تومان رسيده، ولـي مقلـدهاي              ن بوده قاچاق كرده   ي آقاي خميني را كه قيمت آن ده بيست توما           رساله

گرفتم، چون احتمال اثـر       ها مي   آن  من موضع نصيحتي در مقابل      » .كنند  كنند و از ايشان تقليد مي       اي كه شده آن را تهيه مي       ايشان به هر وسيله   
ايـد و اذيـت    انـد، گرفتـه   شما كساني را كه براي سالمتي آقاي خميني صلوات فرستاده       «: يك بار هم در تهران به تيمسار مقدم گفتم        . دادم  مي

مردم را تحريـك    اصالً كارهاي شما يك جوري است كه        . افتند كنند، با شما درمي     ها هم لج مي     آن  آخر اين چه كاري است؟ خوب       . ايد كرده
تقليد از او جرم نيست كه مردم را بـه ايـن شـكل    . ني يك مرجع تقليد استاهللا خمي باألخره آيت. شما بايد وسعت نظر داشته باشيد    . كند  مي

  ».كنيد اذيت مي

. ي عروه و تحريرالوسيله آوردند درب منـزل        هاي امام و حاشيه    آباد بودم، يك روز ديدم كه يك كارتن پر از رساله            وقت كه در نجف     آن
ي آقاي خمينـي در دسـترس مـردم نيـست،             گفتيد رساله   ا و گفتند شما مي    اين را جناب تيمسار مقدم فرستاده كه بدهيم خدمت شم         «: گفتند
من يكدفعه به ذهنم . اند اند آورده اند و برداشته ها را از يك نفر گرفته      پيدا بود اين  » .مندند بگذاريد   ها را بگيريد در اختيار افرادي كه عالقه         اين

نه، «: گفتند» ايد؟ ها را از چه كسي گرفته       كن هست؟ حاال بگوييد اين     پخش رسالهمگر من   «: گفتم. اي در اين قضيه است     خطور كرد كه برنامه   
آقاي . ها باز اصرار كردند كه بد است برگردانيم         آن  » .مها ندار   من احتياجي به اين   «: گفتم» .اند ها را جناب تيمسار مقدم براي شما فرستاده         اين

بـاألخره  » .ها نـدارم  من احتياجي به اين. پس به اسم من نبايد برداري«: گفتم» .دارم  رميها را ب    خوب من اين  «: گفت. جا بود   پورنمازي هم آن  
ها را كه پيش تو بـود   ي مرحوم پورنمازي كه آن رساله اتفاقاً بعد از يك مدتي از شهرباني آمده بودند خانه   . ها را برداشت    آن  آقاي پورنمازي   

ها را   بعد يك رسيد به او داده و رساله       » .ها را ببريم    آن  اآلن ما را فرستاده كه      «: گفته بودند » .ادهها را ساواك به من د       آن  «: چه كردي؟ گفته بود   
  .گرفته و برده بودند

  خواستند شما را به اين بهانه بازداشت كنند؟ ها مي كرديد كه اين وقت احساس نمي حضرتعالي در آن

  ي شهرباني به منزل آقاي پورنمازي، مشخص شد كه قطعاً توطئه            هم با مراجعه   بعد. به همين جهت قبول نكردم    . دادم   مي  احتمال توطئه 
  .بوده است

  .كم اعتمادشان را به شما از دست بدهند اند غيرمستقيم به جامعه القا كنند كه شما سر و سري با ساواك داريد و مردم كم خواسته ها مي آن شايد 

دادنـد كـه      ها ايـن حركـات را انجـام مـي          وقت بعضي. خواندند  شت سر من نماز هم مي     آمدند در مسجد، پ     ها مي   گاهي اين . بعيد نيست 
او را به   . مرحوم شد . خدا بيامرزدش . مثالً يك فردي بود داروفروش، به اسم آقاي حاج حسين شايگان          . وانمود كنند اين فرد از خود ماست      

رفتند  ها پس از آزاد كردن او از زندان، مرتب مي آن .  و سپس آزاد شدقلعه بود خاطر پخش نوار مرحوم امام بازداشت كردند و مدتي در قزل         
ها از اين حربه      آن  . دانستم كه او ساواكي نشده است       ولي من مي  . خواستند بدنامش كنند كه بله، اين هم ساواكي شده است           ي او مي   در مغازه 

  .1كردند گاهي استفاده مي

                                                
  22ي  پيوست شماره 1
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  عيتالش ساواك براي اصلي جلوه دادن مسائل فر

در آن زمان ساواك داشت، اين بود كه ذهن و فكر مردم را مشغول كند و مسائل كوچك را بـزرگ جلـوه                       هايي كه    يكي ديگر از برنامه   
حـال اصـل قـضيه      . اند را خراب كرده  ) ع(ها در عراق حرم اميرالمؤمنين       مثالً يك وقت به طور گسترده در جامعه مطرح شد كه بعثي           . بدهد

جا يك سنگي قرار داشت كه روي آن نوشته شده بود كه براي ساختمان فالن جا شاه ايران فالن كمـك را كـرده اسـت و                    اين بود كه در آن    
ي   در اصفهان هم در مـسجد شـاه، جلـسه         . جاي ايران در اين رابطه يك موجي درست شده بود           در همه  .ها اين سنگ را تراشيده بودند      بعثي

در تهران هم آقاي فلسفي منبر رفت و باألخره خيلي معركه گرفته بودند كه حـرم                . عوت كرده بودند  ي علما را د     مفصلي گرفته بودند و همه    
مـن سـرهنگ نـوربخش هـستم، از         «: در همين جريان بود كه يك روز سرهنگي آمد پيش من و گفـت             . اند را خراب كرده  ) ع(اميرالمؤمنين  

 شـما هـم اگـر       ،انـد  را خراب كرده  ) ع(ها مرقد مطهر اميرالمؤمنين       فت اين بعثي  ايشان سالم رساند و گ    . ام تهران از طرف تيمسار مقدم آمده     
و شـروع كـرد     » ....كننـد و    ها حكومت ظالمي هستند و شيعيان را در عراق اذيت مـي             باألخره اين . جاست العملي نشان بدهيد خيلي به      عكس

بـراي  .  تراشيدن سنگ است و خراب كردن در كار نبوده است          ي  من از جاهاي ديگر شنيده بودم كه قضيه       . راجع به اين قضيه صحبت كردن     
كنند حرم    ها جرأت نمي    آن  . اند دو سه خط روي يك سنگ را تراشيده       . ي مهمي نبوده    مسأله. خيلي ناراحت نباش  «: همين در جواب او گفتم    

آقاي مهندس  «: اي نگرفت، گفت   اين قضيه نتيجه  بعد كه ديد از     » .زنيد  هايي است كه شما مي     اين چه حرف  . را خراب كنند  ) ع(اميرالمؤمنين  
آينـد و     گـاهي مـي    گـاه «: گفـتم . مهندس سجادي از مبلغين انجمن حجتيه و تشكيالت مبارزه با بهائيت بود           » آيند؟  آباد نمي   سجادي به نجف  

بر فرض كه كارشان    «: گفتم» .كنند   مي ها مبارزه   با بهايي . ها كارشان اساسي است     اين«: گفت» .ام ولي من خدمتشان نرسيده   . كنند  سخنراني مي 
ولـي در   . ها وابسته بودنـد     آن  خواهم بگويم     البته من نمي  » .كنيد  ها را خراب مي     آن  گوييد،    چون شما كه مي   . شما اين را نگوييد   . اساسي باشد 

ي تخـديري    يك جنبه . ابطه فعال باشند  آمد نيروهاي فعال جامعه در آن ر        ها بدشان نمي    ها به يك شكلي بود كه دولتي        آن  آن شرايط، كارهاي    
ها مبارزه كنند و از فكر مبارزه با شـاه            هايي كه احساسات مذهبي دارند، يك خوراكي داشته باشند، بيايند با بهايي            براي اين كه جوان   . داشت

هـا را زيـاد گـرفتيم،         اييمـا ايـن بهـ     «: گفـت   مـي . كردم  من يادم هست يك بار با خود مقدم در تهران صحبت مي           . و دستگاه منصرف شوند   
اي است؟ سپهبد اسداهللا صنيعي وزير جنگ كه هميشه دنبـال شـاه اسـت و بـه او خـط        اين چه مبارزه  «: گفتم» .هايشان را جمع كرديم     كتاب
حـاال شـما    . هاسـت   هاي مهم مملكت دسـت بهـايي       بسياري از پست  . سپهبد ايادي پزشك مخصوص شاه بهايي است      . دهد، بهايي است    مي
هـاي   گوييـد پـست   اگـر راسـت مـي   . كننـد  ايد، باز دوباره چاپ مي هايشان را جمع كرده كنيم؟ خوب كتاب ها مبارزه مي ويي ما با بهاييگ  مي

  ».ها بيرون بياوريد حساس مملكت را از دست بهايي

  تشكيل كالس عربي براي بانوان

 تشكيل كالس عربي و ادبيات عرب براي زنان و دختران بود كـه   آباد انجام دادم و قبالً سابقه نداشت،        يكي از كارهايي كه من در نجف      
پس از مراجعت به قم نيز در منزل آقاي اسالمي، كه دختـران  . هرچند با انتقاد برخي از آقايان مواجه شدم     . نسبت به آن، استقبال عجيبي شد     

هـاي    دادم و همين امر زمينه شد كـه در قـم، كـالس   جا كالس عقايد و اخالق داشتند، كالس عربي و ادبيات عرب براي آنان تشكيل              در آن 
زيـرا  . ها نيز سرايت نمود كه ثمرات زيادي بر آن مترتـب اسـت              تدريج به ساير شهرستان     عربي براي بانوان تأسيس شد و توسعه يافت و به         

ي آنـان بـه مبـاني اسـالمي را           اطـه هـا و اح    عربي، كليد فهم قرآن و سنت است و تربيت و ساخته شدن دختران در آينده، اسالميت خانواده                
  .كند تضمين مي

  خواندن نماز استسقا و بارش باران

  جريان آن چگونه بوده است؟. ايد و به دنبال آن، باران آمده آباد خوانده گويا حضرتعالي يك نماز استسقا هم در نجف
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در آن زمان متفقـين     .  استسقا خواندند  اري در قم نماز   اهللا حاج سيد محمدتقي خوانس      آن وقتي كه ما تازه به قم آمده بوديم، مرحوم آيت          
همـين چـاه خـاكفرج قـم هـم دسـت            . در قم هـم زيـاد بودنـد       . ها در شهرهاي ايران پراكنده بودند      ها و انگليسي    آمريكايي. در ايران بودند  

ان نمـاز استـسقا خواندنـد و آميـرزا          وقت پايين خاكفرج، داخل رودخانه، حدود ده بيست هزار نفر جمع شـدند و ايـش                 آن. ها بود   آمريكايي
هـا    آن  ي    ها وقتي اين جمعيت را ديده بودند، وحشت كرده بودنـد و همـه               آمريكايي. محمدتقي اشراقي هم بعد از نماز ايشان سخنراني كرد        

. ستسقا را خواندند، ولي باران نيامدباألخره ايشان نماز ا. ها را به هم بريزند آن ها هجوم ببرند و زندگي  آن مسلح شده بودند كه مبادا مردم به 
به همين جهـت روز بعـد ايـشان بعـد از درس، فرمودنـد      . ما در روايات داريم كه اگر نماز استسقا خواندند و باران نيامد، آن را تكرار كنند       

هاي قم نو، كـه      ط آهن طرف  از طرف مدرسه حركت كردند و نزديك خ       . كنيم، خودمان برويم نماز را بخوانيم       امروز ديگر مردم را خبر نمي     
بعـد  . من هم در نماز استسقاي اولي بـودم و هـم دومـي   . وقت كشت و زرع بود، ايشان با پانصد ششصد نفر طلبه، نماز را برگزار كردند                آن

ودند كه آقايان زده شده بودند و متفقين هم وقتي فهميده ب ي مردم شگفت يك باران بسيار زيادي آمد كه همه. وقتي برگشتيم، شب باران آمد 
هـا   اند و باران هم آمده، خيلي تعجب كرده بودند و اين جريان را به كشورهايشان مخابره كرده بودند و در روزنامـه                      براي باران نماز خوانده   

  .درج شده بود

. ري مهمان بـوديم آباد بودم، يك سال در ماه رمضان، شب هيجدهم ماه بود كه در منزل حاج حيدرعلي ستا                ها بعد كه من در نجف       سال
در آن جلـسه، مرحـوم پـدرم هـم     . جا صحبت از كمبود آب و نيامدن باران شد در آن. مرحوم آقاي رباني شيرازي هم به ديدن من آمده بود  

گفتم اگـر نمـاز بخـوانيم و بـاران نيايـد، گرفتـار شـماتت و                   حضور داشت و مطرح كردند كه نماز باران خوانده شود و من ابا داشتم و مي               
بـاألخره مـن از   . آيـد  مرحوم آقاي رباني پشت قضيه را گرفتند و گفتند شما نماز باران بخوانيد، قطعاً بـاران مـي              . شويم  ستهزاي دشمنان مي  ا

ها زياد بودند و ما وحـشت داشـتيم كـه مـسلمانان       آباد بهايي   وقت در نجف    آنالبته  . گرم شدم كه نماز باران را بخوانيم       ها دل   آن  هاي   صحبت
در ميان مردم اعالم شد كـه فـردا اجتمـاع كننـد تـا نمـاز بـاران                   . ها عليه مسلمانان دست بگيرند       باران بخوانند، باران هم نيايد و بهايي       نماز

مرحوم آقاي رباني هم شركت     . چند هزار نفر شركت كردند    . صبح روز بعد، با پاي پياده با جمعيت راه افتاديم به طرف خارج شهر             . بخوانيم
اش  ما نماز استسقا را با دسـتورات و خطبـه  . خشكسالي شده بود و وضع مردم خيلي بد بود     . كردند   پيرمردها مثل باران گريه مي     بعضي. كرد

كردنـد و     هـا مـسخره مـي       وقتي برگـشتيم، بهـايي    . دار بودن است   چون يكي از دستورات نماز استسقا روزه      . دار هم بوديم   روزه. اجرا كرديم 
در آن  . ولي همان روز آسمان ابري شد و شب، باران مفصلي شروع به باريـدن كـرد               . ها همه خيس شده است      هاي اين  گفتند ببينيد لباس    مي

 بعـد از انقـالب هـم يـك بـار تعـدادي از علمـاي               . ها حفظ كـرد     شب باران بسيار زيادي آمد و خداوند آبروي مسلمانان را در برابر بهايي            
هـا توصـيه      آن  مـن بـه     . ناليدند  ر و چابهار به ديدن من آمده بودند و از خشكسالي آن منطقه مي             ي نگو   مذهب بلوچستان، گويا از منطقه     سني

به هر حال، اين يك چيزي اسـت كـه   . كردم كه نماز استسقا بخوانند و بعد پيغام دادند كه ما به دستور شما عمل كرديم و باران مفصلي آمد   
كرده و بـاران      ها ترحم مي    آن  اند و خدا هم به       خوانده  است كه مردم با توجه نماز استسقا مي       بوده  ) السالم عليهم(و ائمه   ) ص(در زمان پيامبر    

  .روايات هم در اين زمينه زياد داريم و دستوراتي هم براي انجام آن گفته شده است. آمده است مي

  كسالت شديد و مسافرت به شمال

حـاج علـي بابـايي در تهـران     مرحوم آقـاي  .  شدم و مدتي گرفتار بودم   آباد، به آسم شديد و همچنين به تشنج مبتال          يك وقت در نجف   
باألخره با اصـرار ايـشان بـه تهـران آمـدم و ده روز در      . آباد به ديدن من آمد و اصرار كرد براي معالجه به تهران بروم            شنيده بود و در نجف    

  .بودطبيب معالج من در اين مدت، مرحوم دكتر سامي . بيمارستان آريا بستري شدم

پـس از بهبـودي     . در آن هنگام، مرحوم محمد تازه فراري شده بود و ما از او هيچ خبري نداشتيم و قهراً براي او هـم ناراحـت بـوديم                         
زاده، از تهران بـه      به معيت آقاي آقا مرتضي اخوي     . ام، مسافرت كنم   نسبي، آقايان دكترها سفارش كردند مدتي به جاهايي كه تا به حال نرفته            

شهر، با اتوبـوس دور زديـم و چـون سـاواك              و سپس زنجان و تبريز و اردبيل و رشت حركت كرديم و شهرهاي شمال را تا گرگان                 قزوين



  133  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

در بعضي شهرها كه آشنا داشـتم، در منـزل آنـان وارد             . پذيرفتند  نميها ما را     روي من حساس بود، شناسنامه همراه نبرديم و قهراً مهمانخانه         
تبريز، منزل آقاي شربياني، در اردبيل منزل مرحوم حاج سيد غني، در بندر غازيـان منـزل مرحـوم حـاج سـيد جـواد                         از جمله در    . شديم  مي

جا، آقايان محمدي، دارايـي، نوريـان،         ي علماي آن    شهر فعلي، تقريباً همه    حسني، و در ساري منزل آقاي نظري وارد شديم و در شاهي، قائم            
چـه بـراي مـن     بعد ساواك ساري فهميده بود و بنا بر آن   . جا مانديم     ياني از ما كردند و يك هفته آن       گرجي، صبوري، و روحاني پذيرايي شا     

باألخره آن مسافرت براي من خيلي      . نقل شد، مزاحم آقايان شده بود و در بعضي شهرها هم در اثر نداشتن جا و آشنا خيلي صدمه خورديم                   
اهللا حاج  اهللا قاضي طباطبايي و آيت     از جمله در تبريز، مرحوم آيت     . زوي را زيارت كردم   جالب و جذاب بود و بسياري از رفقا و دوستان حو          

 ايـشان  اهللا كوهستاني تازه وفات كرده بودند كه در كوهستان به مجلس خـتم           در آن اوان، مرحوم آيت    . شيخ عبداهللا مجتهدي را زيارت كردم     
  .شد، آشنا شديم جا، كه زير نظر آقاي ايازي اداره مي ني آ ي علميه كال نيز با اوضاع حوزه در رستم. نيز رفتيم

مسافركم سالم  «: آباد، تلگرافي از نجف اشرف به امضاي آقاي حاج شيخ عبدالعلي قرهي رسيد، بدين مضمون                پس از مراجعت به نجف    
هاي زيـاد در افغانـستان و پاكـستان،          كه معلوم شد مرحوم محمد، پس از آوارگي       » .جا وارد شده است     مسافر شما سالم است و به اين      : وارد

  .باألخره وارد نجف شده است

  طبس، سومين تبعيدگاه

شـد چـه      بفرماييد علت اين تبعيد كه سومين تبعيد شما محسوب مي         . آباد، به طبس تبعيد شديد      گويا حضرتعالي پس از اقامت اجباري در نجف       
  داشتيد و روابط شما با مردم و روحانيت منطقه چگونه بود؟جا به چه كارهايي اشتغال  بود و چه مدت طول كشيد و در آن

يك روز ديدم از طرف شهرباني، چند نفر آمدند مرا سـوار ماشـين كردنـد و آوردنـد شـهرباني      .  ايام تابستان بود آباد كه بودم،    در نجف 
ر ماشين كردند و همراه يك افسر آوردند در ساواك          ما دو نفر را سوا    . اند اهللا صالحي را هم آورده     جا ديدم آقاي آشيخ نعمت      در آن . آباد  نجف

وپنج نفـر از   در شهرباني متوجه شديم كه بيست. ما را آوردند در شهرباني قم. ساواك قم دستور داد ببريدشان به شهرباني تحويل بدهيد      . قم
ي، و از قم آقاي رباني شيرازي، آقاي مشكيني، آباد من و آقاي صالح از نجف. اند تبعيد كنند ي علميه را تصميم گرفته   فضال و مدرسين حوزه   

رباني املشي، آقاي تهراني، آقاي مؤمن، آقاي يزدي، آقاي موالنا، و افرادي ديگر را كه مجموعاً بـا                  آقاي فاضل لنكراني، آقاي خلخالي، آقاي       
 كه نقل شد، حكـم تبعيـد را طبـق قاعـده بايـد           از قراري . شديم، گرفته بودند و بنا بود به شهرهاي مختلف تبعيد كنند            وپنج نفر مي   ما بيست 

گفتند تعمد داشته كه در قم نباشد تا اين حكـم تبعيـدها را امـضا                  بعضي مي . وقت فرماندار قم در قم نبود       منتها آن . كرد  فرماندار قم امضا مي   
عاون فرماندار كه احكام را امضا كرده بود،        بر حسب منقول، م   . مدت تبعيد من سه سال تعيين شده بود       . نكند و قهراً معاون او امضا كرده بود       

منتها شرايط به نحوي بود كه جرأت تخلف        . آقاي محمود هاشمي رفسنجاني بوده كه قبالً طلبه و معمم بود و نزد من هم درس خوانده بود                 
و ذاتـاً   . ون پـشتش محكـم اسـت      تواني، چ   ولي من به او گفتم نمي     . خواست او را تعقيب كند      بعد از انقالب آقاي خلخالي مي     . نداشته است 

  .شد هاي دولتي محسوب مي ي دستگاه منتها در آن شرايط زور حاكم بود و ساواك مافوق همه. محمود مرد خوبي بود

  وپنج نفر از علما و مدرسين چگونگي و علت تبعيد بيست

  وپنج نفر چه چيزي بود؟ علت تبعيد شما بيست

. كردند  ها چيزهاي ديگر را بهانه مي       اينولي ظاهراً   .  خميني و مبارزه با نظام شاهنشاهي بود       اهللا  البته علت اصلي، همان طرفداري از آيت      
مـن  . اقدام به خلع سالح پاسباني كرده بودند و گويا افرادي هم كشته شده بودنـد              » گروه ابوذر «مثالً در همان ايام، گروهي در نهاوند به نام          
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البتـه مـن   . كنيد؟ او جريان گروه ابـوذر را گفـت   رباني قم پرسيدم كه براي چه ما را تبعيد مي         در ساواك قم، از محمدي رئيس اطالعات شه       
هـا   آن ولي در بيـرون ارتبـاطي بـا      . بعداً در زندان با فردي به نام محمد طالبيان، كه مرد خوبي بود و از گردانندگان اين گروه بود، آشنا شدم                    

گيري قيام اسالمي وحشت داشتند و به اين بهانه، مرا بـه             باألخره از اوج  . را بهانه كرده بودند   » ابوذرگروه  «ي    ها قضيه   آن  به هر حال،    . نداشتم
در آن زمـان،    . جا گفتند يك وكيل بگيريد و براي خود يك دفاعيه بنويـسيد و بفرسـتيد                در آن . طبس فرستادند و ديگران را به جاهاي ديگر       

تعالي، بدون آن كه چشمداشت مالي داشته باشد، وكالـت مـا و چنـد نفـر ديگـر را بـه عهـده              اهللا آقاي احمد صدر، حاج سيد جوادي حفظه      
ي نسبتاً تندي بود و در آن، به جريان گروه ابوذر هم اشاره كرده بودم كه ايـن                   من هم يك دفاعيه از طبس نوشتم فرستادم كه دفاعيه         . گرفت

  .گري بودم كه گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسقضيه چه ربطي به ما دارد و اين شعر را هم در آن نوشته 

ي دفاع حقوقي اين بود كه من ارتباطم را تكذيب كـنم و              اما الزمه . ي من، هيچ مطلبي دال بر تضعيف گروه ابوذر نبود          و البته در دفاعيه   
  .1 در بعضي جاها آمده باشدكنم اين دفاعيه فكر مي. آنان را نشنيده بودم واقعاً هم ارتباط نداشتم و نام 

  ي علميه ورود به طبس و سكونت در مدرسه

  جا به كجا يا به چه كسي تحويل دادند؟ چگونه شما را به طبس بردند و در آن

 دانستند كـه  ها نمي آن گويا . يك ماشين سواري كرايه كردند به يك هزار و دويست تومان و مرا با دو تا مأمور به طبس فرستادند                از قم،   
در مـشهد بـراي   . كردنـد  تر جايي توقـف مـي   رفتند و كم در راه با سرعت مي    . مرا از راه تهران مشهد بردند     . تر است  از طريق يزد راه نزديك    

شب . خانه نگه داشتند   حيدريه در يك قهوه    طرف تربت   رفتند آن . هرچه اصرار كردم قبول نكردند    . هم نگه نداشتند  ) ع(زيارت حضرت رضا    
  .بعدازظهر بود كه رسيديم به طبس. جا استراحت كرديم و صبح راه افتاديم  آنرا مختصر در

خيلـي احتـرام   . آمد با من صحبت كـرد . اهل نيشابور بود يا سبزوار   . االسالمي  يك افسري بود به نام شيخ      .مرا مستقيم بردند به شهرباني    
ولـي خـوب، مـا    . اهللا خميني مربوط هستيد  م كه چرا شما با آيت     تعيين وظيفه كن  تر از اين هستم كه براي شما          من كوچك «: گذاشت و گفت  

ولي در شهر، هر جا خواستيد برويد       . طبق مقررات، شما حق نداريد از شهر بيرون برويد        . هم ناچار هستيم مقررات خودمان را رعايت كنيم       
ي طلبگي باشد خـوب       اگر يك مدرسه  «: گفتم» شيد؟كجا دوست داريد با   «: بعد پرسيد » .توانيد زندگي بكنيد    هر جا دوست داريد مي    . آزاديد
اين آقا مهمـان مـا هـستند و مـا ايـشان را              «: گفت. ايشان آمد . جا بود   ي آن   ي علميه   او فرستاد سراغ آقاي زجاجي، كه رئيس مدرسه       » .است
در راه مدرسـه بـه آقـاي        . داري بـود   برخـورد و مـردم     انصافاً آدم خـوش   » .تان از ايشان پذيرايي كنيد     سپاريم به دست شما كه در مدرسه        مي

» شود رئيس شهرباني احضار كند و انسان نيايد؟   مگر مي «: گفت» .تعجب است، شما به محض احضار رئيس شهرباني آمديد        «: زجاجي گفتم 
يشان را مشمول   خداوند ا .  فوت شد  1357ي طبس در سال      البته آقاي زجاجي در زلزله    . »دومنار«ي    باألخره آقاي زجاجي مرا برد در مدرسه      

ايـن مدرسـه آب     . جنبيـد   هاي آن، مثل منارجنبـان اصـفهان، مـي         مناره. هاي مدرسه هم در آن زلزله خراب شد        مناره. رحمت خود قرار دهد   
گفـتم  . ايد؟ گفت چون پول نداريم     كشي نكشيده  به آقاي زجاجي گفتم چرا آب لوله      . در عوض يك حوض بزرگي داشت     . كشي نداشت  لوله

.  ايشان خيلي خوشـحال شـد  .كشي كنيد جا را لوله    دهم، اين   گفتم من اين پول را مي     . شود؟ گفت چهارصد و پنجاه تومان       ميخرجش چقدر   
البالغه به همـراه      من يك نهج  . البالغه درس بگويم    گفتم بيا من برايت نهج    . خواند  سيوطي مي . جا بود به نام آقاي حسامي       اي آن   بعد يك طلبه  

آقـاي مـشكيني را بـه       .  مختلف پخش كرده بودنـد     ساير آقايان را هم در شهرهاي     .  جا فرصت شد آن را مطالعه كنم       خودم برده بودم كه هر    
گويا بناسـت   «: در آن به شوخي نوشته بود     . اي بود  ي خوشمزه   نامه. جا يك نامه براي من نوشته بود        ايشان از آن  . ماهان كرمان فرستاده بودند   

در سـقز هـم كـه    » . طـبس آورند كنار منارجنبـان  گيرند و مي از كنار منارجنبان اصفهان شما را مي      . باشيدشما هميشه پهلوي يك منار جنبان       
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شـود يـك    معلـوم مـي  . ها ي سني باألخره شما را هم بردند در منطقه«: در آن نامه هم به شوخي نوشته بود. بوديم، ايشان يك نامه نوشته بود  
االقطاب شيخ صفي بـود، بردنـد ماهـان،          بله، شما را از اردبيل كه مقر قطب       «: اي نوشتم كه    نامه البته من هم در پاسخ ايشان     » .سنخيتي هست 
ها بين افراد بود و باألخره بـين افـراد كمـال             ها و مكاتبه   گونه شوخي   خالصه اين » .البد در اين انتقال شما هم سنخيتي هست       . مركز دراويش 
  .فكر، تفرقه افكندند  كه چگونه بين افراد مبارز و همخدا لعنت كند شياطين انس و جن را. صميميت بود

  شروع نماز جماعت و نمازجمعه در طبس

مـن هـم    . خوانـد   نماز جماعت مـي   جا    ي دومنار بود و آقاي زجاجي در آن         روي مدرسه   مسجد جامع طبس روبه   . كم ماه رمضان شد     كم
هـا   آييد؟ گفت من حال نـدارم صـبح       ها نمي  گفتم چرا شما صبح   . آمد  نميها براي نماز     ايشان صبح . خواندم  رفتم پشت سر ايشان نماز مي       مي

مـردم  . كم افراد جمع شـدند      كم. بعد از نماز هم شروع كردم به صحبت كردن        . ها به جاي ايشان نماز جماعت بخوانم       بنا شد من صبح   . بيايم
. كردنـد    كيلومتر اطراف، با چرخ و موتور در نماز شركت مي          از چهار پنج  . آمدند براي نماز    خوردند و اول اذان مي      شان را مي   سحرها سحري 

بعـد بـا آقـاي زجـاجي     . يك روز راجع به فضيلت نمازجمعه صحبت كـردم و روايـات آن را خوانـدم            . كم جمعيت نماز خيلي زياد شد       كم
النفسي  شيخ سالم و سليم. ما بخوانيدام، خود ش ايشان گفتند من تا به جال نمازجمعه نخوانده      . صحبت كردم كه ايشان نمازجمعه شروع كنند      

يـك عـصايي دسـتم     . آمدنـد    شهر و دهات اطراف مي     سه چهار هزار نفر از    . كم خيلي شلوغ شد     كم. باألخره نمازجمعه را شروع كرديم    . بود
 هـم لبـاس شخـصي       ها پليس. گفتم و اين براي مردم خيلي جالب بود و تازگي داشت            ها هم مسائل سياسي روز را مي       گرفتم و در خطبه     مي
آمدنـد، راه را بلـد نبودنـد،          گاهي افراد براي ديدن من مي     . جا اكثراً افراد سالمي بودند      هاي آن  پليس. كردند  پوشيدند و در نماز شركت مي       مي

صه افراد مختلف   خال. رساندند  كردند تا منزل مي     ها را سوار موتور مي      آن  . كردند  ها را راهنمايي مي     آن  ها   رسيدند، پليس   شب مي  شب و نصف  
آمدنـد مـسأله    افـراد مختلـف در طـول روز مـي    . كردنـد   مند شده بودند و در آن شـركت مـي           و از قشرهاي مختلف به اين نمازجمعه عالقه       

گـرفتم، در شـهر قـدم     رفتم نـان مـي   ها مي صبح. جا خيلي با مردم خودماني شده بودم من آن. آن ماه رمضان خيلي پربركت بود    . پرسيدند  مي
در . گـرفتم  كـردم و گـرم مـي    هـا صـحبت مـي    جا بـا جـوان   آنرفتم و در  زدم، گاهي پياده تا باغ گلشن كه دو سه كيلومتري شهر بود مي     مي

بـه  . كردنـد  جا كه سوادشان هم بد نبود، در آن درس شركت مـي  هفت هشت نفر از روحانيون آن   . مي علميه درس خارج شروع كرد       مدرسه
. جا بودم، ده بيست هزار نفر بـراي مـن ميهمـان آمـد               شايد در اين مدت كه آن     . آمد   ميهمان هم براي من زياد مي      .دادم  ها هم شهريه مي     طلبه

  .كردند ها استفاده مي براي مدرسه زيلو خريدم كه هم براي مدرسه بود و هم ميهمان. خوابيدند ها در مدرسه مي معموالً اين

بعـداً دوسـتان و رفقـا از مـشهد، تهـران، قـم،       . اج شيخ علي آقا تهراني بـود از مـشهد  اولين مهماني كه براي من به طبس آمد، آقاي ح     
  .اي با خانواده از مشهد از جمله آقاي مطهري از تهران و آقاي خامنه. آباد زياد آمدند اصفهان، و نجف

  تعويض رئيس شهرباني و شدت گرفتن اوضاع

. جا را عوض كرد      رئيس شهرباني آن   ه اوضاع را تحت كنترل خود قرار دهد،        براي اين ك   شود،  دستگاه ديد اوضاع خيلي دارد عوض مي      
از همـان اول    . اصالً به همين منظور آمده بـود      . گيري بود  او خيلي آدم خشن و سخت     . يك نفر را به اسم سرهنگ غفاري از مشهد فرستادند         

نمازجمعـه را   . هاي ما براي ما مراقب گذاشـتند       از همسايه . كردم كرد، من هم اعتنا نمي      فرمايشي مي  مرتب خرده . كه آمد، فشار را شروع كرد     
گذاشتند مـردم بـه مـسجد         كردند، نمي   ي ما و اطراف مسجد را كنترل مي         آمدند اطراف خانه    مأمورين از دو ساعت به ظهر مي      . تعطيل كردند 

آمدند، اسم  ها به ديدن من مي افرادي هم كه از شهرستان. ي من بيايد و يا از آن خارج شود      گذاشتند در اين ساعات كسي به خانه        نمي. بيايند
هـا   آن . آباد آمـده بودنـد   مثالً يك بار چهل پنجاه نفر با اتوبوس به سرپرستي غالمعلي رستمي، داماد ما، از نجف. كردند  ها را يادداشت مي     آن  

يكي گفته بود اسمت چيست؟ گفته بود مثالً قـدمعلي فرزنـد   به . ها كه اسمشان را بنويسد   آن    پليس رفته بود سراغ   . شب را در مدرسه بودند    
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هـا    دانم كـه ايـن      اين مأمور به حاج غالمعلي گفته بود من مي        . به ديگري گفته بود اسمت چيست، آن هم يك اسم الكي گفته بود            . عوضعلي
پرسـيدند همـين را بگوينـد و بـراي مـا دردسـر       ها يادشان باشد كه اگر دوبـاره   ها بگو اين اسم ولي به اين. گويند هايشان را عوضي مي    اسم

بـا  . ي بزرگي هم داشت    عمامه. چند برابر آقاي كروبي بود    . ماشاءاهللا هيكل بزرگي داشت   . يك روز پدر آقاي كروبي آمده بود      . درست نكنند 
ولـي  .  جلو و اسم ايشان را پرسيد      رفت. اهللا كي هستند؟ گفتم از خودشان بپرسيد        مأمور آمد و به من گفت اين آيت       . رفتيم  هم در خيابان مي   

جا ببرند، سـه نفـر از ايـن           خواستند از آن    جا بوديم، وقتي مرا مي      يادم هست پس از يك سال كه آن       . خوب، مأمورين نوعاً با ما خوب بودند      
  گفتند آقا ما چطور فراق شما را تحمل كنيم؟ كردند و مي ريختند و گريه مي ها آمده بودند اشك مي پاسبان

  ي اختالفات داخلي  اعالميه از طبس دربارهصدور

كـرد و مرتـب       كار مي » شهيد جاويد «ي كتاب     اين مدت كه من در تبعيد بودم، ساواك مرتب روي اختالفات داخلي روحانيت و مسأله              
 جامعـه،   فرسـتاد تـا ايـن مـسائل را مطـرح كننـد و در درون روحانيـت و                    كرد و پيش مراجـع و جاهـاي ديگـر مـي             افرادي را تحريك مي   

... و) ع(گري و طرفداري از عربستان سعودي و ضديت بـا امـام حـسين     گري و وهابي مارك سني. هاي مختلف به وجود بياورند   بندي صف
اهللا  اهللا گلپايگاني، آيـت   اطراف آيت. تشديد شده بودخصوص در قم و اصفهان، اين جو به. زدند ها را به نيروهاي مبارز مي      اين قبيل برچسب  

ها در اصفهان منبر      بعضي. بگيرند» شهيد جاويد «هايي عليه    ها نوشته   آن  اهللا نجفي مرعشي و ديگران را گرفته بودند تا از             تمداري، و آيت  شريع
ي آقـا «: گفتند يا اين كه مي. ان تبليغ وهابيت كننداختصاص داده كه در ايرها  ي فالن را به اين گفتند عربستان پول چاه نفت شماره رفته و مي 

  ....و» ها را آواره كرد كتاب نوشتند، امام حسين اين) ع(منتظري و آقاي مشكيني و آقاي صالحي عليه امام حسين 

به . شود  ها به آن دامن زده مي       ي خطرناكي است كه طراح آن ساواك است و ناآگاهانه از سوي بعضي              من احساس كردم اين يك توطئه     
  .1هاي مختلف، از جمله مراجع، فرستادم براي شخصيتجا يك نامه نوشتم و  همين جهت از همان

  احضار به مشهد و بازداشت سه روزه

  العملي را به دنبال داشت؟ اين نامه هنگامي كه منتشر شد، چه عكس

ش در جاهاي ديگر از جمله تهران و مشهد هم تكثيـر و پخـ             . آباد تكثير كردند و به جاهاي مختلف فرستادند         اين نامه را فرستادم نجف    
. جا بردند به ساواك     بعد از آن  . يعني آمدند مرا گرفتند بردند در شهرباني مشهد       . در همين رابطه از ساواك مشهد مرا احضار كردند        . شده بود 

شـما در   «: گفـت » .از شما بايد پرسيد   «: گفتم» شما چطور شد كه تبعيد شديد؟     «: گفت. جا شخصي به نام دبيري، از من بازجويي كرد          در آن 
شـما از   «: گفـت » .بنا نيست حاال كه من تبعيد هستم نمازجمعـه نخـوانم          . نمازجمعه حكم اسالم است   «: گفتم» ايد؟  نمازجمعه خوانده  جا  آن
چه كسي آن   «: گفت» .ام ها فرستاده   آن  ام و براي     اي است كه براي بعضي افراد نوشته       اعالميه نبوده، يك نامه   «: گفتم» ايد؟ اي داده  جا اعالميه   آن

افراد مختلـف بـه ديـدن مـن         «: گفتم»  برد؟ يبه چه كسي اين نامه را داد      «: گفت» .دانم كي آن را تكثير كرده       من نمي «: گفتم» كثير كرده؟ را ت 
شـما  «: گفـتم » اسـم آن اشـخاص چـه بـود؟        «: گفت» .اهللا ميالني   رويد اين نامه را بدهيد به آيت        گفتم مثالً شما كه به مشهد مي        آمدند، مي   مي

شما چه كار به اسم اشخاص داريد؟       . ها بوده   باألخره يكي از اين   . آيند  دانيد كه هر روز بيش از پنجاه شصت نفر به ديدن من مي              خودتان مي 
ي خـود   من وظيفه . ام نصيحت كرده . ام در آن مسائلي را تذكر داده     . ام از اختالفات داخلي جلوگيري بكنم      خواسته  مي. ام اين نامه را من نوشته    

بـاألخره  » تكثير آن چـه ربطـي بـه مـن دارد؟      . اند ام اين نامه را بنويسم و بعضي افراد از اين نامه خوششان آمده، آن را تكثير كرده                 دانسته  مي
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خواستند بين روحانيت اختالف بياندازند و طرفداران انقـالب           ها را كه مي     آن  هاي   چون نقشه و برنامه   . ساواك خيلي از اين نامه ناراحت بود      
  .كرد م و منزوي كنند، خنثي ميرا بدنا

  بازگشت به طبس و استقبال عظيم مردم

وقتي برگشتيم، استقبال مردم طـبس      . رفت و برگشت من سه روز طول كشيد       . فرداي آن روز دوباره مرا با اتوبوس به طبس برگرداندند         
دو سه هزار   .  فرسخ راه است   95ين طبس و مشهد     ب. تقريباً يك ساعت و نيم از شب رفته بود كه رسيديم به طبس            . از من خيلي عجيب بود    

. زده شـده بودنـد   ها كه مرا آورده بودند، خجالت خود پليس. كردند كردند، گوسفند قرباني مي اسپند دود مي. نفر جمعيت آمده بودند استقبال   
البتـه مـردم طـبس،      . ها خبر داده بود     آن  همه آدم از كجا جمع شده بودند و آمدن مرا كي به               كردم كه در آن شرايط، اين       من خودم تعجب مي   

هـا و وارديـن بـه مـا كمـك            كردند و در پـذيرايي از مهمـان         گرمي بودند و نسبت به من اظهار عالقه و محبت مي           نوعاً مردم متدين و خون    
ي   و جعفـر آقـا، در همـه    محمود آقاي ما، مرحوم آقاي حاج سيد محمد موسويان و خانواده و فرزندان ايشان،         مخصوصاً همسايه . كردند  مي

  .ي آنان خير دنيا و آخرت عطا فرمايد خداوند به همه. مراحل يار ما بودند

  و تحريكات پيرامون آن» شهيد جاويد«ماجراي كتاب 

 و اختالفات برانگيخته شده اطراف آن رسيد، بفرماييد كه اين كتـاب چـه بـود و چطـور شـما و آقـاي                       » شهيد جاويد «اكنون كه سخن به كتاب      
  ي چه كساني است؟ مشكيني بر آن تقريظ نوشتيد و تحريكاتي كه در آن زمينه بود، از ناحيه

اهللا  والمسلمين آقـاي شـيخ نعمـت        كه حجةاالسالم ) ع(، كتابي بود تحليلي، راجع به زندگي و شهادت امام حسين            »شهيد جاويد «كتاب  
از آن كتاب به عنوان يـك كـار تحقيقـي در ايـن              . ز آن را من مطالعه كردم     پيش از انتشار، يك نسخه ا     . آبادي آن را نوشته بود     صالحي نجف 

اول آقـاي مـشكيني     . باألخره ايشان از ما خواست كه چند كلمه تقريظ بر آن بنويسيم           . آقاي مشكيني هم مطالعه كرده بود     . زمينه خوشم آمد  
نشمندان ديگر نيز جداگانـه از كتـاب تعريـف و تمجيـد كـرده      البته جمعي از علما و دا     . من هم چند سطري نوشتم    . چيزي بر آن نوشته بود    

نامـه   جا تحريكات شروع شد و كار را به جايي رساندند كه آقاي مشكيني، تحت فشار، يك چيـزي تقريبـاً بـه عنـوان توبـه                           از همان . بودند
هاي قم را تحريك كرده بودند كه فـشار          نبريم. ها دنبال بودند كه از من هم يك چيزي بگيرند           با اين كه اين   . ولي من چيزي ننوشتم   . نوشت

ر بـود،  في آخـر صـ   يك وقت من يادم هست دهـه . ها را وادار كنند كه مطلبي در اين رابطه بگويند يا چيزي بنويسند آن  بياورند به مراجع و     
يكي از  . دند بيايد قم سخنراني كند    هاي معروف تهران بود، دعوت كرده بو       آقا مصطفي طباطبايي را كه از منبري        مجيد مرحوم حاج    آمدم قرآن 

كند، آمد منزل ما و       آقا محمود طباطبايي كه در بازار قم معروف است و گاهي براي سادات و فقرا پول جمع مي                   هاي ايشان، آقاي حاج    فاميل
» شهيد جاويد «عواي كتاب   خواهد بيايد قم، رفتم به ديدنش و به او گفتم مواظب باش كه در د                آقا مصطفي مي    وقتي من فهميدم حاج   «: گفت
اهللا   مگر من چه هـستم؟ اتفاقـاً آمـد قـم منـزل آيـت              . كنم  او هم در جواب من گفت بله، من هرگز خودم را به اين مسائل آلوده نمي               . نيافتي

تم مگـر تـو     من رفتم به او گف    : آقا محمود گفت    حاج» .صحبت كردن » شهيد جاويد «همان روز دوم شروع كرد عليه       . رفت  گلپايگاني منبر مي  
رود، احساس وظيفه كـردم    رود، واليت از بين مي      بله، ولي وقتي آمدم قم، ديدم تشيع دارد از بين مي          «: افتي؟ گفت   نگفتي در اين مسائل نمي    

  ».كه صحبت كنم

 و پيـرزن    هاي دوردست قم رفته بودم مجلس روضه، پنج شش نفر پيرمرد           من در يكي از محله    «: در همان ايام يك نفر آمد به من گفت        
ديدم يك شيخي آمد و رفت منبر و گفت اگرچه مجلس مقتضي نيست، اما چون توصيه شده كه ما راجـع بـه                       . تر در جلسه نبودند     هم بيش 
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خالصـه يـك چنـين      » .گوييم و بعد شروع كرد به بد و بيراه گفتن و لعن و نفرين كـردن                 اي مي  اين كتاب منحوس صحبت كنيم، چند كلمه      
  .ودندجوي درست كرده ب

 آمـده بودنـد   آقا مجتي آيـت،   آباد بود و آقاي حاج      باز در همان ايام، يك بار مرحوم پدرم، با حاج غالمحسين مؤيدي كه از اخيار نجف               
اهللا حاج شيخ محمدعلي اراكي       آيت. مند بودم   چون من به نمازجمعه خيلي عالقه     . ها گفتم امروز جمعه است، برويم نمازجمعه        آن  من به   . قم

در همان صف سوم و چهارم هم نشستيم، بـه شـكلي كـه    . ما به اتفاق هم رفتيم نماز جمعه    . خواند  نماز جمعه مي  ) ع(جد امام حسن    در مس 
بعد ايشان شروع كرد به خطبه خواندن و در وسط خطبه چشمش به ما افتاد، شروع كرد راجع بـه مـسائل روز                       . ديد  خوبي ما را مي     ايشان به 

ها كه بـر ايـن كتـاب          آن  ها كه اين كتاب را نوشتند، خاك بر سر            آن   سر   خاك بر «: بعد گفت . را مطرح كردن  ) ع(بحث واليت و امام حسين      
بعد كه نماز تمام شد و آمديم به خانه، همراهان          . باألخره ايشان هم احساس وظيفه كرده بود كه در اين رابطه مطلبي بگويد            » .تقريظ نوشتند 

ايـشان خيلـي   . البته من چند روز بعد رفتم منزل آقاي اراكي با ايشان صحبت كـردم »  كه امروز ما را بردي؟اين چه جايي بود  «: به من گفتند  
خالصه خيلي ابراز نـاراحتي كـرد و        . خواهم  خواهي كه آقا مرا ببخشيد، خيلي معذرت مي        شروع كرد به معذرت   . وبي بود خآدم باصداقت و    

  .هنگام خداحافظي تا دم در مرا همراهي كرد

) ع(اين شيخ صالحي ملعون در كتـابش از امـام حـسين             «: گفت  از آقاي حاج شيخ محمدحسين مسجدجامعي آمده بودند منزل ما، مي          ب
شما خودتان اين كتاب را بخوانيد،      . نه، اين مسائل نيست   «: گفتم» .اند نه، موثقين گفته  «: گفت» اي؟ شما كتابش را خوانده   «: گفتم» .تبري كرده 

 كـه اصـفهاني     فـروش مـا    چند نفر از همكاران قـالي     «: گفت  مي. كرد  باز داستاني را آقاي حاج محمدرضا رجايي نقل مي        » .بعد قضاوت كنيد  
. آبـاد   از باب اتفاق، روزي از اصفهان آمده بودنـد نجـف          . است) ع(گفتند مخالف امام حسين       كردند و مي    بودند از آقاي صالحي بدگويي مي     

ها رفتيم روضـه، ولـي بـه     آن به اتفاق . آنان گفتند برويم روضه. رفت آباد منبر مي  در مسجد بازار نجفروز هشتم محرم بود و آقاي صالحي     
خـودش هـم معمـوالً    . ي خوبي خواند و خيلي مردم گريه كردنـد        آقاي صالحي منبر رفت و اتفاقاً روضه      . رود  ها نگفتم چه كسي منبر مي       آن  

ي بود منبر رفت؟ گفتم ايـن همـان     اين ك . ي خوبي خواند   گفتند عجب روضه  .  منبر خوششان آمد   ها خيلي از اين     آن  . كرد  روي منبر گريه مي   
  ».كنيد كسي است كه شما لعنتش مي

طرف، عليـه مـن و        طرف و آن    بردند اين   آبادي را مرتب مي    مرحوم آقاي شمس  . خالصه، جو جامعه را به اين شكل تحريك كرده بودند         
وپال كرد، به زنـدان   ها را پرت اين) ع(درافتادند و امام حسين ) ع(ها با امام حسين  كرد كه بله، اين  ميآقاي مشكيني و آقاي صالحي صحبت    

چون ما سه نفـر از  . كرد گرداني مي ساواك هم مرتب اين قضايا را تعزيه . در مشهد و جاهاي ديگر هم همين مسائل بود        . و تبعيد گرفتار كرد   
وقت ايـشان در      رسيد چون آن    اهللا خميني نمي    ها دستشان كه به آيت      آن  . هللا خميني را امضا كرده بوديم     ا  جمله كساني بوديم كه مرجعيت آيت     

اي از نظرات افـراد مختلـف عليـه     ي چهل پنجاه صفحه ساواك يك جزوه. ي خوبي را گير آورده بودند      به گمان خودشان بهانه   . نجف بودند 
آقاي شيخ حسين لنكراني، خيلي تـالش داشـت از مـن عليـه     . 1كرد طرف پخش مي  آنطرف و   درست كرده بود و مرتب اين     » شهيد جاويد «

                                                
از اسناد ساواك كه پس از پيروزي انقالب اسالمي منتشر شده، مداركي مبني بر دست داشتن ساواك در دامن زدن به اين اختالفات به دست آمده                      1

نـام   اهللا صـلواتي، از انقالبيـون بـه       جناب آقاي دكتر فضل   . شده است  بيان   138 تا   132، صفحات   1، جلد   فقيه عاليقدر هايي از آن، در كتاب       كه نمونه 
ها و روحانيون را كه در ايـن شـهر دسـتگير     اند، هر يك از طلبه   كه در زندان ساواك اصفهان بوده      53 تا   51هاي    كنند كه در سال     اصفهان نيز نقل مي   
يكي از بازجوهاي ساواك به نـام ميرزاآقـا رضـوي، از            . كردند  پرسش مي »  جاويد شهيد«ها، از كتاب      آن  آوردند، در بازجويي از       كرده و به زندان مي    

نويسد كه نظرت     مي. ام گويد مقدار زيادي از آن را خوانده        اي؟ آقاي صلواتي مي    را خوانده » شهيد جاويد «كند كه آيا كتاب       خود ايشان كتباً سؤال مي    
تر در روند حاكميت اسالمي و اين كه ارسال رسل و انزال كتـب و قيـام     بوده تحقيقي و بيشكتابي«: نويسد ايشان مي . ي اين كتاب بنويس     را درباره 

هـدفي  ) ع(براي حاكميت اسالم و اجراي عدالت است، چه با پيروزي و چه با شهادت، در هر صورت حضرت امام حسين                     ) ع(حضرت اباعبداهللا   
اريد أن آمر بالمعروف و انهي عن المنكر، و يا انما خرجـت             : اند؛ همان كه فرمودند    ي زده اند كه دست به اين حركت انقالب       واال و برتر و عالي داشته     

ي كتاب شهيد جاويد يك بعد آن را گرفته و كار عميق كـرده و ايـن                   و اصالح به هر صورتي ممكن است و نويسنده        . لطلب االصالح في امة جدي    
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اي گرفته و كسي را فرستاده بود كـه مـرا            حتّي يك بار در منزل آقاي حاج سيد صادق روحاني، جلسه          . اي بگيرد  نوشته» شهيد جاويد «كتاب  
  .اي از من بگيرد، كه نرفتم جا نوشته جا ببرد و در آن به آن

  كرد؟ خ حسين لنكراني كه بود و با اين كار چه هدفي را دنبال ميآقاي شي

آقا حسين رسولي  اهللا خميني در تابستان رفته بودند منزل آقاي حاج     در يك زمان كه آيت    . ايشان يك زمان از طرفداران آقاي خميني بود       
بعد از اين كه آقاي خميني را گرفتنـد،         . م رفيق شده بودند   جا آشيخ حسين لنكراني رفته بود پيش آقاي خميني، با ه            در امامزاده قاسم، در آن    

. هـا بودنـد     آن  در تهران پنجاه شصت نفر را گرفتند كه آقاي مطهري، آقاي فلسفي، آقاي خلخالي، و آقاي آشيخ حسين لنكرانـي هـم جـزو                         
ي از بركات اين زندان اين بـود كـه مـا بـا              يك«: گفت  وقتي آقاي مطهري از زندان آزاد شد، مي       . حدود دو ماهي آن جمع در بازداشت بودند       

ولـي در زنـدان     . كرديم او كمونيست است، چون قبالً كانديـداي حـزب تـوده بـود               ما اول خيال مي   . آقاي آشيخ حسين لنكراني آشنا شديم     
انقالب و امـام    مربوط به   در اثر تعريف مرحوم مطهري، من با ايشان رفيق شده بودم و در مسائل               » .فهميديم كه او آدم متدين و خوبي است       

در جريـان كتـاب   . ولي يكدفعه عـوض شـده بـود   . كرديم كرديم و در جلسات راجع به اين مسائل، با هم شركت مي      با يكديگر صحبت مي   
 اتفاق من به. بعد بنا شد برويم منزل آقاي مشكيني. ايشان كسي را فرستاده بود كه من بروم منزل آقاي روحاني، كه من نرفتم             » شهيد جاويد «

آقاي لنكراني از موضع باال شروع كرد . و اختالفات بحث شد» شهيد جاويد«ي كتاب  جا و بر سر مسأله مرحوم آقاي رباني شيرازي رفتيم آن
به صحبت كردن كه شما بايد برداريد يك چيزي بنويسيد و تكذيب كنيد، بايد از آقاي صالحي تبري كنيد، و شروع كرد بايد بايـد گفـتن و                            

ي   مـسأله . نيـست ) ع(ي امام حـسين       زني، مسأله مسأله    هايي است كه مي     آقاي رباني شيرازي افتاد به جان او كه اين چه حرف          . د كردن تهدي
خواهند  ها مي اين. هدف ساواك ايجاد دودستگي و اختالف است. هايي است كه ساواك راه انداخته  ها بازي   اين. نيست» شهيد جاويد «كتاب  

 عصبانيت بلند شد و رفت و شروع كرد عليه          باألخره ما دو سه ساعتي با او جر و بحث كرديم و او با             .  به اين بهانه بكوبند    نيروهاي مبارز را  
باشـند،    مخالف هستند و مبـدع در ديـن مـي         ) ع(ها با امام حسين       جا كه نقل كردند گفته بود چون اين         ما كارشكني و جوسازي كردن، تا آن      

توانيـد،    ها انداخته بود كه روايت داريم كساني كه مبدع در ديـن هـستند، مـي                طرف در دهان    طرف و آن    ت بزنيد و اين   ها تهم   آن  توانيد به     مي
او با اين شيوه شروع كرد . ها تهمت بزنيد و آبرويشان را ببريد كه در بين مردم موقعيت نداشته باشند آن يعني از نظر شرعي مجاز هستيد، به   

  .اساس به افراد زدن هاي دروغ و بي تجو را مسموم كردن و نسب

  ي اعراب و اسرائيل و تلگرا به انور سادات جنگ شش روزه

بفرماييـد  . گويا حضرتعالي از طبس تلگرافي در ارتباط بـا جنـگ اعـراب و اسـرائيل مخـابره كرديـد                   . بازگرديم به دنبال جريان تبعيد در طبس      
  مضمون آن چه بود؟

                                                                                                                                                                 
در هـر   . هـا امكـان خطـا دارنـد        ها و نوشته   ي گفته   اشكال نيست و جز قرآن و حديث، همه       دليل نفي كار ديگران نيست و البته هيچ كتابي خالي از            

شود و همراه بـا فحـش و          خواند، عصباني مي    آقاي بازجو وقتي نوشته را مي     » .تري دارد   صورت، تاريخ اسالم احتياج به مطالعه و تحقيق و كار بيش          
هايي كه همراه تـو در زنـدان         اي طويله ميني تا منتظري و صالحي و شريعتي و امثال تو و هم           ي شما سني و وهابي هستيد، از خ         همه«: گويد  ناسزا مي 
مگر من احمق هستم كه امثال اين       «: گويد  رضوي مي » ايد؟ آيا شما خودتان كتاب شهيد جاويد را خوانده       «: پرسد  آقاي صلواتي از بازجو مي    » .هستند

ما فقط مأموريت داريم اين كتاب را پيش علما ببريم و بگـوييم كـه    . كنم  يا آهنگ موسيقي شاد مي    مزخرفات را بخوانم؟ وقتم را صرف يك ترانه و          
آوريـم و    دسـتمالمان را از جيبمـان درمـي       . گيرنـد   را از دست مردم مي    ) ع(حسين  . رود  ها اصل دين، اصل تشيع از بين مي         با نوشته شدن اين كتاب    

ها را تحريك كنند تـا بـه          آن  ها بروند و     كنيم كه نزد علما و منبري       ي از افراد ظاهرالصالح را وادار مي      كنيم و يا بعض     مان را پاك مي    هاي دروغي  اشك
  ».ايم هايش توهين كنند و الحمداهللا هم موفق بوده نويس جاي حمايت از خميني و طرفدارانش، به شهيد جاويد و نويسنده و مقدمه
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هـاي   چـون زمزمـه  . شـروع شـد  ) ش1353م ـ  1974(ي اعراب و اسرائيل  يد بودم، جنگ شش روزهدر همان زمان كه من در طبس تبع
گفت اين مـتن    . اين متن به زبان عربي بود     . خواهم به مصر تلگراف كنم      ي طبس، گفتم يك متن را مي       صلح هم بود، من رفتم به تلگرافخانه      

تلگراف خطاب بـه انورسـادات      . ه اآلن متن اصلي آن را به عربي و التين دارم          من آن را به خط التين تبديل كردم ك        .  باشد بايد به خط التين   
شد و جانشين جمال عبدالناصر  وقت انورسادات جزو افسران انقالبي مصر محسوب مي البته آن. پول آن هم در آن زمان نسبتاً زياد شد   . 1بود

  .ودبود و به مواضع سازش با اسرائيل و ماجراي كمپ ديويد كشيده نشده ب

  خلخال، چهارمين تبعيدگاه

ي اين    كوچك شما در طبس بوده و ساواك مالحظه        ايم در آن هنگام يكي از فرزندان       حضرتعالي از طبس به خلخال چه بود؟ شنيده       علت انتقال   
  .لطفاً در اين باره توضيح بفرماييد. ماند جا تنها مي را نكرده كه آن بچه آن

ي مـا    خواستند ببرند و هم آن زمان كه از سقز مرا بازداشـت كردنـد، خـانواده                 ه مرا از طبس مي     هم آن موقع ك    قضيه به اين شكل است    
آباد رفته    شدت گرم بود و خانواده به نجف       درست پس از يك سال كه ما در طبس بوديم، در يك روز تابستان كه هوا به                . جا نبودند   اتفاقاً آن 

 اين كه قبالً مرا در جريان بگذارند، يكدفعه آمدند و گفتند كه مـا مـأمور هـستيم شـما را         بودند و فقط يكي از فرزندانم پيش من بود، بدون         
: گفتنـد » .جاسـت   ي ما هم اين    من چطور اين بچه را در شهر غربت تنها بگذارم؟ اثاثيه          . بايد اين بچه را دنبال خودم بياورم      «: من گفتم . ببريم

بعد من به همسايگان و يـك  . من خيلي اصرار كردم كه بچه را ببرم، ولي قبول نكردند  » .ياييتو خودت تنها بايد به همراه ما ب       . شود  نه، نمي «
  .وقت پيش من مانده بود بچه، همين پسر ما سعيد بود كه آن. ها سپردم آن نفر به نام جعفر آقا موسويان قضيه را گفتم و بچه را به 

هـا را    به هنگام خداحافظي، چنـد نفـر از پلـيس         . در گاراژ، سوار اتوبوس كنند    باألخره مرا به دست دو تا ژاندارم خشن دادند كه ببرند            
بدون سروصدا مرا بردند گاراژ، سوار اتوبوس كردند به سمت          . مردم طبس خيلي به من عالقه پيدا كرده بودند        . كنند  ديدم كه دارند گريه مي    

اتفاقـاً اتوبـوس كـه دم       . رسخ اسـت  ف 32يم، از طبس تا فردوس حدود       به فرودس كه رسيد   . خواهيم برويم   البته نگفته بودند كجا مي    . تهران
مرحوم آقاي ربـاني املـشي بـه فـردوس          . رود  طرف خيابان مي    طرف خيابان دارد به آن      خانه نگه داشت، ديدم آقاي رباني املشي از اين         قهوه

نـه،  «: گفتنـد » .ده شوم و با اين آقا يك سـالم عليـك بكـنم            اجازه بدهيد من پيا   «: هايي كه همراهم بودند گفتم     من به ژاندارم  . تبعيد شده بود  
 همـه   سمـسافران اتوبـو   . فايده بود   كردم بي هرچه اصرار   » .خوريم  نه، چاي نمي  «: گفتند» خواهيد چاي بخوريد؟    مگر نمي «: گفتم» .شود  نمي

  .بردند خيلي ناراحت بودند اهل طبس بودند و از اين كه مرا مي

بـاز  . و دويدند يك ماشين گرفتند براي تهران      . شود  گفتند نه نمي  ). ع(در مشهد گفتم برويم زيارت امام رضا        . باألخره رسيديم به مشهد   
از . خسته و كوفته رسيديم به تهران     . از مشهد تا تهران هم بدون استراحت آمديم       .  فرسخ است  95از طبس تا مشهد حدود      . هم يك اتوبوس  

خواهيد ببريد؟ اآلن گرسـنه       مرا كجا مي  «: گفتم» .نه، برويم ماشين بگيريم   «: ها گفت   آن  يكي از   » .يمناهار بخور «: گفتم. ي سبزوار آمديم   جاده
باألخره رفتند نـان سـنگك گرفتنـد، رفتـيم در           » .پس ناهار بخوريم بعداً حركت كنيم     «: گفتم» .اهيم برويم به خلخال   وخ  مي«: گفتند» .هستيم
انـد، جـرأت     نشـسته جا    ولي وقتي ديدند دو تا ژاندارم مسلح آن       . شناختند  ها مرا مي     تا از طلبه   جا چند   در آن . ي مروي تهران    ي مدرسه  گوشه

: گفـتم » .خوب، برويم ماشـين بگيـريم  «: ها گفت  آن  بعد يكي از    . ي ايوان نشستيم نان و خربزه خورديم       باألخره گوشه . نكردند نزديك شوند  
من در تهـران رفيـق      . ايم خسته و كوفته    جا آمده   آقا جان، تا اين   «: گفتم» . را ببريم خلخال   ما مأموريم شما  «: گفتند» اي داريد؟  آخر چه عجله  «

يكي به ديگري نگاه كرد، باألخره » .جا رويم آن رويم در منزل او، بعد هم با ماشين سواري محترمانه مي شب مي. دارم كه ماشين سواري دارد    
رفتنـد، بايـد      طـرف مـي     جا مرا ببرند كـه اگـر بـه آن           خواستند بروند زنجان و از آن       مي. بودندها راه خلخال را هم بلد ن        آن  حتّي  . قبول كردند 

                                                
  25ي  پيوست شماره 1



  141  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

تاكسي گرفتيم رفتيم منزل آقاي حـاج حـسن آقـا           . باألخره با اصرار قبول كردند شب را بمانند       . رفتيم طرف طارم كه راه آن خيلي بد بود          مي
). عليه  رحمةاهللا(اهللا محالتي    ي مرحوم حاج شيخ فضل      معيني هم چسبيده بود به خانه     منزل آقاي   . آباد و از دوستان است      معيني كه اهل نجف   

جا صحبت از فردي به نـام         آقا معيني در آن     ها اهل بم بود و حاج      اتفاقاً يكي از اين ژاندارم    . به آقاي معيني گفتم ما امشب مهمان شما هستيم        
آن ژانـدارم  . فروخت ي خود مي بود و آقاي معيني خرماهاي ايشان را در تجارتخانههاي مهم بم  حاجي ببران يكي از حاجي . حاج ببران كرد  

خيلي خوشحال شد و ديگر با ما خودماني شد و          » .بله«: گفت» عجب، شما با حاجي ببران آشنا هستيد؟      «: تا نام حاجي ببران را شنيد، گفت      
هـا هـم      آن  . بعد شب پشت سر ما نماز خواندند      » .ش و قوم درآمديم   ما خوي . خوب من ديگر آقا را سپردم دست شما       «: به آقاي معيني گفت   

جا همـسايه     يكي از رفقا اين   «: بعد من گفتم  . دادند و حاال اين اندازه گرم شده بودند         قدر خشونت به خرج مي      تا آن موقع اين   . نماز خواندند 
اهللا محالتي يـك سـاعت و نـيم صـحبت كـرديم و               شيخ فضل باألخره با مرحوم حاج     . گفتند مانعي ندارد  » .است، يك سري به ايشان بزنيم     

  .برند به خلخال اوضاع و احوال را گفتيم و اخبار را مبادله كرديم و گفتم دارند مرا مي

صـبحانه را رفتـيم كـرج در بـاغ     . صبح زود، با آقاي مرآتي، داماد آقاي معيني و پسر ايشان حسين آقا، با يك ماشين سواري راه افتاديم       
ي   ناهـار را رفتـيم خانـه      . گفتند مانعي نـدارد   . جا  گفتم ما در رودبار رفيق داريم، برويم ناهار آن        . نزديك ظهر رسيديم به رودبار    . عينيآقاي م 

مـا را   «: وقتي فهميدنـد، گفتنـد    . دانستند آقاي يزدي هم تبعيدي است       ها نمي  هنوز ژاندارم . جا تبعيد بودند    آقاي يزدي كه با آقاي خلخالي آن      
هـا    آن  . بعد كسي را فرستاد آقاي خلخالي هم آمـد        . آقاي يزدي ناهار درست كرد    » .آورند  ي تبعيدي؟ اگر بفهمند پدر ما را در مي          د خانه بردي

ولـي  . همه با هم گرم بودنـد . واقعاً چه روزهايي بود و چه صفايي داشت . جاي شما خالي، ناهار را در كنار هم خورديم        . در دو محل بودند   
اخبـار  . با هم خوشحال بـوديم    . فهميديم در تبعيديم    اصالً نمي . خورد  ها را مي   ايم؟ آدم حسرت آن صفا و آن صميميت         رسيده اهاحاال به كج  

بايـد  «: آقـاي خلخـالي گفـت     . جـا رفتـيم     اش خيلي خوشحال شدند كه ما آن       آقاي يزدي و خانواده   . كرديم  گفتيم، حمايت از يكديگر مي      مي
بعـد حركـت    . لب دريا پياده شديم، مقداري شنا كرديم      . يك چاي خورديم، بعد رفتيم به طرف انزلي       . جا هم رفتيم    آن» .ي ما هم بياييد    محله

خيلـي بـراي مـن جالـب و         . جاها را نديده بـودم      من تا به حال آن    . ي اسالم  غروب آفتاب بود كه رسيديم به گردنه      . كرديم به طرف خلخال   
آقـاي  . مرواريـد آقاي ي  گفتم برويم خانه. دو ساعتي از شب رفته بود كه رسيديم به خلخال      . ختجا پوشيده از جنگل و در       همه. ديدني بود 

خيلـي كوچـك اسـت و       » هروآباد خلخـال  «چون  . ي آقاي مرواريد را گرفت      آقاي مرآتي پياد شد، نشاني خانه     . جا تبعيد شد    مرواريد هم آن  
مـن  » .نويـسند   آيد ديدن تبعيدي اسمش را مي       رعايت كنيد، چون هر كس مي     «: فتآقاي مرواريد تا ما را ديد گ      . شناسند مردم همديگر را مي   

هـا مـرا    فـردا ژانـدارم  . شب را در منزل آقاي مرواريد مانـديم » .پس اهالً و سهالً، بفرماييد تو «: گفت» .بابا ما خودمان تبعيدي هستيم    «: گفتم
  .شناختيم و به شما بد كرديم ول شما را نميتحويل كالنتري دادند و خيلي عذرخواهي كردند كه ببخشيد، ما ا

  فرزند شما، سعيد آقا چگونه آمد؟

بعد داماد ما، حاج غالمعلي رستمي، با ماشين يكي از دوستان خـانواده را بـه طـبس بـرده بـود و از      . جا در طبس مانده بود   سعيد همان 
  .لخالجا آمدند خ طبس خانواده و سعيد را با اثاثيه برده بود مشهد و از آن

خواستم ايـن مقـررات را     اگر من مي  «: گفتم» .شما هر روز بايد بياييد كالنتري امضا كنيد        «خالصه اين كه مرا بردند كالنتري، بعد گفتند       
منزل ي آقاي مرواريد بودم تا يك         چند روز خانه  . ها مشاجره كردم    آن  باألخره يك مقدار با     » .آمدم  جا نمي   ماندم و به اين     عمل كنم، در قم مي    

اش را به يك نفر اجاره داده بود و بعد گفتـه شـد مـستأجر او             ي دوم خانه    ي ما بود كه طبقه      يك پاسبان هم مقابل خانه    . اي پيدا كرديم   اجاره
  .كنند وآمد مي جا رفت كند و مأمورها مرتب به آن جا منزل ما را كنترل مي ساواكي است و از آن
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من يك نامه نوشتم به وزير دادگستري وقت، به عنـوان اعتـراض، بـه ايـن                 . هوا خيلي سرد بود   . تر خلخال نبوديم    چهار يا پنج ماه بيش    
قدر  هوا آن. مضمون كه ما گرماي تابستان طبس را گذرانده بوديم و زماني كه گرماي تابستان تمام شده بود، ما را آوردند در سرماي خلخال                

  .1فرسا بود سرد بود كه واقعاً طاقت

  يجاد ارتباط با علما و مردمتالش در جهت ا

زبـان   كه در خلخال تشريف داشتيد، بفرماييد ارتباط شما با علماي منطقه و نيز مردم چگونه بود؟ گويا مردم آن منطقـه چـون تـرك                        حضرتعالي  
  .اهللا شريعتمداري بودند تر مقلد آيت بودند، بيش

دو نفر روحاني سرشناس داشت     . اما خلخال روحاني زياد نداشت    . در طبس كه بودم ارتباط من با مردم و علماي منطقه خيلي گرم بود             
. ترسيد با من تماس بگيرد      اهللا شريعتمداري بود و به طور كلي مي         يكي آقاي عابدي بود كه مقلد و مروج آيت        . ها با هم خوب نبودند      كه اين 

ديگري آقاي يكتايي بود كـه  . ترسيد  و موقعيت خودش مي   ولي از مقام  . يك بار فقط در كوچه با او برخورد كردم كه البته خيلي گرم گرفت             
ولي من از قبل آقـاي يكتـايي   . تر به علماي نجف نظر داشت بيش. اهللا خميني نبود، ولي با ايشان مخالف هم نبود          ايشان هم از مروجين آيت    

وآمـد داشـتم و بـه         در خلخال با ايشان رفت    . فتگر  ي ما بود و با من گرم مي        آن زمان كه ايشان قم بود، در خاكفرج همسايه        . شناختم  را مي 
اي بـسازد و بـه سـر و وضـع      جا مدرسـه  كردم كه در آن جا داشت كه من او را تشويق مي سه چهار تا طلبه هم در آن. رفتم مسجد ايشان مي  

چهار پـنج نفـري در آن       .  كردم در آن مسجد، نماز جماعت شروع     . ايشان به من پيشنهاد كردند كه در يك مسجد نماز بخوانم          . ها برسد   طلبه
. صد نفري در مسجد جمع شـده بودنـد        . آقاي مرواريد هم بود   . تا اين كه يك روز عيد بود، بنا شد نماز عيد بخوانم           . كردند  نماز شركت مي  
 جزو هيأت امناي  فرداين» .جا خودمان آقا داريم آقا ما اين«: ها، يك نفر كه ساواك او را تحريك كرده بود، بلند شد و گفت          بعد وسط خطبه  

نـه، مـا آقـاي خودمـان را        «: گفـت » .اند كه به اين مسجد بيايم و نماز بخـوانم          مرا دعوت كرده  . ام آقا من كه خودم نيامده    «: گفتم. مسجد بود 
من ديـدم   . سيدندتر  ها هم از او مي      بعضي. اي هم از من طرفداري كردند      عده. باألخره جلسه به هم ريخت    » .خواهيم بياوريم نماز بخواند     مي

باألخره او كار خودش را كرد و جلسه را به هـم            . و از مسجد آمديم بيرون    » خوانيم  نه، اصالً نماز عيد نمي    «: شود، گفتم   اآلن دعوا درست مي   
  .جا نماز عيد نخواند البته آن روز شخص ديگري هم در آن. زد

  اهللا موسوي اردبيلي  اهللا مطهري و آيت مالقات آيت

آقـاي موسـوي   . آمدنـد  ولي خوب، از اطراف خيلي افراد به ديدن مـن مـي  .  بر خالف مردم طبس، خيلي اهل مسجد نبودندجا  مردم آن 
ايشان هم در طبس و هم در خلخال به ديـدن           . ديدن من آمدند  آقاي مطهري به    . اردبيلي به ديدن من آمدند كه با آقاي يكتايي هم رفيق بود           

سوزد كـه     ي شما مي    من دلم براي خانواده   «: گفت  ايشان مي . آباد آمده بودند     آمدند، يك اتوبوس هم از نجف      اتفاقاً وقتي كه ايشان   . من آمدند 
پختـيم، و ايـن قبيـل      بايـد غـذا مـي   گـرفتيم، خودمـان   چون ما خدمتكاري نداشتيم، خودمان بايد نان مي» .ها بايد پذيرايي كند    از اين مهمان  

كتـاب خمـس را   . با آقاي مرواريد يك مباحثه گذاشته بوديم. ها در آن منطقه خوب بود آن ، آمدن  ولي در عين حال   . مشكالت را هم داشتيم   
  .جا و سقز تنظيم و تكميل كردم كه بعداً از سقز براي فتوكپي فرستادم من در آن
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  مالقات آقاي هاشمي و كسب اجازه براي مصرف بخشي از وجوهات در مصارف انقالب

اي  اگر در اين ارتباط هم خاطره.  در خلخال اقامت اجباري داشتيد، آقاي هاشمي رفسنجاني هم به ديدار شما آمدندگويا آن زمان كه حضرتعالي
  . داريد بفرماييد

شست،  ها را مي ي ما لباس خانواده. چون شستن لباس در منزل مشكل بود. بله؛ يك روز ما مقداري لباس براي شستن جمع كرده بوديم     
اند به طرف  مردم گفته بودند رفته. جا براي ديدن ما اتفاقاً همان روز آقاي هاشمي آمده بود آن. كردم كشيدم و پهن مي  ميها را آب آن من هم 
هايي  ايشان آمده بود راجع به كمك     » .شويي كشيده  به، كارت به لباس    به«: گفت. ايشان هم سراغ به سراغ آمده بود تا ما را پيدا كرد           . رودخانه

ما . گرفتند چون دسترسي به امام نبود و اين مسائل را معموالً از من اجازه مي  . شد، از من اجازه بگيرد      ها مي  ي بعضي از زنداني     هكه به خانواد  
يـك وقـت در   . وآمد و روابـط دوسـتانه داشـت    چون ايشان، گذشته از اين كه شاگرد من بود، با ما رفت. با آقاي هاشمي خيلي رفيق بوديم     

. به حاج ميرزا ابوالقاسم كوپايي اصفهاني پيغام دادم كه براي ايشان در اصفهان منبر پيدا كنـد                . خواهم منبر بروم    د، گفت مي  آباد آمده بو    نجف
وقـت هـم در       ايـشان آن  . ها هم در جاي ديگـر       آباد و شب    عصرها در مسجد بازار نجف    . آباد هم برايش دو تا مجلس درست كردم         در نجف 

  .وآمدها را با من داشت جور رفت آقاي هاشمي اين. رفت بر ميآباد من اصفهان و هم در نجف

آبـاد بـه    اهللا منتظري در نجف اند ما با حضرت آيت جا گفته در آن. اي داشتند ي حوزه يك وقت مصاحبه با مجله) آقاي هاشمي رفسنجاني (ايشان  
  .ن مناسبت اين خاطره را هم بفرماييدبه اي. رفتيم جمعي مي برديم و دسته رفتيم، غذاي يكي دو روز را مي كوه هم مي

احمد ما . جا هاشمي رفسنجاني آمدند آنبله؛ يك بار آقاي رباني شيرازي، آقاي رباني املشي، آقاي ابراهيم اميني، آقاي سعيدي، و آقاي                 
مـن آقـاي حـاج      . گاري است اين هم يك سفر ياد    . ها آمده بودند با هم برويم تفريح        اين. محمد، پسر آقاي سعيدي هم بود     . هم كوچك بود  

گوشت و خربزه و وسايل ديگـر تهيـه كـرديم،    . مهدي حجتي  را كه يك ماشين جيپ داشت ديدم و بنا شد با جيپ ايشان برويم كوهرنگ             
گفـت    تا دو سه روز اول كه گوشت و كباب و خربـزه بـود، آقـاي هاشـمي مـي                   . آباد حركت كرديم    از نجف . براي يك سفر سه چهار روزه     

. اهللا نيـست    نه، حاال ديگر ايشان آيت    «گفت    ها تمام شد و افتاديم به نان و پنير خوردن مي           بعد كه گوشت  . »العظمي منتظري   اهللا  آيتحضرت  «
  .االحكام رسيد به مروج آباد برسيم، مي گفت حاال تا به نجف چيز ته كشيده بود، مي آخر سفر كه همه» .والمسلمين است حجةاالسالم

يك سفر سه چهـار     . يم كوهرنگ و از راه شهركرد برگشتيم و در زير پل زمانخان هم آقاي هاشمي شناي مفصلي كرد                 در آن سفر ما رفت    
من و آقاي هاشمي    . اند رباني شيرازي، و آقاي رباني املشي مرحوم شده       اآلن از آن چند نفر، آقاي سعيدي، آقاي         . ي خيلي باصفايي بود    روزه

ضمناً، وقتي در كوهرنگ بوديم، يك نفر تقاضـا      .  گذشتگان را بيامرزد و عاقبت ما را هم ختم به خير كند            خداوند. و آقاي اميني زنده هستيم    
پس از خواندن عقد «: برگشت، گفت وقتي كه   . مرحوم آقاي رباني شيرازي قبول كرد و رفت       . كرد يكي از ما برود و عقد دخترش را بخواند         

از » .ان، چون تا به حال كسي پيدا نكرديم عقد مادرش را بخواند، بـا وجـود چهـار بچـه                   دختر، پدرش گفت يكباره عقد مادرش را هم بخو        
. فرما بود و متأسفانه اكنون نيز وضع خوب نيـست          شود در روستاهاي دوردست و عشاير چادرنشين، چقدر فقر ديني حكم            جا معلوم مي    اين

سازمان تبليغات با امكاناتي كـه دارد، بايـد         . آن مناطق فكر اساسي بكند     و سازمان تبليغات اسالمي است كه براي          هاي علميه   ي حوزه   وظيفه
  .هاي دوردست را زير پوشش قرار دهد و اعزام مبلغ، فقط براي اغراض سياسي نباشد منطقه

  سقز، آخرين تبعيدگاه

  بفرماييد مجموعاً چه مدت در خلخال مانديد و علت انتقال شما از خلخال به سقز چه بود؟
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در تبريـز   . دو نفر ژاندارم مرا در ماشين نشاندند بردند تبريز        . بعد آمدند گفتند بايد برويم به سقز      . چهار ماه و ده روز مانديم     در خلخال   
بله، با هم رفيق «: گفت» شناسي؟ شما آقاي حاج شيخ عبدالحميد شربياني را مي«: به او گفتم  . داري بود  يك دكان . نگه داشتند الستيك بخرند   

ايـن  » .برنـد بـه سـقز       سالم مرا به ايشان برسانيد و بگوييد منتظري گفت من را از خلخال دارنـد مـي                «: گفتم» .مريد ايشان هستيم  ما  . هستيم
هـا   آن اتفاقاً آقاي شربياني هم چند تا مريد تبريزي در سقز داشت و سفارش مرا بـه               . هاي بدي نبودند    بردند، آدم   ها كه مرا به سقز مي      ژاندارم

گفتند ما در خدمت شـما هـستيم و   . ممنون گفتم خيلي.  يا چيزي نيازي هست، بفرماييدها آمدند ديدن من و گفتند اگر به پول   اين. كرده بود 
  .ابراز محبت كردند

  ي آشنايي حضرتعالي با آقاي شربياني از چه زماني است؟ سابقه

آباد به منزل ما آمده بود، من هم در تبريـز منـزل              ان در نجف  ايش. مدت كمي درس امام آمد و ديگر نيامد       . در قم با ايشان مأنوس بوديم     
  .ايشان رفته بودم

  شد؟ گيري مي براي انتقال حضرتعالي از طبس به خلخال و از خلخال به سقز، از كجا تصميم

هـا   آن كند و اين براي  يدا ميجا نفوذ پ  ايندادند كه مثالً فالني جريانات ما را به باال گزارش مي    . شد  گيري مي   گويا از تهران و قم تصميم     
  .1سنگين بود

  آيا با فرستادن شما به سقز، قصد ايذاي حضرتعالي را نداشتند؟

ولـي هرچـه    . هاي ديني و سياسي من جلوگيري نماينـد         خواستند مرا از مبارزه خسته كنند يا از فعاليت          بسا به اين وسيله مي    . شايد بوده 
ثمر بود و ما راه خودمـان را ادامـه    هاي آنان در اين زمينه بي لذا تالش. تر شديم و در مبارزه مصمم  تر مي  شد، ما آبديده    تر مي   ها بيش   آن  فشار  
  .داديم مي

  محل سكونت حضرتعالي در سقز كجا بود و آيا در اين زمينه با مشكلي مواجه نبوديد؟

                                                
  : خورد هاي ساواك به دست آمده، اين اسناد به چشم مي ه پس از پيروزي انقالب از پروندهدر اسنادي ك 1

باشـد كـه      فرد مورد نظر يكي از روحانيون افراطي و طرفدار خمينـي مـي            . 28/6/52، تاريخ   6268/312ي    شماره: سري، رمز شود  
با توجه به ايـن كـه يادشـده         . كوم و اعزام گرديده   طبق رأي كميسيون امنيت اجتماعي قم به سه سال اقامت اجباري در طبس مح             

فرد ناراحتي بوده و امكان دارد مخفيانه منطقه را ترك نمايد، لذا با همكاري مقامات انتظامي محل، دقيقاً از وي مراقبت بـه عمـل                         
  .ثابتي، رئيس ساواك وقت: امضا. گردد ضمناً، دستورالعمل كلي متعاقباً اعالم مي. آيد

  : ستو نيز آمده ا

بنا بر مالحظات امنيتي، اقامت شيخ حسينعلي منتظـري  ... ي  بازگشت به شماره. رمز شود . مركز: ساواك قم، از  : خيلي محرمانه، به  
ضمن تشكيل مجدد كميسيون امنيت اجتماعي، محل اقامت او به شهرستان سقز اسـتان              . باشد  در شهرستان طبس به مصلحت نمي     

  .ثابتي. ح: امضا. كردستان تغيير، نتيجه اعالم

  . آمده است170 تا 150، صفحات 1، جلد فقيه عاليقدري اين اسناد، در كتاب  مجموعه
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ج بود داده با مغز گردو همراهم بود كه در اين چهار پنج              يك مقدار برن   .تا چهار پنج روز در هتل بودم      . در سقز مرا بردند در هتل پارك      
جـا يـك حـسينيه     جا مركز تسنن بود، سراغ گرفتم گفتند ايـن  خوابيدم و چون آن   جا مي   در هتل يك تخت گرفتم و آن      . روز خوراك من بود   

هـا هـم كـه       چند نفر از شيعه   . خواندم  ز مي جا در حسينيه نما     من همان . مذهب بود  خادم اين حسينيه هم سني    . جا  رفتم آن . هست مال شيعيان  
كم نمـاز جماعـت شـروع كـردم و افـراد مختلفـي از                 بعد كم . تفسير شروع كردم  ها    آن  كم من براي      كم. جا  آمدند آن   عموماً مهاجر بودند، مي   

يم كه آب درستي هم نداشت و از        بعد از چند روز خانواده را آوردند و يك خانه پيدا كرد           . كردند  بازاري، ارتشي، و اداري در آن شركت مي       
  .خورديم اين جهت صدمه مي

در آن جريان، يكي از طالب به نـام آقـاي   . 54 خرداد سال 17. ي فيضيه اتفاق افتاد هفت ماهي در سقز مانديم تا اين كه جريان مدرسه      
اتفاقاً بعد كه مـرا  . اند و جريان را به من گفتي فيضيه فرار كرده بود و خودش را به سقز رس  عبداهللا سياباني كرمانشاهي در ماجراي مدرسه     

  .خواستند بازداشت كرده بودند، او را از من مي

  تماس با روحانيون اهل سنت

  هايي اشتغال داشتيد؟ در اين مدت كه در سقز بوديد، به چه فعاليت

جا، يك آقـايي بـه نـام شـيخ حـسن              ن آن در بين روحانيو  . با روحانيون اهل سنت هم در تماس بودم       . به كارهاي طلبگي اشتغال داشتم    
وقتي كـه مـرا بردنـد    . االسالم بود كه او هم دولتي بود   فرد ديگري هم به نام شيخ     . خواند و وابسته به دولت بود       اديبي بود كه نماز جمعه مي     

باشـد و ديگـري       عازم مكه مـي   االسالم است كه     يكي آقاي شيخ  «: گفت» جا چه كساني هستند؟     روحانيون اين «: جا، من به روشنفكر گفتم      آن
ايشان وقتـي از مكـه آمـد، مـن بـه      . االسالم بود ي آقاي شيخ اي كه ما گرفته بوديم مقابل خانه  اتفاقاً خانه » .جمعه آقاي شيخ حسن اديبي امام    

  .ولي خيلي با شيعه بد بود. بعد بازديد من هم آمد. ي ما بود چون همسايه. ديدنش رفتم

كه بعد از انقالب » آشيخ عبداهللا محمدي«ها هستند و آقايي مسن به نام آقاي       جامع، ديدم چند نفر از طلبه      يك روز هم من رفتم مسجد     
» اتـي  هل«ي    اتفاقاً آن روز كه من رفتم، داشت تفسير سوره        . ايشان در مذهب خودش مرد متعبدي بود      . جا شد، استادشان بود     ي آن  جمعه امام

ي  و خمـسه  ) ع(شما قبول داريد كه اين آيات مربوط به حضرت علـي            «: گفتم» .ي طيبه است   به خمسه اين آيات راجع    «: گفت. گفت  را مي 
  .گرفتم روي اين اساس، من با آقاي محمدي خيلي گرم مي» .بله، ما هم قبول داريم«: گفت» است؟) ع(طيبه 

. دادنـد  البته پول كه نمي. ها بود آن خرج يكي از جا رسم اين بود كه اين هفت هشت تا طلبه كه ايشان داشت، هر كاسبي متصدي  در آن 
مـن ناراحـت   . طور ناهار هم همين. اند مقداري هم به او بدهند   ها و هرچه پخته     آن  اش را بردارد برود در منزل        بلكه شب بايد اين طلبه كاسه     

پـسرش  . سه مرتبه به شاگردهايش كمك كردم     من يكي دو    . دهند  ها به عنوان زكات مي       است؟ گفت اين   اي شدم و گفتم آخر اين چه برنامه      
كتاب انفال آقاي   . فروخت  هاي مرحوم دكتر شريعتي را هم مي        گاهي كتاب . فروخت  تر مي   هاي اهل سنت را بيش      كتاب. فروش بود  هم كتاب 

مـدعلي هـادي، كـه تـا        اتفاقاً آن روز آقاي شيخ مح     .  ديدن من  يك روز آقاي محمدي با شاگردهايش آمدند      . ي غفوري را هم داشت     گلزاده
راجع به  . جا بودند   چندي پيش سفير ايران در عربستان بود، با آقاي بنكدار، كه داماد مرحوم شهيد مدني است، به ديدن من آمده بودند و آن                      

 اسـت تهـران     كرد كه خيلي آدم متملقي است، اآلن رفته         جا خيلي انتقاد مي     ي آن  جمعه ايشان از امام  . شيعه و سني و مسائل شهر صحبت شد       
: گفـت » خوانيـد؟  رويد پشت سر او نمـاز جمعـه مـي    پس چرا شما مي«: گفتم.... خورد و ديدن علم و با دربار رابطه دارد و مشروب هم مي         

نه، ما عدالت را شرط «: گفت» .در مذهب تشيع، امام جمعه و جماعت بايد عادل باشد«: گفتم» نماز جمعه واجب است، پس چه كار كنيم؟      «
ايـن كـه    «: گفـتم » .خوانيم  رويم پشت سر او نماز مي       آيد، ولي چون نماز جمعه واجب است، مي         و من با اين كه از او خوشم نمي        . نيمدا  نمي

: گفـت » مگر شيخين به نظر شما فاسق بودند؟«: گفتم» خواند؟  پشت سر شيخين نماز مي    ) ع(پس چرا حضرت علي     «: گفت» .درست نيست 
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ي بالفـصل     گوييـد علـي خليفـه       ايد؟ مي  ها تاريخ نخوانده   دانم، مگر شما شيعه     آخر من نمي  «: گفت  مي» فت؟ خال چه فسقي باالتر از غصب    «
اند كه بعد از پيغمبر اسالم ابوبكر خليفه شد، بعـد عمـر، بعـد                ها نوشته  ها و مسيحي   ي مورخين دنيا، حتّي يهودي      پيغمبر بود، اين را كه همه     

ي بالفصل پيغمبر بـوده اسـت؟ ايـن يـك دروغ اسـت كـه شـما                    گوييد علي خليفه    پس چرا شما مي   . علي نفر چهارم بود   . عثمان، بعد علي  
. نشين كردند  ولي علي را خانه   . علي هم احق بود هم اصلح بود هم اعلم        . خواهيد بگوييد علي احق بود، ما هم قبول داريم          اگر مي . گوييد  مي

  ».ي بالفصل پيغمبر نشد او خليفه

ي  شـما يـك طلبـه   » .ام من اين كتاب را از اول تا آخر، ده دفعه مطالعه كـرده «: گفت  مي.  كتاب شرح لمعه داشت    اين آقاي محمدي يك   
خيلـي  . ي عالمه و كتاب خالف شيخ طوسي را به او دادم وقت من تذكره شيعه را سراغ داريد كه ده بار شرح لمعه را مطالعه كرده باشد؟ آن       

  .ي افراد متدين و متعهد است ام، از جمله  ايشان بين علماي اهل سنت كه من ديدهها خوشش آمد و اجماالً از اين كتاب

  تلگراف اعتراض از سقز به وزير دادگستري

  بفرماييد متن آن تلگراف چه بود؟. ايد حضرتعالي از سقز نيز تلگرافي به صادق احمدي، وزير دادگستري وقت داشته

بعـد از   . حدود چهار ماه هم در خلخال مانـدم       . بعد منتقل شدم به خلخال    . بس گذراندم يك سال را در ط    . حكم تبعيد من سه سال بود     
  .1ي قبلي از سقز يك تلگراف به صادق احمدي داشتم، پيرو نامه. جا مرا تبعيد كردند به سقز آن

  سرماي زمستان و يخبندان در سقز

  جريان به زمين خوردن شما هنگام بازگشت از شهرباني چه بود؟

در . تا باألخره آمدند مرا بازداشت كردند بردند شـهرباني        . آيم  ه آمدند به من گفتند بايد بيايي كالنتري امضا كني، گفتم من نمي            چند دفع 
مگر من نوكر شما هـستم؟ مـن        «: گفتم» .نخير بايد بيايي  «: گفت» .خوب نيامدم «: گفتم» چرا نيامدي؟ «: جا يك سرهنگ بود، با تشر گفت        آن

ها  من زير بار گنده   . جا  اند اين  ام كه مرا آورده    شنويي نبوده  ي حرف   شود بچه   معلوم مي . ماندم  جا در قم مي     نويي بودم همان  ش ي حرف   اگر بچه 
من در خانه هـم امـضا   «: گفتم» .پس بايد دفتر را بياورند در خانه امضا كنيد«: گفت» .روم؟ من همينم كه هستم زير بار حرف شما مي   . نرفتم
 فرستيم مراقـب    پس ما مي  «: گفت» .گذارم  من هرگز روي كار شما صحه نمي      .  كار شماست   امضا كردن، صحه گذاشتن روي     معناي. كنم  نمي
مطمـئن  . كنم در همين شـهر اسـت   هر وقت هم گردش مي. كنم ام مطالعه مي ام نشسته من در خانه . آن ديگر دست من نيست    «: گفتم» .باشند

انـد، مـا هـم     آخر از ما خواسته«: كنم و تند شدم، نرم برخورد كرد و گفت  آخر كار ديد من قبول نمي  ».روم  باشيد من از اين شهر بيرون نمي      
. گـشتم   ولي براي برگشتن بايد پياده برمـي      . مرا به هنگام رفتن با ماشين بردند      . توانيد برويد   باألخره گفت شما مرخصيد و مي     » .مأمور هستيم 

يك مشكل ديگر ما اين بود      . هان پايم ليز خورد افتادم زمين، چهل پنجاه متر سر خوردم آمدم پايين            ناگ. برف هم آمده بود   . جاده سرازير بود  
رفتيم از يـك چـشمه        گاهي اوقات روزها آب نبود، مي     . وحسابي نبود   آب هم درست  . كردم  كه من در آب كشيدن دست و لباس احتياط مي         

رفتم صبح بـراي وضـوي آنـان و     داشتم مي  آمدند، سطل را برمي     اد براي ديدن ما مي    آب  مثالً يك ماشين اتوبوس افراد از نجف      . آورديم  آب مي 
  ».چسبيد مصارف ديگر آب بياورم و گاهي از سرما سطل به دست من مي

                                                
  27پيوست  1
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شد و اين براي من دردسـر بـود           گاهي آب هم قطع مي    . جا هوا خيلي سرد بود      آن. شديم   از سرما و كمبود آب خيلي اذيت مي        در سقز، 
گونه كه عرض كردم، گاهي       همان. آن منزل كه اجاره كرده بوديم، فقط قسمتي از شب را آب داشت            . رفتم در حسينيه براي وضو       مي كه بايد 
هـا يـا بـراي       براي وضو گرفتن مهمان   . گاهي مهمان داشتيم  . اي كه در آن نزديكي بود آب بياوريم        ها مجبور بوديم برويم از يك چشمه       صبح

باألخره اين هفت هشت ماه خيلي به مـا سـخت           . افتاديم و مجبور بوديم اين مسير را طي كنيم و آب بياوريم             ت مي احتياجات ديگر به زحم   
آبـاد، مرحـوم حـاج يـداهللا انتـشاري كـه خـدا                از نجف . لغزيد  گاهي انسان مي  . هايش خيلي پست و بلند بود و يخ بسته بود          كوچه. گذشت

. كرديم كه روزها از آن استفاده كنـيم  آمد، آن حوض را آب مي     ها كه آب مي     شب. ا ساخت رحمتش كند، آمد در منزل ما يك حوض براي م         
  .رسيد ها يك ساعت تا يك ساعت و نيم آب به آن منطقه مي فقط شب. بوديم بلند بودآن محل كه ما 

  ها بازداشت و ضبط كتاب و نوشته

 درس گفته بودم، مرتب كردم و اتفاقاً در آن روزها آقاي سيد هادي              گونه كه قبالً گفتم، در خلخال و سقز كتاب خمس را كه قبالً              همان
ايـشان كتـاب را بـه همـراه         . آباد يك فتوكپي از آن بگيرد       من اين نوشته را به ايشان دادم كه در نجف         . هاشمي، داماد ما به ديدنمان آمده بود      

كـنم   فكر مـي . طاهره و دختر كوچكمان سعيده. هاي كوچك ما ماندند يهدو تا صب. ي ما نيز همراه ايشان رفتند خانواده. آباد برد  خود به نجف  
  .رفتند ها در آن زمان به مدرسه مي اين

ها را زير و رو كردند، از جمله دو جلد كتـاب اصـول                تمام كتاب . پنج شش نفر بودند   . يكدفعه ديديم از طرف ساواك ريختند در منزل       
نوارهـاي انگليـسي را كـه       . چيزهاي نوشته و خطي زيادي داشتم، بردند      . ي امام است   ريرالوسيلهكافي را بردند، به عنوان اين كه دو جلد تح         

جا نوشته خيلي داشتم كه همه را بردند و ايـن كـار خـدا     من در آن. كردم ـ بردند  كردم ـ چون من تمرين زبان انگليسي مي  گاهي گوش مي
ها را از  بعداً آن نوشته . رفت  افتاد و از بين مي      ها مي   آن  د، به دست    وجا ب   و اگر آن  . بود كه من كتاب خمس را روز قبلش داده بودم برده بودند           

من يادم هست يك بار     . اند و چيزي نيست كه به شما برگردانيم        گفتند آتش زده    مي. ها مطالبه كردم، ولي به دست ما نرسيد و از بين رفت             آن  
  .ولي باز هم خبري نشداين مطلب را گفتم، ) رئيس وقت ساواك(هم به مقدم 

ايـد كـه جلـوي       داشته» تاريخ بيست ساله  «ايم كه حضرتعالي يك كتاب هم به نام          ها را جلوي خود شما سوزاندند؟ چون ما شنيده         آيا اين نوشته  
  .اند خود شما در بخاري انداخته

من در . و آن را جلوي من در بخاري نيانداختندداشتم، ولي تأليف من نبود » تاريخ بيست ساله«البته من . نه، جلوي خود من نسوزاندند
هـا كـه در       نوارهاي مختلفي بود از افراد و شخصيت      . ها خيلي ناراحت شدم     آن  ها چيزهاي خوبي داشتم و به خاطر از دست رفتن            آن نوشته 

 سن كوچكي شعر خوانده بودنـد و        ها در   نوارهايي كه بچه  . ها را آورده بودند كه من گوش بدهم         آن  جاهاي مختلف سخنراني كرده بودند و       
هاي مختلف داشتم، تمام اين وسائل را جمـع كردنـد و    هايي كه در زمينه يادداشت. ها را بردند آن ها ضبط كرده بودند،  آن  به عنوان يادگار از     

.  هم نگفتند كه شـما بازداشـت هـستيد         جا  در آن . مرا بردند شهرباني، خيلي محرمانه    » .اند آقا بفرماييد برويم شما را شهرباني خواسته      «: گفتند
» االم«ايـن كتـاب     . نيـست » آالم«چيست؟ گفتم اين    » آالم«اين كتاب   : گفت  رئيس شهرباني مي  . جا خريده بودم    شافعي را هم آن   » االم«كتاب  

  .شافعي است

دو تا دختر كوچك در منزل      . ريب هستيم جا غ   گفتم ما اين  . بعد گفتند بله، دستور آمده شما را ببريم سنندج        . باألخره مرا بردند شهرباني   
گفتم مـن اصـالً از ايـن    . ها اصرار كردم، قبول نكردند آن هرچه من به . شود گفتند نمي. ها بدهم آن پس مرا ببريد در منزل يك پولي به        . دارم

گفتنـد    باألخره قبول نكردند و مي    . را ندارند ها در اين شهر غريبند و كسي          اين. ها بدهيد   آن  شوم، شما اين پول را بگيريد به          ماشين پياده نمي  
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هـا رسـوخ كـرده كـه          متأسفانه اين فرهنگ غلط در ذهـن مـأمورين دولـت          . ما فقط از باال دستور داريم شما را ببريم سنندج تحويل بدهيم           
  .ذارندگ ها تمام اخالق و عواطف انساني را نيز زير پا مي ، و به اين بهانه در انجام مأموريت»المأمور معذور«

چند تا زنـداني از ايـن الت و         .  زيرزمين مرا بردند در يك   . تقريباً نصف شب بود كه به سنندج رسيديم       . باألخره مرا شبانه بردند سنندج    
البته براي نماز هم هرچه اصـرار كـردم در را بـاز كننـد وضـو                 . نمازم را خواندم  . در آن زيرزمين مانديم تا صبح شد      . جا بودند   دزدها هم آن  

باألخره فردا مرا بـا دو نفـر مـأمور در يـك ماشـين      . خيلي زندان افتضاحي داشت  . من تيمم كردم و با تيمم نماز خواندم       . يرم، باز نكردند  بگ
نزديك يك مسجد به نـام مـسجد   . وقتي به كرمانشاه رسيديم، وقت نماز ظهر و عصر بود    . نشاندند، بردند به طرف كرمانشاه كه ببرند تهران       

هاي قـم كـه    بعد در خارج مسجد، يكي از طلبه   . به مسجد رفتيم تا نماز بخوانيم     . كنار يك ميدان بزرگ بود    . نگه داشتند ) عج (الزمان صاحب
ها دسـت    يكدفعه يكي از آن پاسبان    » .عليكم آقاي منتظري، سالم  «: در سقز هم به ديدن من آمده بود، مرا ديد و با تعجب و خوشحالي گفت               

بعد مـرا بـاز سـوار ماشـين         . متوجه قضايا نبود  . اين چه جرياني است   چاره ماتش برده بود كه        بي. طرف  تش كرد آن  ي او پر   گذاشت به سينه  
. ي مشترك تحويل دادند    وچهار ساعت مرا آوردند تهران و بردند در كميته         شب، بعد از بيست    باألخره نصف . كردند و آوردند به طرف تهران     

ند و لباس زندان به من دادند و بردند در سلول مرحوم شهيد رجايي كه جريان آن مفـصل اسـت و در      هاي مرا درآورد   جا فوري لباس    در آن 
  .جاي خود توضيح خواهم داد
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  1345احضار و بازداشت در فروردين ماه 

فاً بفرماييد نخستين بازداشتي كه حضرتعالي در آن محكوم بـه           لط. حضرتعالي در دفعات متعدد توسط رژيم شاهنشاهي دستگير و زنداني شديد          
  زندان شديد، به چه علت و چگونه بود؟

اولين بازداشت، مربوط است به آن زمان كه مرحوم محمد را به اتهام پخش اعالميه در صحن مطهر حضرت معصومه، همراه چند نفـر                        
در عصر همان روز، محمد را با چند مأمور آوردند دم منـزل و گفتنـد ايـن       . 1345يعني در روز عيد نوروز      . ديگر از طالب بازداشت كردند    

جناب سرهنگ بديعي گفتند كه ايشان اعالميه پخش كرده، حاال شما اگر حاضـر باشـيد بياييـد از پـسرتان       «: گفتند. پسر شماست؟ گفتم بله   
جـا    خواهيـد، مـن همـين       اگـر مـي   . خواهد  جا آمدن نمي    ه ديگر آن  ي چه؟ ضمانت ك   ضمانت يعن «: گفتم» .ضمانت كنيم تا ايشان را آزاد كنند      

بـه  . من يك بويي بردم كه احتماالً كلكي در كار اسـت          » .جا ضمانت كنيد    اند بايد بياييد آن    هنه، جناب سرهنگ گفت   «: گفتند» .كنم  ضمانت مي 
. توانست در آن شرايط چيزي به مـن بگويـد            كه نمي  محمد» .داني  خودت مي «: گفت» خواهي من بيايم از تو ضمانت كنم؟        مي«: محمد گفتم 

ي  آن شب اتفاقاً آقاي شـريعتي كـه اهـل ديزيچـه           . ها پنج شش نفر بودند      آن  . ها رفتيم   آن  باألخره با   . ها كلنجار برويم    آن  ما هم بنا نداشتيم با      
هـا   جا معلوم شد كـه ايـن برنامـه          باألخره در آن  . ه بودند چاره را هم بعد آمده بودند برد        آن بي . ي ما مهمان بود     لنجان اصفهان است، در خانه    

من و ايشان را در يك اتاق سـاواك قـم بازداشـت    . بعد آقاي رباني شيرازي را هم آوردند. جا بكشانند حقه بوده تا بدون سروصدا مرا به آن       
 هفت هشت روز قبل از    البته. ازجويي آماده كرديم  هايمان را با همديگر زديم و خودمان را براي ب          كردند و تا صبح با يكديگر بوديم و حرف        

گرفـت و   عيد، مرحوم آقاي آشيخ نصراهللا بهرامي كه در قم دبير بود، به من گفته بود كه سرهنگ بديعي، رئيس ساواك قم، سراغ تـو را مـي               
مرتب در رابطه با او مـا را تحـت فـشار    . بردار نيست خواهيم به سراغ او نرويم، اما او دست   گفت آقاي منتظري آدم خوبي است و ما مي          مي
سـرهنگ بـديعي، رئـيس سـاواك قـم بـود و نـسبتاً آدم بـااخالق و                   . تقريباً توسـط او خواسـته بـود قـضيه را بـه مـن برسـاند                . گذارند  مي

پاشـيد  «: ه من گفتآمد مرا بازجويي كند، ب. يك نفر بود به نام بكايي، معاون سرهنگ بديعي   . آمدند مرا بازجويي كنند   . برخوردي بود  خوش
پـس از وضـو   » .پاشيد وضو بگيريـد . ها نداشته باشيد كاري به اين حرف«: گفت» .خواهم بخوانم براي چي؟ نماز نمي «: گفتم» .وضو بگيريد 

 ايـن   خوب، به  خيلي«: گفتم» .گوييد  گوييد و هرچه از شما سؤال كنند واقع را مي           شما به اين قرآن قسم بخوريد كه خالف واقع نمي         «: گفت
در . وقت نشست از مـن بـازجويي كـرد          آن. آور نيست   الزام او غافل بود از اين كه قسم با اكراه، شرعاً         » .گويم  قرآن قسم كه خالف واقع نمي     

براي اين كه يك نفر دكتر را اگـر      . دهم  جور بنويسي من جواب نمي      اگر اين «: من گفتم . »آقاي خميني «نوشت    هاي بازجويي، مي    ضمن سؤال 
. اهللا نگويي، به او توهين است و شما با اين كار قصد اهانـت داريـد         اهللا را هم اگر به او آيت        يك نفر آيت  .  دكتر، اين توهين به اوست     نگويي

اهللا به اصرار     ها نوشت كه نوشتن آيت     اهللا خميني، و آخر بازجويي      وقت ناچار شد نوشت آيت      آن» .اهللا خميني تا من جواب بدهم       بنويس آيت 
بعد رفته بودند خانه را تفتيش كرده       . هايي دادم  اهللا خميني و مسائل مختلف سؤاالتي از من كرد و من جواب             آيتباألخره راجع به    . دمتهم بو 
ها را به دست آورند و مشكالتي براي مـن            آن  هايي در منزل داشت و من نگران آن بودم كه            مرحوم محمد يك دستگاه تايپ و نوشته      . بودند

  ا خانواده . د درست شود  و مرحوم محمي ما تا متوجه شده بود كه مرا بردند، رفته بود به آقاي آشيخ ابوالقاسم ابراهيمي گفته بـود، او هـم                        ام
هـا را     گفتم من اعالميه    كرديد؟ من مي    هاي خود را كجا تكثير مي       پرسيدند شما اعالميه    مي. وجور كرده بود و برده بود      ها را جمع    آمده بود اين  

ي  گفـتم از همـه   كردند و من مـي  راجع به كارهاي محمد خيلي از من سؤال مي. شد من خبر ندارم كردم، ولي اين كه كجا تكثير مي       امضا مي 
. داخل ماشين، من و آقاي رباني را از هـم جـدا كردنـد             . بعد آمدند ما را ببرند    . من و آقاي رباني مدتي با هم بوديم       . كارهاي او باخبر نيستم   

كه همين جمله را گزارش كرده بودند      » .رويم هتل ساقي    ناراحت نباش، داريم مي   «: آقاي رباني يك جمله گفت    . ها نشست   آن  ز  بين ما يكي ا   
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جا كسب تكليف كنند كه به كجـا   ي سوم كه محل تيمسار مقدم بود تا از آن     ما را بردند به اداره    . كردند كه با همديگر حرف نزنيم       و دعوا مي  
در بـين راه  . ها چقدر كارهايشان احمقانه اسـت  ببين اين«: آقاي رباني گفت. ا من و آقاي رباني را در يك اتاق جاي دادند      ج  باز در آن  . ببرند
حدس ما ايـن بـود كـه        » .گذارند  جا ما را در يك اتاق كنار هم مي          دهند و در اين     ي حرف زدن نمي    كنند و اجازه    جور ما را از هم جدا مي        آن

هايي را كـه محمـد        اعالميه. دانند  ي رفتن منزل آقاي شريعتمداري را هم مي         ل آقاي مشكيني داشتيم لو رفته و قضيه       اي كه آن شب منز     جلسه
  .دانستند كرد، در بين امضاكنندگان اسم من هم بود و چون محمد پسر من بود، البد من را مؤثر مي در صحن مطهر پخش مي

  هاي وحشيانه قلعه و شكنجه زندان قزل

قلعه كه چون فردي به نام ساقي رئيس اين زندان بود،  جا بردند زندان قزل  باألخره ما را از آن    .زديم  چيزهايي بود كه ما حدس مي     ها    اين
جا كـه آقـاي ربـاني را          آن. آقاي رباني را در يك قسمت بردند و مرا در جاي ديگر           . كردند  ياد مي » هتل ساقي «جا به عنوان      افراد مبارز از آن   

در نتيجه محمد را . محمد را خيلي شكنجه كرده بودند، به طوري كه آقاي رباني اعتراض كرده بود. د، محمد هم در آن قسمت بودبرده بودن
من هم از اين قضايا خبر نداشتم تا اين كه يك روز سربازي آمد سر               . از ديگران جدا كرده بودند و برده بودند در پاسدارخانه، كنار مأمورين           

بعد كه نشاني داد، مـن فهميـدم        . گفت يك منتظري هم در پاسدارخانه است      . اسم من را پرسيد، گفتم من منتظري هستم       .  كند من را اصالح  
  .ستجا آنكه محمد 

هـاي    بازجو شـروع كـرد بـه محمـد فحـش دادن؛ فحـش              .يك روز هم مرا بردند به عنوان بازجويي، ديدم محمد هم در آن اتاق است              
قلعـه   محمـد را در قـزل     . ي مرا بشكنند   خواستند روحيه   با اين كار مي   . هاي او كوبيدن   د شروع كرد با سيلي بر گوش      بع. چارواداري و ركيك  
خـود  . بلكـه يـك روز ديگـر      . البته نه آن روز جلوي روي مـن       . يك بار او را برهنه روي بخاري روشن نشانده بودند         . خيلي شكنجه كردند  

فحـش  ) عـج (ازغندي بازجو شروع كرد نعوذ باهللا به امـام زمـان   .  نشاندند، من گفتم يا امام زمان  وقتي من را روي بخاري    «: گفت  محمد مي 
يك روز هم خـود  » .در همان حال احساس كردم دردم آرامش پيدا كرد      . يا نار، كوني برداً و سالماً علي ابراهيم       : من اين آيه را خواندم    . دادن

» ايـن شـعر چيـه نوشـتي؟    «: گفـت . ن در تقويمم يك شعر عليه رضاشاه يادداشت كرده بودممرا بردند بازجويي، راجع به اين موضوع كه م       
. او در گذشته شاه بوده    «: گفتم» .او شاه بوده است   «: گفت» چرا جرم است؟  «: گفتم» .اين جرم است  «: گفت» .خوشم آمد نوشتم  از آن   «: گفتم

من از روي عصبانيت فوري آن صفحه را .  تقويم را به دست من دادده ببينم،بعد از بس جوسازي كرد، گفتم تقويم را ب        » .اآلن كه شاه نيست   
آن روز بازجو كه دكتر جـوان بـود،         » .اگر اشكال بر سر اين نوشته است، اين ديگر تمام شد          «: گفتم. ريز كردم و به زمين ريختم      كندم و ريز  

چون هوا گرم بـود، وقتـي كـه شـالق را            . م با يك پيراهن بودم    من ه . شالق سيمي بود  . شروع كرد با شالق به من زدن      . خيلي ناراحت شد  
به تو چه كه مـن آن را پـاره          . دفتر خودم بود و كاغذ خودم     «: گفتم» .اين مدرك بود تو پاره كردي     «: گفت. چسبيد  زد، پيراهن به بدنم مي      مي

» زنـي؟  كنـي و كتـك مـي    ا گفته مرا بازجويي ميتو اآلن به خاطر يك شاه مرده در يك شعري كه ديگري آن ر      . كردم؟ رضاخان مرد و رفت    
تر مرا تهديـد      ها بيش  در بازجويي . خالصه آن روز من عصباني شدم و آن كاغذ را پاره كردم و او هم عصباني شد و كتك مفصلي به من زد                      

ـ    دادم و بيش    ها را خيلي كوتاه جواب مي        بازجويي سؤال  من در . دادند  ي رواني مي   كردند و شكنجه    مي يـا  » شناسـم   نمـي «ي    ا يـك كلمـه    تر ب
شناسـم    دانـم يـا نمـي       ي بازجويي را به من نشان داد كه بيست سي تا سؤال را نمي              يك روز دكتر جوان يك ورقه     . گفتم  پاسخ مي » دانم  نمي«

هـا    ي اين سؤال    تو چطور اين را يادت هست، ولي همه       «: گفت. معناي آن را گفتم   » آقاي منتظري، افضا يعني چه؟    «: گفت. پاسخ نوشته بودم  
ولي اين كه كي كجـا رفتـه و چـه كـار     . من يك فقيه هستم و فقيه به موضوعات فقهي وارد است    «: گفتم» اي؟ را به اين شكل جواب نوشته     
برد و راه خالص شما فقط بـه ايـن اسـت كـه                هاي زياد، شما را تا سرحد اعدام مي        اين جرم «: گفت  ضمناً، مي » كرده چه ربطي به من دارد؟     

مـن عمـرم را   . اعدام چيزي نيست«: هاي كذايي تحويل او دادم و گفتم     من از آن خنده   » .خواهيم بگويي و با ما همكاري كني        چه را ما مي   هر
كـرديم    وبش مي  البته گاهي با بازجوها خوش    . و باألخره تهديد او كارساز نشد     » .شوم  ها خالص مي   تازه اگر اعدام شوم از مسؤوليت     . ام كرده

در بـين راه    . بـرد پـيش مقـدم       مثالً يك روز دكتر جوان مرا سوار ماشين كرده بود، مي          . رفتيم  ها كلنجار مي    آن  گفتيم، گاهي هم با        مي و متلك 
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الـدار حـرم    : فرمود) ص(چون پيامبر   . دانم  الدم مي مهدورغير مسلمان نه، ولي     «: گفتم» .دانيد  الدم مي مهدورشما ما را غير مسلمان و       «: گفت
  ».باشيد الدم ميمهدورشب به منزل من وارد شديد، پس  و شما به ناحق در نصف. يك حرمك فاقتلهفمن دخل عل

قلعه آوردند، عالوه بر من و مرحوم محمـد، آقـاي    از قم بازداشت كردند و به قزل   ،  1345از جمله كساني كه در ايام عيد آن سال، سال           
سرخي كاشاني، آقاي علي حجتي كرماني، و آقاي    ري نهاوندي، آقاي غالمرضا گل    رباني شيرازي، آقاي آذري قمي، آقاي قدوسي، آقاي حيد        

همچنين آقاي حاج ميرزا حسين نوري همداني را نيـز در آن ايـام بازداشـت، و بـه     . منتها بعضي زودتر آزاد شدند. سيد قاسم دامغاني بودند  
  .ولي زود آزادش كردند. قلعه آوردند قزل

كردند، شما و مرحوم محمد چه  هاي آنان چه بود؟ يا زماني كه شهيد محمد را در برابر شما شكنجه مي       بر شكنجه العمل حضرتعالي در برا     عكس
  داديد؟ واكنشي از خود نشان مي

  .داديم كرديم و به ياري خدا، هيچ ضعف نشان نمي تحمل مي

  اهللا آذري قمي بازجويي مجدد و مواجهه با آيت

ها تقريباً تمام شده بود، باز يك روز مجدداً مرا براي بـازجويي خواسـتند و آن                  ن گذشت و بازجويي   پس از آن كه مدتي از بازداشت م       
هاي درسي حوزه بود، به دست  ي يازده نفري را كه به عنوان اصالح برنامه ي جلسه وقتي بود كه آقاي آذري قمي را گرفته بودند و اساسنامه        

ي يازده نفري، هدف ما اصـالح   جلسهاف سياسي آن جلسه را لو نداده بودم و گفته بودم در آن          هاي قبلي، اهد   من در بازجويي  . آورده بودند 
اما در پوشش آن، مسائل سياسي را هم در نظـر           . ها اصالح بايد گردد     گويند حوزه   هايي كه اآلن مي     همين حرف . هاي درسي حوزه بود     برنامه
هـاي درسـي بايـد     ها بايد خود را اصالح كنند و كتاب بخواهد پياده شود، الزاماً حوزهگفتيم اگر در سطح كشور فرهنگ اسالم  ما مي . داشتيم

اي، آقـاي امينـي،    اي و آسيد محمد خامنـه  در اين جلسه، آقاي مشكيني، آقاي هاشمي، آقايان آسيدعلي خامنه. مطابق با نيازهاي جامعه باشد  
آقـا مهـدي حـائري تهرانـي       آذري قمي، و آقاي حيدري نهاوندي يا آقاي حاج    آقاي رباني شيرازي، آقاي مصباح يزدي، آقاي قدوسي، آقاي        

آقـاي آسـيد   . و من شركت داشتيم و در آن جلسه قرار بود هر يك از اعضا، ماهي پنج تومان براي ايـن جلـسه بدهنـد              ) ترديد از من است   (
 از دوستانش در تهران تنظـيم كـرده بـود، در حـدود چهـل                فكري برخي  اي با هم   اي، يك اساسنامه    اي، برادر بزرگ آقاي خامنه      محمد خامنه 
هـا،   ي شهرسـتان  هاي مختلـف داشـت؛ كميتـه     ها و كميته   سازمان. تقريباً مثل اين كه بخواهيم يك دولت جهاني تشكيل بدهيم         . پنجاه صفحه 

 نسخه از آن را به       تكثير كرده بود و يك     اين اساسنامه را  . خالصه خيلي مفصل و پرمحتوا بود     .... سازمان اطالعات، سازمان ضد اطالعات، و     
ي ما را گشته بودنـد،        وقت كه خانه    آن. نويس به هر يك از اعضا داده بود كه مطالعه كنند و در جلسات روي مواد آن بحث شود                   عنوان پيش 

گفته بودند ايـن اساسـنامه      .  كرده بودند  هايش آن را پيدا     ولي بعداً كه آقاي آذري قمي را گرفته بودند، در ميان كتاب           . آن را پيدا نكرده بودند    
وقـت بـه بعـد،        از آن . گفته بودند چه كساني هستند، ايشان اسامي را گفته بود         . ي يازده نفري داشتيم     كجا بوده؟ گفته بوده بله، ما يك جلسه       

ي كه پنجاه و پنج نفر بودند       اين تشكيالت شما از حزب ملل اسالم      «: ازغندي، بازجوي ساواك، به من گفت     . ها عوض شد   ي بازجويي  نحوه
ايـن  «: گفـت  آقـاي قدوسـي مـي    » .گـذارم   ي شما مي   اسلحه هم در پرونده   . ناراحت نباش «: گفت» .ها اسلحه داشتند    آن  «: گفتم» .تر نيست   كم

  ».تر نيست لل كمها از حزب م اساسنامه را سنجاق طال زده بودند و برده بودند پيش شاه و او گفته بود اين تشكيالت مهمي است، خطر اين

 بعد يـك روز آقـاي آذري را    .اي اطالع ندارم    وجود چنين اساسنامه   ز اين جريان را به طور كلي منكر شدم و گفتم ا           ها،  من در بازجويي  
آقـاي  «: گفتنـد . ازغنـدي بـود   . ظاهراً سرهنگ افضلي بـود    . دكتر جوان بود  . هفت هشت نفر از بازجوها نشسته بودند      . براي مواجهه آوردند  

اي بوده، افرادش يازده نفر  گفت بله، يك جلسه. بعد به آقاي آذري گفتند جريان را تعريف كن» .منتظري، شما حق نداري به عقب نگاه كني  
» شناسـي؟   شما ايشان را مي   «: بعد به من گفتند   .... نامه هم براي اين جلسه بود و      سبه اين اسامي بودند و ايشان هم جزو اين جلسه بود و اسا            
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» .شناسـم   آخه تا من كـسي را نبيـنم نمـي         «: گفتم» چرا نگاه كردي؟  «: با عتاب و تندي گفتند    .  فوري برگشتم به پشت سرم نگاه كردم       من هم 
ايـشان از   . بلـه، ايـشان آقـاي آذري هـستند        «: باألخره گفتم » .اتفاقاً حدس زدم فرد ديگري باشد     «: گفتم» مگر از صدايش نشناختي؟   «: گفتند

يك قسمت از آن را بله، يك قـسمت         «: گفتم» فرمايشات ايشان را قبول داري؟    «: گفت» .ي قم هستند و حافظ قرآنند       هي علمي   فضالي حوزه 
ما جلـسه داشـتيم، ولـي    . ولي معصوم نيست  . آدم خوبي است  . البته ايشان معصوم نيست   «: گفتم» گويد؟  يعني ايشان دروغ مي   «: گفت» .را نه 

اي  چطور در جلسه بوده«: گفتند» .گويد، من اصالً خبر ندارم   اما اين اساسنامه كه ايشان مي     . وده است هاي حوزه ب    براي اصالح حوزه و كتاب    
بلـه،  «: آقاي آذري وقتي ديد من اصل جلسه را قبول كردم و اساسـنامه را قبـول نكـردم، گفـت                   » .باألخره خبر ندارم  «: گفتم» و خبر نداري؟  

. آمدنـد   اش يكي دو ساعت خوانده شد و رفقا گاهي در جلسه نبودند، گاهي ديـر مـي                 دو ماده يكي  . ي اساسنامه در جلسه خوانده نشد       همه
اساسنامه در جلسه خوانده شده، اما در وقتـي كـه خوانـده             . خوانديم ايشان غايب بوده يا هنوز نيامده بود         وقت كه اين را مي      ممكن است آن  

. جا ازغندي برگشت به آقاي آذري كه من در بازجويي از تو اقرار گرفته بودم                در اين » .توانم بگويم    را نمي  شده ايشان هم بوده يا نه، من اين       
جا عـصباني     شنيدم كه آقاي رباني آن    . بعد با آقاي رباني شيرازي هم همين مواجهه را داشتند         . باألخره ما به اين شكل اين قضيه را گذرانديم        

زني؟ و خالصه ما به طور طبيعي گفتيم اين برنامـه معمـولي بـوده و مـا                    ت كه مي  هايي اس   شده و برگشته به آقاي آذري گفته اين چه حرف         
مقـدم گفتـه مـا    «: گفـت  اتفاقاً بعداً آقـاي فلـسفي مـي   . آوريم اصالً از اين اساسنامه و تشكيالت و سازمان فالن و سازمان بهمان سر در نمي              

ين هستيم كه اين اساسنامه از چه مغزي تراوش كرده و كي اين را نوشته، مـا                 اما ما دنبال ا   . دانيم مغز آقاي منتظري مغز اين چيزها نيست         مي
اد اين جلسه، پنج نفر، يعني من و آقاي رباني          رآن زمان از اف   . اي را آن زمان نگرفتند      آخرش هم آقاي آسيد محمد خامنه     » .گرديم  دنبال او مي  

  .گر بازداشت آقاي حيدري بر اين اساس بوده استا. شيرازي و آقاي آذري و آقاي قدوسي و آقاي حيدري را گرفتند

  دادگاه فرمايشي و محكوميت

بـه عنـوان     را   ي آقاي مـشكيني     ي يازده نفره و جلسات خانه       ي من و آقاي رباني شيرازي، همين اساسنامه و اين جلسه           بعداً در محاكمه  
  .ني به دو يا سه سال و من به يك سال و نيم زندان محكوم شديمآقاي ربا. من و آقاي رباني را با هم محاكمه كردند. كردند اتهام مطرح مي

ي محاكمه به چه صورت انجام شد؟ آيا به صورت علني بود يا محرمانه؟ و آيا شما حق انتخاب وكيل داشتيد يا خير؟ اگـر در ايـن بـاره                               جلسه
  .اي به ياد داريد بفرماييد خاطره

توانيـد   كردند مـي   هرچند به ما اظهار مي.كردند  و خودشان وكيل تسخيري معين ميمحاكمات در دادگاه نظامي و به صورت مخفي بود  
هـا قـبالً از طـرف        سازي بود و حكم    در حالي كه وكيل گرفتن فقط صورت      . خواست  ولي پول زياد مي   . از بين افراد خاصي وكيل معين كنيد      

  .ساواك تعيين شده بود

  ي رهايي ما از زنداناهللا خوانساري برا اهللا حكيم و آيت تالش آيت

اند و در اين رابطه، بسياري از  در بيرون شايع شده بود كه ما را شكنجه كرده. دادند در اوايل كه ما را بازداشت كردند، به ما مالقات نمي
اهللا   ي مرحـوم آيـت      يهاز ناح . ي قم در منازل مراجع قم اجتماع كرده بودند و اقدام آنان را خواستار شده بودند                 ي علميه   فضال و طالب حوزه   

اهللا حاج سيد احمـد خوانـساري و ايـشان تلفـن               آقاي ابراهيم اميني پدرم را برده بود پيش مرحوم آيت           و 1اي نوشته شده بود    حكيم نيز نامه  
ر و اقـوامش    بـه پـد   «: هـا گفتـه بودنـد       آن  . كرده بودند به آقاي فلسفي كه با مقامات صحبت كند كه اجازه دهند افرادي با من مالقات كننـد                  
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چون آقاي امينـي  . آقايان هم آقاي اميني را معين كرده بودند» .ولي شما يك نفر را معين كنيد تا با او مالقات كند. دهيم  ي مالقات نمي   اجازه
ي او را   ها گفته بودند خوب خودت برو بـا او مالقـات كـن و خبـر سـالمت                   آن  ي آقاي فلسفي و آقاي خوانساري، لذا          پدر مرا برده بود خانه    

اند و من وحشت كردم و پيش خود گفتم آقاي اميني خودش از آن  وقتي آقاي اميني آمد، دكتر جوان گفت ايشان به مالقات شما آمده      . بياور
» .پدرتان ناراحـت بـوده اسـت      «: باألخره ايشان آمد، حال و احوال كرد و گفت        . جا آمده   يازده نفر است و تحت تعقيب است، چطور به اين         

بعد دكتر جوان رفت در اتاق ديگـر تلفـن كـرد كـه              . حاال دكتر جوان هم نشسته بود     » .بگوييد ناراحت نباشند، من حالم خوب است       «:گفتم
مـن صـداي    . هاسـت  بعد گفت آخه اين هم از همـان       . او هم البد گفته بود بگذار برود      . جناب تيمسار مالقات انجام شد، حاال بگذارم برود       

بعد گويا گفته بودند . جا هست دانست قضيه از چه قرار است، فهماندم كه خالصه تو هم اسمت اين  كه نميي امينيجوان را شنيدم و به آقا     
فعالً بگذاريـد بـرود و بعـد تعقيـب و دسـتگيرش      . اند، اگر او را نگه داريد درست نيست كه چون ايشان را به عنوان مالقات فالني فرستاده        

ايشان هم چون گوشـي را      . ي فيروزآبادي كه آقاي اميني را بگيرند بياورند         ريزند در مدرسه     بالفاصله مي  بعد. خالصه آقاي اميني رفت   . كنيد
و آقـاي   ) سيد محمد و سيد علـي     (اي    آقاي مشكيني، آقايان خامنه   . باألخره آقاي اميني فراري شد    . افتد  ها نمي   آن  دستش داده بودم، به دست      

  .رابطه، كسي ديگر گرفتار نشدهاشمي هم فراري شده بودند و در اين 

وقتي بـه دفتـر رفتـيم، ديـديم آقـاي           .  يك روز من و آقاي رباني و آقاي آذري را خواستند           بعد از پنج شش ماه كه من در زندان ماندم،         
مـا  «: ت ما و گفتنداند مالقا فلسفي و آقاي قائمي آبادان و آقاي آسيد صادق لواساني و آقاي علوي بروجردي و چند نفر از آقايان ديگر آمده    

جـا كـه    جا ببريم و حرف آقايان اين اسـت كـه شـما از ايـن     ايم شما را ـ يعني من و آقاي رباني شيرازي و آقاي آذري قمي را ـ از اين   آمده
خـواهيم    مي.  هستيم ي قم   ما طلبه . خواهيم برويم قم    ما اگر آزاديم مي   . دهيم  نه، ما چنين التزامي نمي    «: ما گفتيم » .رويد، شش ماه قم نرويد      مي

: گفتـيم . بعـد صـحبت محمـد شـد       . باألخره ما آن روز التزام نداديم و وساطت آقايان به نتيجه نرسيد           » .ما جايي نداريم كه برويم    . برويم قم 
. ن رفتنـد  من و آقاي رباني و آقاي آذري آن روز سرسختي كرديم و آقايا            » .كنند  محمد هم بعد كارش را درست مي      «: گفتند» محمد چطور؟ «

  .تر مانديم آقاي آذري را زودتر از ما آزاد كردند و من آقاي رباني بيش. بعد هم محمد را بردند براي محاكمه و به سه سال محكومش كردند

  فرساي ساواك به مرحوم محمد هاي طاقت شكنجه

  آيا اين صحت دارد؟. اند ردهرا جلوي چشم حضرتعالي شكنجه ك) فرزند شما(آن روزها شايع بود كه مرحوم شهيد محمد 

هـا و    ديـدم و صـداي كتـك        مـي ي در او را      از گوشـه  . در اتاق بغلي بود كه تنها يك در بين ما فاصـله بـود             . البته جلوي چشم من نبود    
  .ي مرا خرد كنند كردند كه روحيه ها عمداً اين كار را مي آن شنيدم و  زدند، مي هايي را كه به او مي سيلي

  ي ديگري هم بود؟ كنجهغير از سيلي ش

گفت كه من را روي بخاري برقي كه سرخ شده بود نشاندند، من فريـاد زدم                  ولي خود محمد مي   . شنيدم  من صداي كتك و سيلي را مي      
كردم و احـساس  را قرائت » يا نار، كوني برداً و سالماً«ي  من آيه«: گفت او مي. فحش داد» ، ولي ازغندي به امام زمان، نعوذباهللا    »يا امام زمان  «

 بـوده  اليد اين كارها بعد از بـردن مـن يـا روز ديگـري    . مرا زود بردند» .كند و تحمل آن برايم آسان شد     كردم كه آتش مرا خيلي اذيت نمي      
  .است

  .بفرماييدهاي ديگري را به ياد داريد كه بر سر ايشان آورده باشند،  اكنون كه مرحوم محمد به رحمت ايزدي پيوسته است، اگر شما شكنجه
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، سـيلي و كتـك،      )ي بسيار سختي اسـت     كه شكنجه (بيداري   خوابي، شب   مثالً مدتي روي يك پا نگه داشتن، بي       . ها مختلف بود   شكنجه
  .فقط در يك مورد، چهارصد سيلي به او زده بودند كه چشم و گوش او دچار مشكل شد. سوزاندن و چيزهاي ديگر

  صدور اعالميه از زندان

المللـي در جهـت اعتـراض بـه      اي خطاب به مراجع تقليد و مجامع بـين  اهللا رباني شيرازي از زندان نامه رتعالي با مرحوم آيتشنيده شد كه حض  
  .ي مشترك چيزي يادتان هست، بفرماييد اگر از جزئيات اين اطالعيه. ي تبعيد امام منتشر ساختيد ادامه

، به عنوان اعتراض خطاب به مراجع نوشتيم و در آن اعالميـه،              رباني يك اعالميه   قلعه بوديم، با آقاي    بله؛ آن آخري كه ما در زندان قزل       
ي جـامع و تنـدي       اين اطالعيه، خيلي اطالعيه   . ها را با ذكر نام، طرف خطاب قرار داديم          مراجع نجف و قم و مشهد و علماي مهم شهرستان         

 ايـن نامـه را اگـر   «: گفت. اين نامه را به او هم نشان داديم. ي گرم بوديمدر آن زمان، آقاي داريوش فروهر هم زندان بود و ما با او خيل            . بود
چون با اين كار جو وسـيعي را        . كنند  دارند، يا اين كه فوري آزادتان مي        يا اين كه شما را ده سال نگه مي        . پخش كنيد يك قمار سياسي است     

كند اعتراض شده  در نامه، به كارهايي كه دولت مي. ر از علما بود   نامه، خطاب به مراجع قضايي و بيش از سي نف         » .كنيد  در خارج درست مي   
مسائل زيادي، از جمله اعتراض به تبعيد امام و چگونگي دستگيري آقاي رباني كـه بـه صـورت                   . خيلي تند و در عين حال مستدل بود       . بود

  .وحشيانه انجام گرفته و همسرش بچه سقط كرده بود و مسائلي از اين قبيل در آن بود

ي آن را بـه بيـرون بـدهيم و يـك      اين نامه را در دو سه صفحه نوشتيم و چون فتوكپي نداشتيم، در چند نسخه نوشتيم كه يـك نـسخه                 
ي ما به مالقات آمدند، آقاي شـيخ حـسن    روز مالقات، هنگامي كه خانواده . ي آن را هم براي اين كه رسمي باشد، بدهيم به دادستاني            نسخه

اين را در جيـب  «:  من يواشكي اين نامه را دادم به آشيخ حسن و گفتم          .ها آمده بود    آن  ي كوچولو و زرنگي بود، با          بچه ابراهيمي كه آن زمان   
بعد يك روز من اين نامه را بـردم  . خالصه اين نامه خيلي صدا كرد   » .بگذار و بده به آسيد هادي يا آسيد مهدي تا آن را تكثير و پخش كنند               

چي نوشتي؟ چـرا نوشـتي؟ نامـه يـك     «: او نامه را خواند و گفت. خواهم بدهم به دادستاني به دكتر جوان و گفتم ميدر اتاق بازجويي دادم   
خيلي عصباني شد و فرستاد مأمورين آمدند تمام اتاق من و آقاي رباني را زير و رو           » .حاال بيرون رفته باشد   «: گفتم» .وقت بيرون نرفته باشد   

چيز   ها احمقند، همه    چقدر اين «: گفت  آقاي رباني مي  . با اين كه يك نسخه از آن هنوز در اتاق آقاي رباني بود            . ندكردند، اما چيزي پيدا نكرد    
: گفـتم » آقاي منتظري، اين نامه را كـي نوشـته؟  «: بعد يك روز دكتر جوان مرا احضار كرد و گفت» .را ريختند بيرون، اما نامه را پيدا نكردند       

: گفتم» تو اول مطرح كردي يا رباني؟     . شود  هر دو نمي  «: گفت» .هر دو «: گفتم» يك از شما به ذهنتان رسيد؟       كدام«: گفت» .من و آقاي رباني   «
ي  بايد بگـويي بـه وسـيله   . كنم من دارم بازجويي مي  «: گفت» .ي هر كي    به وسيله «: گفتم» ي كي فرستادي بيرون؟     به وسيله «: پرسيد» .هر دو «

منتها اين كـه چـه كـسي        . ما كه حاشا نداريم   . ما اين نامه را نوشتيم و داديم بيرون       . گويم  رم را هم جدا كني نمي     چه س   اگر چنان «: گفتم» .كي
: گفـتم . تهديد كرد، توبيخ كـرد    . خيلي ور رفت  » .خواهي بكن   برده، تو به واسطه چه كار داري؟ نامه مال من و آقاي رباني است، هر كار مي                

هـا خيلـي ناراحـت        اين» .گفتيم براي علماي مختلف بفرستند    . ايم بيرون هم فرستاده  . ن و آقاي رباني است    نامه مال م  . همين است كه گفتم   «
باألخره همين نامه و جوي كه در جامعه ايجـاد كـرده بـود،              . ي علما سروصدا كرده بود      پيش همه . چون اين نامه به نجف رسيده بود      . شدند

ي صهيونيـسم هـم مطـرح شـده           قضيهدر اين نامه،    . البته بعداً ما را محاكمه كردند     . ن نمانديم تر در زندا    باعث آزادي ما شد و هفت ماه بيش       
  .1بود
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  گذاريم يك خميني ديگر پيدا بشود ما نمي: ارتشبد نصيري

 ـ تـرويج   1: بودهتر فشار بر حضرتعالي در موارد زير  ايم كه بيش تر مورد بازجويي قرار گرفتيد؟ شنيده  حضرتعالي بيش در چه موارديبفرماييد
ي ملـت مـسلمان ايـران و حمايـت مـادي و        ـ حمايت از مبارزه 2ي امور مالي و حوزوي ايشان؛  از امام خميني و حمايت از مرجعيت و اداره

 رابطـه   ـ نگراني دستگاه از باال رفتن موقعيت حضرتعالي در حـوزه كـه در ايـن    3فرموديد؛  هاي زندانيان سياسي كه كمك مي معنوي از خانواده
  .»گذاريم خميني ديگري در كشور درست شود ما نمي«گويا نصيري يا مقدم گفته بودند 

، يكي اين كه مرا     ها  اما در بازجويي  » .گذاريم يك خميني ديگر پيدا بشود       ما نمي «: اين جريان را من هم شنيده بودم كه نصيري گفته بود          
يني را تبعيد كردند، ولي كارهاي ايشان نخوابيده اسـت و مـرا در ايـن جهـت مـؤثر      گفتند اگر آقاي خم     دانستند و مي    دست آقاي خميني مي   

من يـادم  . كرديم كه فتواهاي ايشان را بگويند      انداختيم، اشخاص را تشويق مي      ي ايشان را راه مي      شهريه. جور بود   دانستند، و واقعاً هم اين      مي
اشـخاص را   . تر اسـت    ر بگوييد، از صد تا شعار كه در خيابان بدهيد، اثرش بيش           گفتم شما اگر فتواي ايشان را روي منب         ها مي   هست به طلبه  

ي ايشان چاپ شـود و بـه دسـت اشـخاص             كرديم رساله و تحريرالوسيله     تالش مي . كرديم كه مسائل ايشان را روي منبر بگويند         تشويق مي 
  .دانستند اي مي ها را تا اندازه اين. برسد

  ي زندانيان كمك به خانواده

آوردند كـه تـو چـرا كمـك           روي اين جهت، به من خيلي فشار مي       . كردم  هاي زندانيان و تبعيديان كمك مي       هم اين كه به خانواده     يكي
: گفت» دهيد؟  چرا مي «: گفتم» .بله«: گفت» دهيد؟  شما به زنداني نان مي    «: در اين ارتباط گفتم   ) بازجوي ساواك (كني؟ يك بار به ازغندي        مي

ي   ي زنداني بشر نيست؟ حاال يك كسي را گرفتيد و برديد زندان، زن و بچه                خوب، زن و بچه   «: گفتم» .خره يك بشر است   براي اين كه باأل   «
ي بعـضي از      مـن در آن زمـان بـه خـانواده         » .اند ي او كه گناه نكرده      خواهند؟ اگر به نظر شما خود آن فرد مجرم است، زن و بچه              او نان نمي  

 ولـي مـن   . آمدنـد   ها هنوز راهشان جدا نشده بود و جزو مبارزين مسلمان به حساب مـي               وقت اين    در آن  .كردم   هم كمك مي    خلق نمجاهدي
آقاي منتظري و آقاي هاشمي به امام پيغام دادنـد          «: چند روز پيش در روزنامه يك چيزي ديدم كه آقاي خلخالي در خاطرات خود گفته بود               

هـا   آن ي  خواستند چند نفر از سران اوليه     وقت كه مي    كنم آن   البته فكر مي  . يغامي داده باشم  من ياد ندارم چنين پ    » .كه مجاهدين خلق را بپذيرد    
اتفاقاً پـيش مـن     . ها، ياد ندارم چيزي نوشته باشم       آن   ولي براي پذيرفتن     .1اي به امام نوشتم    ها نامه   آن  گيري از اعدام     را اعدام كنند، براي پيش    

شناس رفته پيش آقـاي خمينـي مـدتي          البته بعد شنيدم كه تراب حق     . كردم   چيزي بنويس و من ابا مي      آمدند كه شما به آقاي خميني       زياد مي 
: حتّي يك روز آقاي هاشمي گفـت      . آقاي هاشمي رفسنجاني اجماالً با آنان ارتباط داشت       . ها را تأييد بكند     صحبت كرده كه آقاي خميني اين     

مطالعـه كـردم و ديـدم افكـار         ي شناخت را نديده بودم تـا آن كـه در زنـدان آن را                 جزوهولي من   » .ام ها را خوانده    آن    شناختي   من جزوه «
ولـي از  . ي مرحـوم رضـايي بـود، خوانـدم      را هم كـه نوشـته     » امام حسين «و كتاب   » راه تكامل «در زندان، كتاب    . كمونيستي در آن زياد بود    

 اد مسلماني كه نيازمند بودند و به عنوان انقـالب زنـدان بودنـد، كمـك    ي افر ولي خوب، من به خانواده. ها خوشم نيامد  آن    شناختي   جزوه
جـا مـرا تحـت فـشار          در آن . فرسـتادم   برايـشان چيـزي مـي     . فرستادم بروند ديدنـشان     افراد را مي  . كردم  ها هم كمك مي    به تبعيدي . كردم  مي
شـما بـه زن و   . شما كمك بكنيـد تـا مـن نكـنم    .  استي عاطفي انساني گفتم اين يك وظيفه من مي. كنيد گذاشتند كه شما چرا كمك مي  مي
  .ها نان بدهيد تا من ندهم آن ي  بچه

هـا را     هاي زندانيان سياسي را چه كسي يا چه كساني به ساواك لو داده بودند و آيا شما از زندان نيز اين كمك                       به خانواده هاي حضرتعالي     كمك
  داشتيد، اين ارتباط به چه شكلي و توسط چه كساني بود؟داديد؟ و اگر ارتباطي با بيرون  كم و بيش ادامه مي

                                                
  30ي  پيوست شماره 1
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گفتند از طـرف       هنگام بازجويي و در زير كتك و شكنجه مي         .ها كمك شده بود، لو داده بودند        آن  تر همان كساني كه به        ها را بيش    كمك
من با اين كه خودم . كردم هم تبعيديان كمك ميهاي زندانيان و  گونه كه گفتم، من نوعاً هم به خانواده     همان. شده است   فالني به ما كمك مي    

هايـشان پـول ببرنـد،        گفتم برايشان گز ببرند، عسل ببرند، بـراي خـانواده           مي. ها دلجويي كنند   فرستادم از تبعيدي    اي را مي   تبعيدي بودم، عده  
 يك فرش خريده بودند و از اين كارها، پولش را           مثالً رفته بودند به ايرانشهر، ديده بودند يكي از آقايان فرش ندارد، برايش            . كمكشان بكنند 

. كـنم  اي كه نيازمند باشد، در حد امكاناتم كمـك مـي   چاره گفتم من به فقرا، طالب، و هر بي مي. شدم در بازجويي منكر هم نمي    . دادم  من مي 
قلعـه توسـط آشـيخ حـسن      در زندان قزل. اي است كه گفتم اش جريان نامه شد و نمونه ها رد و بدل مي اخبار و جريانات هم توسط مالقاتي  

  .ي ما به مالقات آمده بود، بيرون فرستادم وقت بچه بود و همراه با خانواده ابراهيمي كه آن

  ي امام حساسيت ساواك نسبت به پرداخت شهريه

  كرديد؟ ي امام را چگونه تأمين مي شهريه

خواهيد ايـن نهـضت       شما اگر مي  «: والدي و جمعي ديگر را ديدم و گفتم       ي اول كه ايشان را گرفتند، من رفتم تهران، آقاي عسكرا           دفعه
هـا هـم همـت كـرده و در ايـن              آن  » .ي امام داده شود، يكي هم فتواي ايشان گفته شود           نخوابد، اين انقالب نخوابد، يكي اين كه بايد شهريه        

هـا    هـم بعـضي   ) داماد امام (به آقاي اشراقي    . كرديم  يق مي  افراد ديگر را هم تشو     .كردم  آباد هم مقداري جمع مي      از نجف . جهت كمك كردند  
روي همـين جهـت،   . ي طالب را بدهد ي ايشان بود تا شهريه داديم به آقاي اشراقي كه در آن زمان نماينده    ها را مي   ما هم پول  . دادند  پول مي 

هـا   ايـن «: گفـتم » هـا كجـا بـوده؟    ايـن «: زغندي گفتا. اي چك از من گرفتند ي اول من را گرفتند، هشت هزار تومان و خرده وقتي كه دفعه  
امـا  . من يك قـران هـم بـه نجـف نفرسـتادم     «: گفتم» فرستيد نجف؟ شما براي آقاي خميني چيزي مي«: گفت» .وجوهات است به من دادند  

: گفـتم »  بفرستي نجف براي آقـاي خمينـي؟       اند اند، داده  ها را به تو داده     هايي كه اين پول     آن  «: گفت  او مي » .كنيم  ها كمك مي    جا ما به طلبه     اين
ما آن فردي «: فرداي آن روز آمد و گفت» .دهند ها را مي به خود من اين پول. موقعيتي دارم. من خودم يك مرجع هستم   . جور نيست   نه، اين «

اتفاقـاً  «: گفتم» .د نجف براي آقاي خميني    ايم بفرست  ها را داده   ايم و او گفته منتظري كيه، ما اين پول         ها را به تو داده احضار كرده       كه اين چك  
زد كـه از مـن حـرف     دستي مـي  ازغندي يك» .ها را يك نفر به من داده، او هم حاال مكه است و شما به او دسترسي نداريد                 ي اين چك    همه

  .بكشد

در منزل ما گيـر آورده  ) وده تارگان حزب(ي مردم  ي روزنامه ها مطرح شد، اين بود كه يكي دو شماره يك چيز ديگري كه در بازجويي     
اتفاقـاً  . ي مرحوم محمـد آورده بـود      راها را با يك مقدار روزنامه و مجالت ديگر مانند ايران آزاد، آقاي آشيخ مصطفي رهنما ب                  بودند كه اين  

. ها ارتباط داريـد     شما با كمونيست  ها را دست گرفته بودند كه         اين. ها ريخته بود   الي كتاب و نوشته     البه. ها را نه محمد خوانده بود نه من         آن  
: به آقاي فلسفي گفته بود) رئيس ساواك(مقدم . هاي اسالمي درست كند كرد يك چيزي به اسم ماركسيست ها رژيم خيلي تالش مي     وقت  آن
ي   حاال يك انبار روزنامهكرد  آقاي فلسفي هم خيال مي    » .ها مربوط هستند    ها با كمونيست    ها بوده، اين    ي اين   هاي كمونيستي در خانه    روزنامه«

چون آقاي فلسفي تقريباً رابط روحانيت بـا دسـتگاه بـود و             . من جريان را براي آقاي فلسفي توضيح دادم       . كمونيستي در منزل ما بوده است     
  .گرفت و آنان براي ايشان احترام قائل بودند ها تماس مي براي آزادي ما با اين

  قلعه بند در زندان قزل دوستان هم

  .اي از آنان داريد بفرماييد بند بوديد؟ اگر خاطره قلعه محبوس بوديد، در بند انفرادي و عمومي با چه كساني هم ني كه شما در زندان قزلزما
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قلعه در سلول و آقاي رباني شيرازي و محمـد مـا در يـك                 قلعه بودم، من در يك طرف قزل        مرا گرفتند و در زندان قزل     ي اول كه     دفعه
ها، دكتر علي خاوري      اهللا پيمان در بند عمومي بود و از كمونيست         ولي آقاي دكتر حبيب   . ودند و ارتباط ما با يكديگر ميسر نبود       طرف ديگر ب  

تـاريخ  «چون من در سلول چيزي نداشتم، آقاي دكتر پيمان از بند عمـومي، كتـاب     . كه از سران حزب توده بود، سلولش كنار سلول من بود          
مؤلـف  .  عالقه خواندمخيلي هم با. جا، از اول تا آخر آن را خواندم         اصغر حكمت را مخفيانه به من رساند و من در آن           ي علي   ، ترجمه »اديان

اما به اسالم و شيعه كه رسيده بود، ديدم چيزهايي را به هم بافتـه اسـت و بـه همـين جهـت مـن       . راجع به اديان مختلف مطالبي نوشته بود  
باألخره . ثالً نوشته بود امام نهم شيعيان قبرش در قم معروف است، و اشتباهات فاحشي از اين قبيل داشت                 م. ي آن شك كردم     نسبت به همه  

جلد اول اصول كافي را نيز پيغام دادم از قم آوردنـد و در       . با اين كه در انفرادي كتاب ممنوع بود، مخفيانه اين كتاب را به من رسانده بودند               
اهللا   جا جريان بازداشت مـا را بـراي آيـت           طفي رهنما، يادش به خير، در همان زمان رفته بود كربال و در آن             آشيخ مص . آن سلول مطالعه كردم   

سـاقي، رئـيس زنـدان      . قلعـه   جـا، قـزل     بعد از كربال كه آمده بود، در آبادان او را گرفته بودند و آورده بودند همان               . خميني تعريف كرده بود   
خواست  وقتي فهميد كه من در اين سلول هستم، مي. د در همين راهرو قدم بزند و داخل حياط نرود        قلعه، گفته بود اين شخص حق دار        قزل

كـرد    را خواندن و بعد ضمن آن عربي بلغور مي        » يسبح هللا ما في السموات و ما في االرض        «ي    كرد بلند بلند سوره     اخبار را بگويد، شروع مي    
تـو چيزهـايي   «: گفـت » .تواني قدم بزنـي  جا مي اند اين به من گفته«: گفت مي» . بلغور نكنآشيخ عربي«: گفت نگهبان مي. گفت و اخبار را مي   

يك روز من در سلول » .دهي الي قرآن خبر مي فهمم، تو داري البه تو به خيالت من نمي «: گفت  مي» .من قرآن ميخوانم  «: گفت  مي» .خواني  مي
جـا   به خيالت ايـن «: آشيخ مصطفي گفت» .يك پياز به من بدهيد    «: من گفتم . وردندخ  بودم، دكتر پيمان و آشيخ مصطفي رهنما بيرون غذا مي         

بعد كه  » .جا  اند اين  ي شانزدهم است كه من را آورده       اين دفعه «: گفت  مي. اي بود  مزه آدم خوش » پياز كجا بود؟  . قلعه است   ي خالته؟ قزل    خانه
كرديم و من كمي انگليـسي نـزد او            مي ي انگليسي هم با هم صحبت       ند تا كلمه  گاهي چ . غذا شديم  آمدم بند عمومي، با آقاي دكتر پيمان هم       

كـرد،   خواند، تاريخ مطالعـه مـي   خواند، عربي مي انگليسي مي. كرد نشست مطالعه مي تا ساعت يازده شب مي    . خيلي اهل مطالعه بود   . خواندم
 آقـاي داريـوش   در همان زمان. خيلي آدم متعبدي بود. قدر مطالعه كند ناي نديدم اي با اين كه ايشان طلبه نبود، من طلبه     . كرد  فقط مطالعه مي  
  .در نجاست و پاكي وسواس هم داشت. آقاي فروهر نيز در مسائل اسالمي خيلي مقيد و متعبد بود. جا در بند عمومي بود فروهر هم آن

  اهللا سعيدي يك خاطره از شهيد آيت

وقت من سه چهار ماه بود كه در سـلول   آن. اهللا سيد محمدرضا سعيدي را هم آوردند در همان زمان كه من در سلول بودم، مرحوم آيت      
. انـد  آوردند، من ديدم خيلي ناراحتند و سرشان را پـايين انداختـه             وقتي ايشان را مي   . توانستم در راهرو بروم و بيرون را نگاه كنم          بودم و مي  

» .و عليكم السالم  «:  خوشحال شد و گفت    خيلي. ه سرش را بلند كرد و ديد من هستم        ايشان يكدفع » .السالم عليك يا ذاللحيه الطويله    «: گفتم
بعد ايشان را به سلول بردنـد و  . كلي از گرفتگي بيرون آمد و به» .و لحيه طويله عريضه، الضرط في امثالها فريضه    «: بعد با لحن شوخي گفت    

آقاي رباني فهميد، خودش را يـك جـوري         . عا خواندن و گريه و زاري كردن      بنا كرد د  . خواست، به او داديم     يك كتاب دعا مي   . در را بستند  
جـا    قدر ايـن    آخه اين . گيرند  شبه كه تصميم نمي    باباجون، اگر مالئكه و جنود خدا بخواهند تصميم بگيرند، يك         «: رساند پشت سلول و گفت    

هـا    ديديم اگر بخواهيم خيلي دعا و گريـه راه بيانـدازيم، ايـن              ميچون  . ما اصالً سياستمان همين بود    » .جا بايد خنديد    اين. دعا و گريه ندارد   
آقـاي ربـاني    . آن روز من به آقاي رباني گفتم آقاي سعيدي چنـين شـعري خوانـد              . ايم كنند ما خود را باخته      شوند و تصور مي     خوشحال مي 

آقاي سعيدي، ما هم براي انجام «: او هم گفت. يدگوش آقاي فروهر رساين صدا به » .ام آقاي سعيدي كجايي براي انجام فريضه آمده    «: گفت
  ».البته سبيل بلند هم همان مالك ريش بلند را دارد«: آقاي سعيدي هم معطل نكرد و گفت» .فريضه حاضريم
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  ي استخالص ما از زنداناهللا خوانساري برا قدام مجدد آيتا

مـثالً  . ما و مراجع تقليد اقدامي صورت گرفته، آن را توضـيح بفرماييـد  چه براي استخالص حضرتعالي و آقاي رباني از زندان، از سوي عل        چنان
  .اند و ايشان هم اقداماتي كردند اهللا خوانساري رفته ايم كه مرحوم ابوي شما يك بار پيش آيت شنيده

 آقاي آذري قمي و آقـاي       ي اول كه من را گرفتند، آقاي رباني شيرازي و          دفعه. مرحوم آقاي خوانساري چندين مرتبه براي ما اقدام كرد        
براي آقاي قدوسي هم بـرادرش      . آشيخ علي حيدري را زودتر آزاد كردند      . آشيخ علي حيدري نهاوندي و محمد ما و جمعي ديگر هم بودند           

ا آقاي رباني آن    اما من و آقاي رباني و آقاي آذري و مرحوم محمد مدتي مانديم تا اين كه من ب                 . تر در زندان نبود     نوزده روز بيش  . اقدام كرد 
. آقاي خوانساري هم اقداماتي كرده بود تا باألخره من و آقاي ربـاني را آزاد كردنـد                . ام ي سرگشاده را نوشتيم كه جريان آن را قبالً گفته           نامه

پـس  «: يشان گفتند ا. بعد از آزادي به ديدن آقاي خوانساري رفتيم و از ايشان تشكر كرديم            . ولي محمد ماند و به سه سال زندان محكوم شد         
اند  معلوم شد به ايشان دروغ گفته     » .باألخره آزادش نكردند  «: گفتم» .بنا بود او هم آزاد بشود     «: گفتند» .آزادش نكردند «: گفتم» تان كو؟  آقازاده

شما درس بگوييـد،    «: بعد آقاي خوانساري به من گفتند     . خواستند يك ريش پهلوي خودشان داشته باشند        گويا مي . اند و كاله سرمان گذاشته   
  .خالصه خيلي تشويق كردند» .ي ديگران واقع بشود تان را هم يادداشت كنيد مورد استفاده مشغول باشيد، مباني

 شايع كرده بودنـد كـه مـن را          .دو سه ماه بود از من هيچ خبري نبود        . يك دفعه هم بعد از اين كه مرا از سقز گرفته بودند، آورده بودند             
مورد هم پدر من رفته بود پيش آقاي خوانساري، ايشان هم توسط آقاي فلسفي اقدام كرده بود و به اين شكل، به پدر مـن                         در اين   . اند كشته

  .اجازه دادند كه به مالقات من بيايند

  دادند؟ مگر ايشان با دربار هم رابطه داشت؟ چرا آقاي فلسفي را واسطه قرار مي

امـا  . عبدالعظيمي هم بود آقاي موسوي شاه. كرد گرفت، تلفن مي يمسار مقدم يا ديگران تماس ميمثالً با ت  . نه به آن معنا كه درباري باشد      
بر آقـاي  . ها روحانيت را جذب كند و چنين كانالي را حفظ كند خواست از همين راه    مقدم هم دلش مي   . كرد  تر فعاليت مي    آقاي فلسفي بيش  

 سـلطنت و دولـت عليـه        رفـت و از     آوردند، منبر مـي     ها خيلي ادا در مي      اي  و توده ها    يك وقت كه كمونيست   . فلسفي شرايط مختلفي گذشته   
هـاي ايـالتي و واليتـي،     در اوايل شـروع نهـضت و در جريـان انجمـن        . ردكها سخنراني     كرد، يك وقت عليه بهايي      ها حمايت مي    كمونيست

اين آخرها هـم كـه      . نزده خرداد هم ايشان را دستگير كردند      در جريان قيام پا   . منبرهاي مهمي در انتقاد به دولت و حمايت از نهضت داشت          
نهضت آقاي خميني خيلي گل كرد، آقاي فلسفي در تهران يك منبر رفت كه وقتي اين منبر را براي آقاي خميني نقل كردند، ايـشان خيلـي                           

بـه وزيـر   . ها هم مربوط بود   آن  عين حال، با    ولي در   . با انقالب همراه هم بود    . گفت من با انقالب مخالفم      آقاي فلسفي نمي  . خوشحال شدند 
هاي او هم تقريبـاً ترتيـب        به تلفن . كرد  به وزير آموزش و پرورش تلفن مي      . كرد براي اين كه مثالً كسي را ببرند بيمارستان          بهداري تلفن مي  

ان آقاي بروجردي هـم اگـر ايـشان بـا دسـتگاه      در زم. ي ارتباطي با روحانيت داشته باشند خواستند يك حلقه ها مي آن  در واقع    .دادند  اثر مي 
روي همـين   . رفـت   حتّي من شنيدم گاهي آقاي فلسفي از طرف آقاي بروجردي پيش شاه هـم مـي               . داد  كاري داشت، آقاي فلسفي انجام مي     

لمقدور اين رابطه را    ا  خواست حتّي   مقدم هم متقابالً مي   . گرفت  جهت، آقاي فلسفي با تيمسار مقدم راجع به همين كارهاي سياسي تماس مي            
شدند و    ها از اين كه كسي در زندان بميرد ناراحت مي           آن  . المقدور كارها با خشونت حل نشود       خواستند حتّي   ها مي   آن  . با آخوندها حفظ كند   

س اشـراقي، جـزو     مثالً در زندان اويـن يـك نفـر بـه اسـم عبـا              . رود  گفتند در دنيا آبرويمان مي      مي. گرفتند  انعكاس جهاني آن را در نظر مي      
يك وقـت   «: گفت. يك روز ازغندي آمد و او را آزاد كرد، با اين كه محكوم به حبس ابد بود                . كرد  اين شخص غش مي   . مجاهدين خلق بود  

  . دنيا برايشان معركه گرفته شودها در خواستند در اين رابطه جوري بودند و نمي اين» .گيرند ميرد برايمان در دنيا معركه مي جا مي اين
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  اهللا خوانساري در جريان انقالب مروري بر مواضع آيت

اهللا حاج سيد احمد خوانساري فرموديد، براي اين كه تحليلي از مواضع ايشان در رابطـه بـا انقـالب و رژيـم                         چه در رابطه با آيت      با توجه به آن   
تـري از ايـشان در خـاطر داريـد       لطفاً اگـر مطالـب بـيش   ي اين كه مجموعًا از چه شخصيتي برخوردار بودند، سلطنتي داشته باشيم و نيز درباره     

  .بفرماييد

شود غـصبي     ها گرفته مي   ها كه از مالك    اي دادند و در آن اشاره داشتند كه اين زمين           گانه اعالميه   اهللا خوانساري اول عليه لوايح شش       آيت
اده بودند در مسير ايشان تظاهرات كرده بودند و به ايـشان            ها را فرست   ها و چاقوكش   ها تعدادي از الت     بعد دولتي . است و كار درستي نيست    

ي مبارزه را مصلحت ندانـست و        جا ادامه   شوند، از همان    هاي چماقي دارند متوسل مي      وقتي ايشان ديده بود كه به اين شيوه       .  بود توهين شده 
ريزي در   مخصوصاً وقتي كه در پانزده خرداد خون      . ي ندارد ا  فايده شان اين بود كه ديگر     عقيده. البته نه اين كه ترسيده باشد     . نشيني كرد   عقب

  .دانستند كار آمد و تعدادي كشته شدند، ايشان ديگر تكليف را ساقط مي

اهللا مرعشي نجفي هـم       اهللا خميني را دستگير كرده بودند و علما مهاجرت كردند به تهران، آيت               كه آيت  ها من يادم هست در همان زمان     
جا آقاي خوانـساري آهـسته بـه مـن            در آن . تعدادي از علما هم در منزل ايشان بودند       . اهللا خوانساري وارد شدند     زل آيت آمدند تهران، در من   

ها رحم ندارند  اين«: گفتند ايشان مي. اهللا خميني اشتباه كرده نظرشان اين بود كه در اين كار مثالً آيت      » ي كيست؟   ها به عهده   اين خون «: گفتند
خـود ايـشان هـم      » .اگر اثر نكرد، ديگر نبايد ادامـه داد       . ها سخن گفت    آن  بايد با زبان خوش و نصيحت با        . كشند  راد را مي  و به اندك چيز اف    

  . ندانستندي كار را صالح كنند، ادامه ها به اين شكل عمل مي وقتي ديدند كه اين

. ي آقاي خمينـي     يك شب ما چند نفر بوديم خانه      . دي اصالحات ارضي ايشان هم آقاي خميني حرف داشتن          البته راجع به همان اعالميه    
چون در قانون اساسي رفراندوم . ي اشكال ما به اصل رفراندوم است براي اين كه عمده. آقاي خوانساري كار را خراب كرد     «: ايشان فرمودند 

آقاي . دهند ها را در مقابل ما قرار مي آن ما و ريزند به جان  چون فردا كشاورزها را مي. اسم اصالحات ارضي را نبايد بياوريم. بيني نشده پيش
اما فعـالً مـا     . ها نماز خواند، حرف درستي است       آن  شود در     ها غصب است و نمي     اين كه زمين  . خوانساري اشتباه كرد و مسير را عوض كرد       

مـا مـتهم    . جـور اعالميـه داديـد       كرديد كه اين  برويد به آقاي خوانساري بگوييد كه اشتباه        «: گفتند  آقاي خميني مي  » .نبايد اين حرف را بزنيم    
  ».بيني نشده است ما بايد بگوييم اين كار از ريشه غلط است و اصالً در قانون اساسي رفراندوم پيش. ايم ها ساخته شديم كه با ارباب

آقا مرتضي  بوديم به آقاي حاجوقتي كه آقاي خميني تبعيد بودند، گويا هنوز به نجف نرفته بودند و در تركيه بودند، ما هفت هشت نفر                
آقـاي ربـاني و آقـاي       . تهراني گفتيم از آقاي خوانساري براي ما وقت بگيرد كه خدمت ايشان برسيم و راجع به تبعيـد امـام صـحبت كنـيم                       

ما خيلي تعجـب    » .آقاي خوانساري در منزل نيستند    «: وقتي ما از قم بلند شديم رفتيم در منزل ايشان، گفتند          . مطهري هم جزو افراد ما بودند     
آمد و جمع كردن اين  باران هم مي. خالصه گفتند ايشان نيستند. به ما قول داده است) فرزند ايشان(آقا جعفر     آقاي تهراني گفت حاج   . كرديم

ـ . خواستيم به ايشان بگوييم كه يك اقدامي بكنند، يك كاري انجام بدهند            ما مي . افراد در آن زمان هم مشكل بود       اهللا خمينـي   تچون تبعيد آي
آقـا جعفـر       كرديم تا ايشان همراه با حـاج       باألخره ما يك مقدار صبر    . طول كشيده بود و كسي هم در اين رابطه اقدام مؤثري انجام نداده بود             

ـ     . پسر ايشان خداحافظي كـرد و رفـت       . ما رفتيم داخل منزل در اتاق باال نشستيم       . ها بود   آن  يك پيرمرد هم همراه     . آمدند ديم آن  ولـي مـا دي
شما با آقا فرمايشي داريد؟ ايـن       «: من به آن پيرمرد گفتم    . خواستيم پيرمرد بفهمد كه يك كار سياسي داريم         ما نمي . جا نشسته است    پيرمرد آن 

من عمداً مسأله را به ايـن شـكل گفـتم كـه او              » .آقايان شايد بخواهند احتياجات و نيازهايشان را مطرح كنند و ممكن است خجالت بكشند             
اگـر مـن مـزاحمم،      «: ولـي پيرمـرد گفـت     » .ايشان از خود ما هـستند     «: آقاي خوانساري فرمودند  . ايم توجه نشود ما براي چه منظوري آمده      م

ما در اتاق باال بوديم     . او هم گفت چشم و رفت     » .روي، در منزل را ببند      پس بيرون كه مي   «: آقاي خوانساري گفتند  » .خداحافظ شما . روم  مي
. ما هم مطمئن شديم كه او در خانه را بسته و رفته اسـت . اي صداي به هم خوردن محكم در خانه آمد        بعد از لحظه  . يين بود و درب منزل پا   
محكم به هـم زده  رفتيم، تا در اتاق را باز كرديم، ديديم اين پيرمرد ما را فريب داده، در خانه را  كرديم و داشتيم ميهايمان را  بعد ما صحبت  



  161  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

البتـه حمـل بـه      . تعجب است كه آقاي خوانساري هم اين صحنه را ديدند، ولي چيزي به او نگفتند              .  پشت در اتاق ايستاده    و آمده است باال   
خالصه آن روز ما خيلي جا خورديم كه اين پيرمرد چطـور كـاله              . صحتش اين است كه او ترسيده ما باليي به سر آقاي خوانساري بياوريم            

  .ي ما گذاشت سر همه

فرماييـد    شما احساس نمي  . دانند  جا اجراي حدود و تعزيرات را در زمان غيبت مشروع نمي            كتابي فقهي دارند كه در آن     خوانساري  مرحوم آقاي   
  شان بوده است؟ كه مواضع سياسي ايشان هم ناشي از مباني فقهي

ام كـه ايـشان    كات، از ايـشان نقـل كـرده   ولي در مبحث ز. ام ي حدود و تعزيرات، من به كتاب ايشان مراجعه نكرده البته راجع به مسأله 
البتـه ايـشان   . ها درگير شد آن شان اين بود كه بايد دستگاه را نصيحت كرد، ولي نبايد با  روي همين جهت، عقيده. فقيه را قبول ندارند  واليت

  .1خداوند رحمتشان كند. در مسائل فقهي دقيق بود و اصالً اهل هوي و هوس نبود. خيلي آدم ماليي بود

  آزادي از زندان

هايي بودند، يا اين كه بدون قيد و شرط و در اثـر فـشارهاي    شرط ها خواستار پيش   آن  آزادي شما از زندان به چه شكلي صورت پذيرفت؟ و آيا            
  گرفت؟ خارج از زندان انجام مي

. و آزادي ما هم معلوم شد موقـت بـوده اسـت   ولي ما قبول نكرديم . از جمله اين كه فعالً به قم نرويد    . هايي داشتند  شرط آنان قبالً پيش  
مان در يك ماشين لوكس سـوار        خواستند ما را آزاد كنند، من و آقاي رباني را با اثاثيه             زماني كه مي  . چون بعداً ما را محاكمه و محكوم كردند       

اتفاقاً آن روز آقاي رشيد ترابـي  .  بودآقاي فلسفي هم يك ناهار مفصل براي ما درست كرده    . كردند و بردند منزل آقاي فلسفي تحويل دادند       
ما . جا بود ي كراچي بود، پسرش هم عقيل ترابي اآلن هست، آن        ي يك منطقه    هاي درجه  شد، از منبري    كه تقريباً فلسفي پاكستان محسوب مي     

ام شـما در زنـدان اعتـصاب         يدهشن«: گفت  جا آقاي فلسفي مي     در آن . آمدند  چند روز منزل آقاي فلسفي بوديم و علما و فضال به ديدن ما مي             
  ».كنيم فقط تهديد كرديم و گفتيم اگر تكليف ما را روشن نكنيد اعتصاب غذا مي. نه، ما اعتصاب غذا نكرديم«: گفتيم» .ايد غذا كرده

  اهللا سمناني اهللا نجفي مرعشي و آيت پيام تشكر براي آيت

اهللا سـمناني     اهللا نجفي مرعشي و آيت      اي از علما، از جمله آيت      وان تشكر براي عده   هايي به عن    پيام شنيده شد حضرتعالي پس از آزادي از زندان،       
  ها چه بوده است؟ علت ارسال اين پيام. ايد فرستاده

ولي اجماالً به ياد دارم زماني كه پـس از آزادي از زنـدان، در              . من اآلن به طور دقيق در خاطرم نيست كه براي چه افرادي پيام فرستادم             
اهللا حـاج   بـه منـزل آيـت   . هاي تشكري فرستاديم اقداماتي كرده بودند، پيامي فلسفي جلوس داشتيم، براي كساني كه براي آزادي ما   منزل آقا 

  .2هايي فرستادم اهللا سمناني هم پيام اهللا نجفي مرعشي و آيت گويا براي آيت. سيد احمد خوانساري هم براي تشكر رفتم

                                                
بـه  ) س(ر حضرت معصومه    ق به رحمت ايزدي پيوستند و درحرم مطه       1405الثاني سال    وهفتم ربيع  اهللا حاج سيد احمد خوانساري در بيست        آيت 1

  .خاك سپرده شدند
  31پيوست  2
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  اهللا سمناني چه كسي بود؟ آيت

فلسفه را هم خوانده بود و در فلسفه بر خـالف           .  آدم ماليي بود   .معروف بودند » حائري سمناني «ن در سمنان سكونت داشتند و به        ايشا
هـا بـا حكومـت       آن  ولي بعد روابـط     . ايشان از كساني بود كه او را در زمان رضاخان به سمنان تبعيد كرده بودند              . ديگران، اصالةالماهيتي بود  

پـسرش هـم    . بيني او به حكومت شده بـود       ي خوش    وقت مريض شده بود، علم براي او دكتر فرستاده بود و اين زمينه             يك. خوب شده بود  
با اين كه اول . شد خالصه ايشان آدم ماليي بود و در آن منطقه يك وزنه محسوب مي. اهللا بروجردي فرماندار قم شد      يك وقت در زمان آيت    

گذاشـتند و بـه حـرفش         كردند و به او احتـرام مـي         ها هم زرنگي مي     بين شده بود و دولتي     تگاه خوش كم به دس    خودش تبعيدي بود، ولي كم    
  .آقا رضا صدر به ايشان نامه نوشته بود كه اقدام كند اهللا حاج  قراري كه گفته شد، مرحوم آيتدادند و روي همين ترتيب اثر مي

  ي اسالمي جريان حزب ملل اسالمي و جمعيت مؤتلفه

يكي جريـان حـزب ملـل اسـالمي كـه      :  دو تا جريان بوده كه قبل از اين حوادث پيش آمدين كه به ساير مبارزات حضرتعالي بپردازيم،قبل از ا  
ي اسـالمي كـه همـان گـروه شـهيد بخـارايي و               هاي مؤتلفه  هاي بعدي ايران نقش داشت، يكي هم جمعيت        تشكيالت مسلحي بود و در جريان     

هايي نوشته بـود      هايي در اين ارتباط داشت، از جمله اعالميه        ند و چهار نفرشان اعدام شدند و حوزه هم حركت         دوستانش بودند كه دستگير شد    
ايـد و خواسـتار    هـا اعتـراض كـرده    اي هم از شما هست كه اسم شاه هم در آن آمده و به اعدام اين              به عنوان اعتراض به علم و هويدا و اعالميه        

  .اگر در اين رابطه چيزي در خاطرتان هست بفرماييد. ايد  شدهاهللا خميني به ايران بازگشت آيت

ي مسلحانه داشتند و پنجاه و پـنج نفـر بودنـد كـه قبـل از مـا              ي مبارزه   حزب ملل، برنامه  . ام من اين مسائل را يك مقدار فراموش كرده       
تـر   الت شما با اين اساسنامه، از حزب ملـل كـم  تشكي«: گفت مي) بازجوي ساواك(وقت كه ما را گرفتند، ازغندي     بازداشت شده بودند و آن    

مـن از   » .گـذارم   ي شـما مـي     اسـلحه هـم در پرونـده      «: گفـت » .ي مسلحانه داشتند، ولي ما اسـلحه نداشـتيم         ها مبارزه   آن  «: من گفتم » .نيست
 هستند و يكي از آنان، آقاي آقا كـاظم          هاي خوبي   دانستم بچه   اجماالً مي . ها اطالعي نداشتم و با افراد آنان نيز آشنايي نداشتم           آن    تخصوصيا

. اهللا بجنوردي است و يكي هم آقاي محمدجواد حجتي كرماني است و من در زندان قصر چند روزي با آنان بـودم        ي آيت  بجنوردي، آقازاده 
وقتـي آقايـان را   . آبـاد بـودم   وقت ماه رمضان بود و من در نجف    ها ترور كردند، آن     آن  ي اسالمي كه منصور را هم         اما جريان جمعيت مؤتلفه   

بيـرون  . بعد كه آمدم بيرون، جمعي به دنبال من تـا در خانـه آمدنـد              . دستگير كردند، من در مسجد يك صحبت كلي و جامع و تندي كردم            
نه، «: گفت» .خوب بفرما «: گفتم» .آقا من با شما كاري دارم     «: تا مرا ديد، گفت   . ي بسته هم دستش بود     خانه يك كسي ايستاده بود، يك بقچه      

كنـد، بـردمش    ديدم اصرار مي. جمعيت هم از مسجد تا دم خانه دنبال من آمده بودند» .ما سري با كسي نداريم  «: گفتم» .خواهم تنها بيايم    مي
آقـا  «: فـت گ. ها را از كجا ذخيره كرده بـود        دانم اين اشك    نمي. ريخت  مثل باران اشك مي   . در داالن شروع كرد به گريه كردن      . در داالن خانه  

چـه كـسي را     «: گفتم» .كشند  ها را مي    هاي ما را گرفتند، اين      يك سگ را ما كشتيم، حاال پنج شش نفر از بچه          . فكري بكنيد، يك كاري بكنيد    
هـاي    آخر بچه «: گفت» .گويي  ها را كه تو مي      شناسم نه اين    من نه منصور را مي    «: گفتم» .همين سگ، همين منصور را كشتند     «: گفت» كشتند؟

اما تقريباً مطمئن شـدم كـه ايـن    .  خبرش آمده بوداند، دانستم چه كساني را گرفته   البته من مي  » .شناسم  ها را نمي    آن  من كه   «: گفتم» .خودمانند
هـا از     آخه اين «: گفت» .من اطالعي ندارم  «: من گفتم . خواهد از من حرف بكشد كه آيا من هم جزو آن پرونده هستم يا نه                مأمور است و مي   

آبـادم، منـصور در       جا در نجـف     من اين . شناسم  ها را نمي    آن  هاي خوب هستند به جاي خود، ولي من           از بچه «: گفتم» .هاي خوب هستند    بچه
. آبـاد بـود     نژاد، مأمور اطالعات در شهرباني نجف      فردي به نام نوري   . هرچه ور رفت، چيزي عايدش نشد     » .من خبر ندارم  . تهران بوده است  
كي بود فرسـتاده    » بقچه به دست  «خواهيد يك نفر را بفرستيد، يك نفر آدم عاقل را بفرستيد، اين               نژاد بگو اگر مي    م به نوري  من به كسي گفت   

من به او . طور اين بقچه را باال نگاه داشته بود همين. صوتي در آن گذاشته است بوديد؟ من حدس زدم اين بقچه كه دستش است، يك ضبط         
بـراي ايـن كـه    . دولت هم بايد به حرف روحانيت و علما گوش بدهد. دانيم ي خودمان مي    و نهي از منكر را وظيفه      ما امر به معروف   «: گفتم



  163  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

باألخره هرچه ور رفت، من طفره رفتم و نتوانـست از           » .مردم تابع دين و روحانيت هستند و دولت ناچار است كه به حرف علما توجه كند               
  .گيردخواست ب اي را كه مي هاي من نتيجه حرف

  تالش براي جلوگيري از اعدام مرحوم بخارايي و دوستاش

هـا    آقـا ايـن   «: ها بـه ايـشان گفـتم        اهللا حكيم رسيدم و ضمن صحبت       البته من در همان ايام، در مسافرتي كه به نجف رفتم، خدمت آيت            
هـا در بـازار    چـون ايـن  . خورد نيت شكست ميي منصور را بكشند، روحا اگر قتله. يك كاري بكنيد. ي منصور را اعدام كنند خواهند قتله  مي
آقـاي  » .خورد ي بزرگي مي ها را اعدام كنند، روحانيت در تهران و در ايران ضربه            اگر اين . اند هاي موجهي هستند و حامي روحانيت بوده        آدم

پيراسته به مـن قـول      . ير، مطمئن باشيد  نخ«: گفت» .آقا صحبت اعدامشان است   «: گفتم» .كنند  ها را اعدام نمي     مطمئن باشيد اين  «: حكيم گفتند 
آقـا  «: من بـه آقـاي حكـيم گفـتم    . وقت سفير ايران شده بود در عراق پيراسته قبالً وزير كشور بود و آن    » .ها را اعدام نكنند     داده است كه اين   
اهللا بروجردي مخالف اعدام      آيت. گفتنداهللا بروجردي دروغ      ها راجع به فداييان اسالم به مرحوم آيت         اين. گويند  ها دروغ مي    گاهي اوقات اين  
اهللا بروجردي كسي را براي اين جهت به مالقات شاه فرستاده، ديگر رو نشان ندادند و گفتند شـاه                     وقتي فهميدند كه آيت   . مرحوم نواب بود  

ها را بـراي آقـاي      وقت كه من اين     ت آن يادم هس » .اهللا بروجردي را راه دادند      ي آيت  ها را اعدام كردند، فرستاده      آن  رفته است آبعلي و بعد كه       
مـن از   » .ام مـن اقـدام كـرده     . ها را اعدام نكنند     پيراسته به من قول داده كه اين      . گويند  نخير، به من دروغ نمي    «: حكيم نقل كردم، ايشان گفتند    

يـك ماشـين    . رگردم، ماشين گير نيامـد    خواستم ب   مي. فرداي آن روز، اتفاقاً رفته بودم زيارت دو طفالن مسلم          پس. خدمت ايشان آمدم بيرون   
مـن دو شـب پـيش       «: گفـتم » .ي منصور را اعـدام كردنـد       قتله«: گفتم چه خبر؟ گفت   . هاي تهران بود و مرا سوار كرد        سواري آمد كه از بچه    

هـاي   بعـد در روزنامـه  » .ردنـد باألخره اعـدام ك «: گفت» .ها را اعدام نكنند آن اند كه  ايشان گفتند به من قول داده  . اهللا حكيم بودم    خدمت آيت 
  .1اهللا حكيم را هم فريب داده بودند ها آيت آن معلوم شد » .نژاد را اعدام كردند بخارايي، اماني، صفارهرندي، و نيك«: اند عراق ديدم كه نوشته

  ها با شما مربوط بودند؟ آن آيا افرادي از 

ايشان و مرحوم حـاج     . ي امام در تهران با ايشان تماس داشتيم         ي شهريه  هيهدر ارتباط با ت   . من با آقاي عسكراوالدي از قبل مربوط بودم       
اما در رابطه با اين جريان، مـن بـا   . ها مربوط بود آن آقاي هاشمي گويا با .  بودندمهدي عراقي و حاج صادق اماني از افراد موجه بازار تهران    

  .ها هم در تهران نقش داشتند ميهها در ارتباط با پخش اعال آن البته . ها ارتباطي نداشتم آن 
                                                

ي اسـالمي، هنگـام ورود بـه      توسـط هيـأت مؤتلفـه   1343اهللا ميالني، در تاريخ اول بهمـن   وزير، به فتواي حضرت آيت      حسنعلي منصور، نخست   1
بازداشـت يـا اعـدام يـا تبعيـد يـا            «: گويـد  هايش مي  محمد بخارايي، ضارب منصور، پس از دستگيري، در بازجويي        . مجلس شوراي ملي كشته شد    

اسالم به ما اين آگاهي را داده كه بايد با علت مبارزه كرد و ما هـم  . خواهيد با معلول مبارزه كنيد   شما مي . كند  اي، مشكلي را حل نمي     ي عده  شكنجه
اگـر مـرا كـشتيد،      . العظمي خميني است    اهللا  عبيد آيت علت كشته شدن او، ت    . شما علت كشته شدن منصور را دريابيد      . براي مبارزه با علت برخواستيم    

آيـا عامـل اصـلي را منـصور         «پرسـد     رئـيس دادگـاه از او مـي       » .يقين بدانيد تا ايشان به ايران بازنگردد، آسايش نخواهيد داشـت          . امثال من فراوانند  
مان نوشته شده كه اولين كسي كه بايد كشته شـود       و روي اسلحه  عامل اصلي شاه بود و ما سه بار به دنبال او رفتيم             «: گويد  بخارايي مي » دانستيد؟  مي

رئـيس  » .شد كه رهبر اسالمي يك ملت را تبعيد كند و از تبعيد دفـاع كنـد   تر از اين پيدا نمي ولي بعد از او، آدمي رذل. ولي موفق نشديم . شاه است 
من تيـر اول  «: اش زديد؟ پاسخ داد كم و تير دوم را به مغزش بزنيد، به حنجرهكند كه چرا بر خالف قرارتان كه بايد تير اول را به ش             دادگاه سؤال مي  

اين بود كه تير سـوم را بـه مغـزش           . العظمي خميني توهين كرده بايد دريده شود        اهللا  اي كه به آيت    در مغزم خطور كرد كه حنجره     . را به شكم او زدم    
اهللا خميني در روز چهار آبان، فتـوايي بـود بـراي فـرد      تنها سخنراني آيت«: گويد شتي؟ ميپرسد چه فتوايي براي قتل دا وقتي رئيس دادگاه مي » .زدم

در نتيجه، رأي دادگاه اعدام چهار نفر       » .براي هر كسي كه از اسالم و ايمان و عقل برخوردار بود كه اين خائنين به سزاي خيانتشان برسند                  . فرد ملت 
  .رحمةاهللا عليهم اجمعين.  حكم اعدام انجام شد26/3/1344ريخ هاي سنگين براي ديگران بود كه در تا و حبس
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  ي قم چگونه بود؟  ي علميه ها در حوزه آن اثر و بازتاب حركت 

مدرسـين قـم   . گرفت ها صورت مي آن ي قم اقداماتي در جهت حمايت از          ي علميه    در حوزه  ها بود،   آن  در همان زمان كه صحبت اعدام       
اهللا حكيم در اين ارتباط مؤثر باشـد   كردم كه تماس و صحبت با آيت ولي من فكر مي. يمهايي را امضا كرد شايد ما هم اعالميه   . اعالميه دادند 

  .اي حاصل نشد كه تماس گرفتيم، ولي نتيجه

  اهللا قمي اهللا ميالني و آيت تالش در جهت ايجاد ارتباط بين آيت

اهللا ميالني و  جا با آيت افرتي به مشهد داشتيد و در آن مساز قرار مسموع، در شرايطي كه حضرتعالي توسط ساواك از ماندن در قم ممنوع بوديد،
اهللا   كرديد كه بـه آيـت       اي و واعظ طبسي را تشويق مي        نژاد، خامنه  هايي داشتيد و در ارتباط با مسائل نهضت، آقايان هاشمي          اهللا قمي مالقات    آيت

  .اگر مطالبي در اين ارتباط به ياد داريد، بفرماييد. ميالني نزديك شوند

اي،  جا با اين تيپ، يعني آقايان خامنه اي بوديم، در آن وقت كه من به مشهد رفتم، يك شب با آقاي خامنه جا كه من يادم هست، آن       آنتا  
شـما  «: گفت يكي از آقايان مي  .  نزديك شوند  1اهللا ميالني   كرديم كه به آيت     اهللا قمي مربوط بودند صحبت مي       نژاد، و طبسي، كه با آيت      هاشمي

ولـي مـن و     . اهللا ميالني جـور نبودنـد       ها با آيت    خالصه اين » .كنيد، ميالني در مشهد مثل شريعتمداري در قم است           ميالني ميالني مي   قدر  اين
اهللا ميالني    در آن سفر من با مرحوم شهيد سعيدي رفته بوديم مشهد و آيت            . اهللا ميالني گرم گرفت     آقاي رباني نظرمان اين بود كه بايد با آيت        

ما هم شب به منـزل ايـشان رفتـيم، ديـديم رجـالي را دعـوت                 . ي ايشان برويم    ه ديدن ما و بعد از ما دعوت كردند كه شب به خانه            آمدند ب 
مرحوم آقاي محمدتقي شريعتي، پدر مرحوم دكتر شريعتي بود، حاج شيخ مجتبي قزوينـي        . ها، آقاي طاهر احمدزاده بود      آن  در ميان   . اند كرده

شـد،   هر وقت با آقـاي ميالنـي صـحبت مـي    . بنا بود آقاي آقا مرتضي جزايري از تهران براي ايشان خبر بياورد. ياد بودندها ز بود، از بازاري 
منظور ايشان همان آقا مرتضي جزايري بود كه قوم و          » .دهند  بله، بحمداهللا هستند كساني كه قضايا را براي ما كامالً خبر مي           «: گفتند  ايشان مي 

  .داد كرد و جريانت را به ايشان گزارش مي وآمد مي شد و به قم و تهران رفت ست ايشان در تهران محسوب ميخويش ايشان بود و د

از جملـه، خـدا     . جـا بودنـد     آن روز هـم علمـاي زيـادي آن        .  ما را براي ناهار دعوت كردنـد       )اهللا ميالني   آيت(يك روز ديگر باز ايشان      
اهللا قمي، مـن و آقـاي ربـاني را         روزي هم آيت  . جا حضور داشت    د ابوالفضل زنجاني، در آن    آقا رضا زنجاني، برادر حاج سي       بيامرزدش، حاج 

كرديم اين دو بزرگوار را بـا يكـديگر نزديـك كنـيم و ديـد و بازديـدهايي بـا         خالصه ما سعي مي. هايي شد جا صحبت دعوت كرد و در آن  
 آقايـان  گفتيم چون آقاي ميالني شخصيتي اسـت و از بزرگـان اسـت،    ما مي. هاي ما مؤثر بود اي اين تماس همديگر داشته باشند كه تا اندازه    

  .انقالبيون داغ مشهد گويا از ايشان مأيوس شده بودند. ايشان را ناديده نگيرند

  اهللا قمي بود يا ميان طرفداران ايشان؟ و اساساً در چه چيزي اختالف داشتند؟ اهللا ميالني و آيت آيا اختالفات بين شخص آيت

  .آقاي قمي خيلي صريح و تند بود و رفتار آقاي ميالني با كمي ديپلماسي توأم بود. ر مسائل نهضت اختالف نظر بود د

                                                
 شمسي، دار فاني را وداع گفتند و در حرم مطهر حضرت امـام رضـا                17/5/1354ق، مطابق با    1395ونهم ماه رجب سال      اهللا ميالني در بيست     آيت 1
  .به خاك سپرده شدند) ع(
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  آقا مجتبي آيت و بازداشت دو روزه نامه به حاج

، حـضرتعالي  داد د حساسيت زيادي نشان مييسر سوي اقشار مختلف به دست شما ميشنيده شد در زماني كه ساواك نسبت به وجوهاتي كه از  
آقا مجتبي آيت فرستاديد، ولي اين نامه به دست مقامات ساواك افتـاد و               اي را خطاب به آقاي حاج      توسط فرزند خود، آقاي حاج احمد آقا، نامه       

  .لطفاً جزئيات اين حادثه را بيان بفرماييد. منجر به بازداشت حضرتعالي و فرزندتان حاج احمد آقا گرديد

ايشان دفاتري داشت كه نام اشخاص در       . آباد در مورد وجوهات بود و اآلن نيز هست          ي من در نجف     يت، نماينده آقا مجتبي آ    آقاي حاج 
دهند، فكر كـردم اگـر ايـن دفـاتر بـه              آوردند كه چه كساني وجوهات مي        من فشار مي   هب ها گاهي   وقت چون در بازجويي     آن. ها ثبت بود    آن  

احمـد  . آقا مجتبي كه آن دفـاتر را پنهـان كنيـد و در دسـترس نباشـد                  اي نوشته بودم به حاج     نامه. شوند  دست ساواك بيافتد، مزاحم افراد مي     
بعد احمد تصادفاً همراه خانواده رفته      . آقا مجتبي   جا بدهد به حاج     آباد، من نامه را به او دادم كه در آن           خواست برود نجف    منتظري، پسرم، مي  

خالصه در جيب او اين نامه      . كردند  ولي افراد را بازرسي بدني مي     . ود، مالقات هم حضوري نبود    وقت بچه ب    احمد آن . بود به مالقات محمد   
آن روز ايـشان يـك مهمـان آبـاداني          . در آن زمان جاي ما در تهران، منزل آقاي سـعيدي بـود            . قلعه  او را برده بودند قزل    . را پيدا كرده بودند   

ها از احمد پرسيده بودند ديگـر         اين. ي آقاي سعيدي است     ه بابات كجاست، گفته بود خانه     قلعه به احمد فشار آورده بودند ك        در قزل . داشت
. ي مرحوم دكتر واعظي     اتفاقاً آن شب من رفته بودم خانه      . ي آقاي سعيدي بودند؟ گفته بود يك نفر ديگر كه اهل آبادان بود              چه كساني خانه  

براي راه گم كردن بـه آقـاي        بلكه  . خواهيم او را بازداشت كنيم       نگفته بودند كه مي    مأمورين رفته بودند منزل آقاي سعيدي به سراغ من، ولي         
دانند كه او ظهر در منـزل   چه كساني ديگر مي«گفته بودند . سعيدي گفته بودند اين مرد كه اهل آبادان بود ظهر منزل شما بوده؟ گفته بود بله  

ها   حاال مرحوم آقاي سعيدي متوجه نشده كه اصالً اين        » .كه اين شخص منزل ما بوده     داند    آقاي منتظري هم مي   «: ايشان گفته بود  » شما بوده؟ 
ها اهـل مكـر       آن  آمد كه     خودش چون اهل مكر و حيله نبود، باورش نمي        . ي آن مرد آباداني يك بهانه بوده است         گردند و قضيه    دنبال من مي  

.  واعظي كه من شهادت بدهم كه اين مرد آباداني ظهر منزل ايشان بوده است            ي دكتر   ها را آورده بود در خانه       آن  خالصه آقاي سعيدي    . باشند
آقاي سعيدي است، همـراه  «: ما خوابيده بوديم، ديديم آقاي دكتر واعظي آمد مرا بيدار كرد و گفت. شب بود ساعت حدود يك بعد از نصف   

گويند آن مرد آباداني ظهر منـزل مـا بـوده             اند مي  ها آمده   ، اين ببخشيد«: گفت. من بلند شدم آمدم، ديدم آقاي سعيدي است       » .با سه چهار نفر   
بله، آن مرد ظهـر منـزل ايـشان         «: من گفتم » .ام كه شهادت بدهيد كه ايشان ظهر منزل ما بوده است           ها را پيش شما آورده      است يا نه؟ من اين    

مـن دارم  «: گفـتم » .جـا بـوده اسـت        بدهيد كه اين مرد آن     نه، شما چند دقيقه تشريف بياوريد در سازمان امنيت شهادت         «: گفتند» .بوده است 
مـا در دلمـان   . خالصه مرا سوار ماشين كردند و بردند    » .جا شهادت بدهيد    نه، شما تشريف بياوريد در آن     «: گفتند» .دهم  جا شهادت مي    همين

ي مردم كه مـن شـهادت بـدهم؟            در خانه  آوري  ها را مي    شب اين  ي خدا ساعت يك بعد از نصف       خنديديم كه آخر بنده     به آقاي سعيدي مي   
ي ديگري دارند؟ خالصـه يكـي        ها يك نقشه    كردي كه اين    ها اصرار كردند فكر نمي      خوب خودت گفتي ظهر منزل ما بوده، وقتي ديدي اين         

بعـد آزاد   .  مـن سـؤال كردنـد      قلعه بود و راجع به او و نامه، از          قلعه مرا نگه داشتند و احمد هم در قزل          دو روز در ارتباط با اين نامه در قزل        
  .شديم

آقا مجتبي آيت و كـساني كـه بـه            هايي داديد؟ و آيا افشاي اين نامه براي حاج          ساواك در اين ارتباط چه سؤاالتي را مطرح كرد و شما چه پاسخ            
  دادند، مشكلي به وجود نياورد؟ شما وجوهات مي

  .ولي ظاهراً مزاحمت مختصر بوده است. آيت شونددادم مزاحم آقاي  ها زياد بود و من احتمال مي سؤال و جواب
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  1346مسافرت به كربال و بازداشت مجدد در سال 

  حضرتعالي مجدداً در چه تاريخي زنداني شديد و به كدام زندان و بند انتقال يافتيد؟

اي حاج شـيخ عبـداهللا صـالحي را    اي و آق آقا تقي درچه در بازگشت، من و آقاي حاج. من وقتي از زندان آزاد شدم، قاچاقي رفتم كربال     
آقاي حاج شيخ غالمحسين جعفـري را هـم از تهـران    . پنج ماه ما را نگه داشتند.  بود1346اين بازداشت در تير ماه   . گرفتند و آوردند زندان   

، برادر همان آقاي آشيخ غالمحسين جعفري همداني. حاال پيرمرد شده است. ايشان آدم خيلي سرسخت و مبارزي بود   . گرفته و آورده بودند   
ي رهبر در قم دكان داشت و در مدت همين زندان پنج ماهه بود كه مرحوم آقاي حاج احمد آقا خميني را هـم از                           جعفري بود كه در كوچه    

 فوتبـال   اش خيلي خوب بود و با افسران واليبـال و          قلعه نزد ما آوردند و حدود دو ماه در زندان بود و روحيه              مرز بازداشت، و به زندان قزل     
  .كرد و شاد و خرم بود بازي مي

  ي فرمايشي و انتقال به زندان قصر محاكمه

 با آقاي رباني شيرازي براي محاكمه احضار كردند و پس از محاكمه و محكوم شـدن بـه   بعد از پنج ماه مرا آزاد كردند و پس از مدتي،        
آقايـان انـواري و عـسكراوالدي و حـاج هاشـم امـاني و               .  سه زندان قـصر    ي زندان، مرا بردند در بند      مانده يك سال و نيم زندان، براي باقي      

ولـي مرحـوم توليـت،    . ها بمانم آن خواستند من نزد  محمدجواد حجتي كرماني و سيد كاظم بجنوردي و جمعي ديگر در بند سه بودند و مي           
ي و جمعي از افسران كمونيست، در بند چهـار          و محمد ما و جمعي از آقايان نهضت آزاد        ) س(ي حضرت معصومه     ي مقدسه  توليت آستانه 

ها و موافقت سرهنگ كورنگي، رئيس زندان، كه نـسبتاً مـرد ماليمـي                ها و باألخره بعد از فعاليت       آن  بودند و عالقه داشتند كه من بروم پيش         
  .بود، مرا به بند چهار زندان قصر بردند

  آشنايي با مرحوم توليت

   بود؟مرحوم توليت براي چه زنداني شده

ايشان قـبالً بـا شـاه خيلـي         . ولي روحاني نبود  . هاي معروف قم بود     و از شخصيت  ) س(ي حضرت معصومه     آقاي توليت، متولي آستانه   
جا بـين     ولي در جريان رفراندوم آقاي مصدق، از مرحوم مصدق حمايت كرده بود و از آن              . وآمد داشت   حتّي شاه به منزل او رفت     . رفيق بود 

رفتنـد در   هـا مـي   اهللا خميني، طلبه بعد از تبعيد آيت. آمد بعد از جريان نهضت روحانيت، توليت خيلي خوب مي     . شده بود او و شاه شكرآب     
ها نداشت و به خدام سفارش كرده بود مزاحم طالب  آن خواندند و توليت كاري به كار      مسجد باالسر، براي بازگشت ايشان دعاي توسل مي       

) س(ي حضرت معصومه  جا آستانه اين«: گفت ولي ايشان مي  . شت كه ايشان مانع برگزاري اين جلسات بشود       دستگاه خيلي اصرار دا   . نشوند
 خيلي ناراحت شد و دستگاه از اين قضيه در ايام زيارتي، اين مراسم مرتب در مسجد باالسر اجرا مي» .توانم اين كار را بكنم است و من نمي

هـا را بيـرون كـن،          فشار آورده بودند كه اين     تباألخره خيلي به تولي   . ديدند  د و اين منظره را مي     آمدن  چون زوار از شهرهاي مختلف مي     . بود
بعد بنا شده بود توليت آستانه را هـم        . به همين جهت برايش پرونده درست كرده و بازداشت و محكومش كرده بودند            . ولي قبول نكرده بود   

شاه آقاي مشكوة را كه يكـي       . را از زمان شاه عباس در دست داشتند       ) س( حضرت معصومه    ها توليت   ي اين   از او بگيرند؛ با اين كه خانواده      
حتّـي يـادم هـست يـك        . كدام زير بار او نرفتنـد       مجيد اما خدام آستانه هيچ      از استادان دانشگاه تهران بود، به عنوان توليت فرستاده بود قرآن          

بـا  . كس جلوي پايش بلند نشد و به او اعتنا نكردند            آقاي مشكوة آمد، اصالً هيچ     همين. ي فيضيه گرفتند، علما همه بودند       مجلس در مدرسه  
كرد، اما حاال ديگر پس از مقاومت او در برابر دستگاه، همه              آمد، براي اين كه از شاه حمايت مي         ها قبالً از توليت خوششان نمي       اين كه طلبه  
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او . ها نان توليت را خورده بودند، زير بار آقـاي مـشكوة نرفتنـد               سال آستانه هم كه     تمام اين كارمندان و كارگران    . طرفدار توليت شده بودند   
باألخره در آن زمان، توليت خودش يك قدرتي بـود و           . بيند، رها كرد و رفت      هم يكي دو ماهي ماند و بعد ديد كسي پشمي به كالهش نمي            
ايشان با آقاي احمدعلي بابايي و آقاي دكتر عباس شيباني و مرحـوم محمـد                .در ارتباط با اين جريان او را گرفته و آورده بودند زندان قصر            

  .در بند چهار بودند و من بعد از اين كه دو سه روز در بند سه با آقاي انواري و رفقاي ايشان بودم، به بند چهار رفتم

  مگر اختيار اين كه در چه بندي باشيد با خود شما بود؟

خواسـت رعايـت      او مـي  . بـود ) شهر قمشه، واقع در هفتاد كيلومتري اصفهان      ( كورنگي اهل شهرضا     وقت، رئيس زندان، سرهنگ     در آن 
با آقاي دكتر وحيـد     . خواست احترام كرده باشد     در واقع مي  » .به هر كدام از بندها كه دوست داري برو        «: به من گفت  . حال من را كرده باشد    

خواست به خارج بـرود،       ها هم روزي كه مي     در همان زمان  . دانست  ها مي   آن  ن را با    دستجردي و آقاي دكتر واعظي هم رفيق بود و ارتباط م          
  .آمد در زندان با من خداحافظي كرد

  همراه با سران نهضت آزادي در زندان قصر

  گويا سران نهضت آزادي هم در همان بند زنداني بودند؟

د، آقاي علي بابايي و آقاي دكتر شيباني بودند كه هر يك به پنج يـا        آقاي مهندس بازرگان بوده كه به ده سال زندان محكوم شده بو           بله؛  
اما دكتر شيباني شـش سـال       . ولي به مرحوم مهندس بازرگان در آن هنگام عفو خورده و آزاد شده بود             . شش سال زندان محكوم شده بودند     

آقـاي  . هـا همنـشين بـودم       آن  ن در بند چهار زندان قصر با        ها افراد مذهبي بودند كه م       اين. طور  آقاي علي بابايي هم همين    . زندانش را كشيد  
  .مواليي و آقاي اسداهللا بنكدار نيز بودند

  .اي به ياد داريد بفرماييد اگر از مرحوم مهندس بازرگان خاطره

روزي مـن  . شان بـود ولي مرحوم محمد در قصر با اي   . بند نبودم  وقتي مرا به زندان قصر بردند، ايشان آزاد شده بودند و من با ايشان هم              
مرحوم محمـد گفـت در بعـضي    . ها شكايت جدل و جر و بحث مرحوم محمد را كرد  مرحوم مهندس از پشت ميله    . به مالقات محمد رفتم   

  .كنند ي روايات وارده تفسير مي كنم، چون نوعاً آقايان متن قرآن را بدون مالحظه مباحث تفسيري من با ايشان جر و بحث مي

  .اي يادتان هست بفرماييد اگر از ايشان هم خاطره. بند بوديد اي دكتر شيباني نيز همحضرتعالي با آق

. ايشان مرد متدين و متعهدي است     . كرد  البيان را مي   تفسير مجمع . دائماً مشغول مطالعه بود   . اي بود  آقاي دكتر شيباني خيلي آدم پرمطالعه     
جماالً ايشان در بين زندانيان مسلمان، از افراد با استقامت و متعبد به احكـام اسـالمي                 من در زندان آخر در اوين نيز مدتي با ايشان بودم و ا            

  .بود

  آشنايي با رهبران حزب توده

وگـو   ها هـم بحـث و گفـت    آن ولي در عين حال ما با   . جا بودند كه جدا بودند      ها هم آن     و كمونيست   اي  البته در آن زمان افسرهاي توده     
هاي عراق بودند، مانند سعيد و مهندس عادل كـه            چند نفر ديگر هم از كمونيست     . نش، عمويي، حجري، و شلتوكي    م افرادي مثل كي  . داشتيم
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خويشان ايـشان از بغـداد   . سعيد مدتي در نجف طلبه بوده، بعد كمونيست شده بود. آزاد شدنددستگير شده بودند و چيزي طول نكشيد كه     
ها   آن  محمد ما با    . منش بود كه گويا بعد در زندان جمهوري اسالمي از دنيا رفت             توده به نام كي    يكي از سران حزب   . آمدند  ها مي   آن  به ديدن   

هـا هـم از آن اسـتفاده     يك حمام كوچك داشتيم كه كمونيست. برديم ما در اين زندان، خيلي رنج مي. كرد رفت و بحث مي     خيلي كلنجار مي  
. كردنـد   مشترك بود و طبعاً آنان مسائل اسالمي و احكام طهارت و نجاست را رعايت نمـي ها و وسايل ديگر   ها و آفتابه   دستشويي. كردند  مي

  .شد ها اوقاتمان تلخ مي خالصه ما از اين برنامه

  آباد از زندان ي مدرسه الحجه نجف اعتراض به تعويض كاشي كتابخانه

ي  ي كتابخانـه   كاري كتيبـه   ، ساواك و اوقاف اصفهان به كاشي      گذرانديد  گويا هنگامي كه حضرتعالي در زندان قصر دوران محكوميت خود را مي           
آباد دستبرد زده و نام شما را پاك كرده بودند و اسم شاه را به جاي آن نوشته بودند، شما از ايـن عملـشان بـه دادسـتاني                               نجف» مدرسه الحجه «

  مشروح اين ماجرا چگونه بوده است؟. ارتش شكايت كرده بوديد

ي   آباد، يك كتابخانه بود كه توسط مرحوم حجةاالسالم آقاي حاج شيخ ابراهيم رياضي تأسيس و به وسـيله                    نجف ي ي علميه   در مدرسه 
بعد در همـان زمـان      . كاري شده بود   من تكميل شده بود و باالي آن، اسم مرحوم آقاي رياضي به عنوان مؤسس، و همچنين اسم من، كاشي                  

هاي سـردر ايـن      ريزي كرده بودند كه كاشي      آباد و رئيس شهرباني برنامه      ان با فرماندار نجف    اوقاف اصفه  كه من زندان بودم، يك روز رئيس      
در مـسافرتي كـه بـه اصـفهان داشـته،           ) همـسر شـاه   (چه نقل شد، از اين قرار بوده كه فرح            برنامه هم بر حسب آن    . كتابخانه را عوض كنند   

بعـد مـسؤولين محلـي،    . آبـاد تأسـيس كننـد     از جمله يك كتابخانه در نجـف     اي را اختصاص داده بود كه مراكزي را در سطح استان،           بودجه
هاي آن به نام آن كتابخانه كه بنا بوده بسازند تغييـر نـام دهنـد و                  اند كه همين كتابخانه را با تعويض كاشي        كه ما شنيديم، در نظر داشته       چنان
تواند اعتراض يـا       خودشان هم گفته بودند فالني زندان است و نمي         پيش. شده را بخورند يا در جاي ديگري مصرف كنند         بيني  ي پيش  بودجه

حـضرت    هايي ساخته بودند كـه مـثالً ايـن كتابخانـه در زمـان سـلطنت اعلـي                  بعد كاشي . زنيم  سروصدايي بكند و ما با يك تير دو نشان مي         
حـضرت را بـه جـاي آن         هـاي اعلـي     و اين كاشي   هاي قبلي را خراب كرده     در آن روز روشن آمده بودند آن كاشي       .... شاهنشاه ساخته شد و   
  .چسبانده و رفته بودند

مرتـب قـضيه را   . هـاي تنـدي بـود    نامه. هايي به سازمان بازرسي شاهنشاهي نوشتم جا نامه من در زندان اين قضيه را فهميدم و از همان      
يك سرهنگي مسؤول اين بازرسي     . آباد  روند نجف   ميكردم، تا اين كه باألخره از طرف بازرسي شاهنشاهي مأموريني براي تحقيق               تعقيب مي 

كه بعداً براي من نقل كردند، اين سرهنگ،  چنان. بوده، رفته است در محل و اعالم كرده بود كه افراد بيايند چگونگي قضيه را شهادت بدهند                
مـال   ولي حق ايشان نبايـد پـاي  . ت به جاي خودحاال آقاي منتظري زندان اس«: كه حاال هر كه بوده خدا پدرش را بيامرزد، به مردم گفته بود     

تعداد زيادي از مردم شهادت داده بودند كـه         » .اگر كسي اطالعي از اين قضيه دارد بيايد شهادت بدهد         . ايشان فعالً شكايت كرده است    . شود
ها  ي را به عنوان بنّا آوردند كاشي       و فالن  جا نردبان آوردند   آباد و رئيس اوقاف و رئيس شهرباني، در فالن روز آمدند و از فالن               فرماندار نجف 

بـاألخره  . ها دقيق نبوده، يك قسمتي از آن هم خالي مانده بـود             آن  گيري   ها چسباندند و چون اندازه      آن  ها را به جاي      را شكستند و اين كاشي    
يك روز، روز ششم يا هفتم عيد بـود، از          .  از مردم تهيه كرده بودند و براي بازرسي شاهنشاهي تهران آورده بودند            ها يك گزارش مفصلي     آن  

وقت دادستان كل ارتش، شخصي بود به نـام تيمـسار ضـيا فرسـيو؛                 آن» .خواهد  دادستان كل ارتش شما را مي     «: زندان مرا خواستند و گفتند    
وارد شدم، بلند شـد خيلـي       وقتي من   . يك سرهنگ ديگر هم نشسته بود     . مرا بردند پيش او   . همان كه مجاهدين خلق بعداً او را ترور كردند        

ام مكـه و     مند نيستيم، من خودم چند سفر رفتـه         احترام كرد، بعد شروع كرد از خودش تعريف كردن كه شما خيال نكنيد كه ما به دين عالقه                 
ده است؟ من در يكي     آباد چه بو    ي نجف  بعد گفت اين جريان كتابخانه    .... منديم و   ام مكه و ما به روحانيت عالقه       امسال هم مادرم را فرستاده    

خواستند كتابخانه  حضرت اگر مي اعلي. دزدي نديده بوديم چيز ديده بوديم، ولي كتابخانه ما در كشور دزدي همه «: هايم نوشته بودم   نامهاز آن   



  169  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

هـاي   طالـب در نامـه    اين م » كنند؟  حضرت مي   اي را كه با خون دل ساخته شده به نام اعلي           آيند يك كتابخانه    بسازند، مگر پول نداشتند كه مي     
آقـاي  «: گفـت . شايد حدود دو ساعت با من صحبت كـرد . بعد ايشان شروع كرد با من صحبت كرد   . هاي تندي بود   خيلي نامه . من آمده بود  

ون حـاال ديگـر چـ     . اما كاري است كه شده    . ايم اند توبيخ كرده   ي كساني را كه در اين جريان دست داشته          ما همه . منتظري، كار اشتباهي شده   
ها به همـين صـورت باشـد، هرچـه           شما اجازه دهيد اين كاشي    . ها را بكنيم   حضرت است، صالح نيست كه اين كاشي        ها به اسم اعلي    كاشي

اگر كار خالفي شده است، بايد      . ي خسارت نيست    مسأله«: گفتم» .دهيم  تمام مخارج شما را ما مي     . دهيم  خسارت به شما وارد شده است مي      
: گفـتم » آقاي منتظري، چند روز ديگر از زنـدان شـما بـاقي مانـده اسـت؟               «: گفت» .ره بايد حق را به صاحبش برگردانيد      باألخ. اصالح شود 

شما شخصيت بزرگـوار و  . جا بفرستيم برويد خانه پس اجازه دهيد كه ما شما را از همين    «: گفت» نگار  وهفت روزنامه  وشش يا بيست   بيست«
بـاألخره  » .مانـد   نه، كسي كه يك سال و نيم در زندان مانده، ايـن چنـد روز را هـم مـي                   «: گفتم» .اشيدالقدر، درست نيست در زندان ب      جليل

  .اي نرسيد و مرا برگرداندند به زندان قصر صحبت به نتيجه

  ها را عوض كردند يا نه؟ باألخره كاشي

ولـي وقتـي   . ه را در دفترهايم در زنـدان داشـتم  من متن آن نام. ها را عوض نكردند و تا پيروزي انقالب به همان صورت بود           نه، كاشي 
  .هاي مرا گرفتند خواستم از زندان بيرون بيايم، بسياري از نوشته مي

  گذاري آمريكا در ايران بازداشت در ارتباط با سرمايه

براي چندمين بار از سوي رژيم     گرفت،    هايي كه در اين زمينه صورت مي        گذاري آمريكا در ايران و مخالفت      در ارتباط با سرمايه   گويا حضرتعالي   
اگر اطالعاتي راجع به چگونگي و جزئيات اين . برديد قلعه به سر مي اهللا سعيدي در زندان قزل شاه بازداشت شديد و هنگام شهادت مرحوم آيت   

  .قضيه داريد، بفرماييد

در آن زمان اختناق در ايران خيلـي        . گذاري كنند  رمايهداران آمريكا، بنا بود بيايند در ايران س          نفر از سرمايه   35قضيه به اين شكل بود كه       
گفتـيم ايـن   . ي ما در خاكفرج نشسته بوديم من و آقاي رباني شيرازي زير كرسي خانه. بردند اهللا خميني در تبعيد به سر مي       شديد بود و آيت   

 بـه اسـم      ما با هم نشستيم يك اعالميه تنظيم كـرديم         .چيز نگويد   كس هيچ   گذاري كنند و هيچ    ها بيايند در ايران سرمايه      شود آمريكايي   كه نمي 
بعـد آن را بـا يـك    . خيلي چيز خوبي بـود . هايي از آن جايي هست يا نه  دانم اآلن نسخه    نمي. ي خوبي هم بود    خيلي اعالميه . ي علميه   حوزه

كپي  ها پلي ي يكي از همسايه سخه در خانه ن500با دستگاهي كه مرحوم محمد درست كرده بودم، در     . كپي كرديم  دستگاه خيلي ابتدايي، پلي   
يك وقت ديديم پسر آقاي سعيدي از تهران آمد و          . كرديم به جاهاي حساسي فرستاديم و خواص از آن مطلع شدند و اثر خوبي هم داشت               

ـ  . اعتبار اعالميه بـه امـضاي آن اسـت   . ي شما خيلي چيز خوبي بود، اما حيف امضا نداشت     اين اعالميه «: گفت ود زيـر آن را امـضا   خـوب ب
اگر امضاي ده نفـر از اسـاتيد        . ولي اگر من به تنهايي امضا كنم، اثرش كم است         . آقاي سعيدي، من آدمي نيستم كه بترسم      «: گفتم» .كرديد  مي

اعالميه را بـا  وقت  آن. شما برو با چند نفر ديگر صحبت كن تا حاضر شوند امضا كنند. تر مؤثر خواهد بود زير اين اعالميه باشد، خيلي بيش    
باألخره خود ايـشان رفتـه      . خالصه ايشان رفت، اما گويا كسي امضا نكرده بود        » .گيرم  روم امضا مي    من اآلن مي  «: گفت» .كنيم  امضا منتشر مي  

 بود و يك چيز كوتاهي در هفت هشت سطر در اين ارتباط نوشته بود و خودش به تنهايي امضا كرده بود و با پست براي جاهـاي مختلـف                   
  .در همين ارتباط ايشان را دستگير كردند و به شهادت رساندند. يك نسخه از آن هم براي من آمد. فرستاده بود

...  
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در روزهـاي اول،    .  بعد آقايان گرامي، كروبي، معاديخواه، و بعضي ديگر را هم آوردند پيش مـا              .در زندان عمومي، اول تعداد ما كم بود       
يكي درس فقه بود كه مـن  . بعد دو تا درس خارج بدون كتاب شروع كرديم . اي در اختيار نداشتيم     نوشته كتاب و . رفت  مان سر مي   حوصلمه

. مباحث خمس را شروع كردم و چون قبالً روي آن كار كرده بودم و مباحث آن را نوشته بودم، آيات و روايات و مبـاني آن در ذهـنم بـود                              
در همان وقت آقاي محمد محمدي گرگـاني را هـم آوردنـد             . ورديم كتاب هم به ما دادند     بعد فشار آ  . آقاي طالقاني هم تفسير شروع كردند     

آدم . هايشان چگونه است   ها راجع به مسائل مختلف ديدگاه       گفت كه اين    نشست و ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق را مي         او هم مي  . جا  آن
 در همان ايام بود كه خبر به او دادند كه همسرش در زندان زنان،               . بود باش هم خيلي خو    برخوردي بود و عرق مذهبي     بيان و خوش   خوش

وپا كرد كه او را بـا همـسرش          طرف دست   طرف و آن    خيلي ناراحت شد و اين    . چون همسرش هم زندان بود    . ها متمايل شده   به ماركسيست 
ي ديگري اشرف دهقان را كه يكي        ه بودند كه با عده    همسر او را هم به اين عنوان گرفت       . مالقات بدهند تا با او صحبت كند و او را برگرداند          

باألخره چند جلسه رفت با همسرش صـحبت كـرد و او را از گرايـشات كمونيـستي                  . ها بود، از زندان فراري داده بودند        از سران كمونيست  
 آقـاي محمـدي خـوب    د، بـا ايـن  ولي آقاي رباني چون با مجاهدين خيلي بد بو      . آقاي محمدي خيلي آدم مذهبي و متعبدي بود       . نجات داد 

بعد كتاب كه آوردند داخل زندان، آقـاي        . كرديم  اما من و آقاي انواري و آقاي مهدوي و آقايان ديگر با او بد برخورد نمي               . كرد  برخورد نمي 
در . گفتم   تا درس مي   يعني دو . آقا رضا را شروع كردم، بعد درس اسفار هم شروع كردم            گفتند، من هم كتاب طهارت حاج       طالقاني تفسير مي  

كردنـد، ولـي بحـث طهـارت      البته همـان اول در مباحـث خمـس هـم شـركت مـي              . كردند  اهللا طالقاني هم شركت مي      درس اسفار من، آيت   
ي فلسفه از مبحث حركت اسفار گذاشته بوديم و من مبحـث نفـس اسـفار را درس                   با آقاي گرامي و آقاي رباني هم يك مباحثه        . آمدند  نمي
در درس من، آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي محمود مروي         . اهللا خميني خوانده بودم     ها را با مبحث معاد، قبالً پيش آيت         اين قسمت  .گفتم  مي

  .كردند سماورچي، آقاي محمدباقر فرزانه، آقاي حسين غزالي، آقاي محسن دعاگو، و بعضي افراد ديگر شركت مي

كرد كه چه چيزهـايي از ايـن آيـه             مي يك بررسي  به ها را يك   آيه. كرد  روي قرآن كار مي   ضمناً، آقاي هاشمي اين اواخر شروع كرده بود         
  .داشت كه گويا اآلن هم داده است به بعضي افراد روي آن كار كنند هايي هم برمي شود و فيش استفاده مي

اسـتعداد بـود و اآلن در        يلـي خـوش   حيدريـه اسـت و خ       آقاي جالل رفيع بود كه اهـل تربـت         جا بودند،   ي افراد ديگري كه آن      از جمله 
آشيخ قدرت عليخاني و آقاي قريشي اهـل   . خواند  العقول را پيش آقاي گرامي مي      ايشان فلسفه و تحف   . نويسد  ها گاهي چيزهايي مي    روزنامه

 بادامچيـان، سـيد اسـداهللا    ي كساني كه در آن ايام آنان را نزد ما آوردند و تـا مـدتي بودنـد، آقايـان اسـداهللا                  و باز از جمله   . خمين هم بودند  
الجوردي، محمد كچويي، مرحوم حاج مهدي عراقي، وحيد فرزند مرحوم الهوتي، سيد هادي هاشمي داماد من، سيد رحيم خانيان، محسن                    

اد، موحـدي سـاوجي، مرحـوم شـيخ غالمحـسين حقـاني، سـيد عبـاس                 ژن دوست، نفري داماد دكتر محمد صادقي، سيد احمد هاشمي         رفيق
  .اي، مرحوم سماورچي، حسين غزالي، محمدباقر فرزانه، و محسن دعاگو بودند  مرحوم علوي خوراسگاني، مرحوم حسين رامشهساالري،

  اهللا طالقاني خاطراتي راجع به زندگي آيت

ايـد،   با ايـشان بـوده    مناسبت نيست شما كه در شرايط سخت و دشوار            اهللا طالقاني فرموديد، بي     اكنون كه شما خاطراتتان را راجع به مرحوم آيت        
هر كـس يـك داوري   . چون شخصيت ايشان در عين شهرت، از جهات گوناگون خيلي مبهم است    . يك تحليلي از شخصيت ايشان داشته باشيد      

  .بد نيست ما ايشان را از زبان شما بشناسيم. خاصي نسبت به شخصيت ايشان دارد

اهـل  . آدم بسيار متعبـدي بـود     . ذوق تفسير و حديث ايشان خيلي خوب بود       . ي بود ا ، مرد بسيار وارسته   )عليه  رحمةاهللا(اهللا طالقاني     آيت
در زندان كه نمـاز جماعـت راه انـداختيم، ايـشان         . مقيد بود نمازش را اول وقت بخواند      . خواند  شد نماز شب مي     ها بلند مي    شب. تهجد بود 

. هـا بـد بـود       خيلي با نظام و حكومت شاه و دولتي       . كرد  ركت مي خواندم كه ايشان ش     من در زندان نماز جمعه هم مي      . كرد  مرتب شركت مي  
يك روز ما يواشكي ساعت ايشان . با اين كه ساعت طبق احتياج است. تغيير داده بودند، ايشان ساعتش را تغيير نداده بود    حتّي ساعت را كه     
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ايشان ناراحت شد كه چـرا ساعتـشان را         . تان را قضا كنيد   بعد به ايشان گفتيم نماز    . را تغيير داديم، ايشان پا شد سر ساعت نمازش را خواند          
وجه  هيچ حاضر نبود به. با دستگاه واقعاً مخالف بود. ي سلحشوري داشت روحيه. ايشان هم بسيار متعبد بود، هم خيلي انقالبي      . ايم تغيير داده 

رفـت و   ها راه مـي  آن با . گرفت گرم مي»  او نظير لك في الخلقاما اخ لك في الدين   «ي نيروهاي مبارز، بر اساس        با همه . ها امتياز بدهد    آن  به  
يادم هست در زنـدان مـا بـه         . مشرب بود  ايشان در عين حال، انساني متواضع و خوش       . اهللا طالقاني را قبول داشتند      ها هم آيت    آن  . زد  قدم مي 

ولـي آقـاي طالقـاني را چـون يـك           .... شستيم و   ها را مي   كشيديم، ظرف   كرديم، غذا مي    ي بند را نظافت مي     محوطه. كرديم  نوبت كارگري مي  
گفت گـشتيد يـك    ايشان به شوخي مي. به ايشان گفته بودند بنشينند سبزي پاك كنند .  ناراحتي داشتند، از اين كارها معاف كرده بودند        مقدار

خواسـتند   اي مي يك عده«: گفت دم كه ايشان ميبعد من داستاني را از مرحوم حاج ميرزا علي آقا شيرازي نقل كر. كار مشكل را به من داديد 
 او گفته    .آتش فوت كردن هم كار تو     : به او گفتند  . ها بود   آن  هم در بين    ) شكري لب(يك آدم افلح    . به مسافرت بروند، كارها را تقسيم كردند      

چـون كـارگري حـداكثر    . گفتنـد  ي درست هم ميالبته آقاي طالقان. تر بود را به من داديد چه از همه سخت بود گشتيد در ميان همه كارها آن      
  .اي يك روز بود، ولي سبزي پاك كردن هر روز بود هفته

  يادماندني شبي به

گاهي اوقات در زنـدان دور      .  در قسمت مربوط به زندان، اين مطلب را هم عرض كنم كه هم يك خاطره است و هم تنوعي باشد                    حاال
بنا شد هر كس بـا آواز يـك بيـت شـعر             . دور هم جمع شده بوديم    . ي شعبان بود    شب نيمه . منشستيم و به قول معروف، گعده داشتي        هم مي 
آقاي هاشـمي بـدتر   . خواندم من هم خيلي بد مي. خواند آقاي طالقاني خيلي بد مي. خواندند؛ براي تفريح الزامي بود كه همه بايد مي  . بخواند

ايشان خيلي جـوان خوشـمزه و بااسـتعدادي         . خواند  آقاي جالل رفيع هم بد نمي     . اندخو  آقاي الهوتي نسبتاً بد نمي    . خواند  از هر دوي ما مي    
آقـا    رفـت، بـه او گفتنـد حـاج          زبان منبر مي   ي ترك   در كرج يك طلبه   . يك داستان برايتان بگويم بخنديد    «: هايش گفت   او ضمن صحبت  . بود

فردا شب منبر رفـت و      . گويم  شاءاهللا فردا شب مي     گويي؟ گفت ان    ميها ن   آن  اند، شما روي منبر يك چيزي عليه         ها خيلي زياد شده     كمونيست
انسان از اسمش چيـف   . كمونيسم نمنده؟ ماركسيسم نمنده؟ ايسالم ايسالم كمونيسم تف ماركسيسم ام، ايسالم          : ي تركي گفت   با همان لهجه  

  .ها هم گاهي داشتيم از اين برنامه» . كرديبعد از منبر آمد پايين و گفت خوب منبري رفتم؟ گفتند آره خيلي خوب ردشان. چند مي

  انگيزي بين نيروهاي مبارز تالش ساواك براي تفرقه

به مالقات شما   ) بازجو(در همين زمان كه حضرتعالي در بازداشت آخري در زندان اوين بوديد، گويا آقاي عبدالرضا حجازي به همراه ازغندي                    
اوالً بفرماييد كه آيا اين قضيه درست است يا نه، ثانيـاً در  . ط با وهابيت صادر شده بود، به شما دادند       اي را كه از امام خميني در ارتبا        آمده و نامه  

  ها از اين كار چه بوده؟ ثالثاً در آن شرايط مبارزه، هدف حضرت امام از صدور اين نامه چه بوده است؟ آن صورت صحت، هدف 

ون آن مطرح بود و ما و دوستانمان تقريباً متهم بـوديم بـه طرفـداري از وهابيـت و               و مباحث پيرام  » شهيد جاويد «ي    در آن زمان، مسأله   
هـم زيـر    ) داماد امام (آقاي اشراقي   .  خوبي نبود  تها در آن شرايط، به نظر من، چيز       من. ي امام يادم نيست     من اآلن تفصيل نامه   . گونه مسائل   اين

نشسته ) بازجوي ساواك (را صدا زدند كه مالقات داري، من رفتم ديدم ازغندي           آن چيزهايي حاشيه زده بود و جريان اين بود كه يك روز م            
شنيدي كه اخيـرا آقـاي      «: بعد آقاي حجازي گفت   . باألخره ما نشستيم و حال و احوال كرديم       » .اند مالقات شما   آقاي حجازي آمده  «: و گفت 

ازغنـدي  » دهيد بدهم به ايـشان؟      اجازه مي «: د و به ازغندي گفت    بعد آن را از جيبش درآور     » اي نوشته راجع به مسائل وهابيت؟      خميني نامه 
خالصه او نامه را بـه مـن   » .بده. خوب، مانعي ندارد «: ازغندي گرفت و خواند و گفت     . ها بازي بود    حاال مثل اين كه تمام اين     » .ببينم«: گفت

بـاألخره بـوي فتنـه و تفرقـه از آن     . ن در زندان پخـش بـشود  ها اين بود كه اين نامه توسط م آن گويا هدف . داد و من آن را بردم داخل بند    
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اهللا خمينـي   كس بروز ندادم و تعجب كـردم كـه آيـت         نامه را گذاشتم زير تشك و آن را به هيچ         . كس نگفتم   من هم جريان را به هيچ     . آمد  مي
  .اند چطور در اين شرايط، اين نامه را نوشته

  ي نماز جمعه در زندان اقامه

لطفاً جزئيات آن را بيـان نماييـد و بفرماييـد چـه كـساني        . فرموديد   حضرتعالي گويا در زندان اوين نماز جمعه اقامه مي          فرموديد، كه اشاره   چنان
  كرديد؟ ها چه مطالبي را بيان مي كردند و معموالً در خطبه شركت مي

بعد صحبت شد كـه     . كردند   مي ادم، سايرين هم اقتد   نماز من بو   پيش. خوانديم  ها نماز جماعت مي     معموالً ما در ايام هفته، ظهرها و شب       
 روز اول، تا مـن      .باألخره نماز جمعه هم شروع كرديم     . چون حداقل افراد نماز جمعه هفت نفر، بلكه پنج نفر است          . نماز جمعه هم بخوانيم   

» شـوي؟   نشيني و بعد بلند مي       مي اين ديگه چه بازي است كه وسط سخنراني       «: اش گرفت و گفت    بين دو خطبه نشستم، آقاي الهوتي خنده      
ي مـسائل نظـر       اين كه اسالم در همه    . گفتم  ها مسائل مختلف روز را مي      در خطبه » .اش اين است كه بايد بين دو خطبه نشست         قاعده«: گفتم

 يك نمـاز عيـد فطـر هـم          گويا. باألخره پنج شش نماز جمعه خوانديم     . توجه بود و از اين قبيل مسائل        دارد و نبايد به مسائل عالم اسالم بي       
  .ولي بعد از طرف مسؤولين زندان، اين برنامه را تعطيل كردند. خوانديم

  ها و مشكل نجس و پاكي زندگي مشترك با كمونيست

  .از مشكالت داخلي زندان برايمان بگوييد

كرديم، تعدادي كمونيـست      ي مي چون اين اواخر در بندي كه زندگ      . يكي از مشكالتي كه ما در زندان داشتيم، مشكل نجس و پاكي بود            
فر كه اول جزو حزب ملل يا مؤتلفه بود و بعداً جذب مجاهدين شده بود و جزو                  بعضي از اعضاي مجاهدين، مثل عباس مدرسي      . هم بودند 

چيز را    ها همه   آن    چون. باألخره براي ما در آن محيط بسيار مشكل بود        . ها را قبول نداشتند     آن  ي نجس و پاكي و نجاست         مسأله. گروه ما بود  
ها آفتابه را     اين. در يك بشكه آب ريخته بودند     . يك بار در زندان آبش قطع شده بود       . كردند و طبعاً ملتزم به موازين اسالمي نبودند         قاطي مي 

ي كه در آن بنـد مـدتي        ي افراد   از جمله . كرد  داشتند و اين امر مشكالتي را براي ما ايجاد مي           حتّي با يك ظرف برنمي    . زدند در اين بشكه     مي
چون چراغ نداشتيم   . جا بودند   دوست آن  مدتي هم آقاي حاج سيد رحيم خانيان و آقاي حاج محسن رفيق           . شاهي بود  با ما بودند، آقاي عزت    

 ماسـت  ي هـا مايـه   آن شـد، بـه    بعد كه مقداري شيرها گرم مي  . گذاشت زير شير آب گرم      دوست شيرها را مي    شيرها را گرم كنيم، آقاي رفيق     
مرحوم شيخ عباس تهراني  با دوست را همراه با آقاي نفري و آقاي خانيان، در ارتباط آقاي رفيق. كرد زد و به اين شكل ماست درست مي     مي

  .جا آورده بودند به آن) اندرزگو(

  ي مجاهدين موضع مرحوم محمد منتظري درباره

   داشت؟آيا اين آقاي نفري همان كسي نيست كه مدتي در لبنان اقامت

گويا . يك دستش هم آسيب ديده بود     . دانست  عربي هم خوب مي   . بله؛ ايشان داماد آقاي دكتر محمد صادقي است و مدتي در لبنان بود            
يـك  . جا آوردندش بنـد يـك   ايشان اول در بند دو بود، بعد از آن    . ايشان با محمد خيلي مربوط بود     . مواد منفجره در دستش منفجر شده بود      

و بـاألخره   » با ايشان چه كار داري؟    «: گفتم» اهللا منتظري كجاست؟    آيت«: كردم، ديدم يك نفر آمد پيش من و گفت          اشتم مطالعه مي  روز من د  
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نه، من خيال كردم اآلن با يك آقايي با يك وضع و قيافه و   «: گفت»  من شاخ دارم؟   مگر«: گفتم» تويي؟«: گفت. بعد از اصرار گفتم من هستم     
بـراي ايـن كـه    . فهمـد  قدر محمد را حاال آدم مـي «: گفت آقاي نفري مي. جا بود  مدتي آن . باألخره با ما رفيق شد    » .شوم  ميتشكيالتي مواجه   

هـا    هـا درسـت نيـست، ايـن         گفت اين   اما محمد مي  . نگريستند  ي افراد با اعجاب به آن مي        وقتي كتاب شناخت مجاهدين آمد، در نجف همه       
ولـي  . ما همه از محمد عصباني شده بوديم      «: گفت  ايشان مي » .هايشان زياد است   گري در نوشته   ا مطالب مادي  ه  اين. افكارشان انحرافي است  

راسـتش  . اين را آقاي نفري در زندان براي من تعريف كرد» .فهميديم وقت نمي تر بوده و ما آن فهميم محمد دركش از ما خيلي بيش        حاال مي 
  .بعد كه اين مطلب را شنيدم، خيلي خوشحال شدم. ها افتاده باشد رج از كشور، در دام اينمن نگران بودم كه مبادا محمد در خا

  آيا شهيد محمد نزد حضرتعالي فلسفه هم خوانده بود؟

يادم هست يك بار براي ايشان و آقاي سيد هادي هاشمي، بـه  .  خوانده بوديدآبا  پيش من و مقداري پيش آقاي محمد شاه؛ مقداري بله
: مـن عـصباني شـدم و گفـتم        . مطلبي پيش آمد، مرحوم محمد به يكي از علمـا تـوهين كـرد             . گفتم  صي در منزل درس اسفار مي     طور خصو 

گاهي اوقات راجع به بعضي مسائل فلسفه با مـن          . محمد خيلي باهوش بود   » .تو كار خودت را بكن    . باباجون، تو به كسي كار نداشته باش      «
  .االنتقال بود يانات سياسي هم خيلي تيز و سريعراجع به مسائل و جر. كرد بحث مي

  صدور فتوا در ارتباط با نجاست و پاكي

اي  در اين اواخر گويا يك اعالميه. آمد هاي سياسي در زندان پيش مي ي آخر، مباحث عقيدتي و مجادله       هاي زندان، مخصوصاً دوره     در طول سال  
. هـا صـادر شـد    ديد، در ارتباط با نجاسـت و پـاكي و ضـرورت پرهيـز از ماركسيـست             جا بو   از طرف بند يك زندان اوين كه حضرتعالي در آن         

گونه كه مستحضر هستيد، اين اعالميه هم قبل از انقالب در ميان نيروهاي سياسي بازتاب زيادي داشت و هم بعد از پيروزي انقالب خيلي  همان
  .اي به ياد داريد بفرماييد ي اين اعالميه، خاطره چه درباره چنان. تها و جزوات از آن سخن به ميان آمده اس مطرح بود و در بعضي كتاب

ها  در زندان اوين، صحبت بود كه در زندان قصر زندگي مذهبي          . اين بيان يك فتوا، يا به عبارت بهتر، يك تصميم بود          . البته اعالميه نبود  
ما ايـن كـار   . غذا شوند ها هم آن ها با هم باشند و با        با ماركسيست تر نظر مجاهدين بود كه        البته اين بيش  . ها با هم مخلوط است      و كمونيست 

ي  هـا مـسأله   آن  . غـذا شـويم    كاسه و هـم    ها هم   آن  گفتيم بايد نجاست و پاكي رعايت شود و حاضر نيستيم با              كرديم و مي    ها را محكوم مي     آن  
. ي مذهبي خودمان را حفظ كنيم       ما ما بايد در عين حال جنبه      گفتيم وحدت به جاي خود، ا       ما مي . كردند  ي مبارزين را مطرح مي      وحدت همه 
مـا  . اصطالح بايكوت كردند   روي اين جهت، مجاهدين با ما مخالف شدند و ما را به           . كردند  ها از نجاسات قطعي نيز اجتناب نمي        كمونيست

. غذا شد كاسه و هم ها هم گفتيم نبايد با كمونيست  فقط مي ما. اي در كار نبود    و االّ اعالميه  . هم هفت نفر بوديم كه اين تصميم را گرفته بوديم         
 سروصدا كردنـد و بـه عنـوان         ولي مجاهدين . اند آمد تعدادي از سازمان مجاهدين ماركسيست شده        اين در شرايطي بود كه هر روز خبر مي        

ولـي  . بـراي رعايـت پـاكي و نجـسي        كردند و باألخره اين يك تصميم خصوصي بود از طـرف جمـع مـا                  روي آن تبليغات مي   ... ارتجاع و 
  . نبودوگرنه مطلب مهمي. اي عليه ما تشخيص دادند و جوسازي كردند مجاهدين آن را بهانه

گويا در بندهاي ديگر زندان     . تر توضيح بفرماييد     اگر ممكن است جزئيات آن را بيش       اين هفت نفر كه اين تصميم را گرفتند، چه كساني بودند؟          
شد و در بيرون از زندان و بعد از انقالب هم آن را يكي از اقدامات شما در مبارزه با انحراف به  تواي حضرتعالي مطرح مياين مسأله به عنوان ف  

  .آوردند حساب مي

البته اين  . اين هفت نفر، من و آقاي طالقاني، آقاي رباني شيرازي، آقاي مهدوي كني، آقاي انواري، آقاي هاشمي، و آقاي الهوتي بوديم                    
وقـت   آن. كردنـد  ي نجاست كفار، از نجاسات مثل ادرار هم خيلـي پرهيـز نمـي    ها بود كه عالوه بر مسأله  فقط در رابطه با كمونيست     تصميم
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گفتيم مجاهدين خلق مسلمان هـستند        ما مي . كردند  ها معاشرت مي    كردند و با كمونيست     مجاهدين خلق هم كه پاكي و نجسي را مسخره مي         
هـا   لذا ما گفتيم مادامي كه شـما از كمونيـست   . كردند  ها اين را مسخره مي      آن  . سفره و هماهنگ نشود    ها هم   آن  وند و با    ها جدا ش    آن  و بايد از    

سر ما بگذارد و ما را اذيت كند، بعضي          خواست سربه   اتفاقاً دستگاه هم براي اين كه مي      . كنيد، با شما حاضر نيستيم زندگي كنيم        اجتناب نمي 
  .باألخره اين تصميم را ما هفت نفر گرفتيم. جا فر را مدتي آوردند آن مثالً همين عباس مدرسي. آورند بند ما ا مياز افراد مجاهدين ر

  .گفتند آقاي طالقاني در اين جريان دخالتي نداشته است آيا اين تصميم مكتوب هم شد يا نه؟ در زندان قصر و بندهاي ديگر، مي

آقاي طالقاني و آقاي ربـاني و آقـاي مهـدوي كنـي و     . ود و اين تصميم هر هفت نفر ما بود فقط يك تصميم ب   . اين جريان مكتوب نشد   
  .كرديم و مجاهدين عموماً در بند دو بودند ي پايين بند يك زندگي مي ها در طبقه ي باال و كمونيست ما در طبقه. همه بودند

  روي اين حساب، پس معاشرتي با هم نداشتيد؟ 

افـراد را   . آمدنـد بـاال     ي پايين خيلي مـي      ولي از طبقه  . رفتيم  تر پايين مي    ما از باال كم   . شد  وآمد مي   م، ولي رفت  در عين حال كه جدا بودي     
  .كردند جا مي  مرتب جابه

هـاي   ها سي چهل نفر بودند و در اتاق         آن  .  دو آوردند در بند يك     د، يك عده از مجاهدين خلق را از بن        ءيك وقت به عنوان تبعيد و ايذا      
از جهت اخالقي درست نيست كه به سراغ    . خواهند اذيتشان كنند    جا، مي   اند اين  ها را به شكل تبعيد آورده       ما گفتيم چون اين   .  جا دادند  پايين

هـا مربـوط      آن  تصميم بر اين شد كه آقاي الهوتي كه يك زمان با            . باألخره مسلمانند، شايد احتياج به پول و چيزي داشته باشند         . ها نرويم   آن  
باألخره واداشتيم ايشان عبا و عمامه پوشيد و گفتيم . پرسي كند ها و احوال آن شد، از طرف جمع ما برود سراغ  ها محسوب مي  آن   و جزو    بود

م كه اين وضع براي شما پيش آمده، اگر پولي يا امكاناتي            سفيجا و بگو آقايان همه سالم رساندند، ما در خدمت شما هستيم و متأ               تو برو آن  
يكـي  . آقايان سي چهل نفر بودنـد     . من رفتم پايين  «: آقاي الهوتي رفت و برگشت و گفت      . جا داريم در اختيارتان بگذاريم      اهيد ما اين  خو  مي

طور در چشمان من نگاه  ها همين آن . عليكم ها گفتم آقايان سالم آن به . تعدادي در يك اتاق جمع بودند. خواند دراز كشيده بود، يكي آواز مي
وقـت  پرسي كنم كه يـك   ام از شما احوال گفتم من از طرف آقايان آمده. هاي من نگاه كردند طور در چشم   گفتم حالتون خوبه؟ همين    .كردند

نه حرفي زدند و نه جـواب  . كردند طور به من نگاه مي ها صحبت كردم، همين آن باألخره هرچه با    . طور به من نگاه كردند      همين. متأثر نباشيد 
ولي دو سه ساعت بعد، يك وقت من ديدم         . اين قضيه اتفاق افتاد   . به قول خودشان، ما را بايكوت كرده بودند       » .من هم برگشتم  . سالم دادند 

: شـد، آمـد دم اتـاق مـا و گفـت             آبادي، كه بعدها گويا كـشته شـد و از سـران محـسوب مـي                 ها به نام حسينعلي ايزدي نجف      يكي از همان  
اند، حاال ايـن     طور برخورد كرده    ما تعجب كرديم آقاي الهوتي از طرف ما رفته آن         . با ما خيلي گرم گرفت    و  » عليكم، حال شما خوبه؟    سالم«

ها به يك شكلي با مسعود رجوي كه در بنـد دو بـود تمـاس                  بعد مشخص شد كه اين    . خيلي تعجب كرديم  . كيرد  آمده به اين شكل گرم مي     
ها دعوا كرده بود كه چـرا بـه ايـن             آن  ي آقاي الهوتي را گفته بودند و مسعود رجوي با             يهها تشكيالتي بود و قض      آن  چون كارهاي   . اند گرفته

خواسـتند   بعد هم وقتي مـي .  بعد حسينعلي ايزدي را فرستاده بودند كه قضيه را به يك شكلي از دل ما بيرون بياورند     .اند شكل برخورد كرده  
  .احافظي كردنديكي آمدند با ما خد ها را از بند يك ببرند، يكي آن 

  آيا افرادي از سازمان مجاهدين خلق در زندان درگيري و برخوردي هم با شما داشتند؟

خواه  اول هفت نفر بوديم، بعد آقايان گرامي و معادي         .كرديم  اين اواخر در بند يك زندان اوين، ما ده نفر روحاني در يك بند زندگي مي               
هـا   جا آودند و ايـن  فر را يك مدتي به آن محمد تشيد و عباس مدرسي مان مجاهدين، يعني عليبعد دو نفر از ساز . و كروبي نيز اضافه شدند    

انـد كـه مـا را        ها را عمـداً آورده      احساس كرديم كه اين   . كردند  كرديم، مسخره مي    ها اجتناب مي    به يك شكلي كارهاي ما را كه از كمونيست        
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يعنـي  . اتفاقـاً يـك روز مـن كـارگر بـودم          . يگري هم آورده بودند بـه نـام لوالچيـان         يك جوان د  . اصطالح تضاد ايجاد كنند    اذيت كنند و به   
وقتـي رفـتم غـذا بگيـرم، ديـدم يكـي از ايـن               . ها و ساير كارهاي زندان بـا مـن بـود           مسؤوليت آوردن و قسمت كردن غذا و شستن ظرف        

مـرغ يـا    آمـدم تخـم  . ها را نياوردم من خورش بادمجان . آن روز غذا خورش بادمجان بود     .  را آورد و زد در ظرف غذا       اش ها مالقه   كمونيست
فر خيلي اصرار داشت كه امروز غذا خورش بادمجان بوده و بايد             عباس مدرسي . چيز ديگري درست كردم و به همراه برنج آوردم سر سفره          

ولي او اصرار داشـت     . يه را بگويم  خواستم علت قض    من نمي . ام من گفتم حاال غذاي بهتري براي شما درست كرده        . خورش بادمجان بياوري  
خواست از اين مسأله يك  او مي . خالصه نزديك بود كه بر سر اين مسأله يك درگيري درست شود           . كه نخير، ما ببايد بفهميم علتش چيست      

  .ي سياسي بكند استفاده

  بازتاب تغيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين خلق در زندان

ويژه  ها، چه بازتابي در زندان، به آن  به دست واقفي  مثل وحيد افراخته و خاموشي و شهادت مجيد شريفتغيير ايدئولوژي سران مجاهدين خلق،
ها در اين ارتباط بود؟ و بفرماييد در آن زمـان برخـورد سـاواك بـا ايـن قـضيه            آيا تصميم اعالم جدايي شما از ماركسيست       در بند شما داشت؟   

  چگونه بود؟

رسـد و الزم اسـت نيروهـاي          تر بـه نتيجـه مـي        هاي فردي كم    در مبارزات سياسي، فعاليت   .  را تذكر دهم   جا الزم است يك نكته      در اين 
ها بر اساس ايدئولوژي خاصي متكي        ها به صورت جمعي و تشكيالتي انجام شود و چنان فعاليت            مختلف، متراكم و متمركز شوند و فعاليت      

وگرنه ممكن است تشكيالت از مسير صحيح منحرف        . الت نظارت كامل داشته باشند    باشد، قهراً بايد متخصصين آن ايدئولوژي بر آن تشكي        
ولي نه آنان به سـراغ اهـل علـم و متخصـصين مـسائل          . سازمان مجاهدين خلق در ابتدا بر اساس اسالم و مذهب تشيع تشكيل يافت            . شود

طلب و ناوارد افتاد و به انحراف كشيده شد و بـسياري از              رصت علم به آنان توجه كردند و قهراً كار به دست افراد ف            اسالمي رفتند و نه اهل    
ي علـم     تـو هـم از خـانواده      «: گفـتم . در اوين به جواني برخورد كردم به نام آخوندي        . نيروهاي جوان و فعال كشور، متأسفانه به هدر رفت        

: گفـت » اي؟ حاال چرا يكدفعه ماركسيست شده    . ديز  البالغه مي   آباد شنيدم، دم از قرآن و نهج        هاي نجف   چه از بچه    هستي و هم بر حسب آن     
  ».ما صددرصد تابع سازمانيم و چون سازمان تصميم به تغيير ايدئولوژي گرفت، من هم قهراً پيروي كردم«

 ها، تقريباً سبب شده بود كه دستگاه در مـا طمـع             آن  ي تغيير ايدئولوژي مجاهدين خلق و كمونيست شدن بعضي از افراد              باألخره مسأله 
جـا   آمـد آن  لـذا عـضدي خيلـي مـي       . ، تحقق پيدا كـرده اسـت      »ماركسيست اسالمي «گفت، يعني     ها مي   كرد آن چيزي كه سال      كند و فكر مي   

و بعد » .ها به افراد خودشان رحم نكردند ها از اول كمونيستي بوده، اين گفتيم زيربناي فكري اين ما مي «: گفت   مي .كرد  نشست صحبت مي    مي
بعـد  . انـد  كرد كه وحيد افراخته چه كرده، خاموشي چه كرده، بهرام آرام چه كار كرده، چه كـساني ماركسيـست شـده            يف مي ماجراها را تعر  

جـا شـما منبـر برويـد و           گـذاريم ايـن     ي احكام خدا نيـستيد؟ بياييـد مـا يـك منبـر مـي               كننده مگر شما مروج اسالم نيستيد؟ بيان     «: گفت  مي
. هـا را هـم قبـول نـداريم          آن  گفتيم مـا شـما را قبـول نـداريم،             رفتيم، مي   ما هم با او كلنجار مي     » .كنيدها و مجاهدين را محكوم       ماركسيست

هـم  . روم آبـاد يـا هـر جـاي ديگـر منبـر مـي        من اگر آزاد باشم، در مسجد نجـف «: گفتم مي. رفتم مخصوصاً من با عضدي خيلي كلنجار مي     
گـوي شـما     شوم و حاضر نيستم سخن      گوي شما مي   جا اگر حرف بزنم سخن      اما اين . كنم  ماركسيسم و هم كمونيزم و هم شما را محكوم مي         

  ».بشوم

يكدفعه آمده بود   . جوري جذب كند   خواست ما را اين     به خيال خودش مي   . خورد  آمد و ناهار را با ما مي        همين عضدي گاهي اوقات مي    
اتفاقاً آن روز تشنج   . تر آوردند  جاست، ناهار آن روز را چرب        عضدي اين  دانستند   مي چون. آن روز كباب آوردند   . جا ماند   جا، ناهار هم آن     آن

: آقاي طالقاني گفتند  . عضدي خيلي وحشت كرده بود    . پريدم  داد و از جا مي      هاي شديدي به من دست مي      مرتب رعشه . من خيلي شديد بود   
وردند، از من معاينه    آمسار فاطمي را كه دكتر اعصاب بود        بعد تي » .بايد بگوييم دكتر اعصاب بيايد    «: عضدي گفت » جور شده؟  آخه ببين چه  «
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اتفاقاً يك دختري آمد به پيشاني من يك چيزي كـه بـراي             . خواستند عكس و نوار مغز بگيرند       مي.  ارتش 501بعد مرا بردند بيمارستان     . كرد
» .آقا مرا ترساندي، حداقل خبر كن     «: گفت. تر طرف  آني خدا دو متر پريد       پرستار بنده . بندند، ببندد كه يكدفعه تشنج مرا گرفت        نوار مغز مي  

جـا    باألخره اين عضدي خيلي آن    » .اند جا آورده   اصالً به خاطر همين مرا به اين      . افتد  اختيار اتفاق مي    بي. خبركردني نيست كه خبر كنم    «: گفتم
دانستيم كه او به دنبـال چيـست؛ ايجـاد      ولي ما مي.گفت ها مي مرتب از خطر كمونيست . اصطالح ما را با خودش هماهنگ كند       آمد كه به    مي

  .اختالف علني در داخل زندان

  ي مسلحانه تأييد مشي مبارزه

 يكي بحران ايدئولوژيك بود كه با ماركسيـست شـدن تعـداد زيـادي از اعـضاي سـازمان مجاهـدين خلـق،                        .آن زمان دو تا قضيه وجود داشت      
ي   گفتند بايد به شـيوه      ها مي   ي مسلحانه كه بعضي    يش آمده بود، و ديگري ترديد در مشي مبارزه         و هواداران اين سازمان پ     خصوص براي اعضا    به

  نظر شما در اين ارتباط چگونه بود؟. ها معتقد بودند با خشونت و به طور قهرآميز سياسي مبارزه كنيم و بعضي

با مجاهدين، قبـل از ايـن كـه تغييـر ايـدئولوژي             . ديمي مسلحانه تحت شرايط خاصي مخالف نبو       وقت، ما اجماالً با اصل مبارزه       در آن 
كـرديم و     ها كمك مـي     آن  هاي    شدند، ما به خانواده     ها به عناوين مختلف دستگير مي       آن  حتّي وقتي بعضي از     . بدهند، اجماالً مخالفتي نداشتيم   

م كنند، آمدنـد در منـزل مرحـوم آقـاي شـريعتمداري      نژاد و رفقاي او را اعدا خواستند مرحوم حنيف    ها زماني كه مي     آن  هاي    يك بار خانواده  
حتّـي همـسر مـن بازداشـت شـد و بـه همـراه               . هـا همـدردي كردنـد       آن  ها شدند و با       آن  هاي ما هم رفتند قاطي        متحصن شدند، زن و بچه    

دوز اسـت، او را آزاد كـرده    فـش  پرسيده بودند شوهرت چه كاره اسـت، گفتـه بـود ك   بعد از او. ها او را برده بودند شهرباني آن هاي   خانواده
  .بودند

. ها و تغيير ايدئولوژي مخـالف بـوديم        ها به ماركسيست    آن  كه با گرايش      چنان. هاي آنان موافق نبوديم    ها و تندي   احتياطي  اما با برخي بي   
ـ . خواندند بعضي ديگر پشت سر عليرضا زمرديان نماز مي. ها شده بود آن  آقاي الهوتي يك مدتي عضو       ان بعـداً مرتـد و ماركسيـست    زمردي

هاي باالي سازمان به او دستور داده بودند كه به صورت تـاكتيكي نمـاز          او از كساني بود كه سه سال بود ماركسيست شده بود و از رده             . شد
اما براي حفظ . دانستيم آمد و براي پيشرفت كار هم آن را الزم مي ي مسلحانه خوشمان مي    خالصه، ما در آن شرايط اجماالً از مبارزه       . بخواند

  .حقوق و در چهارچوب اسالم و اهداف انقالب اسالمي

  اصلي شدن مبارزه با ماركسيسم براي بعضي افراد

هاي مختلف براي بعضي اين شبهه پيش آمده بود كه اآلن خطر اصلي كمونيستتها هستند و بايد با رژيم و ساواك                      در آن زمان، در بندها و زندان      
در بند شما ايـن نظريـه تـا چـه انـدازه رواج              . ها به دست آيد     رد تا امكان آزادي از زندان براي مبارزه با مرتدين و كمونيست           به نوعي سازش ك   

  داشت؟

كردند كه ما براي دين و مذهب داريم با اين رژيم مبارزه   بعضي داشتند به اين معنا تمايل پيدا مي       . ي سازش بود   جا هم اين زمزمه     در آن 
در همـين ارتبـاط     . گرفت  كم در مغز بعضي افراد جا مي        اين كم . ها مبارزه كرد    ها خطرشان زيادتر است، بايد با اين        ن كمونيست كنيم و اآل    مي

مـا بـا ايـن نظريـه        . بود كه آقاي كروبي و آقاي عسكراوالدي و آقاي انواري و بعضي افراد ديگر حاضر شدند با انجام مقدماتي آزاد شـوند                     
در واقـع ايـن     . ها نظرشان اين بود كه باألخره بايد از بند نجات پيـدا كننـد، بعـد برونـد بيـرون آزادانـه مبـارزه كننـد                           آن اما  . مخالف بوديم 

در واقع يك راه توجيهي بـاز       . سرد كرده بود   ها را از مبارزه دل      ها بعضي   آن  تغيير ايدئولوژي   . العمل، در برابر آن افتضاح مجاهدين بود        عكس
امـا  . آقاي طالقاني و آقاي رباني هم مخـالف بودنـد  . اي با اين نظريه مخالف بودند و من هم با اين رويه مخالف بودم           عدهاما يك   . شده بود 
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بعد آقايـان را بردنـد در يـك    .  بنويسند و آزاد شوندها حاضر شدند يك چيزي اين آقايان و حتّي بعضي از اعضاي حزب توده و كمونيست        
ها گرفتند و در تلويزيون نشان دادند و در مطبوعات چاپ كردنـد و بـاألخره                  آن  ه شاه بكنند و عكس و فيلم از         اي كه ابراز وفاداري ب     جلسه

  .ها را به اين شكل آزاد كردند آن 

  ها را از اين كار نهي نكرديد؟ آن شما 

شـما خودتـان   . مصلحت آن اسـت گفت  گفت مصلحت اين است، يكي مي يكي مي. ي رفاقت بود مسأله. ي امر و نهي نبود جا مسأله  آن
گاهي اوقات آقاي رباني عصباني     . گيرد  داند و براي زندگي خود تصميم مي        نظر مي   جا هر كس خودش را صاحب       دانيد آن   ايد، مي  زندان بوده 

 و نظـر    مسأله اين بـود كـه شـما يـك رأي          . رفت  منتها خوب اين شيوه پيش نمي     . خواست با عصبانيت يك چيزهايي را بگويد        شد و مي    مي
  . هم يك رأي و نظرداريد، من

  نظر آقاي هاشمي رفسنجاني در اين مورد چه بود؟

اما مسأله اين است كه افرادي مثل آقاي انواري و آقاي عسكراوالدي عمرشان را در زندان گذرانده بودند و                   . ايشان هم موافقت نكردند   
 شكل بروند بيرون، بلكه كاري انجام بدهنـد و بهتـر بتواننـد خـدمت                 اين بهكردند و تشخيص داده بودند        واقعاً خسته شده بودند و فكر مي      

  .كنند و باألخره نيت آقايان خير بود و شرايط هم شرايط سختي بود

  .ها و حتّي بيرون از زندان داشت هاي مذهبي ساير زندان ي بچه ولي اين كار خيلي تأثير بدي در روحيه

  .ها نبودند فقط از ميان مذهبي. ها هم بودند البته از كمونيست. طور است بله؛ همين

  هاي ايران سرخ از زندان بازديد نمايندگان صليب

هـاي ايـران صـورت گرفـت و بـا       سرخ جهاني بازديدهايي از زندان ها در آمريكا، از طرف صليب در آن اواخر، بعد از روي كار آمدن دموكرات  
  .لي نيز اين مالقات صورت گرفت يا نه؟ و اگر صورت گرفت جزئيات آن را بيان بفرماييدآيا با حضرتعا. هايي داشتند زندانيان سياسي صحبت

منتها گـاهي بـا مـأمورين زنـدان         . آمدند  هاي مختلف زندان مي    الملل، هميشه افرادي به قسمت      سرخ و سازمان عفو بين      از طرف صليب  
مـن يـك مقـدار      . گفتيم  رين دنبالشان نبودند، ما خيلي چيزها را به آنان مي         آمدند و مأمو    هايي كه تنها مي    وقت  آن. آمدند، گاهي تنها بودند     مي

هـا از خودشـان هـستند و مطالـب را      گفتند ايـن  ها مي البته بعضي . گفتم  ها مي   آن  گاهي به انگليسي چيزهايي به      . انگليسي هم ياد گرفته بودم    
ها  آن ها و مسائل زندان را به        ي من و آقاي هاشمي و ديگران، مطالب و شكنجه         ول. گفتند  ها نمي   آن  گويند و لذا چيزي به        ها مي   آن  روند به     مي
الملل  افرادي از عفو بين«: يك بار با من شخصاً مالقات داشتند كه جريان آن به اين صورت است كه ازغندي مرا خواست و گفت            . گفتيم  مي

يكي گويا يوسفي،   . خواهيم مصاحبه كنيم    ند ما با دو نفر از زندانيان مي       ا حضرت و گفته    اند پيش اعلي   آمده) ترديد از من است   (بشر   يا حقوق 
باألخره مواظب باشيد حيثيت كشور را حفظ كنيد، مصلحت كشور را رعايت كنيد      . ها هاي كردستان و ديگري شما از از مذهبي         از كمونيست 

» .ها با فـردي ديگـر مـصاحبه كننـد     آن شما بگوييد . نم بگويمتوا من دروغ نمي«: من گفتم. گفت رويي و التماس مي خيلي هم با خوش   » ....و
حـضرت    حضرت خودش دستور داده با اين دو نفر صحبت كنند و مـن از طـرف اعلـي                   اند و اعلي   ها دو نفر را مشخص كرده       آن  نه،  «: گفت

  .ايت داشتند كه با ما مصاحبه كنندها خودشان از خارج كشور اسم ما دو نفر را داشتند و عن آن البته » .ام براي شما پيام آورده
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روز كه مرا خواستند، ديدم ازغندي، دكتر جوان، ثـابتي، و چنـد نفـر                آن   ولي فرداي . آيند  ها خودشان تنها مي     در ابتدا من فكر كردم اين     
يكي سؤال   او يكي . ژيك بود فردي هم كه از خارج آمده بود، اهل بل        . همه جلوي پاي من بلند شدند     . اند هاي ساواك نشسته   گنده ديگر از كله  

يكـي   يكـي .... آيا اين اتهامات مورد قبول شما بوده يـا نـه؟ و      . گفتم  مثالً شما را براي چي گرفتند؟ من جواب مي        . مترجم هم داشت  . كرد  مي
اين سؤال را   : يسي گفتم ها آيا شكنجه هم وجود دارد يا نه؟ من به انگل            ي مسائل را پرسيد تا باألخره رسيد به اين سؤال كه در بازجويي              همه
: گفـتم » .دانـستيم  آقاي منتظري، شما انگليسي بلد بوديد؟ چطور ما نمـي «: ازغندي گفت. يكدفعه او و بقيه خنديدند . توانم جواب بدهم    نمي

جم يك جور ديگر احتمال دادم متر. براي اين كه به مترجم اعتماد نداشتم      «: گفتم» چرا به انگليسي گفتي؟   «: گفت» .حاال من يك كلمه گفتم    «
  .باألخره اين آخرين سؤال او بود» .چيزي نگفتم. دري نكردم من كه پرده«: ها گفتم آن بعد هم به » .ترجمه كند

. اين بار تنها آمده بودند و مسؤولين زندان همراه آنـان نبودنـد            . هايي كردند   سرخ آمدند در زندان، سؤال      البته يك بار ديگر هم از صليب      
ما هم گفتـيم آن چيزهـايي را كـه    . كردند و شما چه جواب داديد هايي مي ها چه سؤال آن  كه  رفتند، آمدند ما را بردند بازجويي     ها    آن  بعد كه   

  .دانستيم گفتيم مي

  سرخ همين يك دفعه آمدند؟ از صليب

جـا   هست كه وقتي مأمورين زنـدان آن يك دفعه هم يادم . يكي دو دفعه با مأمورين زندان بودند    . ها چهار پنج مرتبه آمدند     نه، از صليبي  
آقاي هاشمي هم انگليسي كمي بلد      . تيمفگ ها مي   آن  چيز را به      وقت ما همه   آن. ها مجبور شدند بيرون بروند      آن  ها اعتراض كردند و       بودند، اين 

گفتيم اآلن  مي. داديم ها را شرح مي كنجهگفتيم ما را گرفتند، بعد زدند و انواع ش     ما مي . گفتم  من هم كمي انگليسي بلد بودم، مي      . گفت  بود مي 
  .گفتيم ها را مي ي اين جوري است، همه گيرند، مالقات چه گيرند، سخت مي جوري است، ايراد مي وضع زندان چگونه است، غذايش چه

  گرفتند؟ ها عكس هم مي  ها از جاي شكنجه آن 

  .كردند  يادداشت ميهميشه دو سه نفر بودند. كردند اما يادداشت مي. عكس يادم نيست

  ي سياسي ي هفده شهريور و اعالم روزه فاجعه

  ي زندانيان چه بود و چه كسي آن را پيشنهاد كرد؟ ي روزه مسأله

خواسـتيم در ايـن     پيش آمد و تعدادي در ميدان ژاله به شهادت رسيدند، مـا در زنـدان مـي         1357ي هفده شهريور      پس از اين كه قضيه    
گيـريم و ثـوابش را بـه روح       دردي كنيم، روي همين جهت اعالم كرديم كه در اين ارتبـاط سـه روز روزه مـي                  راز هم ارتباط با ملت ايران اب    

ي سياسي به پيشنهاد من بـود و سـاير    اين روزه. گيريم ي زندان را نمي كنيم و به همين جهت غذاي آشپزخانه شهداي هفده شهريور اهدا مي  
ها در اين جريان جا خورده بودند و ما در اين             كمونيست. خصوص غذا نگرفتن ما منعكس شد       يه، به كم اين قض    كم. دوستان هم قبول كردند   

كردند و ابراز همدردي بـا شـهداي هفـده شـهريور را قبـول       مسخره ميمجاهدين خلق اول اين كار را . كرديم ها بحث مي آن  قضيه خيلي با    
ها از بيرون هم انتظار حركتي از زندانيان را داشتند، آنان             هاي مختلف جا افتاد و خانواده       داناما بعد كه ديدند اين كار در بندها و زن         . نداشتند

باألخره جريان روزه چيزي بـود      . ها هم يك روز روزه گرفتند       آن  گويا  . براي اين كه از قافله عقب نمانند، يك حركت محدودي انجام دادند           
ما «: ايد؟ ما گفتيم   گيريد؟ چرا اعتصاب كرده      سرهنگي آمد، خيلي عصباني، كه چرا غذا نمي        بعد يك . كه در خارج از زندان انعكاس پيدا كرد       

  ».ايم، ثوابش را هديه كنيم به روح شهداي هفده شهريور ما روزه گرفته. ايم اعتصاب نكرده



  179  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

ن هفده شهريور اعالم همبـستگي كردنـد،   هاي ديگر، نظير بندهاي مختلف زندان قصر هم زندانيان سياسي مذهبي با جريا در زنداندر آن زمان،  
كردند با به هم زدن قاشـق و          جا هم اعضاي سازمان مجاهدين خلق تالش مي         در همان . منتها بعضي با روزه و بعضي با اعالم يك دقيقه سكوت          

  آيا در زندان اوين چنين مسائلي وجود داشت؟. ها اين سكوت را به هم بزنند بشقاب

  .همين روزه بود كه عرض كردم. طرح نبودي سكوت م جا مسأله در آن

  مالقات سران مجاهدين در آخرين روزهاي زندان

در ايـن مالقـات، چـه مطـالبي         . گويا در آخرين روزهاي زندان، مسعود رجوي و موسي خياباني، مالقاتي با حضرتعالي و آقاي الهوتي داشتند                
  ي اين مالقات فراهم گرديد؟ مطرح شد و چگونه زمينه

آقايان كروبي و انواري و عسكراوالدي و تعـدادي ديگـر هـم در آن               . اواخر، آقاي طالقاني را برده بودند در بهداري زندان قصر         در اين   
فقـط مـن مانـده بـودم و آقـاي      . آقاي هاشمي و آقاي مهدوي كني را هم به مناسبت چهارم آبان آزاد كردنـد . جريان، با عفو شاه آزاد شدند  

ب چهارم آبان در بند باز شد و مسعود رجوي و موسي خياباني و بيست سي نفر ديگر دنبالشان آمدنـد در بنـد                        يك وقت ديديم ش   . الهوتي
ها، و علي عرفا كه  آن نژاد كه قبالً پيش ما بود و به تقاضاي خودش رفته بود پيش  ها آقاي سيد احمد هاشمي آن  ي    از جمله . يك كه ما بوديم   

البته چند نفر افراد غير مجاهدين خلق هم        . ها آمدند پيش ما     و جزو حواريون مسعود رجوي شده بود، اين       ي حقاني بود      هاي مدرسه   از طلبه 
مسعود رجـوي كنـار مـن       .  آشكار شده بود   هاي پيروزي  اين در وقتي بود كه امام از نجف رفته بودند به پاريس و زمينه             . ها بودند   آن  در بين   

خالصـه  . شايد حدود دو ساعت طـول كـشيد       .  بعد مسعود رجوي شروع كرد به صحبت كردن        .نشست و موسي خياباني كنار آقاي الهوتي      
خواهد چه كنـد؟      حاال ايشان مي  . هاي او اين بود كه اآلن آقاي خميني رفته پاريس و مثل اين كه زمينه هست كه انقالب پيروز شود                     صحبت

ي كـشور     بـاألخره اداره  «: گفـت   مي. كه پيش آقاي خميني نيستم     دانم؟ من   خواهد بدهد؟ گفتم من چه مي       حكومت را به دست چه كسي مي      
توانند كشور را اداره      اي كه هم مذهبي هستند و هم تشكيالتي دارند و مي           اي كه آماده باشند دارد و تنها دسته        نياز به نيروي منظم و كاركشته     

شاءاهللا پيـروز شـديد، آن دسـته و     چه ان ام بده كه اگر چنانكنند، ما هستيم و شما كه پيش آقاي خميني نفوذ داري، يك جوري به ايشان پيغ        
يـك قـسمت    » .هاي مذهبي هستند، اين تيپ مجاهدين هـستند         توانند كشور را اداره كنند و اهداف شما را پياده كنند و آدم              تشكيالتي كه مي  

دانـم؟ ايـشان    من چه مي«: گفتم» واهد چه كار كند؟خ باألخره آقاي خميني حاال مي    «: باز گفت . عمده از صحبت آنان پيرامون اين مسأله بود       
  ».جا مثل شما در زندان هستم من اين. من خبر ندارم. البد فكرش را كرده. آدم عاقلي است

البته در آخر   .  مطالب را به من گفت     آقاي الهوتي گفت موسي خياباني هم عين همين       . بعد وقتي رفتند، من از آقاي الهوتي سؤال كردم        
هاي ما را غير از دو        طور نشسته بودند و صداي صحبت       بقيه هم همين  . ايم ديدن شما و هر ديدني يك بازديد هم دارد          ما اآلن آمده  گفتند كه   

كردم كه يـك جـوري        ها براي من سنگين بود و خداخدا مي         آن  واقعش اين است كه رفتن بازديد       . شنيد  سه نفر كه آن جلو بودند، كسي نمي       
  .وآمد بين بندها همان يك شب بوده است ي رفت اً همان فردا درها را بستند و گفتند برنامهاتفاق. بشود كه نروم

  آزادي از زندان اوين

 ماشـين كردنـد و آوردنـد در    مرا سـوار . يك روز گفتند تيمسار مقدم شما را خواسته است   . جا نمانديم   تر در آن    ما هم چند روزي بيش    
مـن پـنج سـال اسـت كـه در سـاواك       «: مرا نشاند و خيلي احترام كرد و گفـت   .  خيلي بزرگي بود   ساختمان. آباد سابق  مركز ساواك سلطنت  

مـن خبـر   . اند كه برگـردم سـاواك   و اآلن دوباره از من خواسته) اطالعات ارتشضدسازمان اطالعات و   (رفته بودم ركن دوم ارتش      . ام نبوده
اهللا طالقـاني دو      حـضرت و گفـتم فالنـي و آيـت           هـستيد، رفـتم خـدمت اعلـي       بعد كه فهميدم شما در زندان       . نداشتم كه شما زندان هستيد    
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» .وجود شما براي كشور الزم است     . گذاشتم شما زندان باشيد     من اگر بودم، نمي   . شخصيت بزرگوار هستند و صحيح نيست در زندان باشند        
البته توجه داريد اين در آن شريط بود كه عالئم          . آزاد كنيم ها گفت كه شما و آقاي طالقاني را قرار است            چيني خالصه بعد از اين مقدمه    .... و

ي خـود بيمنـاك بودنـد كـه ايـن            زد و امثال مقدم هم از آينـده         درپي مي  هاي پي  نشيني  پيروزي انقالب آشكار شده بود و شاه دست به عقب         
ايـن نـوع   «:  جريان هفده شهريور كـردم و گفـتم      اشاره به . عنوان نصيحت به او گفتم    من همان روز يك چيزهايي را به        . زدند  ها را مي    حرف

هاي سال در زندان نگـه داشـتيد، چـه     همه افراد را سال اين. گيريد العمل دارد و به ضرر شماست و از اين كارها نتيجه نمي             برخوردها عكس 
بعـد  » .گيرنـده نيـستم   ئل من تـصميم ولي در اين مسا. من هم با نظرات شما موافقم    . متأسفانه اين اشكاالت هست   «: گفت» اي گرفتيد؟  نتيجه
مگـر  «: گفت. ماند اند و اآلن آقاي الهوتي تنها مي ي افراد رفته همه. ي آقاي الهوتي را مطرح كردم كه ما چند نفر روحاني با هم بوديم          مسأله

ي الهـوتي را     دسـتور داد پرونـده    » .مبله، ما دو نفر با هم هستي      «: گفتم. داند  به شكلي كه گويا مسائل را نمي      » آقاي الهوتي هم زندان است؟    
اهللا طالقاني را هم از  آيت. بياوريد و او را هم آزاد كردند و باألخره مرا خيلي محترمانه سوار ماشين كردند و آوردند قم تحويل دادند و رفتند

  .1زندان قصر آزاد كردند

  دادگاه و دفاعيات

كمه شديد و دفاعيات شما آيا كتبي بود يا شفاهي؟ ايدئولوژيكي بود يا حقوقي؟ يا اين كه هاي شاه محا بفرماييد حضرتعالي چند مرتبه در دادگاه     
هـايي   گرفتيد يا نه؟ وكيل شما تسخيري بود يا تعييني؟ و به طور كلي چگونگي دادگـاه     كرديد؟ آيا وكيل مي     آميز برخورد مي   به صورت مصلحت  

  .شد توضيح بفرماييد را كه براي شما تشكيل مي

. كـردم  هـا برخوردهـاي تنـد هـم نمـي       از طرف ديگر، در دادگاه.ام وقت تملق كسي را نگفته   آيد و هيچ    اً از تملق گفتن بدم مي     من روح 
گفتم روحانيت خدمتگزار كشور و ملت است و شما داريد با اين كارهايتان             من مي . عموماً دفاعيات من به عنوان نصيحت و خيرخواهي بود        

گفتم اين روحانيت است كه مردم را نگـه           مي. كردم  ي مسلمين و ملت دفاع مي       من از اسالم و جامعه    . دهيد   مي اين نيروي خوب را از دست     
. كنيد خالف قانون اساسي اسـت       اين كارها كه شما مي    . اگر مردم دزدي نكنند، اگر خيانت نكنند، به خاطر تبليغات روحانيت است           . دارد  مي

مشروطه معنايش اين است كه مردم حق اظهارنظر دارنـد و آنـان             . نون اساسي حاصل مشروطيت است    قا. گاه بود  وقت تكيه   قانون اساسي آن  
گفتم شاه انگلستان فقـط   مي. كالم من در آن شرايط بود اين تكيه. شاه فقط بايد سلطنت بكند، نه حكومت   . بايد سياست كشور را تنظيم كنند     

كننـد    وزير اعتراض مي    دهد و مردم به كارهاي نخست       وزير انجام مي    كند و نخست   كند، اما كارهاي كشور را مجلس تصويب مي         سلطنت مي 
اگر انتقاد آزاد نباشد، كساني كه حرف حق        . انتقاد در كشور بايد آزاد باشد     . كنند  و در صورتي كه خالف نظر مردم عمل كند او را عوض مي            

وقت هم خودم را كوچك نكـردم و نگفـتم مـثالً               هيچ .زدم  ها مي    حرف از اين سنخ  . آيند  شوند و يك عده متملق پيش مي        زنند منزوي مي    مي
گفتم مـن مجـرم    قدر به من گفتند كه شما يك كلمه تقاضاي عفو كنيد، من مي           آن. وقت تقاضاي عفو نكردم     هيچ. حضرت هستم   ممنون اعلي 

گفتم من اصالً مجرم      مي. ك كلمه، يك چيزي بنويسيد    اصرار داشتند كه شما ي    . چند دفعه خواستند مرا آزاد كنند     . نيستم كه تقاضاي عفو كنم    
هـا    آن  ولـي مـا هميـشه خودمـان را طلبكـار            . خواستند ما را بـشكنند      ها مي   آن  . دانم  من خودم را طلبكار هم مي     . نيستم كه تقاضاي عفو كنم    

  .دانستيم مي

آن دفعه مـرا    . ي يازده نفري   پرونده بوديم؛ همان پرونده    يك بار با آقاي رباني هم     .  مرا دو دفعه در دادگاه محاكمه كردند       به طور رسمي،  
اما در دادگاه تجديدنظر به يـك سـال و نـيم تقليـل              . در دادگاه بدوي به سه سال زندان محكوم كردند و رئيس دادگاه، سرهنگ آگهيان بود              

گـشتيم، اسـتوارهايي    ، به شكلي كه وقتي برميما در دادگاه خيلي خوب دفاع كرديم . تمام رؤسا و قضات هر دو دادگاه، ارتشي بودند        . يافت

                                                
  . از زندان آزاد شدند1357حضرات آيات طالقاني و منتظري، در هشتم آبان ماه  1
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ها خدماتم را گفتم كه مثالً در زلزله چقـدر كمـك كـردم،               من در اين دادگاه   . گفتند احسنت، شما خيلي شجاع هستيد       كه همراه ما بودند، مي    
رئيس دادگـاه تجديـدنظر،     . كنيد  ميهايي كه خدمتگزارند به اين شكل برخورد          فالن جا را كه سيل برده بود چقدر خدمت كردم، شما با آدم            

گوييد؟ من هم يك مقدار براي او در مورد            آمد نشست و گفت اصالً شما چه مي         بعد از دادگاه  . الديني، اهل كرمان   سرلشكري بود به نام تاج    
 تحقير است براي ما و عواقب       كنند و چقدر مستشار نظامي دارند و اين يك          ها در ايران دارند چه مي       استقالل كشور و اين كه اآلن آمريكايي      

جا زنـدان هـستيم و از ايـن چيزهـا خبـر              ديدم اشك در چشمانش جمع شد و گفت آقا ما اين          . ها را براي او توضيح دادم      سوء اين سياست  
ما را محكوم   خواهي از اين كه      بعد شروع كرد به معذرت    . گذارند و ما مجبور هستيم روي آن نظر بدهيم          يك پرونده را جلوي ما مي     . نداريم
در دادگـاه   .  بودنـد  در دادگاه بدوي، هيأت قضات سـه نفـر        . زديم  هاي خودمان را مي    خالصه اين كه ما هميشه خيلي محكم حرف       . اند كرده

ر ما خودمان بهتـ   . كردند  ها خودشان وكيل معين مي      آن  . گفتيم ما پول نداريم وكيل بگيريم       راجع به وكيل هم مي    . شدند  تجديدنظر پنج نفر مي   
  .كرديم از وكيل دفاع مي

  اسم وكيل شما چه بود و چگونه از شما دفاع كرد؟

  .يك بار سرهنگ خلعتبري وكالت ما را به عهده گرفت و اتفاقاً خوب هم دفاع كرد

   كرد؟ي دوم حضرتعالي در دادگاه بدوي به چند سال زندان محكوم شديد و آيا اين محكوميت در دادگاه تجديدنظر كاهش پيدا در مرتبه

ي يك سـال و   من در محكوميت اول، همه. ي بعد، من به ده سال زندان محكوم شدم؛ هم در دادگاه بدوي و هم در تجديدنظر     در دفعه 
  .در محكوميت دوم هم تقريباً سه سال و نيم زندان كشيدم كه به اوج مبارزات قبل از انقالب خورد و آزاد شديم. نيم زندان را كشيدم

  ن در سازندگي انساناثر مثبت زندا

آورد فكري و معنوي داشـتيد؟       ي مثبت و دست     هاي خود چه تجربه     به عنوان آخرين محور در اين موضوع، بفرماييد حضرتعالي از دوران زندان           
  احساس غـبن و    دانيد؟ يا برعكس، از اين كه قسمتي از عمر خود را در زندان گذرانديد               ي زندان را در زندگي خود مؤثر مي         آيا مجموعاً تجربه  

  كنيد؟ خسران مي

. اگر كسي بخواهد ورزيده و پختـه بـشود، جـايش در زنـدان اسـت               . ي من، در شرايطي مثل زمان شاه، زندان يك كالس بود            به عقيده 
ها فراهم    آن   با   وگو و همنشيني    ها ندارد و امكان ديدن و گفت        آن  تواند ببيند، در بيرون دسترسي به         خيلي از افرادي را كه انسان در زندان مي        

ي خـود را     افـراد جـوهره   . زنـد   با زنـدانيان سـروكله مـي      . كند  انسان با روحيات مختلف برخورد مي     . شود  در زندان، تبادل فكري مي    . نيست
كس، مثل دهد و بعضي برع چيز را لو مي جا با دو تا تهديد و شالق همه آورند آن   يك كسي را كه در بيرون خيلي ادعا دارد، مي         . شناسانند  مي

هـاي   شود و توجهش به انگيزه      خصوص در سلول كه از جاهاي ديگر بريده مي          به. گيرد  زندان رعب را از انسان مي     . شوند  تر مي  فوالد آبديده 
  .ها ترسي نداشتم بود كه اصالً از اين ام يك جوري من الحمدهللا روحيه. گردد تر مي دروني خود و به خدا بيش

در راه كـه    . بـرد پـيش تيمـسار مقـدم         مرا سوار ماشين كرد، مي    ) بازجوي ساواك (بودم، يك بار دكتر جوان      قلعه كه     يادم هست در قزل   
» چرا؟«: گفت» .غير مسلمان نه، ولي مهدورالدم هستيد     «: گفتم» .دانيد  شما آخوندها اصالً ما را غير مسلمان و مهدورالدم مي         «: رفتيم گفت   مي

اگـر مـن   . گيريـد  ي ما و ما را مي ريزيد در خانه و شما به زور مي    . ر حرم، من دخل عليك حرمك فاقتله      براي اين كه پيامبر فرمود الدا     : گفتم
كـردم    نصيحتـشان مـي   . كـردم   هـا را نمـي      آن  وقت چاپلوسي     من هيچ » .رسد  منتها ساواكي هستيد، زورم نمي    . كشتم  قدرت داشتم، شما را مي    

  ».آخرش حق پيروز است. م به سقوطيدآخرش محكو. اين كارهايتان اشتباه است«: گفتم مي
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. دهـد   كند، هم يك شجاعت و ساختگي به انـسان مـي            هم انسان با افراد و روحيات مختلف برخورد مي        . سازد  خالصه زندان آدم را مي    
 باشـد تـا از      هـا را ديـده     چه بخواهد در جامعه وجودش مؤثر باشد و در مسير زندگي تكليفش را بداند، بايستي اين صـحنه                   انسان اگر چنان  

روي اين . اهداف بزرگي داشتيم. واقعاً قصدمان خدا و دفاع از اسالم بود   . البته ما قصدمان خدا بود    . نه، ما ضرري نكرديم   . خامي بيرون بيايد  
انـسان  «: گفـتم   ميمن  . كنيم و اين كار اعدام دارد       كردند كه چنين و چنان مي       بارها مرا تهديد مي   . كشتند، باكي نداشتيم    اصل هم اگر ما را مي     

مـن  » .تـر باشـد     چه بهتر كـه انـسان زودتـر بـرود و مـسؤوليتش كـم              . ام ام را از دنيا برده     ام و بهره   من هم عمرم را كرده    . ماند  كه هميشه نمي  
  .كنم كنيم، من وحشت مي گويند اعدام مي كردند كه وقتي مي ها فكر مي اين. دادم ها جواب مي جوري به اين اين

  كرديد؟ ن كه محبوس بوديد، احساس محدوديت نميباألخره از اي

يـك  . كتـاب گذرانـدم   منتها يك مـدتي را بـي  . كردم خوردم، از آن استفاده مي  اما اگر به كتاب برمي   .كاري دارد   البته يك مقدار انسان بي    
بردنـد بـراي تعيـين        نيست، يك روز مـي    خواستند برگزار كنند، ساده كه        دانيد مثالً يك محاكمه كه مي       شما مي . خود تلف شد    مدتي وقتم بي  

ها هم تشريفات داشت كه واقعاً وقت آدم گرفته           هر كدام از اين   . بردند براي دادگاه    يك روز مي  . خواني بردند براي پرونده    يك روز مي  . وكيل
جا بنشيند تا يك وقت بيايند بگوينـد   طور آدم بايد آن همان. مانديم جا معطل مي تا ظهر بايد آن   . بردند براي تعيين وكيل     صبح زود مي  . شد  مي

  ....خواهيد معين كنيد و خواهيم هر كه را مي مثالً وكيل معين كن، ما هم بگوييم نه ما وكيل نمي

  شد؟ ها نوشته نمي كننده ي شركت هاي شما توسط خودتان يا به وسيله شما از دوران زندان، يادداشت يا مكتوبي نداريد؟ آيا درس

البتـه  . ها مكتوبي به جا نمانده است       ولي متأسفانه از آن درس    . جا به تدريس اشتغال داشتم      تر در آن    ض كردم، من بيش   گونه كه عر    همان
  با آقـاي ربـاني هـم كتـاب جـواهر را مباحثـه             . جا حاشيه زدم    هايي از كتاب طهارت عروه را در آن        قسمت. زدم  جا عروه را حاشيه مي      در آن 
اي نوشتم، بدين صورت كـه   ي مناظره در ضمن، يك كتابچه. نوشتم و بعضي از دفترهاي آن را هنوز دارم       مي هايي كرديم كه من يادداشت     مي

، و آن را پـاكنويس كـرده        »ي حـسن و بيـژن      مناظره«كند، به نام      يك نفر مادي دارد با يك نفر مذهبي راجع به خدا و مسائل دين مناظره مي               
نخـستين مركـز    (مرحوم محمد اين جزوه را از من گرفت و برد در سـاتجا              . خدا رحمت كند  . حدود پنجاه يا شصت صفحه شده بود      . بودم

نويس آن را دارم و اآلن در ايام حصر در منـزل، مطالـب               ولي پيش . جا از بين رفت     و متأسفانه در آن   ) تشكيل سپاه پاسداران انقالب اسالمي    
مـن در زنـدان وقـتم را تلـف     . ديل نمودم كه اميد اسـت بـه اتمـام آن موفـق شـوم        را به ناصر تب   » بيژن«ام و نام     زيادي را بر آن اضافه كرده     

  .كردم عربي مطالعه مي. كردم انگليسي مطالعه مي. كردم آوردم مطالعه مي هر جا كتاب به دست مي. كردم نمي

  شما انگليسي را در زندان ياد گرفتيد يا در بيرون از زندان؟

اولش پيش مرحوم محمد كتاب اسپيك را خواندم و خودم         . تر روي آن كار كردم      ما در زندان بيش   ا. كمي خوانده بودم   من در بيرون يك   
ها  هاي داستان و بيوگرافي     كتاب. كردم  از نوارهايي كه براي آموزش زبان انگليسي بود، گاهي استفاده مي          . كردم  چون عالقه داشتم، مطالعه مي    

  .ها از يادم رفته است آن البته اآلن خيلي از . اي ياد گرفتم كردم و از اين طريق تا اندازه را مطالعه مي
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  آزادي از زندان و استقبال مردم قم

ود و در لطفاً بفرماييد آزادي حضرتعالي از زندان چگونه ب. ي قضايا  اكنون بپردازيم به ادامه.وگو كرديم ما راجع به دوران زندان حضرتعالي گفت
  آن فضاي انقالب در تهران و قم، چگونه از شما استقبال شد؟

بلكه شبانه با يك ماشين مدل باال، خيلي بااحترام، آوردند قـم در منـزل و                . طور كه قبالً هم اشاره كردم، مرا در تهران آزاد نكردند            همان
انـد، هـر روز    اما در قم وقتي فهميدند كه مـرا آورده . دم برخورد نكنندي ساواك بود كه به يك شكلي مرا بياورند كه با مر احتماالً اين برنامه  

از تهـران هـم   . در يكي از اين روزها، من آمدم در خيابان چهارمردان تا براي مـردم صـحبت كـنم              . آمدند  جمعيت زيادي براي ديدن من مي     
بعداً خود مـن  . كتر شيباني از طرف من صحبت كردنددر آن روز آقاي حاج سيد حسين موسوي تبريزي و آقاي د . جمعيت زيادي آمده بود   

در منزل براي ديدار من جمعيت خيلي زيادي از طبقـات و اقـشار مختلـف مـردم        . هم مقداري صحبت كردم و از حضور مردم تشكر كردم         
هـا   ورت گرفت و در سخنراني    خالصه، استقبال خوبي از سوي مردم ص      . آمدند  جات هم افرادي به نمايندگي مي      ها و دسته   از گروه . آمدند  مي
  .شد هاي تسريع در پيروزي آن، صحبت مي ها در جهت تداوم نهضت و راه نشستو 

هاي احمد، حسين، و مهدي رضايي در اثر درگيري با رژيم شاه شهيد شده بودنـد، بـا چنـد          ها كه سه فرزندش به نام      شبي مادر رضايي  
: هـا گفـتم     آن  مـن بـه     . ها كردم كه خوشـشان نيامـد        آن  جا من يك نصيحتي دوستانه به        در همان . نفر از طرف سازمان مجاهدين خلق آمدند      

شـما بياييـد    . دوستانه يك حرف به شما بزنم و آن اين كه اآلن در شرايط كنوني، صحبت از سازمان و گروه كردن در جامعه بـردي نـدارد                         «
ودتـان را بـه عنـوان يـك گـروه و دسـته جـدا كنيـد، جامعـه شـما را               اگر بخواهيد خ  . خودتان را با ملت و نهضت امام خميني پيوند بزنيد         

ها ناراحت   يكدفعه مادر رضايي  » .ها افراد را زده كرده و هضم شدن در جامعه به نفع شماست             هايي شده كه اين تندي     چون تندي . پذيرد  نمي
با توجه بـه    . كنم  رخواهي دارم اين نصيحت را به شما مي       من از راه خي   «: گفتم» .كنيد  مال مي  هاي ما را پاي     شما داريد خون بچه   «: شد و گفت  

اند و جوي كه در جامعه عليه گروه و سازمان به وجود آمده براي مردم جاذبه ندارد، اگـر                    اين كه يك تعداد از افراد سازمان كمونيست شده        
  ».به انقالب عمومي ملت بپيونديد، به نفع شماست

بعد گفتند با يك نفر . جا خواهم بيايم آن ميايي كه در زندان قصر با هم بوديم، تلفن كرده بود كه در همان ايام يك بار هم آقاي علي باب
ولي مـن بـا اعـضاي سـازمان بـه عنـوان سـازمان               . نه، خود ايشان تشريف بياورند    «: گفتم. ها ديگر آمده، با آقاي خليل رضايي، پدر رضايي       

برخوردهاي تندي كه اعضاي سازمان در زندان با ما و نيروهاي مذهبي داشتند، كالً دوسـت      با توجه به آن     » .خواهم مالقات داشته باشم     نمي
جـا    تا در حياط منزل آمده بودند، ولي بعد از آن         . آيم و برگشته بودند     آقاي علي بابايي هم گفته بود من تها نمي        . ها مالقات كنم    آن  نداشتم با   

. مـن گفـتم هـر مطلبـي دارنـد بنويـسند بدهنـد             .  آقاي كبيريان آمده بودند كه مالقات كنند       يك روز هم ابوذر ورداسبي با     . برگشتند و رفتند  
 سازمان و گروه خود انجـام       هايي كه به نام    ها از مالقات    آن  . ها خصوصي مالقات كنم     آن  باألخره شرايط جوري بود كه من دوست نداشتم با          

ها با روحانيوني كه مورد اعتماد مردم بودند، ديـدار         آن  گاهي  .  بود كه اكراه داشتم    كردند و من به خاطر همين قضيه        دادند، سوءاستفاده مي    مي
البتـه مـن آنـان را از زنـدان          . چسباندند  كردند و اين افراد را به نحوي به خودشان مي           ي خودشان منعكس مي    بعد آن را در نشريه    . كردند  مي
  .شناختم مي
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  ينجانب پس از آزادي از زنداناهللا طالقاني و ا ي امام خميني به آيت نامه

ها تقدير  اي براي شما نوشتند و از خدمات حضرتعالي در تحمل زجرها و زندان      نامه) ره(پس از آزادي حضرتعالي از زندان، گويا حضرت امام          
  اين نامه را چه وقت ايشان براي شما فرستادند؟. كردند

ها را ايشان از     اين نامه . راي من و يك نامه براي مرحوم آقاي طالقاني فرستادند         در آن زمان ايشان يك نامه ب      . اين نامه اآلن موجود است    
ي ايـشان را   من جـواب نامـه  . 1اهللا خميني وارد پاريس شدند   چون ما در زندان بوديم كه شنيديم در اخبار گفتند آيت          . پاريس فرستاده بودند  

  .2هم در همان موقع فرستادم

  پيام به ملت ايران

همچنين بـه مناسـبت كـشتار مـردم در مراسـم عيـد قربـان                . از آزادي از زندان، پيام مهمي خطاب به ملت ايران ارسال داشتيد           حضرتعالي پس   
آباد هم در تاسـوعا    در همان زمان در اصفهان و نجفمحتواي اين دو پيام چه بود؟. ، پيام ديگري فرستاديد  1357خرمشهر توسط رژيم در سال      

حـضرتعالي بـاز پيـامي بـراي مـردم          . اي عليه رژيم داشتند و تعداد زيادي در اين ماجرا شهيد شدند            پيمايي گسترده ، راه 1357و عاشوراي سال    
  .از آن شراي هم اگر چيزي به خاطر داريد، بفرماييد. آباد فرستاديد اصفهان و نجف

. فرسـتاديم   تيم و در صورت لـزوم، پيـام مـي         گرف  پيوست، در جريان آن قرار مي       در هر گوشه از كشور به وقوع مي       اي    وقت هر مسأله    آن
ي علمـا زيـراكس و فتـوكپي وجـود دارد و هرچـه       اآلن معمـوالً در دسـترس و در خانـه        . ام آوري نكرده   ها را من جمع     ي اين پيام    منتها همه 

داديم بـه يـك نفـر، آن را      مي نوشتيم  ما يك چيزي مي   . وقت اين مسائل مطرح نبود      آن. كنند  نويسند، يكي دو نسخه از آن را نگهداري مي          مي
. حاال به فكر باشيم كه يك نـسخه از آن را بـراي تـاريخ نگـه داريـم          . گرفتيم  ها را حتّي يك فتوكپي هم نمي        آن  خيلي از   . برد  داشت مي   برمي
سد، همـين خـودش كـافي    نوي ي عمل مي  ي خدا هم كه در نامه      هداند، فرشت   گفتيم خدا كه مي     ما مي . وقت خيلي به فكر اين مسائل نبوديم        آن

  .3و عالوه بر آن، امكانات هم نداشتيم. است

  مسافرت به پاريس براي مالقات با امام

هايي داشتيد و جريان مسافرت شما به پاريس براي مالقات با امام               تا هنگام پيروزي انقالب، چه نوع فعاليت       حضرتعالي پس از آزادي از زندان،     
  رت چه بود؟ بفرماييد كه در چه محورهايي با امام مذاكره كرديد و چه نتايج مشخصي از اين مالقات گرفتيد؟ي اصلي شما از اين مساف و انگيزه

ي    محور كارهاي آنـان شـده بـود و همـه           من كه از زندان آزاد شدم، خواهي نخواهي افرادي كه طرفدار امام و انقالب بودند، منزل من                
در حقيقـت  . گرفتند دادند، پول از من مي خواستند، پول به من مي آمدند و دستور از من مي ميطبقات، از تهران و سراسر كشور، به منزل من         

در تمام مدتي كه امام در تركيه و نجف تبعيد بودند، مـن جيـب خـودم را جيـب     ي امام خميني در ايران بودم و اصوالً     من به عنوان نماينده   
كردند، من    اهللا خميني و انقالب احساس ناراحتي مي        ني يا يك تشكيالتي از دست آيت      دانستم و اگر يك فرد روحاني يا غير روحا          ايشان مي 

كـردم در جهـت انقـالب و در جهـت اهـداف               كردم، و سعي مي     كردم، به او كمك مي      رساندم و در حد توان، استمال خاطر مي         خودم را مي  
                                                

  . وارد پاريس شدند14/7/57در تاريخ ) ره(حضرت امام خميني  1
  33 و 32ي  هاي شماره پيوست 2
  47 الي 34ي  هاي شماره پيوست 3
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اهللا خميني هـم از       آيت. دادم  كردند و من جواب مي       من سؤال مي   گوي امام از   ها هم به عنوان سخن     در مصاحبه . اهللا خميني مصرف شود     آيت
. ، من براي مالقات با ايشان و هماهنگي بعضي مسائل، الزم بود كه به ديدن ايـشان بـروم  اين مسأله راضي بود و چون امام در پاريس بودند       

  .ي ما را آقاي ميناچي زحمت كشيد، درست كرد گذرنامه

  پيام تيمسار مقدم به تهران

آقاي تيمسار مقدم، رئيس كل ساواك، گفته «: نيا، آمد و گفت خواستيم برويم، رئيس ساواك قم كه شخصي بود به نام باصري بعد كه مي
:  گفـتم  ».انـد  ايشان تأكيـد داشـته    «: گفت» چه لزومي دارد؟  «: گفتم» .خواهيد برويد پاريس، الزم است شما را ببينم         ام كه شما مي    چون شنيده 

جـا خـدمت      پس اجازه بدهيد كـه در آن      «: گفت» .رويم  جا مي   آييم تهران، شب در منزل آقاي مطهري هستيم و بعد از آن             ما مي خوب وقتي   «
حـدود سـه سـاعت      . بعد در همان منزل آقاي مطهري، تيمسار مقدم با يك نفر بـه نـام طباطبـايي آمدنـد                  » .مانعي ندارد «: گفتم» .شما برسد 

اهللا خميني  هاي او را براي آيت وقتي من صحبت. اهللا خميني داشتند    سته بود و باألخره سه پيام براي آيت       آقاي مطهري هم نش   . صحبت كردند 
ايـد شـركت نفـت     يكي اين كه به آقاي خميني بگوييد شـما فرمـوده  . هاي او در چند محور بود      خالصه صحبت  . تعجب كردند  گفتم، ايشان 
فـردا زمـستان اگـر نفـت نباشـد، در            پـس . هم مصرف داخلي دارد و هم مصرف خارجي       ولي نفت   . ها هم اعتصاب كردند     آن  . اعتصاب كند 

مـصلحت ايـن اسـت كـه شـما توليـد نفـت را               . شوند  وقت مردم به شما و روحانيت بدبين مي         آن. ميرند  روستاها مردم خودمان از سرما مي     
دوم ايـن   . ين اول به شما و روحانيت و انقالب بدبين نشوند         ي مصرف داخلي توليد كنيد كه مردم از هم         خودتان زير نظر بگيريد و به اندازه      

شما به خاطر دين و مـذهب داريـد فعاليـت           . ها در كار شما رخنه نكنند       مواظب باشيد كمونيست  . ايم كه ما در اين مدت تجربه خيلي داشته       
ولـي ايـن   . گـذاريم   مـي مـا هـم بـه آن احتـرام    . قيام شما يك قيام مقدس اسـت . همان نيروهاي مذهبي را داشته باشيد كافي است      . كنيد  مي

گفت شما آخوندها چرا پـول را صـرف         پيشنهاد ديگري كه داشت، اين بود كه مي       . ها باشيد   آن  مواظب  . زنند  ها از پشت خنجر مي      كمونيست
با اين كـار هـم   . كنيدرسد، مؤسسات مذهبي، ديني، و اقتصادي درست          هايي كه از وجوهات به دست شما مي        كنيد؟ با اين پول     اشخاص مي 

البتـه خيلـي    . ي كـالم مقـدم بـود در آن جلـسه           اين خالصه . ها را اداره كنيد     توانيد حوزه   ماند و هم با درآمد آن مي        اصل سرمايه محفوظ مي   
قـدم را   هـاي م    ، صحبت 1هنگامي كه در پاريس خدمت امام رسيدم      . ها را بيان كرد     و خيلي دوستانه اين حرف     زد  بااحترام و مؤدب حرف مي    

جا به آقاي مهندس بازرگـان و         بعد در همان  » ها را گفت؟    عجب، مقدم اين حرف   «: گفتند. ايشان خيلي تعجب كردند   . براي ايشان نقل كردم   
  .2ي مصرف داخلي توليد كنند آقاي هاشمي پيغام دادند كه به كار شركت نفت نظارت بكنند و به اندازه

  ان رياست ساواك را به عهده داشت، از اين مالقات چه بود؟ي مقدم كه در آن زم به نظر شما انگيزه

مـثالً نـصيري يـك    . كـرد  ها فـرق مـي   هاي اين از طرف ديگر، تيپ. رسيد البته، خوب اين روشن است كه انقالب داشت به پيروزي مي 
هايش هـم پيـدا بـود كـه           تاز صحب . ام گفت من سابقاً طلبه بوده      مقدم خودش مي  . خصوصياتي داشت، مقدم يك جور خصوصيات ديگري      

يـك داسـتان را     . ها خيلي بد بود و براي روحانيت احترام قائل بود           با كمونيست . يك عرق مذهبي هم داشت    . مقداري درس طلبگي خوانده   
داشـت،  آباد بودم، يكي از علماي لرستان كه نفوذ محلـي هـم              قبل از انقالب كه من در خرم      «: گفت  كرد و مي    آبادي نقل مي   آقاي قاضي خرم  

هـاي او را كـشف       ساواك لرستان از طريق شنود تلفـن      . كرد و با ما همراه بود       مقداري در رابطه با ترويج از امام و مسائل انقالب فعاليت مي           
آباد براي مقـدم كـه رئـيس سـاواك بـود،             خالصه ساواك خرم  . او را صيغه كرده يا بنا بود صيغه كند        . كرده بود كه گويا با زني مربوط است       

. مقدم گفته بود نه، اين كار را نكنيـد        . توانيم با افشاي اين قضيه آبروي فالني را ببريم          ي خوبي است و ما مي       ارش كرده بود كه اين سوژه     گز
                                                

  .به پاريس رفتند) ره( براي ديدار امام 1357وهفتم آذر ماه  اهللا منتظري در تاريخ بيست آيت 1
  .، آقاي مهندس بازرگان را طي حكمي براي نظارت بر توليد و صدور نفت مأمور كردند1357م دي ماه در تاريخ هشت) ره(امام خميني  2
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اگر در امور ديني بدبيني در جامعه درست شود، اين به ضرر اسـت  . ايم براي اين كه اصل روحانيت كه محفوظ باشد، ما مردم را حفظ كرده          
اي بودند، روي اين مسائل  ها كه افراد فهميده آن باألخره بعضي از » .ها در منطقه تقويت شوند ها و كمونيست شود كه ماركسيست ميو باعث 

ولـي بـاألخره آقـاي      . گفت من با مشي نـصيري و پـاكروان مخـالفم            كرد، مي   خود مقدم در زندان هم كه با ما صحبت مي         . كردند  حساب مي 
  .عدام كردخلخالي مقدم را نيز ا

  نظير دانشجويان و ايرانيان در فرودگاه پاريس استقبال كم

  كردند؟ به پاريس عزيمت كرديد يا افراد ديگري نيز شما را همراهي ميتنهايي  شما به

 .بـود وقت محمد در پاريس همراه امام بود و مـادرش چنـدين سـال بـود كـه او را نديـده               عالوه در آن    به. آقاي اميني هم همراه ما بود     
 هدختر كوچكم سعيد  . شد كه انقالب به اين سرعت پيروز شود و محمد به ايران بيايد              بيني نمي   چون پيش . مادرش را هم بردم كه او را ببيند       

بعد هـم محمـد را ديـديم و        . زاده پهلوي هواپيما پيدايش شد      ديديم آقاي قطب    پاريس به زمين نشست،    تا هواپيماي ما در فرودگاه    . هم بود 
  .اند جا بودند به استقبال ما آمده هايي كه آن د ديديم حدود دو هزار دانشجو و ايرانيبع

  خبر عزيمت حضرتعالي به پاريس را چه كسي به دانشجويان داده بود؟ و برخورد پليس فرانسه با شما چگونه بود؟

مرتب در كنار تلفـن بودنـد و بـا پـاريس     ) دحسينمحم(فر و آقاي شريعتي اردستاني  آقاي شجاع. وقت مرتب برقرار بود  ها در آن   تلفن
تعداد زيادي بـا علـم و       سي با من مصاحبه كرد و گفت         بي در همان فرودگاه پاريس، بي    . شد  گرفتند و مسائل انقالب رد و بدل مي         تماس مي 
يـك   در آن منزلي هم كه بـوديم، بـه عنـوان             .رفتيم، افرادي از پليس به دنبال ما بودند         جا هم هر جا مي      در آن . اند به استقبال ايشان    كتل آمده 

خواستيم برويم كاخ ورساي يا كليساي نوتردام دوپاغي در پاريس را ببينيم، پليس               حتّي ما مي  . كرد  شخصيت، اطراف آن را پليس مراقبت مي      
هـا خـوب    هـا ذاتـاً بـا انگليـسي     چون فرانسوي . شدند  كردم، ناراحت مي    ها با انگليسي صحبت مي      آن  گاهي هم من با     . كرد  ما را همراهي مي   

  .نيستند

ي تمدن غرب را ديديد، آن        ولي حضرتعالي اولين بار كه رو در رو و مستقيم چهره          . البته اين سؤال ممكن است مقداري خارج از موضوع باشد         
  را چگونه يافتيد؟

فقـط بعـضي   . اي نداشـت  دنش هم خيلي چيز تازهتم. بندوبارتر از تهران آن روز خودمان نبودند   خيلي بي  .اي نديدم  من خيلي چيز تازه   
كاخ ورساي در پـنج فرسـخي پـاريس هـم           . مثالً متروي پاريس در نظر ما چيز جالبي بود        . ديدم  جا مي   چيزها را من هنوز نديده بودم كه آن       

ـ             معروف بود كار ساختمان آن در       . ديدني بود  جـا    در آن . ان رسـيده اسـت    زمان لويي چهاردهم شروع شده و در زمان لويي شانزدهم بـه پاي
هـا   آن ها بود و باألخره در نظام و زندگي مردم پاريس هم كه مـا بـا           جا زياد آمده بودند و رفتن ما هم به پيشنهاد پليس            گرد هم از همه    جهان

اش بود به    ر، گويا پسرعمه  صد   يكي از اقوام آقاي بني     .جا اتاق جدايي داشتيم     ما خودمان آن  . كنند  محشور نبوديم كه ببينيم چگونه زندگي مي      
  .او دو تا اتاقش را با تلفن و تشكيالت در اختيار ما گذاشته بود. نام آقاي فاتح، در يك آپارتمان دو تا اتاق داشت

  نزديكان امام در پاريس

  شد؟ رابطين و مشاورين امام در پاريس چه كساني بودند و بيت ايشان توسط چه افرادي اداره مي
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زاده و دكتر مكري كه پس از انقالب سفير ايران در شوروي شد و آقاي دكتر حسن حبيبي و جمعي                     صدر و قطب     بني در پاريس آقايان  
شود گفت آقاي دكتر ابراهيم يزدي و احمد آقا، پسر امام،    گرداندند، مي   وقت مي   ها كه منزل امام را آن       آن  آمدند و     ديگر، هر روز پيش امام مي     

ي امام دكتر يزدي بـود و امـام خيلـي بـه ايـشان اعتمـاد                  كاره جا همه   در آن . تر مؤثر بود    د دكتر يزدي از همه بيش     شاي. و آقاي اشراقي بودند   
ي مـا بـود در آمريكـا و          سابقاً شاگرد منظومـه   جا بوديم كه امام به آقاي دكتر يزدي گفتند تلفن بزنيد به دكتر رضا صدر كه                   در همان . داشت

حتّي يك بار مـن     . كردند، آقاي دكتر يزدي مترجمش بود       هرچه امام مصاحبه مي   . ا را از زاهدي تحويل بگيرد     بگوييد سفارت ايران در آمريك    
: خواهم خصوصي صحبت كـنم، امـام گفتنـد    گفتم مي. اند جا نشسته   خواستم با امام خصوصي صحبت كنم، ديدم آقاي دكتر يزدي هم آن             مي

دانست و بـه اوضـاع و         چون زبان مي  . جا ايشان بود    ي آن  كاره خالصه همه .  صحبت كردم  و من با بودن ايشان    » .ايشان هم از خودمان است    «
  .جا و دانشجويان وارد بود احوال آن

مرحـوم حـاج    پور و مرحوم محمد و آقاي محمدعلي هـادي بودنـد و              ضمناً، رابط تلفني امام به ايران هم نوعاً آقاي اسماعيل فردوسي          
مرحـوم امـام    . وآمد داشتند   كردند و دانشجويان اروپا زياد رفت       ر و جمعي ديگر هم از مهمانان پذيرايي مي        مهدي عراقي و آقاي محمد منتظ     

  .كردند خواندند و صحبت هم مي هم ظهرها نماز جماعت مي

جـا    از آنجا در پاريس بوديم كه از ايران زنگ زدند كه بناست جمعي از علما اعالميه بدهند و شاه را از سـلطنت خلـع بكننـد و                         همان
  .1تلفني امضاي مرا هم گرفتند

  وگو با آقاي حسنين هيكل مالقات و گفت

مـن بـه   . كـرد  ي مصري، آمد مالقات امام و به انگليسي صحبت مي        نگار برجسته    آقاي حسنين هيكل، نويسنده و روزنامه      در همان زمان  
جـا    جا با امام به انگليسي صـحبت بكنـي؟ ايـن            داري كه اين  چه داعي   . فهمند  شما عرب هستي، آقاي خميني هم كه عربي مي        «: هيكل گفتم 

كنيـد؟ چـرا       چرا زبان عربي را ترويج نمي      .زبان عربي زبان اسالم است    «: گفتم» قدر غربزده باشيم؟    چرا ما بايد اين   . مترجم عرب هم هستند   
: مـن گفـتم  . كـرد  ايشان هم اين مطلب را تأييد مي     » شود؟  تر استفاده مي    در كشورهاي عربي تاريخ مسيحي رواج دارد و از تاريخ اسالمي كم           

و ايـن  . زنده كنيد، روز جمعه را زنده كنيـد  شما بايد تاريخ اسالم را شنبه است؟ شان روزهاي يك چرا بعضي از كشورهاي اسالمي تعطيلي   «
  ».ننگ است كه در مصر تاريخ مسيحي رواج داشته باشد

  بازگشت به ايران براي انجام يك مأموريت

  جا مانديد و چگونه به ايران بازگشتيد؟  محور مذاكرات شما با امام در پاريس چه بود و چقدر در آناً بفرماييدلطف

جريانـات زنـده و   .  جريانات گذشته را بـراي امـام تعريـف كـردم           .وقت كشور بود    ي مسائل گذشته و مسائل آن      ها، كليه   محور صحبت 
ي آن زمان، راجع به تشكيل دولت بـود           ي مسأله  ولي عمده . ي مقدم را براي امام نقل كردم      ها  صحبت. مجاهدين و رجوي را براي امام گفتم      

وزير بشوند و برخـي        دولت انقالب تشكيل بشود، ايشان عنايت داشتند كه آقاي مهندس بازرگان نخست            كه امام اصرار داشتند هرچه زودتر     
مانده بودند كه نظرشان اين بود كه آقاي دكتر كـريم سـنجابي             وزير خارجه   فقط در   . افراد را هم به عنوان هيأت دولت مشخص كرده بودند         

امام به من گفتند شما هرچه زودتر به تهران برويد و آقاي سـنجابي را               . قبول نكرده بود  ) آقاي سنجابي (اين مسؤوليت را قبول كند و ايشان        

                                                
  48ي  پيوست شماره 1



  189  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

به همين جهت چون امام ايـن مـسؤوليت را بـه    . اند دانسته  متعين ميالبد در آن شرايط ايشان را    . راضي كنيد كه اين مسؤوليت را قبول كنند       
  .جا حركت كرديم سرعت از آن من داده بودند، به

  سفر به سوريه و عراق در مسير بازگشت

آقاي حاج شيخ محمدعلي هادي، كار رفتن به سوريه را درست كرد و بنا شد به سـوريه هـم        . خواستيم سوريه و عراق هم برويم       ما مي 
چند روز سوريه بوديم، چند روز عراق، و        . باألخره ما حركت كرديم   . رويم و بعد اقداماتي بشود كه به عراق هم برويم كه آن هم انجام شد              ب

كردنـد و اصـرار       انگيـزي مـي     هـاي شـگفت    ي شهرهاي بين راه، از ما استقبال        در كرمانشاه و قصرشيرين و همه     . جا آمديم به ايران     بعد از آن  
  .آمديم تا به تهران برسيم ولي ما با عجله مي. جاها بمانيم  ما آنداشتند كه

   داشتيد؟ در عراق و سوريه هم آيا با مراجع و ديگران مالقاتيحضرتعالي در پاريس چند روز مانديد؟

هـاي   زاريي مطبوعاتي كـردم كـه از خبرگـ         در سوريه من يك مصاحبه    . بعد آمديم سوريه  . تر نمانديم   در پاريس هفت هشت روز بيش     
ي   اهللا حاج سيد عبداهللا طاهري شيرازي متـرجم مـا بـود و بعـد همـه                  ي مرحوم آيت   آقاي آسيد صادق شيرازي، نوه    . مختلف شركت داشتند  

بعد تازه مسؤولين سوريه فهميده بودند كه من در سـوريه           . ي مرا پخش كرده بودند     اهللا خميني، مصاحبه    گوي آيت  ها به عنوان سخن    روزنامه
ولـي  . جا بروم   ي امن را داده بودند و خواسته بودند كه من به آن             مقامات امنيتي خواسته بودند كه با من صحبت كنند و آدرس اداره            هستم و 

  .من همان روز خاك سوريه را ترك كردم

محمـد كـه بـه هنگـام     تري راجع به بازگشت خود از پاريس و چگونگي استقبال مـردم در بـين راه، و همچنـين از مرحـوم                    لطفاً جزئيات بيش  
  .بازگشت همراه شما بود، بفرماييد

تـري    ي بـيش   تري نداشتم كه از آن مـسافرت اسـتفاده          خورم كه چرا آن زمان فرصت بيش        اين از مواردي است كه من خيلي تأسف مي        
از كارهـاي   . امـام قبـول كردنـد     . يمخواستيم از پاريس برگرديم، به امام گفتم اجازه بدهيد محمد را همراه خودمان ببر               هنگامي كه مي  . ببريم

كردند و با تلفن به شهرهاي مختلـف   هاي امام را ضبط مي پور صحبت جا اين بود كه با آقاي دكتر هادي و گاهي آقاي فردوسي     محمد در آن  
در سوريه  . د آمديم سوريه  بعد ما با محم   . دكتر يزدي مترجم انگليسي بود و آقاي هادي، مترجم عربي         . كردند  ايران و جاهاي ديگر منتقل مي     

وقـت بـه سـوريه        چون تـا آن   . رفتيم  جا بوديم، با ايشان به جاهاي مختلف مي         الدين فارسي تماس گرفتيم و چند روزي كه آن         با آقاي جالل  
ريه، ايـشان بـا     ي رفاقت در مدت اقامت در سو       ي خود در سوريه بودند و در اثر سابقه          وقت، آقاي علي جنتي با خانواده       نرفته بودم و در آن    

من شنيده بودم كه آقاي سـيد محمـود   . بعد آمديم عراق، وارد كاظمين كه شديم، نمازمان را خوانديم. اتومبيل خود بسيار به ما كمك كردند      
با همـان   كرديم    اي كه ما داريم، كاش آقاي دعايي را پيدا مي          در حرم كاظمين كه رفتيم، گفتيم با اين عجله        . دعايي يك ماشين قراضه خريده    

اتفاقاً در همان وقت كه در فكر اين مسأله بوديم، يكدفعه ديديم يـك كـسي              . توانستيم به كارها و زيارتمان برسيم       ي ايشان مي   ماشين قراضه 
جا چه كـار      گفتم تو اين  . تر خواسته بوديم    گفتم اي كاش از خدا يك حاجت بزرگ       . نگاه كرديم ديديم آقاي دعايي است     . عليكم گفت سالم 

. قـصه را بـراي او گفـتم       » .جا يك زيارت بكـنم و برگـردم         ام و آمدم اين     برود بغداد، او را رسانده     خواسته است   يك نفر مي  «: كني؟ گفت   مي
فقط يـك   . ي اماكن متبركه را زيارت كرديم       ايشان هم خوشحال شد و با همان ماشين آقاي دعايي، كاظمين و كربال و نجف و سامرا و همه                  

اهللا خميني، با ده بيـست نفـر    فقط در كربال، در منزل آيت. جا رفته بوديم  تا علما آمدند بفهمند كه به ديدن ما بيايند، از آن        .روز نجف مانديم  
ها را سه چهـار       ي اين   همه. بعد رفتيم سامرا و طفالن مسلم، بعد هم ايشان با ماشين خودش ما را آورد تا مرز ايران                 . از فضال مالقات كرديم   

  . داديمروزه انجام
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  استقبال عظيم مردم هنگام بازگشت

جا بود و     نماز قصرشيرين كه آقاي مطلق آن      اول صبح يكدفعه ديديم حجةاالسالم آقاي غروي، پيش       . بعد در مرز خسروي رفتيم مسجد     
آقاي غـروي   . يه را فهميدند  كم مردم قض    كم. ايشان ما را به منزل خود در قصرشيرين برد        . وآمد علما بود، به سراغ ما آمد        منزلشان محل رفت  

جـا بـود و مـردم دنبـال يـك چنـين        ي انقـالب همـه   خوب، آن روز زمزمه. اند كه بيانات شما را بشنوند گفت مردم در مسجد اجتماع كرده    
.  نمايـد  هايي كه به ملت داده بود عمـل        ولي حيف كه روحانيت نتوانست به وعده      . مردم چه اميدها به روحانيت داشتند     . گشتند  چيزهايي مي 

شما يك چيزي كه  .  هم دارد  1جا اهل حق    اين: گفت  ايشان مي . جا صحبت مفصلي كردم     در آن . باألخره با سالم و صلوات ما را بردند مسجد        
  را بـا چنـدين دسـتگاه ماشـين بدرقـه     بعد ما. كردند دادند و احترام مي آمدند دست مي يكي مي ها هم يكي  آن  » .ها برخورد كند، نگوييد     آن  به  

گذشـتيم، جمعيـت بـسيار        از هر شهر و روستايي كه مـي       . گرفتند  دانم مردم از كجا در جريان قرار مي         در بين راه من نمي    . كردند تا شهر بعد   
ولي ما چون عجله    . ها صحبت كنيم    آن  جا توقف كنيم و براي        ذهاب، مردم بسيار اصرار كردند كه آن       در سرپل . كردند  زيادي از ما استقبال مي    

ي بلندگو از ابراز احساسات مردم تشكر         در بين راه، مرتب من و محمد به وسيله        . يم، عذر خواستيم و حركت كرديم به طرف كرمانشاه        داشت
جـا     كردم و نماز مغرب و عشا را در همـان           در مسجد براي مردم سخنراني    . آمد  برف هم مي  . ي علما آمده بودند     در كرمانشاه همه  . كرديم  مي

وقت آقاي مطلق همدان بود، بـه اسـتقبال    اهللا مدني كه آن در همدان مردم و مرحوم شهيد آيت     . حركت كرديم به طرف همدان    خوانديم، بعد   
تقريباً شهر ساوه در . ولي ما به خاطر مأموريتي كه داشتيم توقف نكرديم تا رسيديم به ساوه . خيلي اصرار كردند كه پياده شويم     . 2آمده بودند 

جا مانديم و استراحت مختصري كرديم و باز راه افتـاديم           چند ساعتي آن  . دادند  ها نگهباني مي   اهللا در خيابان   هاي حزب   دست مردم بود و بچه    
  .3براي قم

  وگو با دكتر سنجابي براي تصدي وزارت خارجه گفت

 قبـول كـرد كـه پـست وزارت     با عجله به تهران رساندم و با آقاي دكتر سنجابي صحبت كردم و با اصرار، ايـشان            باألخره من خودم را     
شـايد  . دانـم   خواست بپذيرد، من نمي     اي در كار بوده كه آقاي سنجابي در ابتدا نمي          حاال چه نكته  . ي آقاي مهندس بازرگان را بپذيرد      خارجه

  .دانسته كه دوامي ندارد، يا اختالف سليقه در كار بوده است مي

  دمنظير مر آباد و استقبال بي مسافرت به اصفهان و نجف

  .اگر ممكن است در اين مورد مطالبي را بفرماييد. آباد داشتيد  مسافرتي هم به اصفهان و نجفشما بعد از آزادي از زندان،

وآمـد    هم كثرت رفـت   . شد  ولي شرايط براي اين كار مهيا نمي      .  الزم بود كه مسافرتي هم به اصفهان داشته باشم         بعد از آزادي از زندان،    
ها   آن  اي به مردم، از      به همين جهت طي نامه    . آمد  در اين كار تأخير به وجود مي      ... ت جسمي به خاطر مسائل زندان و      بود و هم از نظر سالم     

  . و اين كار را به فرصت مناسبي موكول كردم كه تا بعد از مراجعت از پاريس تأخير افتاد4عذرخواهي كردم
                                                

  .اي دارند اي از صوفيان غرب ايران هستند كه عقايد ويژه ، دسته»اهل حق« 1
ي تبريز، توسط منافقين بـه       ، در محراب نمازجمعه   1360ور  ي شهداي محراب هستند كه در بيستم شهري         اهللا شهيد سيد اسداهللا مدني، از جمله        آيت 2

  .شهادت رسيدند
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الدين  اهللا سيد جالل آيت.  عجيبي از ما شددر اصفهان، استقبال .  كرديم مدن به قم و چند روزي توقف، به طرف اصفهان حركت          آبعد از   
ي  ها اجازه  به قدري جمعيت زياد بود كه اصالً به ماشين        . طاهري و بسياري از علماي اصفهان، تا چند كيلومتري شهر به استقبال آمده بودند             

هاي اطراف متراكم شده بود  م، سيل جمعيت از شهر اصفهان و بخشبعد در ميدان اما. اصفهان از جمعيت جاكن شده بود   . دادند  حركت نمي 
و شـام را هـم در منـزل مرحـوم      . آن روز هم من صحبت كردم و هم مرحـوم محمـد           . قاپو براي مردم صحبت كرديم     و ما رفتيم باالي عالي    

. آبـاد رفتـيم      بعد از اصفهان به نجـف      . داشتيم جا با جمعي از بزرگان و علماي اصفهان مالقات          ثراه، دعوت شديم و آن     اهللا خادمي، طاب    آيت
در همان مدخل ورودي شهر، يك تريلي آورده بودند و مـا را روي آن سـوار كردنـد و دسـتگاه بلنـدگو و                         . ي جمعيت بود   جا هم غلغله    آن

داران و  ا كه قبالً از چماقمردم بعضي از روستاه. اي براي مردم صحبت كرد     و آقاي حسيني رامشه   انتظامات و تشكيالتي درست كرده بودند       
دادنـد و صـلوات        گرفتـه بودنـد و مرتـب تكـان مـي           طرفداران شاه بودند، اآلن به مردم پيوسته بودند و هر كدام يك عكس امام در دسـت                

دادنـد و در      مـي واقعـاً مـردم از دل و جـان شـعار            . ها جمعيت ايستاده بود    آباد در كنار خيابان     بدون اغراق، از اصفهان تا نجف     . فرستادند  مي
در مـدخل ورودي  . نظيري بود جا هم جمعيت بي در آن. شهر رفتيم آباد، از مسير خميني هنگام بازگشت از نجف . استقبال شركت كرده بودند   

حيـف كـه روحانيـت مـا        . همه استقبال مردم از ما، در حقيقت استقبال از انقـالب و اهـداف آن بـود                  شهر، براي مردم صحبت كرديم و اين      
  .هايي كه به آنان داده بود، عمل نمايد همه شور و شوق مردمي باشد و به وعده گوي اين بايست، پاسخ طوري كه مي انست آننتو

  تركيب شوراي انقالب و چگونگي كار

م در آن يكـي از مـسائل مهـ   . ايـد  ي مسائل مختلف سياسي صحبت داشته  درباره كه در ديدارتان با حضرت امام در پاريس،حضرتعالي فرموديد 
  ايد؟ بفرماييد آيا در اين رابطه نيز با ايشان صحبتي داشته. باشد ي شوراي انقالب و تركيب اعضاي آن مي زمان، مسأله

امام گفتند آخر ايشان مـشهد هـستند،        . اي بود   ي تركيب اعضاي شوراي انقالب، كسي را كه من به امام معرفي كردم، آقاي خامنه                درباره
امام به ايشان هم گفته بودند كه در شوراي         . در آن زمان آقاي موسوي اردبيلي هم در پاريس بود         . آيند به تهران    ، مي گفتم خوب مشهد باشند   

  .انقالب باشند

صدر در شوراي انقالب به پيشنهاد چه كسي بود؟ بـه نظـر حـضرتعالي افـراد ديگـري                     زاده و بني   عضويت آقايان بازرگان و دكتر يزدي و قطب       
ي حوزوي داشتند و هم اهل سياست و مبارزه بودند، چرا در شوراي انقالب شـركت                  سابقه اهللا رباني شيرازي، با اين كه هم        يتهمانند مرحوم آ  

  نداشتند؟ 

ي افرادي كه خيلي به ايشان نزديك بود، آقـاي دكتـر يـزدي بـود و      وقت كه امام در پاريس بودند، از جمله      گونه كه قبالً گفتم، آن      همان
اي كـه عـرض     اند؛ به گونـه    هاي آن مقطع خيلي مؤثر بوده      گيري  دكتر يزدي خيلي اعتماد داشتند و مسلماً دكتر يزدي در تصميم          ايشان هم به    

و من تا   . جا بود، امام گفتند ايشان از خودمان است         خواستم خيلي خصوصي با امام صحبت كنم، آقاي دكتر يزدي هم آن             كردم، وقتي من مي   
ي دولـت موقـت    مـسأله . كند آمريكا جلسات ديني دانشجويان و مهاجرين را اداره ميولي شنيده بودم در     . اي نداشتم  وقت با ايشان سابقه     آن

گيري شده بود و بهترين دليلش اين كه راجع به وزارت خارجه كه نتوانسته بودند خودشان مـسأله را            هم در همان پاريس صحبت و تصميم      
فقـط آقـاي    . ده بود، امام اين مأموريت را به من دادند كه با ايشان  صحبت كنم و او را راضي كنم                   حل كنند و دكتر كريم سنجابي قبول نكر       

بـا آقـاي   . آينـد  اي را من براي شوراي انقالب مطرح كردم كه امام گفتند ايشان در مشهد هستند و من گفتم اشكال ندارد، به تهران مي       خامنه
و اما اين كه آقاي رباني شيرازي در شوراي انقالب نبودند، احتماالً بـه ايـن جهـت                  . ودموسوي اردبيلي هم در همان پاريس صحبت شده ب        

ي ايشان جـور     ها با روحيه    زيرا بعضي . اند  كه افرادي مخالف ايشان در شوراي انقالب بوده        اينيا  . اند در قم باشند    خواسته  بوده كه ايشان مي   
  .كرد افشاري ميهاي خودش پ چون قاطع بود و خيلي روي حرف. نبودند
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ي جلسات آن چگونه و اعضاي آن چه كساني بودند؟ شروع و پايان              ي اداره  تري بفرماييد كه نحوه     لطفاً در رابطه با شوراي انقالب توضيح بيش       
  شد؟ گيري مي جلسات چگونه بود و چگونه تصميم

فـر،   زاده، شيباني، معين   صدر، قطب   مي رفسنجاني، بني  اي، هاش   اعضاي آن، آقايان موسوي اردبيلي، بهشتي، مهدوي كني، بازرگان، خامنه         
اهللا بهـشتي     ولي كارگردان، مرحـوم آيـت     . البته افراد شورا چند مرتبه متغير شدند      . اهللا سحابي، و بعضي افراد ديگر بودند       حسن حبيبي، عزت  

تراض داشتم و خيلـي از ايـن كارهـا هـم انجـام      گونه برخوردها اع شد كه من به اين خصوص تقسيم مي  تر بين افراد به     بود و كارها هم بيش    
من . شد  ها روي مسائلي صحبت مي     متناسب با اين ضرورت   . آمد  دستور جلسات هم مسائلي بود كه براي انقالب و كشور پيش مي           . شد  نمي

باشند و    در دسترس مي  البته مصوبات شوراي انقالب در پنج جلد چاپ شده كه           . گفتم  كردم، نظر خودم را مي      هم در جلساتي كه شركت مي     
  .ها مراجعه نمود آن توان به  مي

  اصرار امام نسبت به عضويت اينجانب در شوراي انقالب

  آيا حضرتعالي نيز در شوراي انقالب شركت داشتيد؟

انون اساسـي   ولي بعداً كه من براي مجلس خبرگان قـ        . چون من بنا داشتم در قم باشم      .  در شوراي انقالب باشم    وقت بنا نبود    البته در آن  
ابتدا براي من مشكل بود كه در شـوراي انقـالب شـركت             . در تهران بودم، امام پيغام دادند كه شما در جلسات شوراي انقالب شركت كنيد             

 ي يك به همين جهت به وسيله. چون اوالً قصد داشتم به قم برگردم، ثانياً كار و گرفتاري من در مجلس خبرگان قانون اساسي زياد بود  . كنم
  .1نامه، از ايشان عذرخواهي كردم

يك شب مـن يـادم   . دادم اما نظر هم مي. كردم، به عنوان مستمع آزاد رفتم در جلسات آقايان شركت مي ها مي  من شببعد از اين قضيه،  
 دكتـر بهـشتي     اهللا  وقت تقريباً مرحوم آيـت      در آن . كنند  ي كارها را بين خودشان تقسيم مي        ديدم همه . هست براي يك موضوعي صحبت شد     

البتـه  . اهللا طالقاني هم جزو شوراي انقالب بودنـد         صدر، و آيت    زاده، بني  آقايان مهندس بازرگان، دكتر يزدي، قطب     . گو و كارگردان بود    سخن
عضو رسـمي بودنـد، ولـي مرتـب         . كرد   هم كم شركت مي    آقاي طالقاني در مجلس خبرگان    . كردند  آقاي طالقاني در جلسات كم شركت مي      

مگر شما ده دوازده نفر فقط مغزهاي متفكر ايـن كـشور هـستيد؟ ديگـر در ايـن                «: شبي من به مرحوم آقاي بهشتي گفتم      . كردند  ت نمي شرك
: گفتنـد » ماننـد؟  شوند و بسا بعضي زمـين مـي        كنيد كه در نتيجه كارها متراكم مي        ي مسائل را به يكديگر محول مي        كشور آدم نيست كه همه    

وهفـت   مـن بيـست   » .خواهيم  ما چند نفر مهندس براي فالن كار مي       «: ايشان گفتند » .شمارم  من براي شما مي   «: تمگف» آخه چه كسي هست؟   «
  .توانستند در انجام آن كار كمك كنند نفر مهندس به ايشان اسم دادم كه مي

الرجـال   لـي در كـشور قحـط      و. الرجال اسـت   كنند در كشور آدم نيست و قحط        ها خيال مي    گفت بعضي   مرحوم محمد ما به مناسبتي مي     
ي كارها در چهـار       آخر محصور كردن همه   . همه نيروهاي انقالبي و فهميده وجود دارد        در كشور ما، اين   . الرجال است  در كشور جهل  . نيست

  .پنج نفر كار درستي نيست

  تحصن در دانشگاه تهران

ض به تأخير ورود امام به ايران صورت گرفت، به ابتكار چه كـسي  وزيري بختيار، كه در اعترا جريان تحصن در دانشگاه تهران به هنگام نخست   
  .آمدهايي به دنبال داشت؟ لطفاً جزئيات اين قضيه را بيان بفرماييد بود و چه پي
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 شـد  ولي بعداً معلوم. فراهم شده بودچون بنا بود كه امام به ايران بيايند و مقدمات كار هم      . به طور كلي، اين جريان به پيشنهاد من بود        
ما اين تحصن را راه انداختيم تا دولت بختيار را تحت فـشار بگـذاريم كـه بـه امـام      . كه دولت بختيار از آمدن امام جلوگيري به عمل آورده       

خـاطر  ايـن تحـصن را بـه        . ها باز شود و امام به ايران بيايد        مانيم تا فرودگاه    جا مي   ما اعالم كرديم كه در اين     . ي ورود به ايران را بدهد      اجازه
سـرهنگ عزيـزاهللا رحيمـي هـم جـزو          . جمعيت بسيار زيادي هم از آن استقبال كردنـد        . اهميت دانشگاه، در مسجد دانشگاه تهران گذاشتيم      

در مـسجد  . مرحوم محمد هـم در برگـزاري آن نقـش مـؤثري داشـت     . طبقات مختلف مردم در اين تحصن شركت كردند   . ها بود  كارگردان
و بـه همـين شـكل،    . كرد و گاهي مرحوم آقـاي بهـشتي   كردم، گاهي مرحوم آقاي رباني شيرازي صحبت مي دانشگاه، گاهي من صحبت مي 

هـاي سياسـي      البته شخصيت . هاي مختلف شركت كرده بودند      در اين جلسه، مشاهير علما از شهرستان      . كردند  افراد صحبت مي  التناوب،   علي
با مـن و چنـد نفـر از    . جا جمع بودند خبرنگارها هم آن. ها شركت كرده بودند از وكالي مجلس آن زمان هم بعضي      . هم شركت كرده بودند   

جا بودند و مـا       هاي مختلف آن   شايد حدود سيصد خبرنگار از خبرگزاري     .  كردند  جا مصاحبه   ي آقاي دكتر بهشتي در آن       افراد ديگر، از جمله   
ايشان مدتي در   . خو از مترجمين بود    آقاي دكتر صالح  .  بيرون رفته بود   به طور كلي، كنترل از دست دولت      . كرديم  ها مطرح مي    آن  مسائل را با    
غـرض ايـن كـه      . آقاي دكتر غالمعباس توسلي كه مدتي وكيل مجلس و استاد دانشگاه بود نيز از مترجمين بود               . المللي پول بود    صندوق بين 
در واقـع يـك نـوع       . ان خيلي تأثير خـوبي داشـت      ي دانشگاهي  هاي مختلف در جريان كار شركت داشتند و اين حركت در روحيه             شخصيت

هاي اطراف دانـشگاه هميـشه    خيابان. آمدند ها مي هاي مختلف مردم از شهرستان در اين مدت، دسته. شد پيوند حوزه و دانشگاه محسوب مي  
هـاي   بعد گفتند خانم  . كرد  ي دوش مردم در دانشگاه تهران براي مردم سخنراني م         يادم هست آقاي شيخ علي تهراني روي      . پر از جمعيت بود   

بنا شد آقـاي  .  كند ها سخنراني آن  خواهند توبه كنند و به انقالب بپيوندند و صحبت شد كه يك نفر برود براي                  هاي تهران هم مي    خانه فاحشه
. پيوسـتند   به انقالب مـي كردند و  ها هم چادر سرشان كرده بودند و گريه و زاري مي            آن  . ها صحبت كند    آن  حاج شيخ علي تهراني برود براي       

  .ها فيلم هم گرفته است يا نه دانم آيا كسي از آن صحنه من نمي

اي خطاب به برادران ارتشي نوشتم و در مورد جنايات شاه و لزوم پيوستن آنـان بـه مـردم، نكـاتي را يـادآور                          در همان ايام هم اعالميه    
   .1شدم

  عفاي بختياري است وگو درباره استعفاي رئيس شوراي سلطنت و گفت

الدين تهراني كه جزو شـوراي سـلطنت و رئـيس آن بـود، رفتـه اسـت        شود و آقاي سيد جالل   كه مسائل دارد حل مي     بعد صحبت شد  
. كنم و او از سمت خود استعفا داده و با امام مالقات كرده است           اند تا استعفا ندهد من او را قبول نمي         پاريس با امام صحبت كند و امام گفته       

ي رفاه تشكيل شده بود و بعضي از علمـا هـم              اي كه در مدرسه    به همين مناسبت من رفتم در جلسه      . ر هم بناست به مالقات امام برود      بختيا
من گفـتم  . جا صحبت شد كه بناست بختيار در پاريس به مالقات امام برود و امام به ايران بيايد        در آن . حضور داشتند، مسأله را بررسي كنيم     

در همين زمان مرحوم آقاي بهشتي وارد شد و گفـت           . دهد  ها هم گفتند بله استعفا مي       ها گفتند نه، بعضي     دهد؟ بعضي   استعفا مي يعني بختيار   
نـه، صـحبت   «: ايـشان گفتنـد  » دهـد؟  يعني آقاي بختيار استعفا مي  «: من گفتم . بنا شد آقاي بختيار به مالقات امام بروند و امام به ايران بيايند            

انـد،   زنيد؟ خود امام پذيرفته     اين چه حرفي است مي    «: آقاي بهشتي گفتند  » .پذيرند  پس امام ايشان را نمي    «: من گفتم » .ر نيست استعفاي بختيا 
حـاال چطـور    . الدين تهراني را تا استعفا نـداد قبـول نكردنـد           امام سيد جالل  «: من گفتم » .پذيرند  نميگوييد تا استعفا ندهد امام او را          شما مي 

بعد آقاي رباني شيرازي و آقاي طاهري اصفهاني هم به كمـك مـن   » .امام قبول كرده است«: ايشان گفتند » پذيرند؟  دون استعفا مي  بختيار را ب  
. گوينـد   باألخره تماس بگيريد ببينيد امام چه مي      «: گفتم. آقاي مطهري بينابين بود   . پذيرد  درآمدند كه بله، امام بدون استعفاي بختيار او را نمي         

وقت امام  در آن. باألخره تلفني با پاريس تماس گرفتيم» .شود تر مي  بختيار به پاريس برود و امام هم ايشان را نپذيرد اوضاع وخيمچون آقاي 
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هـاي امـام را ضـبط         گذاشتند، بعـد صـحبت      كردند، براي امام مي     ها را ضبط مي    قاعده اين بود كه تلفن    . كردند  خودشان با تلفن صحبت نمي    
 شما داريـد در كارهـا اخـالل       «: بختيار هم در همين اثنا براي ما تلفن كرد و با عصبانيت به ما گفت              . فرستادند  ني براي ما مي   كردند و تلف    مي
آقاي بختيار، امام اين كـار را قبـول       «: من گفتم . گويا جريانات از همان جلسه به بختيار گزارش شده بود         » .زنيد  كنيد و كارها را به هم مي        مي
الدين تهراني را هـم امـام        جالل. خواهم كاري بكنم كه جريانات خراب نشود        من مي . دانم  ر من روحيات و اخالق ايشان را مي       آخ. كنند  نمي

اي باشد  خواهم كار به گونه كنيم؟ من مي ما چطور كارشكني مي«: گفتم» .كنيد  شما داريد كارشكني مي   «: بختيار گفت » .بدون استعفا نپذيرفت  
پذيرند و اگر غيـر از    از استعفا نمي شما را امام قبل  .جا بروي و ايشان شما را نپذيرد كه بدتر است           اگر شما آن  . حل شود كه با متانت مسائل     

ظاهراً نظر بختيار و هواداران ايشان اين بود كه پستش باقي باشد و حكومت در اختيار ايـشان باشـد و                     » .اند اند، اشتباه كرده   اين به شما گفته   
گويند آقاي دكتر يـزدي در پـاريس بـا            البته بعضي مي  .  يك مرجع تقليد محترم، جداي از حكومت و دولت، وارد كشور شوند            امام به عنوان  

. دانستم  ولي نظر امام را مي    . اطالعم  ولي من از اين امر بي     . ها را به اين سمت پيش ببرد        خواسته برنامه    مي اين مسأله موافق بوده و پشت پرده      
  .پذيرد آقاي بهشتي هم باورش آمده بود كه امام ايشان را بدون استعفا ميبه هر حال، مرحوم 

تلفن مرا ضبط كـرده بودنـد و بـراي امـام            . پذيرد يا نه    ي تلفن از امام سؤال كردم كه آيا بدون استعفا بختيار را مي              باألخره من به وسيله   
» .پذيرم و از قول من اين قـضيه را تكـذيب كنيـد              ن استعفا بختيار را نمي    من بدو . اند بيخود گفته «: امام در جواب گفته بودند    . گذاشته بودند 

كم جو مردم در حمايـت از امـام و انقـالب       بعد كم . ود، اعالم كرده بود   رالبته راديو هم در آن زمان اين خبر را كه بختيار بناست به پاريس ب              
  . شد و پيش از اين كه بختيار به پاريس برود، امام به ايران آمدندها باز تر شد و در اثر فشار مردم، فرودگاه تر و اوضاع بحراني قوي

  .اي به ياد داريد بفرماييد چه مدت طول كشيد؟ اگر از آن ايام و وقايع پرالتهاب آن خاطرهتحصن شما در دانشگاه تهران 

ي آقايـان و از جملـه اينجانـب بـا             هاي خوبي هم از ناحيـه       ي خوبي بود براي تبليغات و مصاحبه        تحصن چند روز طول كشيد و زمينه      
  .هاي خارجي انجام شد خبرگزاري

  به ايران) ره(ورود امام خميني 

  .ي رفاه هم اگر خاطراتي در ذهن داريد بفرماييد راجع به ورود امام خميني به ايران و استقرار ايشان در مدرسه

چـون جـاي   . جـا مناسـب نيـست    ولي مـن گفـتم ايـن   . ده بودندهاي امام مشخص كر ي رفاه را براي مالقات      در ابتدا ساير رفقا مدرسه    
آيند و اين جمعيت زياد در        من گفتم جمعيت زياد مي    . رفتند  آمدند، از همان در هم بايد بيرون مي         كوچكي بود و از همان در كه جمعيت مي        

. جا خوب است    گفت نه، همين    هشتي مي جا مناسب نيست، مرحوم آقاي دكتر ب        گفتيم اين   باألخره هرچه مي  . اين جاي كوچك مناسب نيست    
وقتـي آقـاي خمينـي را    . جـا را آمـاده كـرديم        آبادي رفتيم در همان نزديكي يك جاي ديگري پيدا كـرديم و آن              بعد من با آقاي معيني نجف     

جمعيـت از يـك در      . ولي ما ايشان را برديم در آن محل كه در خروجي و ورودي داشـت              . ي رفاه   آوردند، بنا بود ايشان را ببرند در مدرسه       
يك منزلي هم پشت . پله هم نداشت. ي رفاه بود جا كه ما تهيه كرده بوديم، چهار پنج برابر مدرسه آن. رفتند بيرون آمدند و از در ديگر مي     مي

ند و امام براي استراحت      و اين دو تا خانه را به هم راه داد          سرعت بنا آوردند   به. جا را آماده كرديم     همين خانه بود كه براي استراحت امام آن       
آمد كه خودم را جلو بيانـدازم و در     اما من خيلي خوشم نمي    . البته ما به هنگام آمدن امام به ايران، به فرودگاه هم رفتيم           . رفتند  به آن منزل مي   

گفتم شما هم برويد،    ) در بزرگ امام  برا(من به آقاي پسنديده     . اما مرحوم آقاي مطهري با آقاي صباغيان تا داخل هواپيما رفتند          . هواپيما بروم 
. هاي مذهبي هم نمايندگاني براي استقبال از امـام آمـده بودنـد             وقت از طرف اقليت     آن. و خودمان ايستاديم پايين و بعداً با امام ديدن كرديم         
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زهرا و مـن    امام رفتند بهشتبعد. خواستم مطرح باشم    اما من خيلي نمي   . چرخيدند  همه هم اطراف ما مي    . هاي مختلف آمده بودند     شخصيت
  .برگشتم به دانشگاه

  ي استقبال از امام چگونه و توسط چه كساني مطرح شد و حضرتعالي چه نقشي در تشكيل آن داشتيد؟ كميتهفكر تأسيس 

ي مرحـوم محمـد مـا، مرحـوم آقـا         . كرد   مرحوم شهيد مفتح در اين زمينه خيلي فعاليت مي         .اين يك ضرورت و محصول فكر همه بود       
مثل . كردم  كردم، مستقيم دخالت مي     اما در بعضي مسائل كه من احساس ضرورت مي        . بهشتي و مرحوم آقاي رباني و افراد ديگري هم بودند         

  .گفتند فالني عليه ما كودتا كرده است ها مي آن ي عوض كردن منزل كه  همان قضيه

  هاي خودجوش براي حفاظت از انقالب كميته

ي استقبال   گرفت؟ آيا اين همان تشكيالت كميته  انقالب اسالمي كه بعداً حفاظت شهرها را به عهده داشت، چگونه شكل           هاي   اين تشكيل كميته  
  از امام بود؟

گونه كه    همان. ي استقبال از امام نداشت      ها قبل از اين كه امام به ايران بيايد، به صورت خودجوش شروع شده بود و كاري به كميته                    اين
. كردند  ها شهر را كنترل مي      در قم همين بچه   . هاي انقالبي است    ت از پاريس وقتي ما به ساوه رسيديم، ديدم شهر دست بچه           گفتم، در بازگش  

وقـت يـك صـفا و         در آن . كردند  ها خوب اداره مي     ها خوشحال بودند و خيلي هم بچه        كردند و از كار اين بچه       مردم هم با آنان همكاري مي     
همه به فكر ايـن  . وپا كند خواست براي خودش چيزي دست كس به فكر مقام و قدرت نبود و كسي نمي           هيچ. صميميتي بين مردم حاكم بود    

گذاشـت، يكـي از وقـت خـود شـب و روز مايـه                 يكي منزل خود را در اختيـار مـي        . بودند كه انقالب به پيروزي برسد و اسالم پياده شود         
در همـين چهـار پـنج    . شكـستند  مردم براي مالقات امام سر و دست مي    . كردند   مي مردم واقعاً فداكاري  . كرد  گذاشت، يكي پول خرج مي      مي

كردند به يك شـكل       روزي كه من در تهران نزد امام بودم، قبل از اين كه به قم بيايم، از نزديك شاهد بودم كه افراد، از زن و مرد، تالش مي                          
ايـشان در بـدو انقـالب در    .  كاظم اخوان مرعشي از مشهد آمده بودنـد       من يادم هست يك روز آقاي حاج سيد       . خودشان را به امام برسانند    

يك عده از مريدهايشان ايشان را بر دوش خود گرفته بودند و تـا              . بعد آمده بودند تهران براي مالقات امام      . مشهد خيلي فعاليت كرده بودند    
. آمدند  ها مي   از جمله، جمعيت زيادي از زن     . ت امام ميسر نشد   مقابل جايگاه امام آورده بودند و از بس جمعيت زياد بود، آوردن ايشان خدم             

امام يك سري   . آيند  ها با اين وضع مي      من به امام گفتم آخر اين     . آالتي كه داشتند   هاي تهران، با آن وضع حجاب و زينت         آن هم بعضي از زن    
افتـاد كـه در       مـي ) ع(ي اميرالمـؤمنين      سان به ياد ايـن جملـه      با ديدن آن وضعيت، ان    . ها معفو است    خواستند بگويند مثالً اين     تكان دادند، مي  

دويدند كه بيايند با  هاي برآمده و روي باز، از روي شوق مي  ها با سينه    زن» «.1و حسرت اليها الكعاب   «: فرمود  جريان بيعت مردم با ايشان، مي     
  .ئل بوده استجور مسا الي جمعيت اين شود كه آن زمان هم در البه معلوم مي» .من بيعت كنند

خواستم خيلي در مسائل سياسي دخالت كنم و لذا آمدم قم كه به درس و بحث و حوزه  البته پس از آمدن امام خميني به ايران، من نمي
  .اما بعداً مجلس خبرگان قانون اساسي دوباره مرا به تهران كشاند. برسم

و بفرماييد  . ايشان از سوي حضرت امام اگر مطلبي به ياد داريد بيان نماييد            و چگونگي انتخاب     وزيري مرحوم مهندس بازرگان     ي نخست   درباره
و اساس مرحوم بازرگان انتخاب شخص حضرت امام بود يـا كـسي بـه               . ت مطرح بودند يا خير    سآيا به جز ايشان، افراد ديگري نيز براي اين پ         

  ايشان پيشنهاد كرده بود؟
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چون ايشان به سياست و تقوا و تعهد معروف         . عين بودند و صحبت از ديگري در بين نبود        در آن زمان، تقريباً آقاي مهندس بازرگان مت       
  .ي مبارزاتي ايشان و استقامتشان زبانزد خاص و عام بود بودند و همه به پاكي و ديانت و امانت ايشان ايمان داشتند و سابقه

  مند به انقالب اسالمي هاي عالقه مالقات با شخصيت

هـا و    هـا و نماينـدگان سـازمان         از شخصيت  مندان انقالب اسالمي از خارج كشور، اعم        هاي زيادي از عالقه     انقالب، شخصيت در اوايل پيروزي    
لطفاً .... افرادي نظير سرگرد جلود، ياسر عرفات و سران انقالب فلسطين، اسقف كاپوچي، و            . رسيدند  هاي انقالبي، خدمت حضرتعالي مي     تشكل

  ها نقش داشت؟ ها از انقالب اسالمي چه بود و تا چه حد مرحوم شهيد محمد در ايجاد اين ارتباط آن بفرماييد تقاضا و توقعات 

اول كسي كه به مالقات امام آمد، آقاي ياسر عرفات بود كه به سرپرستي يـك هيـأت                  . آمدند   در اوايل انقالب، افراد زيادي به ايران مي       
ياسر عرفات به بعضي از شهرهاي ايران، از جمله خوزستان هم سفر كرد و استقبال عجيبـي                 . موقت تهران بود    من آن . فلسطيني به ايران آمد   

هـايش   در ضـمن صـحبت  . در بيت امام با من مالقات مفصلي داشـت . خيلي خوشحال بود . گفته بود ديگر فلسطين فتح شد     . از او شده بود   
. كـرديم   صدا مي » ابواحمد«جا محمد را      گفت ما در آن   . م محمد است  بعد معلوم شد كه منظورش مرحو     » ابواحمد، ابواحمد «: گفت  مرتب مي 

وقت يك حالـت غـروري        در آن . گويا مسؤولين با او خوب برخورد نكرده بودند       . وزير ليبي، از طرف قذافي آمد       بعد سرگرد جلود، نخست   
كردنـد و مـن       آمدند، خيلي خوب برخـورد نمـي        ي كه مي  با افراد . اند گرفتهكردند كه دنيا را       فكر مي . براي بعضي از مسؤولين پيش آمده بود      

از جمله يك وقت من در منزل آقاي حاج شيخ محمد يزدي، كه وقتي امام به قـم آمدنـد در منـزل ايـشان                         . شخصاً با اين معنا مخالف بودم     
نيت به كشورهاي همجـوار بفرسـتيم و    نهاي حس اش اين است كه هيأت ايم، قاعده آقا، حاال كه ما انقالب كرده  «: بودند، به امام عرض كردم    
هـا    آن  مـا كـاري بـا       «: ايـشان فرمودنـد   » .ها احساس وحشت نكنند و با ما هماهنگي كننـد           آن  ها تشريح كنيم كه       آن  مواضع خودمان را براي     

خواهيم دور كـشورمان ديـوار         مي ما«: ايشان در آن زمان فرمودند    » .خواهيم دور كشورمان را ديوار بكشيم       آقا، ما كه نمي   «: من گفتم » .نداريم
ضمناً، شعارهاي تند نيز عليه آنان داديم و دم از صدور انقالب زديم و آنان را عليه خود تحريك كرديم و                     » .ها نداريم   آن  ما كاري با    . بكشيم

  . جنگ هشت ساله شداي براي تحريك عراق و وقوع بسا همين شعارها زمينه

من اين را شنيده بودم كه گفتـه بودنـد حـاال ايـن آمـده       . قم بودم و در تهران او را به بازي نگرفتند          من در    خالصه، جلود كه آمده بود،    
بعد مرحوم محمد بـه خـاطر       . به هر حال، جلود را در تهران تحويل نگرفتند        . جا درست كند    خواهد يك پايگاه كمونيستي هم اين       جا مي   اين

بعداً آقاي حاج احمـد آقـا       . ها بودند   آن  و افرادي مانند ابوشريف هم اطراف       . د قم در منزل ما    ها داشت، ايشان را آور      آن  سوابق آشنايي كه با     
من يادم نيست به خـاطر      . البته مرحوم حاج احمد آقا با مرحوم محمد هم يك مقدار حرفشان شد            . ها آمد   آن  خميني هم در منزل ما به ديدن        

اصطالح ما وزير كشور     هاي ليبي، يعني به     كه من در مجلس خبرگان بودم، وزير شهرداري        بعد وقتي . باألخره ما از او تجليل كرديم     . چي بود 
يك آقايي از بيـت امـام       . بعد از طرف من به بيت امام زنگ زدند كه او را تحويل بگيرند             . ها هم در تهران آمده بود كه با من مالقات كرد            آن  

شايد عـدم   » .گيرند  كنند و با او گرم نمي       ظري ناراحت است كه چرا از او استقبال نمي        جا، آقاي منت    حاال يك سفور آمده است اين     «: گفته بود 
اي   بعدها كه آقاي هاشـمي و آقـاي خامنـه         . ها مؤثر بوده است    آقا موسي صدر هم در اين برخورد سرد با ليبيايي           ي آقاي حاج    گيري قضيه  پي

ولي من نظرم اين بود كه ما بايد بـا كـشورهاي اسـالمي، بـه     . گرفتند گرم ميمسؤوليت گرفتند، در جريان جنگ عراق و ايران با ليبي خيلي            
ولي وقتي به منزل من آمده بود كه من در منزل نبودم و در منـزل  . آقاي اسقف كاپوچي هم به مالقات من آمد   . طور كلي، گرم برخورد كنيم    

خيلي از خبرنگارها براي    . آمدند   افراد مختلفي از جاهاي مختلف مي      خالصه آن روزها  . از او پذيرايي شده بود و باألخره من ايشان را نديدم          
مـن بعـضي چيزهـا را كـه بـه      . هاي شما كدام است كردند كه اهداف شما از انقالب چيست، برنامه     آمدند و نوعاً از ما سؤال مي         مي مصاحبه
. خواهيم چيزي را بر ديگـران تحميـل كنـيم           شتم كه ما نمي   من بر اين معنا تأكيد دا     . گفتم  شد، مي   هاي ما محسوب مي    رسيد و آرمان    نظرم مي 

خواهند با زور  هايي كه مي ما با طاغوت. خواهيم جلوي ظلم و زور را بگيريم        ما مي . پيروان مذاهب ديگر در حكومت اسالمي محترم هستند       
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بخـش   هـاي آزادي    هستيم و لذا افرادي از نهضت      ها  آن  كنيم و در كنار       ما از مستضعفين جهان حمايت مي     . بر مردم مسلط شوند مبارزه داريم     
امـا خـوب،   . كـرديم  هـا مـي   آن  هـايي هـم بـه         ها رو به ايران آوردند و گاهي كمك        كه در داخل كشورهايشان مشكل داشتند، در همان وقت        

لذا هم مـن    . گونه كارها نداشتند    اينها هم چندان اعتقادي به        آن  كرد كه     ها كمك مي    آن  دولت در اين زمينه بايد به       . هاي ما محدود بود     كمك
كردم و در بانك ملي يك حـساب بـه    ميها كمك  آن ي امكاناتم به   ها حساس بوديم و من به اندازه       و هم مرحوم محمد روي جريان نهضت      

ها به انقـالب ايـران        باألخره اين . ريختند  بخش باز كردم كه مورد استقبال مردم قرار گرفت و به آن حساب پول مي               هاي آزادي  عنوان نهضت 
وزير سودان، آن روز كه من در پاريس به ديـدن             من يادم هست همين آقاي صادق المهدي، نخست       . چشم دوخته بودند و انتظار هم داشتند      

آمدنـد  وزيـر،     روزي با آقاي ميرحسين موسوي، نخست     . ما با هم دوست شده بوديم     . بعد هم به تهران آمد    . جا بود   امام رفته بودم، او هم آن     
ها عمل نـشد، تـا       اما به آن وعده   . هايي به او داده شد     جا از طرف دولت وعده      ي ما و او خيلي انتظار همكاري و كمك داشت و در اين              خانه

هاي جمهوري   ها گله هم كرده بود كه اين وعده        در همان وقت  . هايي به او شد     اين كه اين اواخر به صدام روي آورد و از طرف صدام كمك            
وپـنجم مجلـس     ي چهـل   يك هيأت فلسطيني به رياست ابوجهاد هم كه به تهران آمده بودنـد، روزي در جلـسه                . اش حرف بود   مي همه اسال

خبرگان وارد شدند و من به ايشان در نطق مفصلي خير مقدم گفتم و حجةاالسالم آقاي حاج سيد هادي مدرسـي صـحبت مـرا بـه عربـي                             
ها در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان ثبت شـده           ي اين   لي راجع به فلسطين انجام داد كه همه       سپس ابوجهاد نيز صحبت مفص    . ترجمه كرد 

  .است

  تراشي براي انقالب ي امام موسي صدر و مخالفت با دشمن گيري قضيه پي

ايد در اين ارتبط، روابط      گفته  ايد و مي   ي ناپديد شدن امام موسي صدر مخالف بوده         گيري قضيه   كه شما با پي    دادند  بعضي افراد به شما نسبت مي     
  ايد يا خير؟ ايد و در اين مورد چيزي فرموده آيا حضرتعالي در اين زمينه نظري داشته. شود ما با كشور اسالمي ليبي تيره مي

آقا موسي صدر، كه نام ايشان صدرالدين است، خدمت امام رسيدند  من هنگامي كه در پاريس خدمت امام بودم، پسر مرحوم آقاي حاج
جويي كردند و به ايشان وعده دادند كه ايـن قـضيه را              امام هم از ايشان دل    . گيري شود  ي پدرشان پي    كردند كه قضيه     از ايشان استمداد مي    و
خيلي عليه ) اهللا آقاي سلطاني ر مرحوم آيتسپ(بعد كه آمديم به ايران و انقالب پيروز شد، آقاي صادق طباطبايي          . كنند  گيري مي  شاءاهللا پي   ان

مرحوم محمد ما هم با قذافي، از زمان مبارزات در خارج كشور مربوط بود و او را يـك فـرد انقالبـي و ضـد آمريكـا                            . كرد  ليبي فعاليت مي  
. خواهيم گفتيم حاال كه تازه انقالب به پيروزي رسيده، در سياست خارجي كمك مي ما مي. دانست و معتقد به گسترش ارتباط با ليبي بود     مي

ولي قذافي از اين كـه انقـالب اسـالمي در ايـران بـه پيـروزي رسـيده، ابـراز                     . ان و سران بسياري از كشورها كه با ما مخالفند         دولت عربست 
ي ناپديد شدن آقاي صدر را بايـد اقـدام كـرد، ولـي بايـد دوسـتانه از قـذافي خواسـت و                     ي من اين بود كه قضيه       عقيده. كند  خوشحالي مي 

آقاي صادق طباطبايي كـه از قـوم و         . ها عليه قذافي سخنراني بكنيم       اين كه در راديو و تلويزيون و سخنراني        نه. چگونگي ماجرا را جويا شد    
هايي زده بود كه ما با اين معنا مخالف بـوديم و    قذافي حرف  و يا مصاحبه كرده بود و عليه        هاي آقاي صدر بود، در بيروت سخنراني       خويش

ي آشنايي و رفاقت داشتم  آقا موسي صدر سابقه البته من با آقاي حاج . تراشي بكنيم  الب جوانمان دشمن  گفتيم نبايد مرتب عليه خود و انق        مي
. فكـر و بااسـتعدادي بـود       آدم فاضل و خوش   . كرد  در درس مطول و قوانين من شكرت مي       . و ايشان مدتي هم پيش من درس خوانده است        

 هـم    ي زنجاني، از شاگردان خوب مرحوم آقاي داماد بودند و گويا بـا هـم مباحثـه                آقا موس   ايشان به همراه مرحوم آقاي بهشتي و آقاي حاج        
كند  تابي مي اي كه براي ايشان اتفاق افتاد، يك بار حاج احمد آقا خميني آمد پيش من كه مادر آقا موسي ابراز بي               بعد از اين حادثه   . كردند  مي

ي مفصلي به زبان عربي به قـذافي نوشـتم و شخـصيت آقـا        من يك نامه  . گيري كند  اي به قذافي بنويسيد كه اين قضيه را پي         و شما يك نامه   
جا مفقود شده است، مقتـضي اسـت كـه شـما بـه          موسي و ارزش او را براي جهان اسالم يادآور شدم و اين كه ايشان به ليبي آمده و در آن                   

متأسفانه مـن   . دانم ايشان آن را فرستادند يا نه        ا دادم و نمي   گيري كنيد و اين مشكل را حل كنيد و نامه را به حاج احمد آق               صورت جدي پي  
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ولي عاقبت قضيه   . مرحوم امام هم گويا اقدام كرده بودند      . ولي شايد خود نامه در آرشيو حاج احمد آقا موجود باشد          . از آن نامه كپي نگرفتم    
تراشي در آن جـو و شـرايط كـه انقـالب       ولي با دشمن.خالصه من با اقدام در اين زمينه مخالف نبودم . مشخص نشد كه چگونه بوده است     

ي آقاي حاج شيخ محمـد يـزدي در           كه امام در خانه   انقالب  من اين مطلب را در همان اوايل        . نوپاي ما دشمنان زيادي داشت، مخالف بودم      
  .م گفتمخصوص كشورهاي همسايه به ايشان ه قم بودند، در مورد ضرورت تحكيم روابط با كشورهاي اسالمي و به

  ي نماز جمعه در سراسر كشور تأكيد بر اقامه

ي آن را بـه امـام    فرموديد و پس از انقـالب نيـز اقامـه     حضرتعالي فرموديد كه قبل از پيروزي انقالب اسالمي، نماز جمعه اقامه ميپيش از اين، 
ي تهران، توسط دوست و  يد آيا در تشكيل اولين نماز جمعهو بفرماي. تري در خاطر داريد، بفرماييد    در اين مورد اگر توضيح بيش     . پيشنهاد داديد 

  ؟1اهللا طالقاني، حضرتعالي نقشي داشتيد يا خير رزم ديرين شما، مرحوم آيت هم

آباد داشتم، چند روز راجع به نماز جمعه صحبت كردم و گفتم زيربناي حكومت اسـالم،         هايي كه در نجف     قبل از انقالب، من در درس     
اما بعداً كه مسلمانان در مدينـه تـشكلي   . تا در مكه بودند، چون قدرت نداشتند، نماز جمعه مطرح نبود   ) ص( پيغمبر اكرم    .نماز جمعه است  

كردند كه در مدينـه نمـاز جمعـه         قبل از آمدن خودشان به مدينه، اسعد بن زراره و مصعب بن عمير را مأمور                ) ص(پيدا كردند، پيامبر اكرم     
ي شافعيه اين اسـت كـه حـداقل           روي همين اصل، عقيده   . ها خواندند، چهل نفر شركت داشتند       آن  اي كه    نماز جمعه در اولين   . تشكيل دهند 

مهاجرت كردند به ) ص(تا اين كه پيامبر اكرم . ي نماز جمعه چهل نفر است، چون اولين نماز جمعه با چهل نفر تشكيل شد    افراد براي اقامه  
بعد حركت كردند بـراي     . ي قبا تا روز جمعه براي ديد و بازديد ماندند          بعد در محله  . ي قبا شدند   محلهروز دوشنبه آن حضرت وارد      . مدينه

جا به همراه صـد       در آن ) ص(پيامبر  . هنگام ظهر رسيدند به جايي كه اكنون به اسم مسجد الجمعه يا مسجد الماه معروف است               . مركز مدينه 
در حقيقت زيربناي حكومت اسالم، نمـاز جمعـه بـود و تـشكل              . ي نماز جمعه گذاشته شد       پايه جا  نفر نماز جمعه را اقامه فرمودند و از آن        

ي مهمـي غفلـت       آباد به ذهنم آمد كه براي تشكيل حكومت اسالمي، چرا مـا از چنـين مـسأله                  من در نجف  . جا شروع شد    مسلمين از همين  
بـاألخره اولـين    . تر اسـت     مبارك رمضان كه توجه مردم به مساجد بيش        داريم؟ بعد با رفقا مشورت كرديم كه شروع آن را بگذاريم براي ماه            

ي   قدر جاي خـود را بـاز كـرد كـه همـه              اين نماز جمعه آن   . خيلي اثر خوبي هم داشت    . ي ماه مبارك رمضان، نماز جمعه اقامه كرديم         جمعه
: سرهنگ صدقي، رئيس سـاواك اصـفهان، گفتـه بـود     . دندآم  هاي اطراف، مي    مند بودند، از اصفهان و شهرستان       نيروهايي كه به انقالب عالقه    

گفت و از اين مسأله خيلي ناراحت بودند  راست هم مي» .آباد يك پايگاه مخالفت با رژيم درست كرده به اسم نماز جمعه           منتظري در نجف  «
اهللا خويي توافق كنيد و دستور دهيـد          و چون من ديدم اين مسأله خيلي مؤثر است، يك نامه نوشتم به مرحوم امام در نجف، كه شما با آيت                    

گونه كه در هر شهري، علمـاي         كه فوايد بسياري دارد؛ بدين     هاي مختلف ايران، توسط افراد موجه، نماز جمعه تشكيل شود           كه در شهرستان  
بعـد ايـشان بـه ايـن       . دي او حاضـر شـون       ترين فرد را براي امامت جمعه تعيين كنند و همه در نماز جمعه             آن شهر با توافق خودشان، موجه     

اگرچه به نظر من، اگر ايشان با       » .ايد ها را نشناخته    آن  بين هستيد و هنوز      مثل اين كه شما به آخوندها خيلي خوش       «: مضمون جواب دادند كه   
شد و مـانع      فراهم مي حتّي ما در زندان و تبعيد هم وقتي شرايط          . ي تشكيل آن بود     كردند، در همان شرايط هم زمينه       اهللا خويي اقدام مي     آيت
  .خوانديم شدند، نماز جمعه را مي نمي

البتـه مـن اسـم      . بعد از انقالب هم من به مرحوم امام گفتم اآلن كه قدرت دست شماست، دستور بفرماييد كه نماز جمعه شروع شـود                     
گويا امام بعداً پيغام داده     . د، خدمت امام آوردم   ي نماز جمعه كنن     توانند در تهران اقامه     مرحوم آقاي طالقاني را به عنوان يكي از افرادي كه مي          

ي جمعه، خودتان  البته در همان وقت امام به من گفتند شما راجع به تعيين و نصب ائمه. بودند كه ايشان در تهران نماز جمعه را شروع كنند
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ايشان مسائل . دادم ي مختصري هم مي ز آنان ماهيانهكردم و به برخي ا جمعه تعيين مي اين كار را شروع كنيد كه در ابتدا من براي شهرها امام  
اهللا   پـس از رحلـت آيـت      . خواهند، نسبت به آن اقدام كنم       جمعه و يا روحاني مي     خارج از كشور را به من محول كردند كه اگر قاضي يا امام            

التنـاوب، نمـاز    ، مـن و آقـاي مـشكيني، علـي         ي تهران نصب فرمودند و پس از انتقال من به قم نيز             طالقاني، مرحوم امام مرا به امامت جمعه      
يكـي از مـسائلي كـه آن زمـان مطـرح بـود،              . نشين هم نماز جمعه شروع شـود       بعد بنا شد در شهرهاي سني     . كرديم  ي قم را اقامه مي      جمعه
ي جمعـه تـشكيل      ائمـه بعد ما سمينار    . كردم  ي جمعه كمك مختصري مي     ي جمعه بود و تا مدتي من به بسياري از ائمه           ي حقوق ائمه    مسأله

گفتم دبيرخانـه بايـد در    من مي. ي جمعه مطرح شد ي ائمه ي دبيرخانه كم مسأله كم. ي فيضيه و من رئيس هيأت رئيسه بودم   داديم در مدرسه  
وقـت    آناي كه در ولي آقاي خامنه. جاست در قم باشد تا قداست نماز جمعه محفوظ بماند         اين كار مربوط به روحانيت است و به       . قم باشد 
ي جمعـه   بعد شوراي مركـزي ائمـه  . جمهور بود، نظرش اين بود كه بايد اين تشكيالت در تهران، و در اختيار دولت و حكومت باشد        رئيس

ي كرمانـشاه   جمعه آقا عطاءاهللا اشرفي، امام به ياد دارم در يك جلسه، مرحوم حاج. ها به قم دعوت شد  ي استان  ي جمعه  تشكيل شد و از ائمه    
  .خداوند رحمتش كند. براي شركت در اين جلسه دعوت كرده بوديم و از همان جلسه بود كه وقتي برگشتند، ايشان را شهيد كردندرا 

  ي تهران تصدي امامت جمعه

اهللا طالقاني به چـه صـورت انجـام پـذيرفت؟ آيـا مـستقيماً از سـوي                    ي تهران پس از درگذشت مرحوم آيت        نصب حضرتعالي به امامت جمعه    
  .بود و يا با هماهنگي شما صورت گرفت؟ اگر مطلبي در اين زمينه به ياد داريد بفرماييد) ره(ت امام حضر

وقـت مـن بـراي مجلـس          چـون در آن   . ي تهران نصب كردنـد      اهللا طالقاني، مرحوم امام مستقيماً مرا به امامت جمعه          پس از رحلت آيت   
وآمد مشكل بود، من از ايشان خواستم كسي          ان، چون من عازم قم بودم و رفت       ولي پس از تمام شدن مجلس خبرگ      . خبرگان در تهران بودم   

اي را تعيين كردم و يك نمـاز هـم پـشت سـر                من هم آقاي خامنه   . را به جاي من نصب فرمايند و ايشان نصب را به خود من محول كردند              
  .1ايشان خواندم

  ي تهران اي براي امامت جمعه پيشنهاد انتصاب آقاي خامنه

اي را به حضرت  ي تهران، براي تصدي اين مسؤوليت آقاي خامنه  ي امامت جمعه     هنگام عزيمت به قم و عدم پذيرش ادامه        عالي فرموديد حضرت
  .لطفاً جزئيات آن را بيان فرماييد. ايد امام معرفي كرده

را به دستور و حكم مرحوم امـام بـه          ، من امامت جمعه     2اهللا طالقاني   وقت، پس از رحلت مرحوم آيت       گونه كه عرض كردم، در آن       همان
.  كار مجلس خبرگان قانون اساسي تمام شـده و مـن عـازم قـم هـستم                 خواستم به قم بيايم، رفتم خدمت امام و گفتم          وقتي مي . عهده گرفتم 

كـنم   فكر مـي  «:من گفتم» .من كسي را در نظر ندارم. شما خودتان مشخص كنيد «: گفتند. ي تهران مشخص كنيد     فردي را براي امامت جمعه    
: گفت. جا بود حاج احمد آقا هم آن    » .كنم  من در اين موضوع دخالت نمي     «: ايشان فرمودند » .اي براي اين مسؤوليت مناسب باشد       آقاي خامنه 

ا هـم   البته مـ  . دانم ايشان به چه مناسبت روي ايشان نظر داشت          حاال من نمي  » .شما آقاي گلزاده غفوري را براي اين مسؤوليت معرفي كنيد         «
ي انتقادي داشتند و اين روايات آخر قانون اساسي را هم ايشان خيلي اصرار     در خبرگان هم بود و خيلي روحيه      . با آقاي غفوري رفيق بوديم    

چون ركن نمـاز جمعـه،      . ترند اي براي امامت جمعه مناسب      آقاي خامنه «: من به احمد آقا گفتم    . داشتند كه در آخر قانون اساسي آورده شود       
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اي بهتر  بعد در نماز جمعه هم صحبت كردم و گفتم ركن نماز جمعه خطبه است و آقاي خامنه» .ه است و ايشان در خطابه تسلط دارند    خطب
خواند،  گوييد ايشان بهتر از من خطبه مي گفت وقتي امام از تلويزيون اين صحبت شما را شنيدند كه مي احمد آقا مي  . خوانند  از من خطبه مي   

  .يك نماز هم پشت سر ايشان خواندم و بعد آمدم قم. اي را معين كردم باألخره من آقاي خامنه» .هوا گويند آدم بي را مياين «: گفتند

  .در اين رابطه نيز توضيح بفرماييد. ي نماز جمعه در قم را به عهده داشتيد حضرتعالي پس از عزيمت به قم، مدتي نيز اقامه

ولي چون در اثر كهولت سن اين امر براي ايشان مشكل شده بـود،              . كردند  اهللا اراكي اقامه مي      آيت نماز جمعه را در قم، از قديم مرحوم       
يـك هفتـه    . ها طول كـشيد     كرديم و اين امر تا سال       التناوب، نماز جمعه را در قم اقامه مي        اهللا مشكيني، علي    به دستور مرحوم امام، من و آيت      
  .شديم نماز يكديگر نيز حاضر ميكرديم و به  من و يك هفته ايشان اقامه مي

  اقدام به سوء قصد توسط گروه فرقان

انـد كـه بحمـداهللا       ، افرادي به منظور سوءقصد به منزل حضرتعالي وارد شده         1358 هم آمده است، گويا در سال        قدر  فقيه عالي كه در كتاب      چنان
  ور كلي قضيه چگونه بوده است و اين افراد چه كساني بودند؟اگر در خاطر داريد، بفرماييد كه به ط. شود ي آنان كشف و خنثي مي توطئه

يك روز چند نفر جوان به مالقات آمدنـد و در  . آمدند اجماالً بعد از آن كه انقالب به پيروزي رسيد، افراد مختلفي براي مالقات من مي         
. بعد صحبت از مجاهدين خلق شد  . گرفتند  گرم مي خواستند و خيلي      هايشان گفتند ما از گروه فرقان هستيم و از من رهنمود مي             بين صحبت 

اند و تغييـر ايـدئولوژي    ها كه ماركسيست شده آن . ها روش خوبي نداشتند آن  گفتم ما در زندان كه بوديم،       . من از مجاهدين خلق انتقاد كردم     
. ها زيـاد هـست      آن  ام، اشكال در     شان را خوانده  هاي  من كتاب . اند برخوردهاي درستي ندارند    ها هم كه مذهبي مانده      اند به جاي خود، اين     داده
بايد ببينيم رفتارهـا و     . شناسيم  گفتم ما كه شما را درست نمي      . خواهيم اسالم اصيل را پياده كنيم       مي. ها گفتند ما هم با مجاهدين مخالفيم        اين

 بعد پاسدارها گفتند كـه چنـد نفـر روي           چند شب . دادمها ن   آن  ولي بهايي هم به     . ها نكردم   آن  احترامي به     البته بي . كارهاي شما چگونه است   
خيلي براي من روشن نشد كه قضيه       . گفتند از گروه فرقان بوده است       ها را هم دستگير كرده بودند كه مي         آن  اند و يكي از      بام منزل بوده   پشت

ي   ال از دست من ناراحت شـده بودنـد يـا برنامـه            حا. اهللا مطهري را به شهادت رساندند       ها بودند كه مرحوم آيت      همين گروه فرقان . چه بوده 
  .دانم ديگري بوده، من نمي

  بازديد امام خميني از اينجانب دراوايل انقالب

گويا مرحوم امام خميني در ابتداي پيروزي انقالب در قم از حضرتعالي بازديدي داشتند و حضرتعالي راجع به حيف و ميل اموالي كه مـصادره                         
  مشروح جريان اين ديدار چگونه بوده است؟. ايد ا ايشان مطرح فرمودهشده بود، مطالبي را ب

اما مـن راجـع بـه حيـف و ميـل امـوال              . ي عشقعلي ساكن بودم، به منزل من آمدند         بله؛ ايشان در همان اوايل انقالب كه من در كوچه         
ان با ايشان داشتم، اين مطلب را بـا ايـشان بـه تفـصيل               هايي كه در تهر    بعداً در يكي از مالقات    . جا با ايشان صحبت نكردم      اي در آن   مصادره

ها را از دست صـاحبانش گرفتنـد و درسـت     بسياري از باغات و كارخانه. ها به اين شكل حركت درستي نيست    مطرح كردم كه اين مصادره    
هـا   آن   مصادره كردند كه خيلـي از        كه من شنيدم شش هزار باغ در همين اطراف تهران           چنان. خيلي از باغات خشكيد   . ها رسيدگي نشد    آن  به  

متأسـفانه مـا بـراي      «: سـوزي بـه ايـشان گفـتم        يـك روز مـن از راه دل       . ها به اسم بنياد مستضعفان حيف و ميل شد          آن  خشكيد و بعضي از     
 بـراي  چطـور «: گفتنـد . ايـشان از ايـن صـحبت مـن خيلـي ناراحـت شـدند        » .ها نكرديم   آن  مستضعفين خيلي شعار داديم، ولي كاري براي        
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آقـا بـاقر    اهللا آقـاي حـاج   يك بار هم آيت. تسانان مستضعفين در روغن  البد به ايشان گزارش شده بود كه        » مستضعفين كاري نشده است؟   
. انـد  شود شما را هـم بـازي داده         ها را زده بودند و ايشان خيلي ابراز ناراحتي كرده و گفته بودند معلوم مي                سلطاني به ايشان اين سنخ حرف     

ار نيز مرحوم آقاي حاج سيد محمدصادق لواساني كه خيلي هم با آقاي خميني رفيق بودند و نمايندگي ايشان را هم داشتند، برخي از                        يك ب 
ايـشان روي انتقـاد   . ايد شود شما هم بازي خورده  گونه مشكالت و مسائل را براي ايشان بيان كرده بودند كه ايشان گفته بودند معلوم مي                 اين

ظرفيت انتقادپذيري ايشان نسبت به مشكالت نظام كم بود و در بيت ايشان عنايت داشتند به جهت حـال                   . لي حساسيت داشتند  از كارها خي  
الـشعاع   بين باشند و قهراً خبرهاي انتقادي تحت       كننده به ايشان داده شود تا ايشان هميشه دلگرم و خوش           ايشان، خبرهاي خوش و خوشحال    

  .گرفت قرار مي

  يد محمد منتظري در اوايل انقالببرخوردهاي شه

هاي انقالب، نظير مرحـوم شـهيد بهـشتي     هاي شديدي با دولت موقت و برخي از چهره        در اوايل پيروزي انقالب، مرحوم شهيد محمد مخالفت       
  ها چه بود؟ لفتبه نظر حضرتعالي علت اين مخا. ي نسبتاً تندي صادر فرموديد داشتند و حضرتعالي نيز در رد مواضع ايشان، اعالميه

روح . ولي مرحوم محمد در متن مسائل سياسي كشور بود        . پس از پيروزي انقالب، من به قم آمده بودم و مشغول كارهاي طلبگي بودم             
كرد و معتقد بود كه بايد در رابطه با مسائل انقالب، انقالبـي عمـل كـرد و كارهـاي كـشور و نيـز                           مطلب اين بود كه محمد انقالبي فكر مي       

 و نظـم  تـر روي نظـم داخلـي    دولت موقت، نظـرش بـيش  . آيند، با معيارهاي انقالب مورد توجه قرار داد     ادي را كه از خارج به ايران مي       افر
اهللا بهشتي، خدا رحمتش كند، يكي از اركان نظام بود و مـردي               مرحوم آيت . ها و اين كه حكومت تثبيت بشود بود         جهاني و ارتباط با دولت    

ها بود، آقـاي بهـشتي در        ي انقالب و زندان و تبعيد و شكنجه و اين حرف            وقت كه مسأله    ولي آن . فكر بود   عاقل و خوش   مجتهد و متدين و   
تـر مـشغول كارهـاي علمـي بودنـد و وارد مـسائل حـاد سياسـي                    گونه بودند و بيش    البته آقاي مطهري هم تقريباً همين     . ها نبودند  اين وادي 

. فكر ايشان خوب بود، هوشش هم خوب بود       . آدم روشنفكري بود  . كردند   در مسجد هامبورگ فعاليت مي     آقاي بهشتي در آلمان،   . شدند  نمي
ها را به    كرد، خيلي نظم    و مرحوم محمد چون خيلي انقالبي فكر مي       . ي انقالبي كه دل به دريا بزند نداشت        جور روحيه   اما آن . آدم خوبي بود  

 عليـه ايـشان    همـه . خواست پيش برود، عملـي نبـود   جور كه ايشان مي اما به نظر ما اين. مد بوداي هم حق با مرحوم مح   تا اندازه . زد  هم مي 
وقت دادستان انقالب بـود، در مجلـس خبرگـان آمدنـد              مرحوم آقاي رباني شيرازي به همراه مرحوم آقاي قدوسي كه آن          . گرفتند  موضع مي 

خـصوص در     ديد كه به    چون مي . داد  ه محمد واقعاً داشت اعصابش را از دست مي        البت. كردند  پيش من و از كارهاي محمد اظهار ناراحتي مي        
بينـيم كـه    اآلن هم ما مي. هاي انقالب را عملي كند، نيست و اين روي اعصاب او خيلي اثر گذاشته بود             آرماندولت موقت، در آن جهتي كه       

اما محمد  . كنيم   باألخره تحمل مي   .ايم تفاوت شده   تمان زيادتر است، يا بي    اما ما يا ظرفي   . ايم عملي نشده است    هايي كه داشته   خيلي از خواسته  
ها و توقعاتي را كه از انقالب داشته اسـت، عملـي نـشده اسـت و ايـن مـسائل او را                        ديد كه خواسته    چون مي . طاقت اين مسائل را نداشت    

هـاي    يـك عـده از جـوان       . نوشـتم  ابيننمن يك چيز بي   . استچه كه من نوشتم، همين بود كه ايشان اعصابش ناراحت             كرد و آن    ناراحت مي 
حـرف  . گويد، چون بر اعـصابش مـسلط نيـست    گويد، اما تند مي خواستم بگويم محمد درست مي    من مي . انقالبي هم به دنبال محمد بودند     

كه انسان وقتي اهداف انقالبـي هـم        واقع قضيه هم همين است      . شود  زند و اين باعث رنجش برخي افراد از ايشان مي           حقش را به تندي مي    
توانست  محمد يك جوري شده بود كه واقعاً نمي. كنند چون همه يك جور فكر نمي. ي مناسب حرفش را بزند داشته باشد، بايد با يك شيوه

البته بعد  . لط شود خواستم به يك شكلي قضيه را ختم كنم كه فشار هم روي او نياورند تا بر اعصاب خود مس                    من مي . خودش را كنترل كند   
  . در حزب جمهوري هم شركت كرد و با مرحوم آقاي بهشتي هم در يك جا شهيد شدند.مرحوم محمد خودش تعديل شد
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قدر همگاني شده بودند كه آمدنـد بـه           در آن اوايل من يادم هست كه حزب آن        . در اوايل تأسيس حزب، خود محمد هم شركت داشت        
من گفتم آيا آقاي حاج شيخ علي پناه كه از آب شب مانده اجتنـاب               .  آمده و در حزب اسم نوشته است       1من گفتند آقاي حاج شيخ علي پناه      

ها گفتم آخر اين چه حزبـي اسـت؟ افـراد يـك               آن  اين خيلي مهم است؟ من يك بار به         . كرد، اآلن آمده است در حزب اسم نوشته است          مي
بـاألخره  . اي نـدارد   نويسيد، اين فايده    احوالي كه شما داريد اسم افراد را مي        ور ثبت ج  اين. تشكيالت بايد مرتب و منضبط و تشكيالتي باشند       

بعداً مـن در تهـران كـه بـودم، در مجلـس خبرگـان، آقـاي                 . نويسند  آقايان به همين مسأله خوشحال بودند كه مردم دارند در حزب اسم مي            
من . من گفتم من اهل حزب و اين مسائل نيستم        . ت خيلي مصرّ بود   گفت بيا تا ما هم يك حزب تشكيل بدهيم و روي اين جه              صدر مي   بني

خواسـت در مقابـل       او مـي  . جـوري نبـود    ي ايـن   ي من روحيه   اصالً روحيه . آيد  اين كارها از من نمي    . كنم  همان كارهاي طلبگي خودم را مي     
من گفـتم ايـن     . مراهي من يك قدرتي درست كند     اي و آقاي هاشمي كه حزب داشتند، با ه          مرحوم آقاي بهشتي و آقاي باهنر و آقاي خامنه        

  . آيد و اهل اين مسائل نيستم كارها از من نمي

  ها حزب جمهوري اسالمي و اختالف در برخي از شهرستان

آيا حضرتعالي در تأسيس و يا تقويت حزب جمهوري اسالمي نقش داشتيد؟ و آيا به هنگام تأسيس حزب، مؤسسين آن كه نوعـاً بـا مـا رفيـق                             
هـا،    كه شنيده شد، در اثـر عملكـرد حـزب در برخـي از شهرسـتان                 شدند، با شما مشورت نكردند؟ چنان       د يا از شاگردان شما محسوب مي      بودن
  .رسد بفرماييد در اين زمينه اگر مطلبي به نظرتان مي. هايي در ارتباط با حزب ايجاد گرديد تنش

نظر امـام  . من در قم مشغول طلبگي بودم. گذار حزب بودند تر پايه د، بيشرفقايي كه در تهران بودن. من در تأسيس حزب نقشي نداشتم 
البتـه بعـداً   . ها به طلبگي خودمان بپردازيم و كارها را به دست افراد صالح بسپاريم       هم در ابتدا همين بود كه پس از پيروزي انقالب، ما طلبه           

بعد كه حزب در قم تأسيس شد، افراد با مـن مـشورت             . ها نبودم  ن وادي تر نظرم اين بود و در اي        وقت بيش   من در آن  . نظر ايشان عوض شد   
حتّي پسر خودم، احمد آقا، كه مطيع مـن هـم بـود، در              . گفتم اشكالي ندارد    من مخالفتي نداشتم و مي    . كردند كه در آن شركت كنند يا نه         مي

خـصوص پـس از شـهادت آقـاي بهـشتي و              ديديم بـه  بعد  . و حتّي مشوق افراد هم بودم     . كرد؛ هم خودش و هم خانمش       حزب فعاليت مي  
از حزب به عنوان يـك پايگـاه قـدرت    . بازي در حزب شروع شد ها، افراد ناجور در حزب راه پيدا كردند و مسائل خط تر در شهرستان   بيش

اي و آقـاي    آقـاي خامنـه  من اين اواخر از حزب زده شده بودم و ناراحت هم بودم و شـايد           . كردند و اغراض ديگري هم داشتند       استفاده مي 
كم كار به جايي رسيد كه        كم. كرد  هاشمي هم كه يك مقدار از بيت من اوقاتشان تلخ بود، به خاطر اين بود كه بيت من از حزب ترويج نمي                     

ها با حـزب    خيليي جمعه هم ائمه. ي حزب را پايين بكشيد اي گفته بودند فتيله گيري كرده بودند و به آقاي خامنه اين اواخر امام هم موضع 
كـرد، حـزب      هاي حزب كه خيلـي خطـي و بـد عمـل مـي              يكي از شعبه  . كردند  هاي حزب خيلي بد عمل مي      بعضي از شعبه  . مخالف بودند 

اهللا طاهري شده بود و موضوع اختالف بـه اطـالع امـام     اصفهان بود كه منجر به درگيري و اختالف شديد با روحانيون مبارز اصفهان و آيت            
اي در تهران، در منزل آقـاي ربـاني املـشي، بـا              من هم جلسه  .  و ايشان خيلي ناراحت شده بودند و از من خواستند اقدامي بكنم            رسيده بود 

آبادي، شيخ عباسعلي روحاني، شيخ عبداهللا نـوري، پـرورش، و حـاج احمـد آقـا                  حضور آقايان طاهري اصفهاني، ناطق نوري، طاهري خرم       
هايي به آقاي طاهري و آقاي پرورش نوشتم و گزارش كار را بـه                ها تذكراتي دادم و بعداً نامه       آن  ردم و به    تشكيل دادم و با طرفين صحبت ك      

  .2اطالع امام هم رساندم

                                                
  .ر مسائل سياسي پرهيز داشتنداهللا آقاي شيخ علي پناه اشتهاردي، در حوزه به تقدس مشهور بودند و به شدت از ورود د آيت 1
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ي تبريز و استاندار آذربايجان شرقي بـا نظـر ايـشان تعيـين بـشود و       جمعه  گويا انتظار آقاي شريعتمداري اين بود كه امام       در زمان دولت موقت،   
وزيري اين مسأله را براي اين كه شما به امام برسانيد، با شما مطرح كرده و حضرتعالي برخورد تند                  د كه آقاي بازرگان در زمان نخست      شنيده ش 

  اين قضيه از چه قراري بوده است؟. نشان داديد

ـ       . دانم  اين كه مرحوم آقاي شريعتمداري نظرش اين بوده است، نمي          ك شـب صـحبت از   ولـي يـادم هـست كـه در شـوراي انقـالب ي
. باألخره آذربايجان استان آقـاي شـريعتمداري اسـت        «: مرحوم آقاي مهندس بازرگان گفتند    . جا سروصدايي شده بود     گويا آن . آذربايجان شد 

ن نظـر  باألخره ايشان اين حق را دارد كه بگوييم راجع به آذربايجـا . و كارهاي ديگر آن استان بايد زير نظر آقاي شريعتمداري باشد  استاندار  
ايـم؟   جا كشور فدرال درست كرده      پاره كنيم و اين    خواهيم كشور را پاره     زنيد؟ مگر ما مي     اين چه حرفي است كه شما مي      «: من گفتم » .بدهند

پس كردستان را هم بگذاريم در اختيار عزالدين حسيني و بگوييم راجع به آن استان او نظـر بدهـد، سيـستان و بلوچـستان را بگـذاريم در                             
باألخره ايران يك كشور واحد است و يك سياست واحد دارد و اين معنا ندارد كه ايـن اسـتان و آن اسـتان را در                          . ر مولوي عبدالعزيز  اختيا

  .باألخره با طرح ايشان مخالفت شد» .اختيار اين و آن بگذاريم

  مجلس خبرگان قانون اساسي 

بعد اين نظر تبديل شـد بـه مجلـس          . انون اساسي، مجلس مؤسسان تشكيل شود     در اوايل پيروزي انقالب، صحبت از اين بود كه براي تدوين ق           
ي امام مبنـي بـر عـدم انحـالل مجلـس          آيا در اين عنوان چه كسي نقش داشت؟ شخص امام يا ديگران؟ و علت اعالميه              . خبرگان قانون اساسي  

  خواست آن را منحل كند؟ خبرگان چه بود؟ مگر كسي مي

لـذا پـس از پيـروزي       . دادنـد   خواستند قانون اساسي را عوض كنند، مجلس مؤسسان تشكيل مي           گامي كه مي  سابقاً در سياست ايران، هن    
كـم شـد مجلـس خبرگـان قـانون            بعد كم . خواستند يك قانون اساسي تدوين بشود، همين مجلس مؤسسان در مغزها بود             انقالب هم كه مي   

راً آقاي دكتر حسن حبيبي در همان زمان كه پاريس بودند، بـه دسـتور امـام                 ظاه. حاال چه كسي اين نام را گذاشت، من يادم نيست         . اساسي
مـرا از اسـتان     . نويس را خبرگان منتخب مردم مورد بحث و بررسي قرار دهند           نويس قانون اساسي نوشته بودند و بنا بود اين پيش          يك پيش 

ريزي كرده بودند كـه       آقايان برنامه . كرد  ريزي مي   خابات را برنامه  آقاي مهندس صباغيان هم وزير كشور بود كه انت        . تهران كانديدا كرده بودند   
ها اين بود كه جلسات در        آن  ي تصميمات     از جمله . ده ميليون تومان هم براي آن بودجه تصويب كرده بودند         . يك ماهه اين برنامه تمام شود     

 ناهار بروند به يك هتل، و يك هتل براي اين منظـور             همين مجلس كه اآلن مجلس شوراي اسالمي هست، برگزار شود و اعضا براي شام و              
عبايم را گذاشتم زمين و گفتم      . خورم  جا تكان نمي    من گفتم من كه از اين     . روز اول به ما گفتند بفرماييد برويم براي ناهار        . رزرو كرده بودند  

. روز اول ده بيست نفر رفتند     . ي ديگر هم ماندند    يك عده باألخره  . خورم  جا يك نان و پنيري مي       من همين . خواهند بروند، بروند    اگر بقيه مي  
ها بـراي يـك       آن  . جا شام و ناهاري تهيه ديدند       باألخره در همان  . ها محدود بودند    چون در هتل مثل زنداني    . ها هم نرفتند   روزهاي بعد همان  

شيد، حدود يك ميليون و هفتـصد هشتـصد هـزار تومـان          بيني كرده بودند و ما با اين كه سه ماه هم طول ك              ماه ده ميليون تومان بودجه پيش     
بـراي مـن يـك پتـو و بـالش از            . برداشته شد ... ي غذا در هتل و     با اين كار ما، خرج اتوبوس و خرج هتل و مخارج تهيه           . خرج كرده بوديم  

هـا بـه منـزل خـود      ان خانه داشتند، شب تهرها هم كه در بعضي. طور بودند بقيه هم همين. خوابيدم جا مي ها همان شب. منزلمان آورده بودند 
  .رفتند مي

ايم كه آقاي طالقاني را به عنوان رئـيس قـرار بـدهيم و آقـاي       آقاي صباغيان آمد پيش من و گفت ما فكرش را كرده           در همان روز اول،   
ي سني مـشخص شـد،    رئيسه  كه هيأتولي بعداً هنگامي . من چيزي به او نگفتم    . صدر را به عنوان معاون، و جلسات را ايشان اداره كنند            بني

گيري به عمل آمد و مرا به عنوان رئـيس معـين             براي تعيين رئيس دائم، رأي    . تر مرحوم آقاي خادمي اصفهاني بود      در آن جلسه از همه مسن     
را آقـاي   آقاي صباغيان چون از گـروه نهـضت آزادي بـود، دوسـت داشـت مجلـس                  . رئيس كردند و مرحوم آقاي بهشتي را به عنوان نايب        
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كردند و  تر روزها جلسه را آقاي بهشتي اداره مي البته بيش. رئيس باألخره من شدم رئيس و مرحوم آقاي بهشتي شد نايب      . صدر اداره كند    بني
  .1كردم شد، خود من جلسه را اداره مي روزهايي كه مسائل حساسي مطرح مي

  معرفي مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمي كشور

 كه در تصويب آن من نقش مؤثر داشتم، يكي اصل دوازدهم بود كه در آن مذهب تشيع مطرح شده بـود، و ديگـر                         ييي چيزها   از جمله 
كردنـد،    مرحوم آقاي بهشتي، صبح كـه جلـسه را اداره مـي           . جمهور بايد از رجال داراي مذهب تشيع باشد         اصل يكصد و پانزدهم كه رئيس     

آقـا    اي از آقايـان، از جملـه مرحـوم آقـاي حـاج             بعد ما ديديم اين درست نيست و عده       . د به نحوي كه تنظيم شده بود رأي نياور        115اصل  
ي مجلـس يـك مـاده داشـتيم كـه اگـر               نامـه  مرتضي حائري را ناراحت كرد و به صورت قهر از مجلس بيرون رفتند و لـذا چـون در آيـين                    

س مطرح كنند، من و آقاي رباني شيرازي و آقـاي ربـاني املـشي،             توانند با تغيير متن سابق در مجل        رئيسه يك چيزي را الزم ديدند مي       هيأت
ي جلسه را به عهده گرفتم و افـرادي را           ي عصر، خود من اداره      رئيسه را ديديم و متن فعلي را تنظيم كرديم و در جلسه            ي اعضاي هيأت   بقيه

هـاي خودشـان را كردنـد و ديگـر مجـال              بتكه صبح قهر كرده بودند به جلسه دعوت كردم و در جلسه گفتم صبح موافق و مخالف صـح                  
بعد من متن اصل يكصد و پانزدهم را كـه همـين اآلن             . هر كس موافق است به آن رأي بدهد       . خوانم  صحبت نيست، اآلن من اين متن را مي       

 بودند كه اين اصـل در       اهللا گلپايگاني از من تشكر كردند و خوشحال         بعد به قم كه رفتيم، آيت     . در قانون اساسي هست، خواندم و رأي آورد       
  .قانون اساسي تصويب شده است

  اهللا گلپايگاني شخصاً از حضرتعالي تشكر كردند؟ آيت

اهللا گلپايگـاني، بـه عنـوان احتـرام،      اهللا شريعتمداري و آيت  من خدمت مرحوم امام و نيز آيتتمام شد،بله؛ بعد از اين كه قانون اساسي      
آقـاي  . كـنم  من خيلي از شما تشكر مي«: اهللا گلپايگاني بردم، ايشان گفتند ه من نسخه را خدمت آيت    بعد هنگامي ك  . يك نسخه از آن را بردم     

  ».اند اهللا صافي از شما خيلي ممنون بوده آقا لطف حاج

شـش ميليـون    «: صبح كه مدير جلسه، آقاي بهشتي بودند، ايشان گفتنـد         . ، آقاي عضدي بود   رئيسه يكي از اعضاي هيأت   . خدا بيامرزدش 
هـا    طرف هم بعضي    ولي از اين  . گذاشتيم  ها احترام مي   البته ما به سني   » كنيد؟  ها را از اين حق ممنوع مي        آن  ني در ايران است و شما چگونه        س

و بـاألخره اكثريـت ملـت ايـران چـون      » عـشريه  ي اثني مذهب حقه«گفتند بنويسيد  آقا مرتضي حائري بودند كه مي   اهللا حاج   مثل مرحوم آيت  
  .ها  باشد؛ البته با حفظ حقوق اقليتها آن طبعاً قانون بايد مطابق مذهب هب تشيع هستند، داراي مذ

در آن زمان كه رسميت مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي ايران در قانون اساسي به تصويب رسيد، گويا در گوشه و كنار، از جناب برخي از                           
هـا را قـانع       هـا داشـتيد و چطـور آن         حضرتعالي چه برخوردي با اين نـوع مخالفـت        امام و   . هايي صورت گرفته بود     علماي اهل سنت، مخالفت   

  كرديد؟ مي

وقـت    در خود مجلس خبرگان، چند نفر از اهل سنت بودند؛ مثل مولوي عبدالعزيز و ديگران، و افرادي مثل آقـاي حجتـي كرمـاني آن                        
.  كردستان بود دعوت كنيم و در اين خصوص با او صحبت كنـيم             زاده كه از علماي معروف و متحرك       عنايت داشتند كه از آقاي احمد مفتي      

ي  عالوه بـر ايـن، در قـانون اساسـي سـابق، مـذهب رسـمي كـشور مـذهب حقـه               . زاده دعوت كرديم و او آمد نظراتي داد        ما از آقاي مفتي   
. مذهب بودند  ره اكثريت مردم ايران شيعه    باألخ. عشريه نيست  توانستيم در جمهوري اسالمي بگوييم كه مذهب اثني         عشريه بود كه ما نمي     اثني
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ي حقـه را   معركه گرفـت كـه چـرا ايـن كلمـه     » حقه«ي  سر كلمه) ره(آقا مرتضي حائري  اهللا آقاي حاج آيت. روحانيون هم در مجلس بودند    
در عـين   . ب رسمي تشيع باشد   مذهب هستند، بايد مذه    باألخره ما استداللمان اين بود كه وقتي اكثريت مردم ايران شيعه          . خواهيد نياوريد   مي

ها آزاد باشند و بتوانند در احوال شخصيه، به فقه خودشان عمل كننـد و همـان را تـدريس كننـد و حتّـي         آن  نشين بايد    حال، در مناطق سني   
 اساسـي   گفتيم اگر يـك بـار مـثالً در پاكـستان بخواهنـد قـانون                مي. قاضي هم از خودشان باشد و احوال شخصيه مربوط به خودشان است           

در دو طرف قـضيه  . گفتند اصالً نگوييد تشيع، بگوييد اسالم      ها هم مي    بعضي. گذرانند  جا بر طبق فقه ابوحنيفه قانون مي        وقت آن   بگذرانند، آن 
  .آوردند هايي مي شد و هر كدام براي خود استدالل نظراتي مطرح مي

گفتند اين چه اصلي      ها مي   بعضي. جمهور بايد ايراني باشد      كه رئيس  انگيز شد، اين بود    يكي ديگر از چيزهايي كه در قانون اساسي بحث        
منتهـا مـا    . هـا بـود     آن  ايراني بودن چه ضرورتي دارد؟ و شايد هم تا حـدي از جهـت مـوازين حـق بـا                     . ي اسالم مطرح است     است؟ مسأله 

. در قانون اساسي سابق هم اين مسأله آمده بود        . موديك چيزهايي از مسائل ملي را هم بايد به آن توجه ن           . شود  دانستيم كه اين عملي نمي      مي
عالوه بر ايـن كـه      . توجه بود   شود به آن بي     ي استقالل كشور و ايراني بودن، از چيزهايي است كه در فرهنگ مردم رسوخ كرده و نمي                  مسأله

و . كردند وجود داشـتند     كه جور ديگر فكر مي    كساني  . افراد ملي و ليبرال هم داشتيم     . افراد مختلف داشتيم  . در مجلس فقط روحانيون نبودند    
  .شد چيز بايد حساب مي باألخره همه

  فقيه در قانون اساسي  گنجاندن اصل واليت

نويس قانون اساسي نبود، چگونه و توسط چه كساني اين اصل در قانون اساسي مطرح شد و حـضرتعالي                    فقيه در پيش     واليت با اين كه موضوع   
  فقيه و چهارچوب اجرايي آن چه تصويري داشتيد؟ يتآن موقع راجع به اصل وال

اهللا خميني چاپ شده بود و نوعاً افراد كتاب ايشان را خوانده              فقيه آيت   كتاب واليت . فقيه در جامعه مطرح بود      ي واليت   آن موقع، مسأله  
ـ      . بودند و اجماالً اين معنا در ذهن همه بود كه عالم بر غير عالم مقدم است                شكيل مجلـس خبرگـان و رفـتن بـه تهـران،            خود من قبـل از ت

اي را بـه عنـوان      نويس قانون اساسي را كه آقاي دكتر حبيبي تنظيم كـرده بودنـد، در قـم مطالعـه كـردم و بـه عنـوان مناقـشه، كتابچـه                             پيش
رورت آوردن آن را در ي آن و ضـ    فقيه و ادلـه     ي واليت    چاپ و منتشر كردم و در آن جزوه، مسأله         1/4/1358در تاريخ   » ي دو پيام    مجموعه«

اهللا بهـشتي و      منتها در مجلس خبرگان، مرحـوم آيـت       . قانون اساسي متذكر شدم و اين امر، صددرصد محصول مطالعات و نظر خود من بود              
ي كشور   ها و اداره   گذاري  فقيه بر روند قانون    البته نظر من به لحاظ ساير اصول قانون اساسي اشراف ولي          . بعضي ديگر، با من هماهنگ شدند     

را در بازنگري بـه آن      » مطلقه«ي    بود تا جهت اسالميت نظام تأمين گردد و حدود اختيارات او نيز در قانون اساسي تعيين شده است و كلمه                   
خواستيم براي همين اصل استدالل كنيم، مرحوم آقاي طالقاني مخـالف بودنـد و گفتنـد آقـاي                    يادم هست يك روز كه ما مي      . 1اضافه كردند 

من گفتم آقاي شريعتمداري موافق است، براي اين كه من خودم يك نوشته از آقاي شـريعتمداري در يكـي                    . داري هم مخالف است   شريعتم
جا آقاي شريعتمداري گفته بودند ما دستوراتي در اسالم داريم  ي الهادي بود ـ ديدم كه آن  شد ـ گويا مجله  هايي كه در قم منتشر مي از مجله

: ي شـريفه  يا اين آيه» الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده«يا » السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما«، مثل كه خطاب به همه است    
اين سنخ از دستورات خطاب به جامعه       » .و أن طائفتان من المؤمنين اقتتلو فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما علي االخري فقاتلوا التي تبغي               «

ها را اجرا كند و آن كسي كه در رأس  آن پس بايد يك كسي كه در رأس جامعه است . توانند آن را اجرا كنند  افراد كه نمي است و هر يك از    
مـن ايـن مطلـب را از        . جامعه است، بايد به مسائل اسالم آگاه باشد تا مجري اين سنخ از دستورات اسالم باشد و آن عبارت است از فقيـه                      

له ديده بودم و لذا همان وقت براي آقاي طالقاني استدالل كردم كه نظر آقاي شريعتمداري به اين شكل اسـت                     آقاي شريعتمداري در آن مج    
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اي  ي ديگري است، ولـي آن نوشـته   و ايشان با اين نظريه موافق است و به ايشان گفتم اگر آقاي شريعتمداري اآلن مخالف شده باشد، مسأله       
ت اصرار هم داشته است كه كسي كه آگاه به دستورات اسالم و منتخب جامعه است بايد مجـري                   كه من از ايشان ديدم ايشان روي اين جه        

بلكه خطاب به جامعه، يا به تعبير بهتـر،         . نيست) ي افراد، هر فردي به صورت مستقل        فراگير همه (اين آيات عام استغراقي     . اين احكام باشد  
  .عه در او متبلور شده استخطاب به منتخب يا مديريت جامعه است كه در حقيقت جام

خواهنـد حكـومتي را اداره كننـد، چـون            مـي كرديم كه مثالً در شوروي كـه           در مجلس خبرگان استدالل مي     من و مرحوم دكتر بهشتي،    
كنند   يخواهند مرام كمونيستي را پياده كنند، كسي را كه ايدئولوگ باشد و در مسائل كمونيستي وارد باشد، او را براي حكومت انتخاب م                        مي

تنهـا بايـد در       نه) منتخب(زنيم كه وي      ما در مسائل اسالمي همين حرف را مي       . دهند تا او با آگاهي، آن مرام را پياده كند           و در رأس قرار مي    
: داردمسائل اسالمي وارد باشد، بلكه بايد در اين زمينه اعلم از ديگران باشد و آن كس كه اعلم به مسائل اسالم است، در واقع سـه وظيفـه                             

روي اين جهت، هم بايد اعلم باشد       . ي شئون مسلمين بر اساس موازين اسالمي، يكي هم مرجعيت تقليد، و يكي هم واليت قضا                 يكي اداره 
 جمله آقاي دكتـر سـيد حـسن         من و مرحوم آقاي بهشتي و آقاي رباني شيرازي و بعضي افراد ديگر، از             . هم اتقي، هم آگاه به مسائل جامعه      

بعد راجع به مسائل اسالم كـه  . صدر با آن مخالف بودند  ها هم مثل آقاي طالقاني و آقاي بني         البته بعضي . ن قضيه اصرار داشتيم   آيت، روي اي  
چون اجتهاد يكـصد    . دانم  من خودم را از همه اعلم مي      . دانم  من اصالً اين مجتهدين را مجتهد نمي      «: گفت  صدر مي   شد، آقاي بني    صحبت مي 

البته من نفهميدم كه آن يكـصد و شـصت   » .ي يكصد و شصت علم را دارا هستم      د كه فقها فاقد آن هستند و من همه        و شصت علم الزم دار    
  .بايد از خودشان پرسيد. علم چيست كه ايشان داراست و ديگران دارا نيستند

يـافتن مجلـس خبرگـان پـيش آقـاي      جا اضافه كنم كه وقتي من يك نسخه از قانون اساسي را پس از پايـان     البته من اين نكته را همين     
شـد كـه در    هايشان چنين اسـتفاده مـي   اما از صحبت. فقيه حرفي نداشتند شريعتمداري بردم، ايشان راجع به اصل حكومت اسالمي و واليت    

  .هايي داشتند اشكالچگونگي اجراي آن 

فقيه  ناي اعتقادي و جايگاه اجرايي آن چگونه است؟ آيا وليفقيهي كه حضرتعالي عنايت داشتيد كه در قانون اساسي گنجانده شود، مب  اين واليت 
از طرف خداوند منصوب است و مردم موظف به اطاعت از وي هستند، يا اين كه اين مردمنـد كـه در چهـارچوب شـرايطي او را بـه واليـت                                

، مثالً چهار سال يا پنج سـال، بـه او واليـت دهنـد؟ آيـا      توانند براي زمان معيني العمر بايد باشد يا اين كه مردم مي  فقيه مادام  گمارند؟ آيا ولي    مي
  واليت او در چهارچوب قانون اساسي يا فراتر از قانون اساسي است؟ تبيين حضرتعالي از اين مسائل چگونه است؟

مباني فقهي  «ان  هايي از آن تحت عنو     ، كه تاكنون قسمت   »دراسات في والية الفقيه   «من اين مسائل را به طور مفصل در چهار جلد كتاب            
اسالم، آقايان حاج شيخ محمود صلواتي و حاج شيخ ابوالفضل شكوري به فارسي ترجمـه شـده اسـت، بـه                      توسط حجج » حكومت اسالمي 

كرديم، به اين     گونه كه من پيش از اين نيز گفتم، ما از همان زمان كه با مرحوم آقاي مطهري مباحثه مي                    همان. ام تفصيل مورد بحث قرار داده    
ر رسيده بوديم كه در زمان حضور امام معصوم براي تشكيل حكومت، امام معصوم احق است و مردم موظفند كه از او اطاعت و تبعيـت                          نظ

ي مردم است كه در چهارچوب شـرايطي كـه خداونـد مـشخص فرمـوده، فـرد                    اما در زمان غيبت كه افراد معصوم نيستند، اين وظيفه         . كنند
چـه از كتـاب و سـنت اسـتفاده          رايط براي اين مسؤوليت انتخاب نمايند و شرايط امام منتخب، بـر حـسب آن              صالحي را از ميان واجدين ش     

فقيه هم واليت مطلقه به اين معنا كه         ولي. كس از طرف خداوند منصوب نيست       غير از دوازده امام معصوم، هيچ     . شود، هشت شرط است     مي
. در حقيقت حكم مخصوص خداست    . بق موازين اسالمي و تعهدي كه داده عمل نمايد        بلكه بايد ط  . هر كار دلش خواست انجام دهد، ندارد      

حكم كن  : و أن احكم بينهم بما أنزل اهللا      «: نيز فرموده است  ) ص(خداوند به پيامبر اكرم     . باشد  و او مجري احكام خدا مي     » .إن الحكم االّ هللا   «
مـا در قـانون   . باشـد   آن جهت كه كارشناس احكام خداست، واليـت از آن او مـي  اساساً فقيه، از» .چه خدا نازل فرموده است      بين آنان به آن   

ها جايز نيست و اين معنايش اين است كـه او فراتـر از قـانون نيـست و                     آن  ايم كه تخطي از      فقيه مشخص كرده   اساسي وظايفي را براي ولي    
مـثالً  . توانند براي واليت او زمان هم مـشخص كننـد    مردم مي .كنند  فقيه واجد شرايط بيعت مي     مردم هم در چهارچوب قانون اساسي با ولي       
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واگـذار  ) تفكيـك قـوا   ( را به چند نفر به صورت شورايي يا غير شورايي            توانند اين مسؤوليت    مي.  انتخاب كنند  براي چهار يا پنج سال او را      
مـا در قـانون اساسـي دسـت مـردم را بـاز       .  منعـزل اسـت  اگر او فاقد شرايط شد او را عزل كنند، بلكه در برخي موارد قهراً توانند    مي. كنند

ي ما از طرف خداست، ولـي اگـر پـشتيباني و              حتّي در زمان امام معصوم هم اگرچه حاكميت او به عقيده          . ايم و اين حق مردم است      گذاشته
فقيه بدين معنا كه بر حسب   واليتو باألخره اصل. تواند حكومت به معناي مصطلح تشكيل دهد حمايت مردم نباشد، امام معصوم عمالً نمي

اخيراً مرحوم مهندس بازرگـان     . ها فقاهت است، ظاهراً قابل ترديد نيست        آن  كتاب و سنت در حاكم اسالمي شرايطي معتبر است كه يكي از             
 اظهار نظر كـرده      رانيي يك نامه براي من فرستادند و در آن سخن           داشتند كه متن آن را به ضميمه        در انجمن اسالمي مهندسي يك سخنراني     

اي ندارند و اينجانب در جواب ايشان يك  ي مردم است و راجع به مسائل حكومتي برنامه        بودند كه وظيفه و هدف انبياء و اديان الهي، تزكيه         
  .2اي فرستادند كه متأسفانه نتوانستم جواب بدهم  و سال بعد هم نامه1اي نوشتم ي يك صفحه نامه

  . قانون اساسي را آقاي حبيبي از قانون اساسي فرانسه گرفته استنويس  كه پيشگويند بعضي مي

نويس را ايشان بنويسند و ايشان  اهللا خميني وقتي كه در پاريس بودند، به آقاي حبيبي گفته بودند كه اين پيش          ظاهراً آيت . من خبر ندارم  
هـايي   ها در فرانسه بوده است، اصل       ن است كه ايشان چون سال     ممك.  اصل تنظيم كرده بودند    151هم با كمك برخي آقايان ديگر، آن را در          

  ها استفاده كنيم؟ آن ها يك چيز خوبي هم داشته باشند، مگر عيبي دارد ما از  آن اگر . از آن را با الهام از قانون اساسي فرانسه نوشته باشد

.  يك ماه بنشينيم تصويب كنـيم      همان متن را در مدت    نويس را دولت موقت چاپ كرد و به ما داد و اصرار هم داشت كه                 متن اين پيش  
مـا بايـد نظـر      . شـود   ما گفتيم ايـن كـه نمـي       .  متن را تصويب كنيد    گفتند نه، عيناً همين     گفتيم كلماتي از آن را عوض كنيم، مي         و حتّي ما مي   

  .خودمان را مطرح كنيم

فقيه كه    آيا در ارتباط با كل اصول اين قانون و يا اصل واليت           .  ديده بودند  امام هم آن متن را قبالً     . فقيه مطرح نبود    نويس اصل واليت   در آن پيش  
  بعداً به آن اضافه شد، مرحوم امام نظر موافق و يا مخالفي ابراز نداشتند؟

ا يك جـا    امام حتّي يك بار هم نگفتند كه شما چنين كنيد ي          . من رئيس خبرگان بودم   . چيز نفرمودند   در ارتباط با قانون اساسي، امام هيچ      
. خواستند دخالتي در اين مسأله نداشته باشند        گويا ايشان مي  . من از امام چيزي در اين رابطه نشنيدم       . اعتراض كنند كه شما چرا چنان كرديد      

  .3شده، رأي دادند تصويبو بعد ايشان به قانون اساسي 

  ي مجلس خبرگان  چگونگي كار و اداره

ها چگونه بود و حضرتعالي به عنوان رئيس مجلس خبرگان، چه نقشي در تنظيم و تقسيم كـار                   يسيونروي مواد قانون اساسي در كم     كيفيت كار   
  ها داشتيد؟ بين كميسيون

گيـري   هـا رأي    آن  ها تنظيم شده بود و براي تقـسيم           آن  ي   اين كه افراد در چه كميسيوني باشند، متناسب با اطالعات و تخصص و عالقه             
تقريباً سـنخيت   . اصول قانون اساسي هم تقسيم شده بود كه هر كميسيون چند اصل را مورد بررسي قرار بدهند                . داديم  ما هم نظر مي   . شد  مي
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هـا كـه      آن  ها مورد نظر است، در آن كميسيون كساني باشـند كـه فقيـه باشـند،                   آن  ي فقهي در     كرديم كه آن اصول كه جنبه       را هم رعايت مي   
در كميـسيون مـا،     . ما خودمان هم يك كميسيون داشـتيم      . ساني باشند كه در آن رشته وارد باشند       ي اقتصادي داشتند، در آن كميسيون ك        جنبه

. اي، و افـراد ديگـري بودنـد        اهللا مقدم مراغه   ي قبلي مشهد، آقاي محمد رشيديان، آقاي رحمت        جمعه آقاي حاج شيخ ابوالحسن شيرازي، امام     
در . بينم كه شما خـوب در مـسائل وارديـد           ولي اآلن مي  .  كه شما از مسائل دور هستيد      كردم  گفت من قبالً فكر مي      اي مي  يك بار آقاي مراغه   

ديـدم در مجلـس بعـضي         من مـي  . كارهاي جنبي زياد داشتند   . كردند  افراد ديگر خيلي وقت صرف نمي     . كننده خود من بودم    كميسيون تنظيم 
كـردم و آن را يـك         اما من وقت صـرف مـي      . ها بود  اعتنايي   گاهي اين بي   .ندخوا  صدر روزنامه مي    الً آقاي بني  زنند يا مث    افراد دارند چرت مي   

تـري   توانستيم قانون اساسي ساير كشورها را به دقت مطالعه كنيم و وقت بـيش             اما باز اين معنا در ذهن بود كه اگر مي         . دانستم  مسؤوليت مي 
. نويس را در مدت يـك مـاه تـصويب كنـيم      فشار بود كه همان پيش  بود و  منتها وقت محدود  . توانستيم چيزي بهتر ارائه بدهيم      بگذاريم، مي 

يعني جـو عمـومي     . ي انقالبي داشتند   افراد در آن زمان، عموماً روحيه     . با اين وصف، سه ماه طول كشيد      . گيري بود   چون نظام در حال شكل    
ها حالل نيست و      آن  اند براي    وقي كه از دستگاه گرفته    مثالً امام آن روزها فرموده بودند نمايندگان مجلس سابق، حق         . جامعه به اين شكل بود    

اين آقا يك روز آمد به من گفت صد و هفتاد ميليـون  . گرفت ها را تحويل مي آن هاي  يك نفر هم در مجلس پول  . بايد بياورند تحويل بدهند   
البتـه اگـر مـن      . دمت امام و بـه ايـشان بـده        برو خ . دانم   به چه كسي بدهم؟ من گفتم من نمي         را ها  تومان پيش من جمع شده است، من اين       

طور چيزها در آن زمـان فـراوان          از اين . اما ما وقت اين چيزها را نداشتيم      . دهم، اشكالي نداشت    ها را به من بده، به تو رسيد مي         گفتم پول   مي
پـي،   گفتند اين را نيـك   بود كه مييك ماشين كوچك لوكس . خورد  جا در مجلس بود كه گرد و خاك و آفتاب مي            هاي زيادي آن   ماشين. بود

 از ايـن چيزهـا  . عهـد نرسـيده بـوده    يگفتند چقدر طال در آن به كار رفته است كه هنوز به دست ول      مي. عهد  شهردار تهران خريده براي ولي    
چون كارهـا خيلـي     . دندكر  گفتند، امام هم به اطرافيان محول مي        به امام هم گاهي مي    . كسي گوشش بدهكار نبود   . شد  وقت گفته مي    خيلي آن 

چند سال بعد از تنظيم قانون اساسي كه بنا بود مشروح مذاكرات مجلس خبرگان را منتشر كننـد،                  . شد  زياد بود و به اين مسائل توجهي نمي       
  .1خصوص در آن بر اجراي صحيح قانون اساسي زياد تأكيد شده بود اينجانب پيام مفصلي داشتم كه به

ي   ي مجلس خبرگان، آيا افراد ديگري نيز كانديدا يا مطرح بودند؟ همچنين علت اصلي ايـن كـه حـضرتعالي اداره                      هرئيس   هيأت ي تركيب   درباره
اهللا بهشتي اداره  اهللا بهشتي واگذار كرده بوديد چه بود؟ با توجه به اين كه در بعضي جلساتي كه توسط آيت بسياري از جلسات را به مرحوم آيت

  .داشتيدشد، حضرتعالي نيز حضور  مي

گيري مخفي، مـن بـه    زد و باألخره پس از رأي      در شرايط آن روز، تقريباً رياست مجلس بين من و آقاي بهشتي و آقاي طالقاني دور مي                
اهللا بهـشتي از نظـر        مرحوم آيـت  . رئيس معين شديم و انتخابات خيلي عادي و طبيعي بود          عنوان رئيس و مرحوم آقاي بهشتي به عنوان نايب        

تر عالقه داشـتم تـا    كردند و من طبعاً به كارهاي مطالعاتي بيش ها را ايشان اداره مي تر جلسه مديريت خيلي قوي بودند و لذا بيش قاطعيت و   
  .ي جلسه را به آقاي بهشتي سپرده بودم در ضمن، مدتي هم كسالت داشتم و در آن مدت، اداره. كارهاي اجرايي و اداري

  ها  امام در مورد آزادي گروگانمالقات با دانشجويان و مذاكره با

در ارتباط با تسخير سفارت آمريكا در ايران توسط دانشجويان پيرو خط امام، كه شهيد محمد هم در آن نقش داشت، گويا حضرتعالي مالقـاتي                   
  نظر حضرتعالي در اين زمينه چگونه بود؟. وگويي داشتيد با دانشجويان داشتيد و با مرحوم امام هم گفت
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.  من به خاطر مجلس خبرگان قانون اساسي در تهران بـودم           ناميده شد، » انقالب دوم «كه سفارت آمريكا در ايران تصرف شد و         وقت    آن
ها بود كه خيلي خـشن   آن يكي از . ها صحبت كردم هم دانشجويان را تشويق كردم و هم با گروگان. جا رفتم ها به آن آن يك روز براي ديدن  

دانست و قبالً در مجلس خبرگان براي مـصاحبه           ها فارسي مي    آن  يكي ديگر از    . ها پيش آمده است     آن  ن صحنه براي    و طلبكار بود كه چرا اي     
اين گناهش به گردن رؤساي شماست كه بـا ايـران   . شود گونه برخورد مي من با او صحبت كردم كه نگوييد چرا با ما اين. پيش من آمده بود  

بعد يك مدت كه گذشت،     . هايي از اين قبيل     هاي ايران را كه بلوكه كردند، و صحبت        اه داشتند، سرمايه  هايي كه از ش    حمايت. بد عمل كردند  
بينـي   رسـيد و پـيش   مدت زمان رياست كارتر بـه پايـان مـي   . شد زماني كه انتخابات آمريكا داشت نزديك مي. من يك مالقات با امام داشتم     

من به امام گفتم يكي از عوامل پيروزي انقالب ما اين بود كه يك فضاي               .  سر كار بيايد   خواه آمريكا به   شد كه يك نفر از حزب جمهوري        مي
خـواهم   مـن نمـي  . ها بر نظام شاه در ايران به وجود آمد و كارتر در به وجود آمدن اين فضا خيلي نقش داشت                 باز سياسي با فشار دموكرات    
) جيمـي كـارتر  (گفت جيمـي جـون    بوديم، يكي از زندانيان با خوشحالي ميولي ما همان وقت كه در زندان     . بگويم كارتر آدم خوبي است    

باألخره همين ايجاد زمينه باعث شد كه نيروها بتوانند فعاليـت كننـد و حـداقل    . شويم شود و ما از زندان آزاد مي آيد و مشكالت حل مي     مي
اگـر در   . ها را حل كنيم     ي گروگان   باألخره ما يك روز بايد قضيه     من به ايشان گفتم     . تر به پيروزي برسد     ريزي كم  سرعت و با خون    انقالب به 

. هـا هـستند    خـواه  هـا در آمريكـا بهتـر از جمهـوري          بـاألخره دمـوكرات   . زمان كارتر و با ابتكار خود ما اين كار حل بشود، خيلي بهتر است             
هـايي كـه شـما     از ايـن غيـب  «: امام گفتنـد . ها نفوذ دارند آن تر در     بيش دارهاي يهودي  تر با اسرائيل نزديكند و سرمايه       ها بيش  خواه جمهوري

ما بايد روي مسائل مختلف دنيا حساب كنيم و مطـابق منافعمـان حركـت    . ي واضحي است اين يك مسأله «: گفتم» .گوييد ما خبر نداريم     مي
. ها اين مسأله را حـل كنـيم        خواه ان جمهوري ها داده بشود، بهتر از آن است كه تحت فشار مجبور شويم در زم               اگر يك امتيازي به اين    . كنيم

كه ظاهراً ايشان مسأله را به مجلس شورا » .ها سر كار بيايند   خواه  ها شكست بخورند و جمهوري     ممكن است به خاطر همين مسأله دموكرات      
  .محول كرده بودند و در مجلس، مذاكره با آمريكا تصويب نشده بود

  ريجمهو برگزاري اولين انتخابات رياست

صدر چـه     هاي انقالب، از جمله دفتر امام، به آقاي بني          اي از شخصيت   جمهوري بفرماييد علت اصلي رويكرد عده       ي رياست   دورهي اولين     درباره
  .هاي بزرگي در آن زمان در قيد حيات بودند بود؛ با توجه به اين كه شخصيت

وگرنه مرحوم بهشتي براي ايـن جهـت لياقـت كـافي            . يي وارد شوند  د روحانيين در كارهاي اجرا    وقت، مخالف بودن    رحوم امام در آن   م
بعد كه آقاي فارسي كنار رفتند، آقاي       . صدر مطرح بودند    الدين فارسي و بني    و از ميان غير روحانيين، ابتدا بيش از همه، آقايان جالل          . داشتند

تـر    اش بين روشـنفكران بـيش       جاذبه صدر  ولي آقاي بني  . دالبته آقاي مدني هم در آن زمان مطرح بو        . حسن حبيبي به جاي ايشان مطرح شد      
تر خودشـان را در   اي است، ولي خود ايشان كم شده بود و شايد در اثر تبليغات زياد بوده است و آقاي حبيبي، با اين كه مرد سزاوار و پخته              

  .دهند ها قرار مي معرض مقام

  انتخاب اعضاي شوراي عالي قضايي و نصب قضات

  .در اين رابطه نيز توضيحاتي بفرماييد.  گويا انتخاب قضات نيز از سوي رهبر انقالب، به حضرتعالي واگذار شدقالب،در اوايل ان

ولـي ايـشان بـا توجـه بـه          . ي رهبر انقالب بود و آقاي خلخالي را خود ايـشان نـصب كردنـد                ي اول، تعيين قضات به عهده       در مرحله 
هـاي مـا     وقت مراجعات و گرفتاري     آن.  فرمودند از طرف من، شما دو نفر اين كار را انجام بدهيد            هاي زياد، به من و آقاي مشكيني       گرفتاري

در همان ايام بود كه هم من و هم آقاي مشكيني براي شركت در مجلس خبرگان قـانون اساسـي انتخـاب شـديم و در تهـران           . هم زياد بود  
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تري نسبت به طالب و فضالي حوزه داريد، افـراد خـوب را               ما شناخت بيش  عتي گفتيم ش  يبه همين جهت به آقاي مؤمن و آقاي شر        . بوديم
نوشتند كه فالني براي اين مسؤوليت صـالحيت دارد و مـا هـم                كردند و براي ما مي      آقايان افرادي را گزينش مي    . براي اين كار گزينش كنيد    

مخـارج بـسياري از   . دادم ها را هـم مـن مـي    آن ي مخارج حتّ. وقت هنوز تشكيالت مرتب نبود  آن. كرديم  ها صادر مي    آن  حكم قضاوت براي    
گونـه امـور را اداره     اي براي اين كار مشخص نشده بود و ما از وجوهات شرعي ايـن              چون حقوق و بودجه   . دادم  ي جمعه را هم من مي      ائمه
روز شد، اقالً هزار قاضي مجتهـد عاقـل عـادل و    وقتي كه انقالب ما پي. و اين امر واقعاً مشكل نظام ما بود      . كرديم؛ البته با وجه مختصري      مي

در صورتي كه حتّي ده نفر واجد شرايط و مهيا در اختيار نداشتيم و چقدر از اين ناحيه به نظـام لطمـه                       . آگاه به موازين حقوقي الزم داشتيم     
  .خورد

 عالي قضايي بودند، در هر دو دوره بـه          بعداً مرحوم امام، طي حكمي احراز مقام اجتهاد قضايي را كه داوطلب براي شركت در شوراي               
هـاي   كـردم و در فرصـت       اينجانب واگذار كردند كه هر دوره پنج سال بود و من در حد توان، براي سروسامان يافتن امور قضايي تالش مي                    

د و بعداً به تـشكيل دادگـاه   ها محول گرد آن تدريج با شكل گرفتن تشكيالت قضايي كشور كارها به  هايي داشتم تا به  ها توصيه   آن  مختلف به   
  .عالي قضات و هيأت عفو زندانيان و كارهاي ديگر اقدام شد كه در جاي خود در مورد هر يك توضيح خواهم داد

هـاي     دستورالعمل جامع و كاملي را در يازده بند، خطاب به دادگـاه            در همان زمان كه حضرتعالي و آقاي مشكيني متصدي نصب قضات بوديد،           
ي اين مـتن، حـضرتعالي بوديـد يـا           نويسنده و پيشنهاددهنده  . ر كشور صادر نموديد كه در آن به نكات ارزشمندي اشاره شده بود            انقالب سراس 

  آقاي مشكيني؟

  .1در آن زمان، صددرصد تفاهم وجود داشت. كردند شد و ايشان هم امضا مي معموالً اين قبيل دستورات در بيت اينجانب تنظيم مي
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  مقامي رهبري موضوع قائم

لطفاً بفرماييد جزئيات اين قضيه از چه قرار است و چه كساني و با چه               . مقام رهبري انتخاب كردند     حضرتعالي را به عنوان قائم    مجلس خبرگان   
وافق بوديد؟ آيا شما عالئمي بر اين مسأله كه احياناً امـام بـا آن   مقدماتي آن را به اجرا درآوردند؟ آيا شما از اين تصميم مطلع بوديد؟ آيا با آن م   

مقام معين كنند؟ لطفاً در ايـن زمينـه توضـيحاتي             مخالف است احساس كرده بوديد؟ آيا خبرگان قانوناً چنين حقي را داشتند كه براي رهبر قائم               
  .بفرماييد

گويا آقـاي  . اي تشكيل داده بودند و خودشان اين را پيشنهاد كرده بودند خبرگان جلسه. اصل قضيه را بدون اطالع من اقدام كرده بودند    
ظاهراً . طور هم نبوده كه بيايند رأي بدهند كه ما فالني را انتخاب كرديم              اين. اند  كارگردان بوده  اي و بعضي افراد ديگر      هاشمي و آقاي خامنه   

مقـام،    به عنوان قـائم   . آمدي بشود، رهبر معين بكنند      كه براي رهبر پيش   چون خبرگان براي اين بوده كه در صورتي         . چنين حقي هم نداشتند   
طور كه امام مورد توجه ملت  ها گفته بودند همان    آن  . ها هم به عنوان تعيين و نصب نبوده         آن  كار  . بيني نشده بود    در قانون اساسي چيزي پيش    

طالع داريم مورد توجه ملت است و ملت به ايشان عالقـه دارنـد، فالنـي                بود و ملت به ايشان عالقه داشتند، بعد از امام هم آن كس كه ما ا               
در واقع خبر داده بودند از اين كه ايشان همـان محبوبيـت امـام را در ميـان     . 1بنابراين عمالً ايشان به عنوان رهبر آينده مشخص است        . است

گفته بودند ايـشان  .  مجلس خبرگان در اين مورد نيز همين بود      ي مردم دارند و مورد عالقه و تأييد مردم هستند و مضمون مصوبه و اطالعيه             
مـن هـم از ايـن       .  باشـد  ، و بنا بوده اين تصميم مخفي      ...هايي كرده بود، از نظر علم، از نظر سياست، و           اين مزايا را دارند و هر كس صحبت       

كند و بعد از ايشان آقاي هاشمي هـم           ين قضيه را فاش مي    ي قزو   بين، در نماز جمعه    ي قزوين، آقاي باريك    جمعه اما امام . جريان خبر نداشتم  
گذاشتند اين مسأله مسير طبيعي خـود را طـي            براي اين كه بايد مي    . من واقعاً با اين معنا مخالف بودم      . كند  ي تهران مطرح مي     در نماز جمعه  

گرديـد و ايـن كـار     ث تحريك مراجع و بزرگـان مـي  شد و شايد هم باع بسا توهين به امام تلقي مي كرد؛ گذشته از اين كه اين مطلب چه      مي

                                                
اي كه مورد تأييد مردم است       رگان به صورت رسمي به عنوان رهبر آينده        توسط مجلس خب   1364العظمي منتظري در سال       اهللا  هرچند حضرت آيت   1

ي ايـن راه      ترين فرد براي جانشيني امام خميني و كسي كـه تـوان ادامـه              له به عنوان برجسته     معرفي گرديدند، اما از قبل از پيروزي انقالب نيز معظم         
و حـساسيت ويـژه     ) 66ي    پيوست شماره (اسناد به دست آمده از ساواك       . استمطرح بوده   ) ره(حساس و خطير را دارد، نزد مردم و حضرت امام           

، يكي از شعارهاي رايج مردم ايـران    »مقام رهبري آيت حق منتظري      قائم«از همان اوايل پيروزي انقالب، شعار       . نسبت به ايشان، مبين اين نكته است      
در قانون اساسي مخالف بودند، به طور ضمني شايستگي و رويكرد عمومي            » فقيه  واليت«حتّي اكثر كساني كه با مطرح شدن اصل         . شد  محسوب مي 
اهللا  فقيه قبايي است كه تنها بـه قامـت آيـت    واليت«فقيه منتقد بود،  به قول يكي از بزرگان كه به اصل واليت      . پذيرفتند  اهللا منتظري را مي     مردم به آيت  

مرحوم حاج سيد احمد خميني نيز در       » .برازد  اهللا منتظري نيز مي     ادتر نماييم، به قامت آيت    برازد و اگر كمي اغماض كنيم و اين قبا را گش            خميني مي 
كند كه خودش در       مطرح بوده است، گرچه او چنين بيان مي        58اهللا منتظري در سال       مقامي آيت   كند كه قائم    ي خود به اين واقعيت اذعان مي       رنجنامه

  .آن سال اين موضوع را مطرح كرده است

هـاي بزرگـواري همچـون     اهللا منتظري براي رهبري انقالب اسالمي، در حالي از سوي مردم صورت پـذيرفت كـه شخـصيت                  جانشيني آيت  پذيرش
ي خود    اهللا بهشتي در نامه     جا كه آيت    چه، آن . بلكه خود آنان نيز مؤيد اين اقبال عمومي بودند        . اهللا بهشتي در قيد حيات بودند       اهللا مطهري و آيت     آيت
از . دانـد  اهللا منتظـري مـي      ي آيت  شمرد، يكي از آن داليل را مخالفت آنان با رهبري آينده            ها را برمي   داليل مخالفت خود با ليبرال    ) ره(م خميني   به اما 

 بـا   ي خـود آن را     مقامي ايشان، اين نكته را مورد نظر داشته و در مـصوبه             همين روست كه مجلس خبرگان رهبري اول هم هنگام اعالن رسمي قائم           
  .دارد صراحت بيان مي
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ي  گونه كه آقاي حاج سيد صـادق روحـاني دو روز در جلـسه          همان. اي را تحريك كنيم و نسبت به ما مخالف شوند          درستي نبود كه ما عده    
گـر اعتراضـي نكردنـد، در    ديگـران هـم ا  . انـد  درسشان راجع به اين موضوع صحبت كرده بودند كه چرا مثالً خبرگان اين تصميم را گرفتـه    

  .ذهنشان البد چنين چيزهايي بوده است

  اهللا مشكيني و رئيس مجلس خبرگان  نامه به آيت

اهللا مـشكيني كـه رئـيس         اي به آيت    ، نامه 30/6/1364ي   ي اين مسائل بود، يعني در مورخه        من در همان زمان كه زمزمه      در همين رابطه،  
ي   جمعه  اهللا طاهري امام    اهللا طاهري، آيت    آباد و آيت    ي نجف   جمعه اهللا حاج شيخ عباس ايزدي، امام      به مرحوم آيت  . مجلس خبرگان بود نوشتم   

اين سـبب شـد كـه    . من واقعاً با تعيين خود مخالف بودم. اصفهان نيز مخالفتم را ابراز داشتم و جداً از آنان خواستم با دوستان صحبت كنند        
براي بعضي آقايان هم ممكن بود اين سؤال پيش بيايد كه آخر . ف، كاري هم كه دست من نبودطر تري متوجه من شود و از آن توقعات بيش 

بعد هم كه خبرگـان بودنـد، هرچـه را مـصلحت            . رفت  به چه مالكي؟ و با چه مجوزي؟ باألخره خوب بود مسائل به شكل طبيعي پيش مي               
  .1 نبود و به ضرر من، و ضرر كشور هم تمام شدمقام كار درستي به نظر من، تعيين قائم. كردند دانستند عمل مي مي

ي من نوشتند و گرچه ايشان قاعدتاً نظرشان نبوده كه نامه پخـش شـود، ولـي چـون                     اهللا مشكيني هم جواب مفصلي براي اين نامه         آيت
  .2زمان زيادي از آن گذشته و همچنين براي ثبت در تاريخ، بد نيست كه آورده شود

   اين قضيه عنايتي داشته است؟فرماييد كسي روي احساس مي

انـد و   نيت داشـته  ظاهراً آقايان حسن. اند اي خيلي دنبال قضيه و مصر بوده گويند آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خامنه        مي .دانم  من نمي 
اي   تند احتمـاالً توطئـه    گف  وقت بعضي مي   ولي همان . ي نظام بوده است و اكثر آقايان تعريف و تمجيد كرده بودند            نظرشان احتياط براي آينده   

ها بياندازند و بعـد   ي جريانات بعد بوده كه مسأله را سر زبان    گويم اصالً شايد آن قضيه مقدمه       من اگر بدبينانه تحليل كنم، مي     . در قضيه بوده  
همـه بـدبيني بـه      ايـن شـد و  جاهـا كـشيده نمـي    رفت، مسائل به اين    براي اين كه اگر قضيه به صورت طبيعي پيش مي         . زمينه را از بين ببرند    

خواهيد كسي را خراب كنيد، به طور غير طبيعـي   گفتند اگر مي از قديم مي. كردند آمد و دشمنان هم سوءاستفاده نمي      روحانيت به وجود نمي   
ها شـروع شـد و در        ها و حساسيت   ها و حسادت   توقع. ها انداختند  باألخره مرا سر زبان   . او را باال ببريد و بعد مقدما سقوط او را فراهم كنيم           

ولـي  . البته من كه الحمدهللا اصالً انتظار مقام و موقعيت را نداشتم و ندارم            . نهايت جريانات مرموز ذهنيتي براي امام و ديگران درست كردند         
 قـانون اساسـي     ايـن در  . مقام تعيين كننـد     و اصالً خبرگان حق نداشتند كه قائم      . هم به ضرر من بود، هم به ضرر انقالب        . اين كار غلطي بود   

  .مند بودند، با اين قضيه مخالف بودند خيلي از كساني هم كه به من عالقه. باألخره من مخالف بودم. بيني نشده بود پيش

  شد كه حضرت امام هم مخالفتي دارند؟ وقت آيا احساس مي آن

ـ              اگر ايشان در آن    .دانم  من نمي  ا پيغـام، بـه مـن يـا ديگـري و يـا بـه خبرگـان                  وقت مخالف بودند، الزم بود همان وقت، ولو با كنايه ي
بلكه بعضي از آقايان نقل كردند پس از تعيين شما از طرف خبرگان، خـدمت ايـشان   . تر بود چيز مهم زيرا مصلحت نظام از همه    . فرمودند  مي

شما خودتان «: فرمود م، ايشان ميالبته در يك مورد هم كه من با امام صحبتي داشت. 3رسيديم و به ايشان گفتيم، ايشان خيلي خوشحال شدند        
                                                

  68 و 67ي  پيوست شماره 1
  69ي  پيوست شماره 2
   به بعد74ي  ، صفحه»ي قرن هبيعت يا حماس«كتاب  3
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خواهد   جمهور آمريكا وقتي كه مي      من خبر دارم رئيس   . تري بكنيد   هايتان دقت بيش    در صحبت . شما برج بلند اسالم هستيد    . يك رهبر هستيد  
: گفتند» كنيد؟  ميآقا شما خودتان هم همين كار را«: من گفتم » .كند  كنند، بعد صحبت مي     صحبت بكند، ششصد نفر صحبت او را بررسي مي        

  ».1كنم نه، من هم بد مي«

  اهللا سيد صادق روحاني اعتراض به برخورد با آيت

  مقامي رهبري شما كرده بودند؟ اهللا سيد صادق روحاني در ارتباط با همين صحبتي بود كه در مورد قائم برخورد با آيتي  آيا قضيه

ي   بعد بدون اطالع مـن رفتـه بودنـد در خانـه           . ر درس صحبت كرده بودند    بله؛ آقاي حاج سيد صادق روحاني دو روز در اين رابطه س           
وقت وزيـر اطالعـات       شهري كه آن   آقاي ري . ايشان و مزاحمشان شده بودند و درس ايشان را نيز تعطيل كردند و ايشان را محصور نمودند                

ممكن است آقاي آسيد صـادق روحـاني        . ن هم هست  شهري، اين كار درست نيست و به ضرر م         آقاي ري «: من به او گفتم   . جا  بود، آمد اين  
ايشان يـك   «: گفتم» .ها را بزند    آخه ايشان نبايد اين حرف    «: گفت» .من با اين كار مخالفم    . ي من اين كار صورت گرفته       فكر كند كه از ناحيه    

هـا را تكـرار    ز بعدش هم همان حرفبراي صد يا دويست نفر از شاگردانش يك مطلبي را گفته، رو. آدم ماليي است و حق اظهار نظر دارد    
گفتند  وقت مي كرد، آن انداخت و تظاهرات و سروصدا مي   كرد و مردم را راه مي        مي  آمد در صحن و سخنراني      افتاد مي    مي اگر ايشان راه  . كرده

كنم اآلن هم آقاي روحاني فكر  من فكر مي» .اما اين اندازه بايد به ايشان حق داد كه نظرش را در درسش بگويد   . خالف نظام كار كرده است    
شـهري هـم سـر ايـن       با اين كه من با اين كارها جداً مخالف بودم و با آقـاي ري              . كند من باعث شدم كه جلوي درس ايشان گرفته شود           مي

  .منتها او به حرف من گوش نداد. قضيه دعوا كردم

  اهللا قمي مخالفت با حصر آيت

مـن نـسبت بـه      . هاي جمهوري اسالمي است و قدرت روحانيت و مرجعيت را شكـست            عتي حصر علما و مراجع، از بد        اصالً مسأله 
ي آقاي حاج احمد آقا بـه مرحـوم           به وسيله .  منزل من بودند   از جمله يك شب سران و مسؤولين در       . اهللا قمي نيز اعتراض داشتم      حصر آيت 

همه مبارزات در حصر باشند، بـه   آقاي قمي با اين.  و نظام استامام پيغام دادم كه حصر آقاي قمي و آقاي روحاني به ضرر اسالم و انقالب        
ولي در عمل كاري صـورت نگرفـت و حـصر ايـشان ادامـه               . احمد آقا هم ظاهراً قبول كرد     . شود و بد است     حساب حضرتعالي گذاشته مي   

  .يافت

  اهللا شريعتمداري  اعتراض به برخورد با آيت

 هم كه در منزلش براي مرحوم آقاي شريعتمداري فاتحه گرفته بود و او را به ايـن خـاطر         من به بازداشت و زنداني كردن آقاي رستگار       
اش اين بود كه خود امام خميني        اهللا شريعتمداري يك مرجع بود كه از دنيا رفته بود و قاعده             باألخره آيت . زنداني كرده بودند، اعتراض كردم    

: جـا، گفـت     يك روز آمده بود ايـن     . وقت كه وزير اطالعات بود، گفتم       شهري، آن   ري من اين مطلب را به آقاي     . گرفت  براي ايشان فاتحه مي   
ن دو سـه روزه     يآقاي شريعتمداري همـ   . گويم  ام، به شما هم مي     ام، اين مطلب را به آقاي گلپايگاني گفته        من اآلن منزل آقاي گلپايگاني بوده     «

باألخره آقـاي شـريعتمداري يـك    «: من به او گفتم. قيقت آمده بود تهديد كند    در ح » .العملي از خودتان نشان بدهيد      مبادا عكس . رفتني است 
شـد، در   من اگر جاي امام بودم، در صورتي كه آقاي شـريعتمداري فـوت مـي        . ها به ايشان عالقه دارند     مرجع است كه تعداد زيادي از ترك      
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بـه  . كردند كه مسائل شخصي در كار نيـست          و احساس مي   شدند  با اين كار مردم خوشحال مي     . گذاشتم  مسجد اعظم يك فاتحه براي او مي      
آقـاي  . اين قـضيه تمـام شـد      » .بگو«: گفتم» اين نظر شما را به باال بگويم؟      «: گفت. نظر من، فاتحه گرفتن براي ايشان يك كار عقاليي است         

آقا رضا صـدر خواسـته بـود بـر او      آقاي حاجي او را كه شبانه آورده بودند،  جنازه. شهري رفت، بعد هم آقاي شريعتمداري از دنيا رفت      ري
اند كـه    بعد از چند روز من رفتم جماران، ديدم آقاي شيخ حسن صانعي و احمد آقا اين مطلب را دست گرفته                   . نماز بخواند، نگذاشته بودند   

ب كه ما با امام جلسه داشـتيم، در         كردند تا اين كه يك ش       اين كار را مسخره مي    . گويد امام براي شريعتمداري فاتحه بگذارد       بله؛ منتظري مي  
در ضمن  . وزير، و احمد آقا هم بودند       اي، آقاي موسوي اردبيلي، آقاي موسوي نخست         آقاي خامنه  ي مسؤولين، آقاي هاشمي،     آن جلسه همه  

د تو بر من نمـاز   داشت طبق وصيت آقاي شريعتمداري كه به آقاي صدر گفته بودن         لچه اشكا «: ها من اين مطلب را به امام گفتم كه          صحبت
زد؟ ولـي حـاال كـه     اين به كجـاي انقـالب لطمـه مـي    . دادند آقاي صدر بر آقاي شريعتمداري نماز بخواند         شب اجازه مي   بخوان، در آن نيمه   

 خيلي هم محترمانـه   . اي نوشته است   ي هفتاد هشتاد صفحه    ي اين جريانات و جريان بازداشتش را در يك جزوه           اند، آقاي صدر همه    نگذاشته
گويند آقاي خميني     كنند، مي   ماند و بعد در آينده حضرتعالي را محكوم مي          اما اين نوشته در تاريخ مي     . نوشته به كسي هم توهين نكرده است      

ي تندي راجـع بـه آقـاي      حرف را زدم، امام ناراحت شدند و جملهوقتي من اين» .نگذاشت به يك نفر مرجعي كه رقيبش بود نماز بخوانند      
. اند  كردم و حكايت از اين داشت كه ذهن ايشان را نسبت به آقاي شريعتمداري خيلي مشوب كرده          بي گفتند كه من خيلي تعج     شريعتمدار

اهللا گلپايگـاني نيـز راجـع بـه      مرحـوم آيـت  . گفتم باألخره ايشان وصيت كرده بودند كه اين شخص بر او نماز ميت بخوانـد و مـانع شـدند               
  .1ي آن مرحوم، اعتراض كردند زمه نسبت به جنازهجلوگيري از تشييع و احترامات ال

زاده نيز با ايشان صحبت كردم و گفتم او در بين مردم كردستان مورد               من راجع به بازداشت و زنداني كردن آقاي مفتي         در همان جلسه،  
رهاي ديگر نيز آن را به رخ ما اي است كه علماي اهل سنت در كشو توجه است و به انقالب هم خدمت كرده است و زنداني بودن او سوژه

ايشان از صحبت من    » كنيد؟  اين چه وحدتي است بين شيعه و سني كه شما آن را مطرح مي             «: گويند  نمايند و مي    كشند و ما را محكوم مي       مي
  .زاده فرمودند اي را نسبت به آقاي مفتي بسيار عصباني شدند و جمله

  عاتهاي اطال صحبت با حضرت امام راجع به خالفكاري

ترسـم كـار بـه جـايي برسـد كـه يـك         آقا من مي«: گفتم. هاي اطالعات را براي امام گفتم باز من در همان جلسه، بعضي از خالفكاري   
طور كه رژيـم شـاه آخـر كـار بـا انحـالل سـاواك               همان. روزگاري براي اين كه امتياز به ملت بدهيم، مجبور شويم اطالعات را منحل كنيم             

كنـد، كـه دو        نفـوذ مـي    ب گ كند و يا سيا در ك        در سيا نفوذ مي    ب گ وقتي ك «: گفتم» .ا انجام دهد، ولي دير شده بود      خواست اين كار ر     مي
كارند، احتمال بدهيد كه عوامل خارجي در اطالعـات مـا نفـوذ پيـدا كننـد و كارهـاي        العاده پيچيده و مجرب و كهنه سازمان جاسوسي فوق  

ولي يك عده فقط . هاي خوب هم در اطالعات بوده و هستند البته افراد مخلص و بچه» .انقالب را ببرندخودشان را بكنند و آبروي اسالم و 
واقع مطلب اين است كه اطالعات چون با اسرار جامعـه سـروكار             . زدند  آگاهانه يا ناآگاهانه به انقالب لطمه مي      كردند و     كار خودشان را مي   

سوز و باتجربه و آگاه به مسائل اسالمي و در عـين             دقت شود و به دست افراد متدين و عاقل و دل          دارد، بايد در انتخاب كارمندان آن بسيار        
. باشـند   بعضي واقعاً واجد شرايط مـذكوره مـي       . در صورتي كه پرسنل اطالعات فعلي بسيار متفاوتند       . دار سپرده شود   حال، باعاطفه و سرنگه   

و ايـن   » نـام امـام زمـان      سربازان گم «شود    به آنان گفته مي   . باشند  پذير مي  اطالع و تلقين    بيهاي پايين، افراد جوان و خام و         ولي برخي از رده   
كننـد و بـه آنـان دسـتورات غلطـي             هاي باال از خامي آنان سوءاستفاده مـي         بعضي رده  كند و بسا در اين ميان،       ور مي رجمله در آنان ايجاد غ    

زننـد،    گناه ضربه مي     در نتيجه، بسا به اسالم و انقالب و حيثيت اشخاص محترم و بي             دانند و   دهند و آنان هم دستورات را وحي منزل مي          مي
  .بدون اين كه با توبيخ و مجازاتي مواجه شوند
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  اهللا شريعتمداري  ماجراي كودتا و انتساب آن به آيت

  ست؟زاده چي ي آقاي شريعتمداري و قطب جريان آمدن آقاي حاج احمد آقا خميني نزد شما راجع به قضيه

زاده را بازداشت كردند، ما شنيديم كه ايشان سوءقصدي راجع به مرحوم امـام داشـته و در چـاهي نزديـك محـل                         وقتي كه آقاي قطب   
  .اند اند كه كشف شده و آقاي شريعتمداري هم از اين موضوع اطالع داشته سكونت ايشان، موادي كار گذاشته

: و در حالي كه آقاي حاج سيد هادي نيز حضور داشـت، بـه نحـو تهديـدآميز گفـت                   روزي آقاي حاج احمد آقا در قم به منزل ما آمد            
بعـد شـب   » .شما مواظب باشيد حرفي نزنيد و چيزي نگوييد       . گويد  زاده در تلويزيون مطالبي را راجع به آقاي شريعتمداري مي          امشب قطب «

راغ آقاي شريعتمداري رفتند و مـن از صـحت و سـقم قـضايا     زاده از تلويزيون پخش شد و در اين راستا بود كه به س    ي آقاي قطب   مصاحبه
زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتاً ايـن مطالـب را               بعداً شنيدم آقاي حاج احمد آقا در زندان سراغ آقاي قطب          . اطالع بوده و هستم     بي

و باز بعدها از طريق موثقي شنيدم كـه جريـان ريخـتن             . دولي باألخره او را اعدام كردن     . كنند  بگوييد و اقرار كنيد و بعد امام شما را عفو مي          
سازي براي مرحوم     نداشته است و منظور، فقط پرونده      كلي جعلي است و واقعيت      مواد منفجره در چاه نزديك محل سكونت مرحوم امام، به         

  .و العلم عند اهللا. آقاي شريعتمداري بوده است

  گسترش توقعات و انتظارات مردم

هاي مردمي با شما و نيز       مقامي توسط مجلس خبرگان و تبليغات وسيعي كه به دنبال آن صورت گرفت، ارتباط               ي قائم   سمي مسأله بعد از اعالم ر   
ها  فرموديد كه اين آيا احساس نمي. خصوص در مسائل سياسي و تضادهاي اجتماعي   به. هاي شما خيلي گسترده شد      ها و سخنراني   حجم مالقات 
  هايي را برانگيزد؟ داخل نظام ايجاد كند و حساسيتهايي را در  يك نوع تنش

از همان ابتـدا كـه      . بلكه توقعات و انتظارات زياد شد     . وقتي خبرگان اين مسأله را اعالم كرد مراجعات زياد شده باشد          گونه نبود كه      اين
هاي مـن   كردم و صحبت ها صحبت مي آن  آمدند، من براي    طبقات مختلف مردم مي   . انقالب پيروز شد، مراجعات به منزل من خيلي زياد بود         

ي   منتهـا وقتـي كـه خبرگـان مـسأله         . گاهي مثالً در يك روزنامه، دو سه قسمت از من مطلـب آمـده بـود               . شد  هم در مطبوعات منعكس مي    
 گروهـي را    مرحوم امام هم وقتي انقالب پيـروز شـد، در همـين قـم             . مقامي را به صورت رسمي مطرح كرد، توقعات از من زيادتر شد             قائم

ولي بعد حاج احمد آقا و ديگران اين برنامه را جمع كردند و گفتند هر كس كـاري  . مشخص كرده بودند كه به كارهاي مردم رسيدگي كنند        
بـه  خواستند، يـا ظلـم    آمدند؛ افرادي كه مشكل داشتند، كار مي ي من به شكلي بود كه همه مي     اما خانه . دارد به ادارات و نهادها مراجعه كند      

كردنـد و     ها رسيدگي مـي     آن  كردند و به كار       ها گوش مي    آن  هاي   به حرف . چند نفر را گذاشته بودم كه مسؤول اين كار بودند         . ها شده بود    آن  
رسـيد، حتّـي خـود مـسؤولين           من وقتي ديدم توقعات هست، اشكاالت هم به گوش من مي           .شد  ها هم از اين طريق حل مي       خيلي گرفتاري 

هـايي را كـه بـه     كردم و به عنوان عمل به وظيفه، تـذكرات و راهنمـايي    كردند، احساس وظيفه و تكليف مي       االتي را مطرح مي   آمدند اشك   مي
هدفم اين بود . نوشتم هايي سرّي به مرحوم امام مي ها را هم طي نامه آن بعضي از  . شد  ها هم منعكس مي     آن  خيلي از   . گفتم  رسيد، مي   نظرم مي 

هـاي بزرگـي    گاهي خالفكاري. باألخره من خودم را از مردم منقطع نكردم    . اند تنبيه شوند   ها كه خالف كرده     آن  ود و   كه مشكالت برطرف ش   
  .گرفتم كردند كه در جريان آن قرار مي رفتند به من گزارش مي از كساني كه به خارج مي

شـما  «: گفـت . هـا بـودم   آن ي  بود و من مشغول مطالعههاي زيادي جلوي من     آمدند، در حالي كه نامه    اهللا موسوي اردبيلي      يك روز آيت  
مگـر شـما كـه رأس شـوراي عـالي      «: گفـتم » خوانيـد؟  كنيد و درس مي پس كي مطالعه مي«: گفت» .بله«: گفتم» خوانيد؟ ها را مي ي اين  همه
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خوانـدم، بـا    هـا را مـي   باألخره من نامـه   » د؟ها را بخوان    ي اين نامه    تواند همه   نه، كي مي  «: گفت» خوانيد؟  هاي مردم را نمي     قضايي هستيد نامه  
  .كردم كردم، و در نتيجه مشكالت و اشكاالت را مطرح مي اقشار مختلف مردم مالقات مي

  هاي حضرتعالي در آن دوره با مسؤولين كشور چگونه بود؟ ارتباط

جا ناهار  آمدند اين گاهي هيأت دولت همه مي. دندآم آمد، وزرا مي  وزير مي   آمدند، نخست   رؤساي سه قوه مي   . جا  آمدند اين   ها زياد مي    آن  
  .كردم ها صحبت مي آن دادم، تلفني با  ها پيغام مي آن كردند، خيلي چيزها را هم من به  خوردند، صحبت مي مي

ـ 1آقـاي دكتـر رسـتمي   . هـا زيـاد نبـود    تولي خوب، چون اشتغاالت داشتم اين مالقا. رفتم گاهي اوقات هم به مالقات امام مي   ه مـن   ب
: گفـتم » .جا باشـيد    جا در كنار رختخواب امام بياندازيد و هميشه آن          مقام رهبري هستيد، بايد رختخوابتان را همان        شما كه اآلن قائم   : گفت  مي

افراد باألخره من در قم بودم و ايشان در تهران و بعضي          » .جا باشم   توانم هميشه آن    من كه نمي  . درس و اشتغاالت دارم   .  هستم  آخر من طلبه  «
هـاي خـود بـا امـام خيلـي       مالقـات از طرف ديگر، من در . گفتند و اين يك اشكال قضيه بود خواستند به امام مي  هم در مورد من هرچه مي     

گفـتم آقـا مـن      گاهي مـي  . زدم  كردند، من خودماني با ايشان حرف مي        كاري مي  بر خالف ديگران كه خيلي مالحظه     . كردم  صريح صحبت مي  
. احمد آقـا هـم گـاهي نشـسته بـود     . كردم بعد مشكالت و اشكاالت را مطرح مي. زنم كه ممكن است شما را ناراحت كند هايي را مي  حرف
. كـردم   كردم به خاطر اين كه احساس وظيفه مي         ولي من با امام بحث مي     . رفتند  عقب مي  بوسيدند و عقب    آمدند دست امام را مي      ها مي   بعضي

دانستم، بـراي ايـن    من خودم را مسؤول مي. ها را بگوييم، بلكه برطرف شود    ايم، ما بايد اشكال    ملت پخته گفتم اين ناني است كه ما براي          مي
از آقـايي   . دانـستم   شد، من خودم را مـسؤول مـي         چه حقي از كسي تضييع مي       كه جزو افرادي بودم كه در انقالب دخالت داشتم و اگر چنان           

گردد،  عقب برمي بوسد و عقب آيد دست امام را مي     مي... آقاي  . ياد بگيرد ... ظري بايد از آقاي     آقاي منت «: گفت  شنيدم كه از قول احمد آقا مي      
  .دانستم ي شرعي خود مي باألخره من تذكر دادن را وظيفه» .كند آيد با امام يك و دو مي ولي آقاي منتظري مي

ي انقالبيون بودم، همه توقع داشتند كه  له مورد مراجعه اب معظممن از باب اين كه از اول در انقالب همگام با مرحوم امام بوده و در غي 
ي طبقـات مختلـف مـردم بـود و           در مسائل و مشكالت اظهار نظر كنم و بعد از پيروزي انقالب هم هميشه بيت و دفتر من مـورد مراجعـه                     

هـايم هـم از راديـو و          ضـمناً، برخـي از درس     كردنـد و      مسؤولين هم نوعاً با مراجعه به من و طرح مشكالتشان تقاضاي پيام و رهنمود مـي               
ي اين امور بر خالف ميل آقاي حاج سيد احمد خميني است  و اما بعداً معلوم شد همه . گرفت  شد و مورد توجه قرار مي       تلويزيون پخش مي  

در كناري باشم و در مسائل اظهار نظـر         در اين نامه، بالصراحه عنوان نموده بودند كه بايد من           . اي به من نوشتند     كه در اين رابطه، ايشان نامه     
هاي من هم مخالفت كرده بود چـه   نكنم، يا الاقل طبق ميل آنان عمل نموده و كارهاي آنان را توجيه نمايم و اما اين كه حتّي با پخش درس                

  .2داند هدفي داشت، خدا مي

  ايشان هماهنگ كنيد؟تر با امام مالقات داشته باشيد و كارها را با   الزم بود بيشكنيد فكر نمي

از يك . كردند ها ناراحت بودند و پيش امام جوسازي مي         رفتم، بعضي   يعني من هر روز بلند شوم بروم تهران؟ همين اندازه را هم كه مي             
  .دادند طرف گوش هم نمي ها و توقعات مردم، از آن طرف مرا انداخته بودند سر زبان
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  ) ره(ني ارجاع مسائل فقهي و سياسي از سوي امام خمي

گونه كه در مسائل فقهـي احتياطـات و بعـض مـسائل               همان. مسائل سياسي و اجرايي كشور ارجاعاتي را به حضرتعالي داشتند         حضرت امام در    
  .ها را در نظر داريد، بفرماييد آن اگر مواردي از . اند مشخص فقهي را به حضرتعالي ارجاع فرموده

. ي شوراي انقـالب بـود       چه يادم هست، يكي مسأله      ولي اجماالً آن  . ها در نظرم نيست     آن  ي از   ي زماني زياد شده، بعض     البته چون فاصله  
آن زمـان  . وقت كه من براي شركت در مجلس خبرگان در تهران بودم، ايشان پيغام داده بودند كه من هم در شوراي انقالب شركت كـنم                        آن

ي مهندس بازرگان، و ديگران در شوراي انقالب بودند و من به ايشان نوشتم چـون                اهللا بهشتي، آقاي هاشمي، آقا      ده يازده نفر، از جمله آيت     
اما تا وقتي كه در تهران باشـم شـركت          . توانم عضو باشم    خواهم برگردم به سراغ درس و بحثم، نمي         در تهران به صورت موقت هستم و مي       

  .1كردم الب شركت ميبه همين جهت تا وقتي كه در تهران بودم، در جلسات شوراي انق. كنم مي

فتواي ايشان در تحرير است كه فقط در همان پنج شش چيز، يعني گندم و جو و مـويز و خرمـا و                       . ي احتكار بود    مورد ديگر در مسأله   
فقيه چاپ شود، به صورت جـدا         ولي نظر من مطلق بود و من نظر خودم را پيش از اين كه كتاب واليت               . روغن و زيتون احتكار حرام است     

نظـر  «: بعد حاج احمد آقا به من گفت از آقاي محمدي گيالني هم شنيدم كه ايشان گفته بودند                . ايشان آن را خوانده بودند    .  كرده بودم  چاپ
فكـر و    استعداد و خـوش    واقع مطلب اين است كه ايشان خيلي خوش       » .تواند طبق نظر ايشان عمل كند       ايشان از ما اوسع است و مجلس مي       

خوانـديم،    وقت كه ما پيش ايـشان درس مـي          من يادم هست آن   . اين يك واقعيت است   . ي خوبي برخوردار نبودند    از حافظه اما  . دقيق بودند 
ي ايـن    از طرف ديگر ايشان در اين سن حوصـله        . كردند  گفتند، دو سه ماه بعد مبناي خودشان را فراموش مي           ايشان يك مبنايي داشتند و مي     

چيزهايي در جامعه وجود دارد كه اآلن جزو ضروريات زنـدگي مـردم   . مسأله هم مورد ابتال بود    . را نداشتند كه دوباره به مباني مراجعه كنند       
شود گفت روغن زيتون جزو ضروريات است، ولي دارو جزو ضروريات نيست؟ باألخره نظـر مـن در                    مثالً آيا مي  . ها نبوده  است و آن زمان   

  .من ارجاع داده بودندباب احتكار اوسع بود و ايشان مجلس را به نظر 

ها در مجلس مشكل داشتند كـه مـا          بعد اين . گويند به نظر حاكم شرع بستگي دارد         تعزيرات را مي   .ي تعزيرات بود    مورد ديگر در مسأله   
ست بكند و هر گونه به نظـرش آمـد تعزيـر كنـد؟ بـه ايـن شـكل يـك نـوع                     اويم كه هر حاكم شرعي هر كار دلش خ        چه بكنيم؟ آيا بنويس   

به همين جهت خواسته بودند يك حدودي بـراي آن معـين            . هاي ما اغلب مجتهد نبودند     شرع از طرف ديگر حاكم   . آيد  مرجي الزم مي  و  هرج
آمدند و از نظريات من  مدتي آقاي يزدي و ديگران براي تنظيم قانون آن پيش من مي       . اين مسأله را هم ايشان به من ارجاع داده بودند         . بكنند

باز در مناسك حـج، كـه       . هايي را در اين زمينه تنظيم كردند و نوشته و امضاي مرا گرفتند             ه مربوط به اين كار بود، نوشته      در آن كميسيوني ك   
اند نظر شما را بپرسيم و       ايم و ايشان گفته    ما اين مسائل را از امام پرسيده      «: مسائلي پيش آمده بود، آقاي حاج سيد جعفر كريمي به من گفتند           

  ».اشد بر طبق آن عمل كنيمهرچه نظر شما ب

االرض بودن در حكم اعدام موضوعيت دارد و ايشان اين را            االرض بود كه به نظر من نفس مفسد في         يكي هم راجع به حكم مفسد في      
اديق ام اين است كه محـارب هـم از مـص    من عقيده. به همين جهت گفته بودند اين مسأله را طبق فتواي فالني عمل كنيد        . دانستند  كافي نمي 

بلكه مفسد كسي است كه به طـور        . االرض است  منتها مفسد نه به اين وسعت كه هر كس هر كار خالفي كرد بگوييم مفسد في               . مفسد است 
  .باألخره در اين مورد هم گفته بودند به فالني مراجعه كنيد. زند كلي وضع اجتماعي جامعه را به هم مي

 كردند و همين باعـث   لشود، ايشان به من محو      گفتند دارد حيف و ميل مي       كيش را كه مي   ي   اوايل انقالب هم رسيدگي به اموال جزيره      
  .جا گذاشتم ي كيش برويم و بعد چند نفر را براي رسيدگي به كارهاي آن شد ما يك سفر به جزيره
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لخالي را در اول انقالب ايشان   فقط آقاي خ  . تعيين قضات بود كه به طور كلي به من و آقاي مشكيني واگذار كرده بودند              ي    ديگر، مسأله 
ولي بعداً كه در مجلس خبرگان قانون اساسي بوديم و سراسر كشور به قاضي نياز داشتند، مرحوم امام، آقاي قدوسي . خودشان نصب كردند 

سي را تعيـين كردنـد      را به عنوان دادستان انقالب نصب كرده بودند و در رابطه با تعيين قضات، فرموده بودند فالني و آقاي مشكيني هر كـ                      
نوشتند كه به  كردند و به ما مي ها شناسايي مي    اين. ما هم آقاي مؤمن و آقاي شرعي را مسؤول شناسايي طالب در قم قرار داديم              . كافي است 

تـر   كه كار دقيقبعد براي اين . كرديم ها را امضا مي آن نظر ما آقاي فالني براي اين منصب صالحيت دارد، ما هم بر اساس گواهي آنان حكم          
تـدريج كـار قـضاوت سيـستم          ها امتحان بگيريم و آقاي حاج شيخ يحيي سلطاني براي اين كار معين شد تا ايـن كـه بـه                      آن  شود، بنا شد از     

  .مشخصي به خودش گرفت

 مـشكيني،   ي آقـاي     من هم پنج شش نفـر، از جملـه         .تعيين صالحيت اعضاي شوراي عالي قضايي را هم امام به من محول كرده بودند             
خواهند، براي عضويت در شوراي       آقاي سيد جعفر كريمي، آقاي فاضل لنكراني، و آقاي خاتم يزدي را معين كرده بودم كه قضاتي را كه مي                   

هـا   آن توانستند براي شركت در اين شورا كانديدا بشوند و ساير قضات بـه           عالي قضايي كانديدا شوند، امتحان كنند و در صورت قبولي، مي          
كردند و سه نفر ديگـر از ميـان قـضات و بـر                چون طبق قانون، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور را امام نصب مي              . ي بدهند رأ

  .شد شدند و نتيجه هم از طريق راديو و تلويزيون و مطبوعات اعالم مي اساس رأي آنان مشخص مي

 چون از همان اول روي تشكيالت نماز جمعه من عنايت داشتم و تأكيـد               .ي جمعه را هم به من ارجاع داده بودند         تعيين صالحيت ائمه  
من به ايـشان عـرض      .  نصب كنند و ايشان فرمودند خود شما اين كار را انجام بدهيد             جمعه    هاي مختلف امام    داشتم كه ايشان براي شهرستان    

  .كردم ولي باألخره من از طرف ايشان تعيين مي» .د رهبري است و خود حضرتعالي اقدام فرماييشئون از  جمعه  تعيين امام«: كردم

آبادي را  من اول آقاي طاهري خرم. فقيه در سپاه بود كه اين مسأله هم از سوي ايشان به من محول شد   ي ولي   مورد ديگر، تعيين نماينده   
  .بودبراي اين كار معين كردم، بعد از مدتي ايشان آقاي محمدرضا فاكر را به جاي خودش معين كرده 

مـثالً بـراي شـيعيان      . ي من بود   ي جمعه و قضات خارج از كشور را به من نحول كرده بودند كه تا اين آخر هم به عهده                    باز تعيين ائمه  
ي عفو زندانيان بود كه بـراي ايـن منظـور، از طـرف مـن                  مورد ديگر، مسأله  . كردم   و قاضي معين مي     جمعه    افغانستان من از طرف ايشان امام     

ايـن  . آبادي، و سـيد محمـد موسـوي بجنـوردي          آقايان سيد محمد ابطحي كاشاني، محمدي گيالني، قاضي خرم        : ر معين شده بودند   چهار نف 
ها نتيجه را به من       شد كه فالني صالحيت عفو دارد و اين         كردند و به آقايان گزارش مي       ها داشتند كه تحقيق مي      چهار نفر افرادي را در زندان     

اين كار خيلي مفيد بود و بسياري از افراد از        . العظمي امام خميني مورد عفو واقع شد        اهللا  نوشتم كه از طرف حضرت آيت       ينوشتند و من م     مي
  .همين طريق از زندان نجات پيدا كردند

كـنم و     خالت نمي ها هم با امام صحبت كرده بودند و امام گفته بودند من در اين مسائل د                فقيه در دانشگاه   در مورد تعيين نمايندگان ولي    
بعداً اعضاي ستاد انقالب فرهنگي، آقايان دكتر عبدالكريم سروش و دكتر علي شريعتمداري و دو نفر ديگر آمدنـد                   . به من ارجاع داده بودند    

نـوان هيـأت   كم يك هيأتي را معـين كـرديم بـه ع    بعد كم. دادم ها نماينده معين كنيد و من اين كار را انجام مي          پيش ما كه شما براي دانشگاه     
آقـاي احمـد جنتـي، آقـاي عبـاس محفـوظي، و آقـاي               : ها سه نفر بودند     آن  . ها نظارت داشته باشند    مركزي كه بر كار نمايندگان در دانشگاه      

  .البته بعضي از نمايندگان موفق بودند، بعضي هم نتوانستند كاري انجام دهند. ها تثبيت شد كم اين جهت در دانشگاه و كم. محمدي گيالني

: ي قم بود، بدين صورت كه من يك روز خدمت امام رفتم و به ايـشان عـرض كـردم                     ي علميه   كار ديگر، تعيين شوراي مديريت حوزه     
حـوزه  . جاست اين كار انجـام شـود   ولي اآلن كه قدرت دست شماست، به  . فرموديد ما قدرت نداريم كه حوزه را تنظيم كنيم          سابقاً شما مي  «

پيش آقاي  «: ايشان فرمودند » .نظمي است درست نيست     گويند حوزه نظمش در بي      اين كه مي  . خواهد  نظمي مي خواهد، يك     يك مديريت مي  
اند كه خـدمت شـما       اهللا گلپايگاني و جريان را مطرح كردم و گفتم امام فرموده            من رفتم منزل آيت   » .گلپايگاني برويد ايشان هم حاضر شوند     

اهللا گلپايگاني سه نفر خودشـان   آيت. هللا گلپايگاني معين كنند، سه نفر را هم من از طرف امام معين كنما  باألخره بنا شد سه نفر را آيت      . بياييم
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بعـد  . اهللا گلپايگاني نپذيرفتند ها آقاي مشكيني بود كه آيت آن ولي سه نفر كه من معين كرده بودم، يكي از         . را معرفي كردند و ما قبول كرديم      
اين سه نفر، آقاي دوزدوزاني، آقـاي راسـتي، و آقـاي كريمـي بودنـد و سـه نفـر           .  گلپايگاني راضي بشوند   اهللا  ايشان را عوض كردم كه آيت     

  .ي مدرسين نيز سه نفر ضميمه كردند بعداً آقايان جامعه. اهللا گلپايگاني، آقايان صابري همداني، افتخاري، و طاهر شمس بودند آيت

ي مرحوم آقاي حـسين همـدانيان در رابطـه بـا             ل نمودند، رسيدگي به شكايت ورثه     ي امور ديگري كه مرحوم امام به من محو          از جمله 
اي بـه     ي كار را طـي نامـه        شود و من پس از بررسي كامل، نتيجه         شد بر خالف نظر آن مرحوم عمل مي         موقوفات آن مرحوم بود كه گفته مي      

  .1ايشان نوشتم و نظر من مورد توجه ايشان قرار گرفت و آن را تأييد كردند

  )ع(تأسيس دانشگاه امام صادق 

توان گفت نخستين قدم عملي در راه وحدت حوزه و دانشگاه بود،          را كه مي  ) ع( دانشگاه امام صادق     ،1359پس از انقالب، در سال      حضرتعالي  
 كـه از طـرف شـما بـراي          لطفاً بفرماييد هدف از تشكيل اين دانشگاه در تهران چه بود و در مورد چگونگي تشكيل و افرادي                 . تأسيس فرموديد 

  .هيأت امناي آن مشخص شدند و وضعيت فعلي آن توضيحاتي بفرماييد

مـن آقـاي خانيـان را از زنـدان اويـن       . يك روز آقاي حاج سيد رحيم خانيان و آقاي محمدعلي نويد و آقاي مهديان آمدند پـيش مـن                  
. من از آن زمان بـا ايـشان آشـنا بـودم           . اي مرحوم آقاي مطهري بود    آقاي نويد هم از رفق    . آدم متعهد و اهل دعا و نماز شب بود        . شناختم  مي

هـزار متـر، نـبش خيابـان طالقـاني           ها آمدند و گفتند ما يك زميني داريم ده          اين. گذاشت  آقاي مطهري گاهي جلساتش را در منزل ايشان مي        
گذاريم در اختيار شما و هر گونه كه نظـر   ن زمين را مي ما اي . خواهد با اين زمين يك كار اسالمي فرهنگي انجام گيرد           عصر، و دلمان مي    ولي

يكي از مـسائل مهـم و الزم       «: من به آقايان گفتم   . ي سند مالكيتش بود، به من دادند       دهيم و اوراق سهامش را كه به منزله         شما باشد انجام مي   
نحوي كه هم به مسائل سياسي آگاه باشند و هم بـه            هاي فرهنگ در خارج، به       هها و خان   پيش از انقالب، ساختن كادر است براي سفارتخانه       

جاست در ايـن مكـان دانـشگاهي          پس به . ي دولت اسالمي باشند و هم زبان گوياي اسالم در خارج از كشور              مسائل اسالمي، تا هم نماينده    
ي آقاي مشكيني، آقـاي       رادي از جمله  جا اف   و بنا بود دانشگاه در آن مكان ساخته شود و من براي هيأت امناي آن              » .بدين منظور تأسيس كنيم   

آقاي خانيان و آقاي نويد و آقاي مهديان هم جزو هيأت امنا            . اي را معرفي كردم     مهدوي كني، آقاي امامي كاشاني، آقاي اميني، و آقاي خامنه         
كنيم و  جا اجرا مي برنامه را در آن. ديماي را پيدا كر  بعد آمدند و گفتند براي دانشگاه محل ساخته       . ها بود   آن  ي اصلي مال     چون سرمايه . بودند

بعـد صـحبت    . 2اي كه من نوشتم، آقايان آن محل را در اختيار گرفتنـد            باألخره با نامه  . دهيم  ي مالي آن قرار مي     اين زمين را به عنوان پشتوانه     
طرف رفـت، مـن    طرف و آن د خيلي اينآقاي نوي. ي مالي اين كار باشد ي نساجي هم در مشهد تأسيس كنند كه پشتوانه      شد كه يك كارخانه   

ي مفـصلي   با وزارت صنايع تماس گرفتيم، با آقاي طبسي تماس گرفتيم تا باألخره اين كارخانه را كه يك كارخانـه       . ها كمك كردم    آن  هم به   
  .هم بود، براي اين منظور تأسيس كردند

ديديم افرادي كه توسط وزارت خارجه يا جاهاي ديگر به             مي چون در اوايل انقالب   .  سياست خارجي زياد نظر داشتيم     ما در ابتدا روي   
ي هدف ما از تأسيس      عمده. شوند، معموالً با شئون اسالمي هماهنگ نيستند و عموماً همان نيروهاي قبل از انقالب بودند                خارج فرستاده مي  

هاي مختلف آشنايي داشته باشند و مباني و مسائل اسالم  ، اين بود كه افرادي در اين دانشگاه تربيت شوند كه با زبان          )ع(دانشگاه امام صادق    
ها هـم زبـان و مـسائل سياسـي و هـم مـسائل                 آن  هاي   به همين خاطر در برنامه    . را بدانند و با علوم جديد و مسائل روز دنيا هم آشنا شوند            

هـا در     آن   تربيـت شـوند تـا از         يح اسـالمي  هدف ما اين بود كـه ايـن افـراد بـا تربيـت صـح               . ريزي شده بود    فلسفي و عقايد اسالمي برنامه    
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خالصه هدف ما ايـن بـود كـه    . هاي فرهنگ، و كارهاي تبليغي خارج از كشور استفاده شود       هاي مختلف جمهوري اسالمي، خانه     سفارتخانه
اي  يالت، يك اساسنامه  اين تشك . ها خيلي كمك كرديم     آن  روي همين اصل هم ما به       . ها در حقيقت مبلغ اسالم در خارج از كشور باشند           اين

من هم جزو هيأت مؤسـس بـودم و هـم رياسـت عاليـه را                . ي من گذاشته شده است     ي آن به عهده     عاليه داشت و در آن اساسنامه، رياست     
  .جا منصوب شد اهللا مهدوي كني هم از طرف من براي رياست آن آيت. داشتم

 امام آمده بود و اصرار داشت اموال خود را در اختيـار ايـشان قـرار                 ضمناً، وقتي كه من در پاريس بودم، مرحوم توليت خدمت مرحوم          
 خود را براي مصارف فرهنگي و خيرات، در اختيار هيـأت امنـاي              تأسيس كرده و اموال   » شركت طاهر «دهد و بعد معلوم شد شركتي به نام         

شده بود و به راهنمايي آقاي حاج سيد رحيم خانيان، كه           بعد ظاهراً بين هيأت امنا و همسر مرحوم توليت مناقشاتي پيدا            . آن قرار داده است   
در آن  . قـرار گيـرد   ) ع(است، پيش من آمدند و اظهار كردند اموال در اختيار جامعة االمـام الـصادق                ) ع(يكي از امناي جامعة االمام الصادق       

دانـم ايـشان امـوال را     ميس شود، چون من بعيـد مـي  جاست اموال تخ اوالً به«: ، ولي گفتم1جلسه، من اين امر را قبول كردم و چيزي نوشتم   
چـون مـدارس بـراي      . بايد اقالً ده مدرسه در قم ساخته شود       . تخميس كرده باشند، و ثانياً نظر مرحوم توليت به كارهاي فرهنگي در قم بود             

ه اموال ادعاي وراثـت كردنـد و شـكايت          ولي بعد آقايان اميرحسيني نسبت ب     . آقايان هر دو شرط را پذيرفتند     » .ها در قم بسيار كم است       بچه
دانـم كـه آقـاي        البته مي . اطالعم  كلي بي   اي در قم بنا شد و من فعالً از جريان امر اموال، به             نمودند و باألخره نه خمسي داده شد و نه مدرسه         

رتي كه بجا بـود اقـالً از مـن استفـسار            در صو . اند را با وسعتي كه داشت، به قيمت خيلي نازل فروخته         ) ساالريه(آباد   مهدوي كني باغ زنبيل   
. ام ، ذكر شده كه من خمس آن اموال را برداشـته )285، ص1جلد (جاي تعجب است كه اخيراً در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني        . شد  مي

، و توجه نـشده كـه       زيرا اموال عبارت بود از باغات و امالك و سه ميليون پوند در بانك لندن              . در صورتي كه اين مطلبي است خالف واقع       
  .2آباد و ساالريه و امالك موجود هاي لندن برداشتم يا از باغات زنبيل من خمس اموال را از پول

  ي قدس پيشنهاد تأسيس دانشكده

ي قدس هم به عنوان يك بخش از همين دانشگاه تأسيس شود و براي مسؤوليت اين بخش، آقاي دكتـر                     من عنايت داشتم كه دانشكده    
 چون آقاي ياسر عرفات چندين مرتبه     .دار در انقالب بود، پيشنهاد كردم      كرده و از نيروهاي مبارز سابقه       واتي را كه فردي تحصيل    اهللا صل  فضل

هـا بـه كـشور رومـاني و      آن فرسـتيم، بعـضي از    هاي فلسطيني را براي تحصيل به كشورهاي مختلف مي براي من پيغام داده بود كه ما جوان 
هـاي   گردند، شما در ايران امكاناتي فراهم كنيـد كـه جـوان             جا كمونيست برمي    روند و از آن     اي كمونيستي است مي   جاهاي ديگر كه كشوره   

روي اين اصل، من اصرار داشتم كه يك دانشكده به اين           . فلسطيني به ايران بيايند و در ايران درس بخوانند و با تربيت اسالمي تربيت شوند              
  . موضوع عملي نشدولي اين. منظور اختصاص داده شود

  ي پزشكي قم دانشكده

  . خاطرتان هست بفرماييددر اين رابطه هم اگر چيزي در. ي پزشكي قم هم نقش داشتيد گويا حضرتعالي در تأسيس دانشكده
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وقـت    آنالبتـه   . جا كمك كرد    فروش گفتم بيست ميليون تومان به آن       جا را من به زمين زدم و به آقاي محمد محمدي آهن             بله؛ كلنگ آن  
آباد آورد  ي من از نجف هاي محل را نيز آقاي حاج غالمعلي رستمي، بنا به گفته هاي خيابان درخت. بيست ميليون تومان خيلي ارزش داشت 

  .جا كاشتند و در آن

  آقاي محمدي چه كسي بود؟

گفتي   هر جا مي  . خيلي هم آدم خيري بود    خيلي ثروتمند بود و     . كرد  ايشان يك مهندس بود، اما در كار صادرات و واردات آهن كار مي            
خـودش  . وسه ميليون تومان وجوهات داد     يك بار آمد حساب كرد، شصت     . داد  وجوهات مالش هم مي   . كرد  احتياج به پول هست، كمك مي     

تاد ميليـون تومـان سـرمايه    ام و اآلن سيصد و هف ي كفافشان داده هايم نيز به اندازه     ي بچه   به همه . ام من تمام اموالم را حساب كرده     «: گفت  مي
جمال قم، يك زميني را براي آسايشگاه معلولين        نظرش اين بود كه بيايد نزديك امامزاده شاه       » .خواهم در امور خيريه مصرف كنم       دارم كه مي  

خواهم آخر عمـرم يـك       ام و مي   ها را جمع كرده    ام و اين پول    زحمت كشيده . من پيرمرد هستم  «: گفت  مي. چاره بسازد   و سالمندان و افراد بي    
ام، ولـي از    دالر وارد كـرده    206ام از خارج آهن تنـي        من رفته «: گفت  مي. در مسائل اقتصادي هم وارد و متخصص بود       » .خدمتي كرده باشم  

 گـويم مـن متخـصص ايـن كـار هـستم، پـول هـم از شـما          هـا مـي   آن من به . اند  دالر قرارداد بسته   239ند تني   ا طرف وزارت بازرگاني رفته   
همـه ارز   تجربه و ناوارد را بفرستيد و اين كرديد، نه اين كه يك نفر بي حداقل با من كه در اين كار متخصص هستم مشورت مي    . خواهم  نمي

هايي كه برخي افـراد بـا او داشـتند، دادسـتاني را واداشـتند كـه بـا او                     خالصه بر سر اين مسائل و رقابت      » .ها بريزيد   آن  مملكت را به جيب     
البته بعد هم از خود دادستاني گفتند اشتباه شده و سوءتفاهم بوده            . چيزش را برداشت و رفت خارج       او هم ناراحت شد و همه     .  كرد برخورد

محـل  (ايشان حدود بيست ميليون تومان نيز بـراي كمـك بـه مـسجد مـصالي قـم                   . اي داشت  ولي خوب، ديگر چه فايده    . و حق با اوست   
. هاي ديگري از اين قبيـل      داد و كمك  ) ع(ي مسجد امام حسن عسكري       ليون تومان براي بازسازي و توسعه     سه مي . داد) برگزاري نماز جمعه  

  .شوند خاطر مي ها، اين قبيل افراد رنجيده كاري و متأسفانه با بعضي از ندانم

  ي قم ي علميه تأسيس مدارس تحت برنامه در حوزه

مدارسي مثل  . ي قم براي تعليم و تربيت طالب تأسيس فرموديد          ي علميه    منظم در حوزه   ي   مدارسي با برنامه   حضرتعالي پس از پيروزي انقالب،    
لطفاً بفرماييد چه ضـرورتي را بـراي تأسـيس ايـن            . ي عالي تخصصي علوم اسالمي      ، بعثت، و مدرسه   )ع(، امام باقر    )ص(ي رسول اكرم      مدرسه

  فرموديد؟ مدارس احساس مي

هـاي خـارجي كـه در حـوزه      هايي مثل تفسير و تاريخ و حتّي زبان       ه وقتش تلف نشود و درس     خواستيم طلب   ضرورت اين بود كه ما مي     
ها به پنج  آن در ابتدا يكي دو مدرسه بود، بعد تعداد . معمول نبود و براي طالب ضرورت داشت، در اين مدارس با برنامه آموزش داده شوند 

هاي تخصصي علوم اسالمي شـركت كننـد تـا در يـك              س خواندند، در رشته   برنامه اين بود كه وقتي طالب مقداري در       . شش مدرسه رسيد  
مـن  . رشته از علوم اسالمي متخصص شوند؛ به شكلي كه اگر ما يك مبلغ براي آفريقا و جاهاي ديگر خواستيم، طالب آمادگي داشته باشند                      

لـف شـد و اآلن چـون توجـه بـه ايـن معنـا داشـتم،          تيي درستي نبود، عمرم خيلـ    خودم وقتي كه طلبه بودم، چون راهنما نداشتم و برنامه         
هـدف، ميـدان دادن بـه       . تـري داشـته باشـد       آيند وقتشان تلف نشود و عمرشان بازدهي بـيش          ها مي  هاي مردم كه به حوزه     خواستم جوان   مي

هـاي    زش و پـرورش حـوزه     ها مثل جاهاي ديگر در اقليت بودند، و ايجاد تحولي در آمـو             نيروهاي انقالب بود كه پيش از انقالب در حوزه        
ديدنـد، بـا آن شـروع بـه           اما متأسفانه افرادي كه به ضرورت اين مسائل توجه نداشتند و يا مصالح و منافع خود را در خطر مـي                    . علميه بود 

ورتي كـه  در صـ . ها گفت كه امام از اين مدارس ناراحتند وزير اطالعات وقت، در رسانه. مخالفت كردند و دست به تفتين و جوسازي زدند      
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. پرسيدند كه جريان اين مـدارس چيـست   اين مدارس از بهترين مدارس حوزه بود و اگر ايشان ناراحت بودند، خوب بود يك بار از من مي              
  .جزاهم اهللا تعالي. چه كردند ولي باألخره كردند آن

  ي حجتيه تأسيس مركز جهاني علوم اسالمي در مدرسه

 لطفاً بفرماييد در اين زمينه چـه كارهـايي انجـام            .ايد ي قم هم اقداماتي فرموده      ي علميه   ور در حوزه  حضرتعالي براي تربيت طالب خارج از كش      
ي حجتيه كه اكنون به طالب خارجي اختصاص دارد، آيا به پيشنهاد حضرتعالي بود و يا پيشنهاد متوليان مدرسه، يعني فرزنـدان                        داديد و مدرسه  

  اهللا حجت؟ مرحوم آيت

مثالً در نايروبي آقاي حاج سيد مرتضي از طرف من مدرسه تأسيس كرد و  . تنها در ايران، بلكه در خارج       من بودم؛ نه  مؤسس اين برنامه    
در غنا هم آقاي حاج سيد محمدتقي طباطبايي از طـرف           . در سيرالئون مدرسه تأسيس كردم    . فرستادم  جا شهريه و مدرس مي      براي طالب آن  
ي حجتيه با من      ي تشكيالت مدرسه   رياست عاليه . ي حجتيه بود    راهيمي هم از طرف من در مدرسه      آقاي حاج شيخ حسن اب    . من مسؤول بود  

ها را حـل و فـصل         بعد كه جريانات اخير راه افتاد، ديگر عمالً از باال كارهاي اين           . چند نفر هم به عنوان هيأت امنا مشخص شده بودند         . بود
ها به من فشار آوردند كه استعفا بدهم تا كارهـا درسـت               آن  . وآمد به خارج داشت     رز و رفت  اين كارها هم كه احتياج به دالر و ا        . كردند  نمي

من هم براي اين كه كارها متوقف نشود، نوشتم كه هرچه هيأت امنـا تـصويب كنـد، مـن قبـول           . شود و باألخره هدف سلب اختيار من بود       
اهللا حجت، با آقـاي ابراهيمـي در كارهـاي            سن حجت، فرزند مرحوم آيت    ي حجتيه، متولي آن آقاي حاج سيد ح         در ارتباط با مدرسه   . 1دارم

  .كرد مدرسه هماهنگي مي

  تأسيس مركز بزرگ اسالمي در كردستان

براي تقويت فرهنگي و قطع روابط علماي اهل سنت ايران با مراكز خارج از كـشور، اقـدام بـه تأسـيس مركـز بـزرگ اسـالمي در                             حضرتعالي  
  نشين كشور، مثل بلوچستان و جاهاي ديگر هم اقدام مشابهي انجام داديد؟ راي ساير مناطق سنيآيا ب. كردستان فرموديد

 خواندن و گذراندن مدارج عالي حوزوي به مصر، عربستان، پاكستان، و جاهـاي ديگـر                برنامه اين بود كه علماي اهل سنت براي درس        
من گفتم اين يك واقعيتي است كه ما حـدود          . شد  ها القا مي    آن  فكار وهابيت به    رفتند، ا   خصوص به دانشگاه مدينه كه مي       ها به   رفتند و اين    مي

مـذهب    سـني ي يكي از كـشورهاي عربـي، در ايـران    به اندازه. توانيم ناديده بگيريم ها را كه نمي اين. شش هفت ميليون سني در ايران داريم    
خواهند  گردند مي سازند، وقتي برمي ها را مي جا اين ثانياً در آن. برند ر بيرون ميروند به خارج، اوالً مقداري ارز از كشو ها وقتي مي اين. داريم

ها آموزش بدهنـد      آن  ها درست كنيم كه علوم خودشان را به           آن  هايي براي    جا دانشكده   ما در همين  . گري را در ايران ترويج كنند      افكار وهابي 
د كه با نظرات شيعه آشنا شوند و حتّي من پيشنهاد كردم كه اگر استاد هم كم دارند،                  ها گفته شو    آن  و در ضمن، نظرات فقهي شيعه هم براي         

هـاي خودمـان هـم       البته من اين نظر را راجع به دانشگاه       . ها فقه خودشان را تعليم بدهند       آن  از كشورهاي ديگر اساتيدي دعوت شوند كه به         
جا اساتيد برجسته را دعوت كنيم كه براي تدريس به ايـران   دن و آمريكا، از آنداشتم كه به جاي اين كه دانشجو بفرستيم براي تحصيل به لن     

ي آن را كه سالي پنجاه شـصت ميليـون           مرحوم امام هم موافقت كردند و قرار شد بودجه        . باألخره ما اين را در كردستان راه انداختيم       . بيايند
آقـا موسـي      آقـاي حـاج   . فرسـتاديم   ها مـي    آن  كرديم و براي       مي  دولت وصول  ما با هزار زحمت اين پول را از       . شود، دولت بپردازد    تومان مي 

با علماي سنت ارتباط . جا صورت گرفت ولي باألخره كارهاي مفيدي در آن. چه نظر ما بود نشد البته آن . جا بود   ي من در آن     موسوي نماينده 
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جام و جاهاي ديگـر هـم اقـداماتي        در سيستان و بلوچستان و تربت     . اي در نظر گرفته شد     جا شهريه   هاي آن   برقرار شد و براي كمك به طلبه      
  .صورت گرفت

  تأسيس مركز فرهنگي در لندن

بـه  . ي من در اروپا بودند      ها حجةاالسالم آقاي فاضل هرندي نماينده      اين كه مدت  جا عنوان شود،      مورد ديگري كه مناسب است در اين      
معرض فروش بود، خريده شد براي اين كه كانون فرهنگيان و مركز تجمع دانشجويان            كمك من و تصدي ايشان، يك كليسا در لندن كه در            
  .باشد ايراني در لندن باشد و اينك در اختيار دانشجويان مي

  ها  تأسيس مركز تربيت مدرس براي دانشگاه

  .راجع به جزئيات اين مسأله توضيح بفرماييدلطفاً . ها تأسيس فرموديد ي دارالشفا، مركزي براي تربيت استاد در دانشگاه حضرتعالي در مدرسه

هاي معارف اسالمي  ي استاد مناسب در زمينه    هاي متعدد وجود داشت، براي تهيه       چون دانشكده  ها داشتم،   نمايندگاني كه من در دانشگاه    
يك سري معلومات ديگري هم به غيـر از         اي نياز بود كه بايد       جانبه ها به افراد باسواد و همه       براي تدريس در دانشگاه   . با مشكل مواجه بودند   

خواهنـد در   هـايي كـه مـي    ها، متناسب با رشته آن لذا گفتيم افرادي در حوزه براي اين كار تربيت شوند و براي . معلومات حوزه داشته باشند   
ديروز، آقاي دكتر احمد احمـدي  اتفاقاً همين . روي اين اصل، اين مركز را تأسيس كرديم. هايي گذاشته شود   ها تدريس كنند، كالس     دانشگاه

گفت من به شما بشارت بـدهم كـه    آمده بود پيش من و مي) مدرس عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي و مسؤول فعلي همين مركز تربيت          (
التحـصيل   اند، بهترين افرادشان همين افرادي هـستند كـه از ايـن مركـز فـارغ      ها معرفي شده در ميان روحانيوني كه براي تدريس در دانشگاه   

  .اند شده

  ي دارالشفا بازسازي مدرسه

  .راجع به چگونگي بازسازي و مخارج ساختمان دارالشفا هم توضيحاتي بفرماييد

ايم به آقاي حاج سـيد احمـد         ما اين زمين را داده    . يك روز يك آقايي آمد به من گفت ما يك زمين داريم هفت هزار متر، طرف كاشان                
. براي ساختن امكاناتي نـدارد . ي آن را گود برداشته و به همين شكل رها كرده است ايشان يك گوشه. سه بسازدكالنتر به عنوان اين كه مدر 

من گفـتم مـا     . ي علميه روي آن اقدامي انجام دهيد        ايم به شما پيشنهاد كنيم كه اين زمين در اختيار شما باشد و براي تأسيس مدرسه                ما آمده 
به بعضي ديگر . آبادي كه در تهران است، گفتم بعد به آقاي حاج حسن آقا معيني نجف       . آن يك باني پيدا كنيم    بايد براي   . كه امكاناتي نداريم  
كردنـد و   ها مراجعه مـي  طلبه. ي قم زياد بود وقت جاذبه توانند يك باني پيدا كنند كه بيايد و اين زمين را بسازد؟ چون آن هم گفتم كه آيا مي    

ايشان گفته بود اگر فالني جايي را تـصميم         .  معيني شخصي به نام آقاي حاج يوسف زمرديان را پيدا كرده بود            باألخره آقاي . جا هم نداشتيم  
  .دارد بسازد، من حاضر هستم مخارج آن را به عهده بگيرم

د از چنـد روز از  بعـ . جا را بسازد  ما با هم رفتيم سر زمين و ايشان هم حاضر شد كه آن          .يك روز آقاي معيني، آقاي زمرديان را آوردند       
البته آقاي كالنتر قبالً بـه مـن        . طرف آقاي كالنتر پيغام آوردند كه اين زمين در اختيار من است و شما حق نداريد اين زمين را تصرف كنيد                    

ن زمين منـصرف  باألخره ما از آ   . خواهم اين زمين را بسازم و شما و آقاي مشكيني را به عنوان هيأت امناي آن قرار دهم                   گفته بود كه من مي    
آقاي زمرديان را بردم و گفتم بيـا  . مخروبه درآمده است، بازسازي كنيم ي دارالشفا را كه به صورت نيمه بعد به ذهنمان آمد كه مدرسه . شديم



  225  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

و ) س(جـا در كنـار حـرم حـضرت معـصومه              اين. جا خيلي بهتر است     جا از آن    ايشان خيلي خوشحال شد و گفت اين      . اين مدرسه را بساز   
زمـين  . كنم هنوز هـم روي آن زمـين كـاري صـورت نگرفتـه اسـت                 فكر مي . جا يك جاي پرتي بود در بين راه كاشان          آن. سط شهر است  و

اهللا   مرحـوم آيـت   . جـا بـود     هـايي بـود كـه از قـديم آن          تر نبود و يك طرف آن هم خانه         ي دارالشفا حدود دو هزار و پانصد متر بيش          مدرسه
بـاألخره مـن بـه    . ها نفروختنـد  آن ها را بخرد و بياندازد جزو مدرسه، ولي صاحبان  خواست آن خانه  مي بروجردي هم يادم هست يك وقت     

خيلـي صـدمه   . هـا  تدريج ما شروع كرديم به خريدن خانـه      به. ها را هم بخريم    كم اسباب آن فراهم شود كه خانه        آقاي زمرديان گفتم بلكه كم    
بعضي پول زيـادتر  . بعضي مال چند نفر وارث يا وارث اندر وارث بود .  حاضر به فروش نبودند    ها  بعضي. ها را خريديم   خورديم تا اين خانه   

گفت من وضعم خـوب نيـست و مـا بـه او كمـك                 او تا اين اواخر مي    . ي او را خريده بوديم      يك سيدي بود ما خانه    . خواستند  از معمول مي  
صـاحب آن   .  يادم هست يك خانه بود كه آن را سه ميليون قيمت كرده بودنـد              .ها را خريديم    هاي زيادي ما اين    باألخره با زحمت  . كرديم  مي

خودش رفته بود يك مسافرخانه را پـسنديده بـود          . خواهم  جا مسافرخانه است، من يك مسافرخانه مي        خواهم، اين   گفته بود كه من پول نمي     
جا را چهار ميليون قيمـت كـرده          آن. ام را به شما بدهم     انهطرف پل آهنچي، گفته بود اگر اين را براي من خريداري كرديد، من حاضرم خ                آن

جا را  به او گفته شد تو خودت گفتي من اين  . خواهم  خواهم، پول مي    دوباره گفته بود من مسافرخانه نمي     . جا را خريديم    باألخره ما آن  . بودند
خالصه هفت هشت تـا خانـه را بـا        .  او را خريداري كرديم    ي  خواهم؟ باألخره با پول، خانه      گويي نمي   خواهم، ما رفتيم خريديم، حاال مي       مي

كـردم، حـديث    ها را موعظـه مـي     آن  آوردند و بعضي از       ها را پيش من مي      مرتب اين . خيلي اوقات مرا گرفت   . هزار زحمت خريداري كرديم   
ي ايـن معـامالت نيـز         واسـطه . روشـند ي خـود را بف      شدند كه خانـه     گذاشتيم تا باألخره راضي مي      خواندم، پول روي پولشان مي      برايشان مي 

جـا    كرديم كه حدود چهل ميليون تومان خـرج سـاختمان ايـن             يك دفعه آقاي زمرديان گفت ما اول فكر مي        . حجةاالسالم آقاي ديباجي بود   
. ها خرج شـد     از اين بعدها خيلي بيش    . زد  البته چند سال پيش ايشان اين حرف را مي        . ايم ولي تا حاال صد ميليون تومان خرج كرده       . شود  مي

جـا را   گذارم در دفتر شما و از طرف شما افرادي ساختمان اين من پول را مي   . خواهم نامم جايي مطرح باشد      گفت من نمي    آقاي زمرديان مي  
 امور مـالي    مسؤول(بعد آقاي حاج تقي رجايي      . كرديم  پول را خرج اين امور مي     . ولي عمالً ما هميشه از ايشان طلبكار بوديم       . گيري كنند  پي
همچنين آقاي زمرديان با تشويق من، هفت ميليـون و پانـصد            . داد به ايشان كه مثالً يك ميليون دو ميليون خرج شده است             صورت مي ) دفتر

  .ي معصوميه كمك كرد هاي مدرسه هزار تومان هم براي آهن

هر كدام را به بـك زبـاني تـشويق    . آمدند من ميجا مرتب پيش  هاي آن مهندس. ي دارالشفا كردم باألخره من خيلي وقت صرف مدرسه     
هـا خـودم را      اآلن هم در حدود چهارده ميليون تومـان بـراي پـول خانـه             . ي دارالشفا را از وجوهات نسازيم       عنايت داشتيم مدرسه  . كردم  مي

ي شهدا را هم كه محل درس        اين حسينيه من  . ام و بايد باني پيدا كنيم و آن را پرداخت كنيم           دانم كه اجباراً از وجوه مصرف كرده        بدهكار مي 
به هـر شـكل كـه       . يكي از افراد خير آمد ده ميليون تومان داد و گفت اين هبه است، در اختيار شماست                . و بحثتمان است، از وجوه نساختم     

ود من فقط پول ساختمان را      ي دارالشفا گفته ب     آقاي زمرديان در مورد مدرسه    . با اين پول من اين حسينيه را ساختم       . خواهيد مصرف كنيد    مي
. كـردم   هايي پيـدا مـي     يعني براي هر كدام باني    . هايي كه خريداري شد، پول آن را من دادم         لذا اين خانه  . دهم  پول زمين را اصالً نمي    . دهم  مي

  ).ليهع رحمةاهللا(آباد بود داد  كه اهل نجف) عموي آقاي حاج شيخ محمود واحد(يك قسمت از آن را آقاي حاج حسين واحد 

  ها به نام حضرتعالي است يا به نام ديگري، يا اين كه وقف است؟ سند اين هانه

ي دارالشفا خريداري شده است و باألخره زمين دارالشفا را كه حدود  منتها نوشته شده كه براي مدرسه. ها به نام من است سند اين خانه
ي معـامالت     جناب حجةاالسالم آقاي حاج سيد حـسن ديبـاجي، كـه واسـطه            .  رسانديم دو هزار و پانصد متر بود، به حدود هفت هزار متر          

  .ها زحمت كشيده و وقت صرف كرديم آن اند، در جريانند كه ما چقدر براي خريد  ها بوده زمين
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  ي دارالشفا سرنوشت مدرسه

يـك روز   . شروع بـه كـار نمـود      ها هم بر اساس ضرورتي كه وجود داشت، در اين مدرسه              براي دانشگاه مدرس   و باألخره مركز تربيت   
وقـت   ايـشان آن . جا، من راجع به رسميت يافتن اين مركز از نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي صحبت كردم اي كه آمده بود اين     آقاي خامنه 

اي دكتـر  شما آقـ . اين كه كاري ندارد«: گفت. جمهوري، سمت رياست شوراي عالي انقالب فرهنگي را هم به عهده داشت     عالوه بر رياست  
بعـد  . چند روز بعد از آن، جريان بركناري من پـيش آمـد           » .كنيم  احمدي را بفرستيد، ما در شوراي عالي انقالب فرهنگي اين را تصويب مي            

ه يا  اي بود  دانم از قبل برنامه     حاال نمي . اي و ايشان گفته بود برو پيش امام و از ايشان سؤال كن              آقاي دكتر احمدي رفته بود پيش آقاي خامنه       
  :هاي تدريس معارف در دارالشفا سؤال كرده بود و امام در جواب مرقوم فرموده بودند ايشان رفته بود نزد مرحوم امام و راجع به برنامه. نه

لي انقـالب فرهنگـي     اعـ ي قم، زير نظر شـوراي         ي علميه   زهي دارالشفاي قم در صورت توافق شوراي مديريت حو          از اين پس مدرسه   «
. اهللا الموسـوي الخمينـي   روح. والسالم عليكم. شاءاهللا موفق باشيد ان. باشد  در صورت توافق، حق لغو با شوراي مديريت قم مي   اداره گردد و  

19/2/681«  

نويسد كـه بـر حـسب واگـذاري           بعد از اين جريان، آقاي فاضل لنكراني به نام شوراي عالي مديريت حوزه، يك نامه به آقاي وافي مي                  
نويسد كه بر حسب واگذاري امام، ايشان بـا آقـاي صـباحي      و يك نامه هم به آقاي ملكا مي  2مدرس شود  ي قسمت تربيت  امام، ايشان متصد  

ي دارالشفا به نام من اسـت و         كه گفته شد، اسناد مدرسه      در صورتي كه اوالً، چنان    . 3ساختمان و تأسيسات و لوازم دارالشفا را تحويل بگيرند        
و . ام مـن داده ... ام و پول بسياري از لوازم را، اعم از كتاب و ماشـين و  مدرس نيز من بوده   ستم و مؤسس تربيت   من شرعاً از محجورين كه ني     

بلكـه نظرشـان بـه تـشكيالت        . انـد  شود ايشان نظر بـه سـاختمان دارالـشفا نداشـته            ثانياً از سؤال آقاي دكتر احمدي و جواب امام معلوم مي          
شـود آقـاي    جا معلوم مي از اين. اند، نه به شوراي مديريت حوزه  اي عالي انقالب فرهنگي محول كرده      را هم به شور    آنمدرس بوده و     تربيت

البته يك بار آقاي احمـدي      . ي مرحوم امام را نديده و تحت تأثير جو ايجاد شده و شايعات، دو حكم مذكور را صادر كرده است                     فاضل نامه 
گويند تا فالني اسمش هست  مي: زباني گفت بعد خالصه با زبان بي.  در چاه انداختندگفت اين سنگ را به دست من در مقام عذرخواهي مي

من هم براي مدرسه يك هيأت امنا درست كردم و توليت آن را به جنـاب حجةاالسـالم آقـاي حـاج شـيخ                        . شود  اين تشكيالت رسمي نمي   
كاره هستم و بدون نظر من و متولي آن،          ولي عمالً من هيچ   . ه است بند باقي ماند   ، كه فعالً هم به همين شكل نيم       4صادق كامالن واگذار كردم   
اي آمده بود قم و در دارالشفا وارد شده بود، پس از مراجعت ايشان آقاي كـامالن   و آن روزي كه آقاي خامنه. شود هر نحو تصرفي انجام مي 

ي فيـضيه، كـه آقـا     رده است به آقاي ملكا، سرپرسـت مدرسـه  از قول آقاي ملكا نقل كرد كه از دفتر ايشان، آقاي محمدي گلپايگاني تلفن ك         
ايشان وقتي كه به قم آمدند و در دارالشفا وارد شدند، با اين كه اطالعـات و                 . ي دارالشفا راه ندهيد     اند نمايندگان فالني را در مدرسه      فرموده

 تعهد گرفتند كه در درس من شـركت نكننـد و جمعـي از    ي ايشان دائماً مزاحم شاگردان درس من بودند و از بسياري   ي ساخته   دادگاه ويژه 
ذلك، من احتراماً و به خاطر رعايت مصالح روحانيت، هيـأتي را مركـب از آقايـان                   آنان به خاطر حمايت از من محكوم و زنداني شدند، مع          

ي   ي را به عنوان بازديد نفرستاد، طبق گفته       ولي ايشان عالوه بر اين كه كس      . رازيني، ايزدي، دري، و احمد فرزندم، به مالقات ايشان فرستادم         
البد كساني در اين ميان بـه دنبـال جـدا كـردن     . ي مرا در دارالشفا راه ندهند و پيداست اين امور عادي نيست         آقايان دستور داده بود نماينده    
  .اند هاي عوامانه بوده جويي نيروها از يكديگر و يا انتقام

                                                
  84ي  پيوست شماره 1
  85ي  پيوست شماره 2
  86ي  پيوست شماره 3
  88 و 87ي  هاي شماره پيوست 4
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هايي را كـه مـن       ي من است و اقالً خانه       ي دارالشفا مثل خانه     ولي شرعاً مدرسه  . هاست   در دست آن    عمالً و باألخره مدرسه و لوازم آن،     
كـنم   وقت هم براي به دست آوردن آن، يقه پاره نمي اما هيچ. ها جايز نيست آن ي من تصرف در  باشد و بدون اجازه خريدم، متعلق به من مي   
امـا  . نه به مال دنيا عالقه دارم و نـه بـه مقـام آن           . افتم  ام را هم بگيرند، به دنبالش راه نمي        ي هستي   من اگر همه  . افتم  و به دنبالش هم راه نمي     

  .تاريخ بايد نوشته شود و حفظ شود

ي   انـد از مدرسـه     خواسته  مي) ره(ي شيخ مفيد      يك بار رفته بودند نزد آقاي زمرديان كه براي كنگره          شنيدم آقاي اميني با آقاي مسعودي     
. كنـيم   آقاي اميني گفته بود خوب ما بعداً با ايشان صحبت مـي           . جا حق دارد    آقاي زمرديان گفته بود آخر فالني در اين       . شفا استفاده كنند  دارال

ي مقدسه اسـت و بايـد    جا هم جزو آستانه ي مقدسه را رهبر به من داده است و اين نخير، اصالً توليت آستانه«: ولي آقاي مسعودي گفته بود 
وقت هم زيـر نظـر آسـتانه نبـود و مـن آن را بـا چـه                     در صورتي كه اصل مدرسه حدود دو هزار و پانصد متر بود و آن             » .ر من باشد  زير نظ 

چـه مهـم اسـت،        آن. طور كه قبالً هم عرض كردم، اين قبيل امور براي من مهم نيست              البته همان . مشكالتي به حدود هفت هزار متر رساندم      
ي شيخ مفيد بعداً در جاي ديگر تشكيل شد و باألخره جريـان كـار                البته كنگره . ين شرعي و حقوق اشخاص است     عدم توجه آقايان به مواز    

  .1مدرس را من در يادداشتي نوشتم كه به نظر مرحوم امام برسانند ي دارالشفا و قسمت تربيت ساختمان مدرسه

  ...، دارالشفا، و)ع(توليت شرعي و قانوني دانشگاه امام صادق 

و ) ع(مقامي و مسؤوليت رهبري را بر عهده نداريد، آيا از نظارت شرعي بر تأسيسات دارالشفا و دانشگاه امام صـادق                       عالي اكنون كه قائم   حضرت
و بعثـت كـه همـه بـا همـت      ) ع(و امـام بـاقر    ) ص(هاي رسول اكـرم      و مدرسه ) طالب خارج از كشور   (تشكيالت مركز جهاني علوم اسالمي      

ايد، يا ايـن     ايد و توليت آن را به ديگران محول فرموده         ها با حضرتعالي است، منصرف شده       آن  و توليت شرعي و قانوني      حضرتعالي تأسيس شد    
  دانيد؟ ها مي كه خود را متولي شرعي اين

اف ايجـاد   جريان چگـونگي تأسـيس و اهـد       . »ما را از مدرسه بيرون رفتيم     «حاال هم   . »ما را از مدرسه بيرون رفتيم     «گفتند    آن روزها مي  
از نظر حقوقي به ثبت رسيده و در اسناد آن، رئيس و يكي از افراد               ) ع( امام صادق    ها را من پيش از اين گفتم و عرض كردم كه دانشگاه             اين

وان جا را اداره كنند و افرادي را هم به عنـ  جا به آقاي مهدوي كني حكم دادم كه كارهاي آن    ي آن   من براي اداره  . هيأت مؤسس آن من هستم    
جمهور بود، آقاي يزدي بـه جـاي ايـشان در جلـسات      اي بود و هنگامي كه ايشان رئيس ها آقاي خامنه آن هيأت امنا معرفي كردم كه يكي از   

ي اين تشكيالت اين بود كه جلسات هيأت امنا در حضور رياست عاليه تشكيل شود كه قبـل از ايـن                      يكي از مواد اساسنامه   . كرد  شركت مي 
تا اين كه وقتي اين حوادث اتفاق افتاد، آقايان رفته بودنـد پـيش آقـاي                . شد  آمدند قم و در منزل من جلسات تشكيل مي           مي حوادث معموالً 

در اين جلسه گفته بودند به آقاي مهدوي اختياراتي داده شود كه ديگر لزومي نداشته باشد مرتب با                  . اي تشكيل داده بودند    اي و جلسه    خامنه
ي مـن بـراي     ها بـه خانـه      آن  ولي چون آمدن    . شد  چون طبق اساسنامه بايد جلسات در حضور من تشكيل مي         . كيل شود هيأت امنا جلسه تش   

. ها محذور داشت، اين راه را مطرح كرده بودند كه هيأت امنا اختياراتي به آقاي مهـدوي بدهنـد كـه خـود ايـشان دانـشگاه را اداره كنـد           آن  
فقيـه ايـن     البد منظور اين بوده كه ما با اختيارات واليت        . كنيم  نشود، ما از راه ديگري مسأله را درست مي        همچنين گفته بودند اگر از اين راه        

آقاي خانيان و آقاي نويد كه زمين خـود         . دهند  فقيه به آقاي مهدوي اختيارات مي       اي به عنوان ولي     يعني آقاي خامنه  . كنيم  قضيه را درست مي   
چون عمالً  . دانستند، خيلي اوقاتشان تلخ شده بود       از بانيان اصلي اين دانشگاه بودند و خودشان را مالك مي          را براي اين منظور داده بودند و        

هـا امـضا    از بعـضي . ها را هم گذاشته بودند كنار و آقاي مهدوي اختياردار شدند و گفته بودند براي اين كار از هيأت امنا امـضا بگيـريم                     اين
شما اين را امـضا     . آقاي مهدوي فرستاده بود پيش من كه حاال جريان به اين شكل شده است             . ضا نكرده بودند  گرفته بودند، اما آن دو نفر ام      

اصطالح داراي مقـام     حاال من عنوان ندارم و به     . اي است كه تنظيم شده     من گفتم يعني چه؟ اين خالف اساسنامه      . كنيد كه ما اختياردار باشيم    
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خالصـه واسـطه    . شـود   و اين چه حرفي است كه مطرح مي       . نه به عنوان مقام، بلكه به عنوان شخص       ولي اين يك امر حقوقي است،       . نيستم
البتـه آقـاي مـشكيني و آقـاي امـامي           . مند است، اما بايد كار دانشگاه بگـردد         وآمد كرد و گفت آقاي مهدوي هم به شما عالقه           چند بار رفت  

وآمدها در شرايطي بود كه مرا تحـت فـشار قـرار              اين رفت . جا گذاشته بوديم    را در آن  ها    كاشاني هم جزو هيأت امنا بودند و در واقع ما اين          
آوردند كه باألخره دانشگاه نبايد       ها هم فشار مي     اين. ها در بورس بود     ها و رنجنامه و خاطرات سياسي و غير اين          مقاالت روزنامه . داده بودند 

باألخره هيأت امنا يك چيزي خطاب به من نوشته بودند، من هـم زيـر آن                .  شده بود  ي من عمالً غدقن     آمدن آقايان هم به خانه    . تعطيل شود 
بعد شنيدم كه آقاي مهدوي گفته بودند ما انتظار داشـتيم ايـشان             » .چه كه اكثريت هيأت امنا تأييد كنند، مورد قبول اينجانب است            آن«: نوشتم

خـواهيم كارهـاي دانـشگاه        ما مـي  . ي قضيه بود، گفته بود اين كه كاري ندارد         آقاي زمرديان كه واسطه   . كردند  رياست عاليه را هم محول مي     
در واقع من به عنوان رئيس هيـأت امنـا امـضا كـردم كـه                . دهم ايشان امضا كند     برم مي   اي تصويب شد، من مي      اگر يك مسأله  . متوقف نشود 

جا هستم و فعالً آقـاي مهـدوي          ناً و شرعاً رئيس هيأت امناي آن      باألخره من هنوز قانو   . هرچه هيأت امنا تأييد كند مورد تأييد اينجانب است        
ي حجتيه و مركز جهاني علوم اسالمي  و اما مدرسه. اطالعم ولي عمالً هيچ نحو دخالتي ندارم و از جريانات آن هم بي           . كند  جا را اداره مي     آن

جـا تربيـت    يلي اميد داشتم كه طالبي از خـارج بياينـد در ايـن         جا خ   به آن . ي آن با من است     هم تقريباً به همين شكل است كه رياست عاليه        
ي واتيكان است، ما هـم گفتـيم    ها بر عهده آن بينيم كه مثالً پاپ در خصوص آفريقا يكصد و ده هزار مبلغ دارد كه حقوق              وقتي ما مي  . شوند

از جمله  . شيخ حسن ابراهيمي دنبال اين قضيه بود      اي داشته باشيم و مدارسي هم در خارج تأسيس كنيم كه آقاي حاج               كه يك چنين مدرسه   
اي را كه مصادره كرده بودند، ايـشان حكـم آن را از امـام گرفـت كـه       آباد يك كارخانه كارهايي كه آقاي ابراهيمي كرد، اين بود كه در نجف         

ارخانه را كه فـردي يهـودي بـود، اعـدام           براي اين كه صاحب آن ك     . البته من خيلي دل خوشي از اين كار نداشتم        . ي اين مركز باشد    پشتوانه
براي اين كه در فقه ما هست كه اگر كـسي فرضـاً از ذمـه خـارج                  . كردند و اموال او را مصادره كردند و اين كار صحيح و خوشايندي نبود             

ولي خوب، اين   . ه بودند ي آن، آقاي مؤمن و دادگاه عالي قم هم اشكال كرد           شود و يادم هست كه در مصادره        شود، مال او از ذمه خارج نمي      
هـاي زيـادي را در مقابـل بيمارسـتان شـهيد             يكي ديگر از كارهايي كه حاج شيخ حسن ابراهيمي كرد، اين بود كه زمين             . كار را كرده بودند   

، بـراي   آمدنـد   همچنين طالبي كه از خـارج مـي       . ي مدرسه خريد   وهفت ميليون تومان از بودجه     ها را به بيست     اين. بهشتي قم خريداري كرد   
بعد كه اين جريانات . كرديم وزيري و آقاي ميرحسين موسوي تهيه مي وقت با هماهنگي نخست وآمد نياز به دالر و ارز داشتند كه ما آن        رفت

اگـر بـه   «: كه نقل شده، گفتـه بودنـد   چنان. اند اي؛ حاال يا ايشان يا كساني كه در دفتر ايشان بوده          پيش آمد، گويا رفته بودند پيش آقاي خامنه       
جا، آقاي محفوظي را      بعد هيأت امناي آن   » .بايد به اسم فالني نباشد    . دهيم  ها و مخارج را نمي     اسم منتظري و زير نظر ايشان باشد ما اين پول         

 شما مسؤوليت اين تشكيالت«: جا و گفت آقاي محفوظي آمد اين . كه خودشان عضو بودند، واسطه كرده بودند كه بيايند با من صحبت كنند            
آخر اين چـه حرفـي      «: من گفتم » .ام جا را نداشته    ي اين  ام و رياست عاليه    شما بنويسيد اصالً من مؤسس اين تشكيالت نبوده       . را واگذار كنيد  

پـس  «: گفـت » اين چه حرف دروغي است كه بنويـسم؟       . ام جا را داشته    ي اين  ام و رياست عاليه    ي اين تشكيالت بوده    كاره است؟ من كه همه   
اند تا اسم    ها هم گفته    آن  جا بايد پشتوانه و اعتبار دولت را داشته باشد و             اين. خوابد  جا مي   چون اگر ارز نباشد اين    . جا را محول كنيد    شما اين 

» .نظر كنيـد   ايد، از اين مدرسه هم صرف      مقامي رهبري استعفا داده     شما كه از قائم   «: آقاي محفوظي گفت  » .كنيم  فالني هست ما همكاري نمي    
خبرگان گواهي داده بودند كه مردم بعد از امـام خمينـي   . ام؟ كسي به من مقامي نداده بود كه به او استعفا بدهم         من چه استعفايي داده   «: گفتم

كسي مرا نصب نكرده بود كه      . خوب مردم اگر عالقه دارند كه اين مقام هست و اگر عالقه ندارند كه اين مقام نيست                . به فالني عقيده دارند   
» .ارزش اسـت    ي چيزي را دارم كه دنبال آن بدوم و اصالً مقامات دنيوي براي من بي               ام و نه اآلن داعيه     من نه استعفا داده   . استعفا بدهم از آن   

چـه اكثريـت    آن«: بعد از طرف هيأت امنا يك نوشته آوردند و من زير آن مـتن نوشـتم   . اين مطلب خيلي براي آقاي محفوظي تازگي داشت       
و اين را هم بـراي      » .1باشد  ز مذكور به مصلحت آن تشخيص دهند، با حفظ استقالل و موقعيت آن، مورد تأييد اينجانب مي                هيأت امناي مرك  

وقت به دنبال اين هدف بودند كه براي حل مشكل خودشان، به صورت رسمي مرا                 ها آن   آن  البته  . اين نوشتم كه اين تشكيالت متوقف نشود      
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ي هيأت امنـا را داشـتم و       ي اين تشكيالت، من هم مؤسس بودم و هم رياست عاليه           باألخره در اساسنامه  . نندجا خلع ك    ي آن  از رياست عاليه  
  .باشد ي من مي جا به عهده ي آن اآلن نيز مطابق قانون، رياست عاليه

من چنـد تـا     .  با من است   فقط نظارتش .  از نظر وقفنامه توليتش با آقاي حاج سيد حسن ديباجي است           ،)ع(ي امام محمدباقر      اما مدرسه 
هـا را بـه آقـاي امينـي      آن هر كار خواستند بكنند و . كنم ها افتاد، گفتم من اصالً دخالت نمي بعد كه ديدم در اين بحران . مدرسه در قم داشتم   

ل آن را مـن دادم و       پـو . هم اصالً ملك من بود    ) ص(ي رسول اكرم      مدرسه. با اين كه پايگاه انقالب در قم همين مدارس بود         . 1تحويل دادم 
  .سند آن هم به اسم من و آقاي مشكيني بود

  تأسيس دادگاه عالي

هـا بـراي      ها و شهرسـتان    هاي سنگين از مركز استان     تا برخي از پرونده   » دادگاه عالي «دادگاهي در قم تأسيس فرموديد به عنوان        گويا حضرتعالي   
  .ف از تشكيل اين دادگاه را بفرماييدانگيزه و هد. صدور حكم نهايي به اين دادگاه فرستاده شود

 از قبـل  ،خواهند انقالبي را به ثمر برسـانند     ها كه مي    آن  » .تر از انقالب، نگهداري از آن است        مهم«: گويند  اين جمله معروف است كه مي     
ا ما به عنوان روحانيت، براي ايـن        ام. سازندگي پس از انقالب خيلي مهم است      . بينند  هايي را براي پس از پيروزي تدارك مي         نيروها و برنامه  

تـشكيالت  . انقالب اسالمي به سرعت پيروز شد و عظمت انقالب همه را غافلگير كـرده بـود               . مرحله برنامه و نيرويي را آماده نكرده بوديم       
 به پيروزي رسـيد، مـا       ام كه وقتي انقالب ما     من بارها اين مطلب را گفته     . قضايي هم يك بخش عمده از كارهاي پس از پيروزي انقالب بود           

تر از آن عاقل، الزم داشـتيم كـه تـشكيالت قـضايي آن زمـان را اداره كنـد و متأسـفانه بـا ايـن           حداقل هزار نفر قاضي مجتهد عادل، و مهم    
  .زدگي هم نباشند كساني كه از روي شرع و عقل و منطق مشكالت را حل كنند و دچار عوام. خصوصيات، ده نفر هم آماده نداشتيم

ي  توانست به همـه  ولي تنها آقاي خلخالي كه نمي. ها در آن اوايل انقالب، مرحوم امام به آقاي خلخالي يك حكم قضاوت داده بودند     تن
 را به عنوان دادستان كـل انقـالب معـين    يبعد از مدتي مرحوم آقاي قدوس. اشكال نبود ي كار ايشان هم بي نحوه. ها رسيدگي كند  آن پرونده 
يك نمونه از آن را كه من ديدم، يازده مسأله بود در ارتباط       .  هم رفته بود بعضي مسائل را به صورت كلي از امام پرسيده بود             ايشان. فرمودند

رم چيست و امام به طور كلي به آن جواب داده بودند و بعد آقاي قدوسي همان                 جهاي قضايي كه حكم فالن جرم و فالن          با بعضي از جرم   
هـر  . ها خيلي كلي و متـشابه بـود         اين پرسش و پاسخ   . ته بود و به دست قضات داده بودند كه طبق آن عمل كنند            ي كاغذ را كپي گرف      صفحه

مثالً يك پرونده را پيش من آوردند كه قاضي زير          . تجربه بودند   قضات بسيار بي  . كرد  قاضي طبق برداشت و نظر خود به يك شكل حكم مي          
حاال براي چي اعدام؟ چه كسي اعدام؟ اين كه علت و دليل حكم را بنويسند به جاي خود،                  » .اعدام. بسم اهللا الرحمن الرحيم   «: آن نوشته بود  

خالصـه وضـع    . شود هر كس را گرفت اعدام كرد        خوب با اين حكم مي    . فقط خودش زير آن امضا كرده بود      . حتّي اسم متهم را ننوشته بود     
كردنـد كـه      ها تظاهرات و سروصدا مي     گرفتند، بعضي افراد و جريان       كسي را كه مي    گرفتند و هر    افراد را تندتند مي   . قضايي به اين شكل بود    

  .اعدام بايد گردد

ي مشابه آن    من يك پرونده را ديدم كه يك قاضي به او شش ماه زندان داده بود و پرونده                گفت    آقاي حاج سيد جعفر كريمي به من مي       
  .ناهماهنگي تا اين حد بود. درا ديدم كه قاضي ديگر آن را به اعدام محكوم كرده بو

يكـي دختـر   . ها صـادر شـده اسـت    آن آمدند به من گفتند دو نفر حكم اعدام . آباد بودم ها در اطراف نجف    من يك وقت در همان زمان     
د بودنـد و    آبـا   شناختم و از افراد متـدين نجـف         خوبي مي   ي او را به     اي است كه من خانواده     خواهر آقاي حاج تقي رجايي، دختر سيزده ساله       
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انـد   ها را تحت تأثير قرار داده   گفتند مجاهدين خلق اين   . ديگر آقاي لساني كه با مرحوم محمد ما خيلي رفيق بود و از افراد فعال انقالبي بود                
  .اند اند و لذا به اعدام محكوم شده ها همكاري داشته آن و با 

بايست اين نيروهـاي      شد، اين بود كه افرادي مي       س از پيروزي انقالب مي    جا بگويم كه يكي از كارهايي كه بايد پ          من اين نكته را همين    
ماهيـت  . كردنـد  مجاهدين خلق به صورت تشكيالتي اين افراد را شناسايي و جذب مي         . كردند  ها را راهنمايي مي     آن  وجور و    انقالبي را جمع  

ي  ها فريب شعارهاي فريبنـده     ها حسن نظر داشتند و جوان       آن مردم به   . ها، براي مردم روشن نشده بود       آن  خصوص سران     مجاهدين خلق، به  
. شـد   شدند، بايد خيلي پخته و عاقالنه برخورد مي         ها دستگير و بازداشت مي      آن  خوردند و لذا در ارتباط با افرادي كه در رابطه با              ها را مي    آن  
. گـشتند   شـد، خيلـي زود هـم برمـي          ها مـي    آن  رد درست با    طور كه از روي احساسات به طرف مجاهدين رفته بودند، اگر برخو            ها همان   آن  

انـد مگـر     ها چه بوده؟ گفتند به آن دختر سيزده ساله در زندان گفته             گفتم جرم اين  . اند باألخره آمدند گفتند اين دو نفر محكوم به اعدام شده         
خـوب در   » .نه، من امام را هـم قبـول نـدارم         «: ه بود زني؟ و او هم روي همان غرور نوجواني گفت          ها را مي    امام را قبول نداري كه اين حرف      

آيـد و از      اگر فرضاً كسي بگويد من از مسعود رجوي خوشم مي         «: يك روز من به مرحوم امام گفتم      . آيد  ها پيش مي    جدل و بحث اين حرف    
دانـيم راسـت      غول باشم، و مي   خواهم به كسب و كار مش       آيد، ولي با سياست كار ندارم و مي         آخوند جماعت، حتّي آقاي خميني خوشم نمي      

گيـري از    و باألخره از من انتظار داشـتند كـه بـراي پـيش            » نه، چرا او را زنداني كنيم؟     «: ايشان فرمودند » گويد، آيا بايد او را زنداني كرد؟        مي
 در زمـان سـابق اگـر كـسي را           چـون . ها را به همان زودي بخواهند اعدام كنند         آن  كردم كه     من فكر نمي  . اعدام آن دو نفر اقدامي انجام دهم      

كرد كسي را اعـدام   خواهي، ديوان عالي كشور، و گاهي تا شخص شاه امضا نمي      خواستند اعدام كنند، دادگاه اول، دادگاه دوم، حق فرجام          مي
آن دو نفر را ديـشب     «: فرداي همان روز آمدند گفتند    . كنيم  گيري مي  در ذهن من اين بود كه فرصت هست و ما بعداً مسأله را پي             . كردند  نمي

جاهاي ديگر هم مانند اين موارد بود و ما كـم و بـيش از آن                . طور خشكم زد    خدا شاهد است همان   . من خيلي تعجب كردم   » .اند اعدام كرده 
ت، آقا اين وضع خيلي بـد اسـ       «: من احساس تكليف كردم و بالفاصله بلند شدم رفتم تهران، خدمت امام عرض كردم             . كرديم  اطالع پيدا مي  

اجازه بدهيد ما در قم يك دادگاه عالي        . كند  اي دارد حكم اعدام صادر مي      هر كس به عنوان قاضي در يك گوشه       . كنند  تندتند دارند اعدام مي   
امـام  » .هايي كه در آن حكم اعدام است به اين دادگاه ارجاع داده شود و تصميم نهايي در ايـن دادگـاه گرفتـه شـود                   تشكيل بدهيم و پرونده   

ايـشان  . من با ايشان صحبت كـردم     . اهللا رباني املشي بود     آن موقع دادستان كل كشور، مرحوم آيت      » .خوب، شما اين كار را بكنيد     «: دندفرمو
شوراي عـالي قـضايي مركـب از    . كه آن موقع رئيس شوراي عالي قضايي بود، صحبت كردماهللا آقاي موسوي اردبيلي  بعد با آيت. قبول كرد 

شدند، و سه نفر ديگر هم با انتخـاب قـضات، زيـر                ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور كه از سوي امام منصوب مي             رئيس: پنج نفر بود  
اي را كه يك قاضي در مورد آن حكم كرده، بدهيم بـه دسـت                آخر چطور يك پرونده   «: آقاي موسوي اردبيلي گفت   . شدند  نظر من معين مي   

اي حكـم كـرد، قاضـي      در بين فقها اين مسأله مطرح است كه اگر يك قاضي راجع به مسأله     چون» ي آن حكم كند؟     يك قاضي ديگر درباره   
. اين حكم در مورد قاضي مجتهد عادل عاقل كاركـشته اسـت  «: من گفتم. ي آن بدهد تواند آن را نقض كند يا حكم ديگري درباره    ديگر نمي 

خالصه ايشان مشكلش بود كه » .ايم طرف فرستاده طرف و آن قضايي به اينهاي ما كه از روي ناچاري براي رتق و فتق كارهاي  نه اين قاضي
خـواهم بـا آقـاي        چند روز بعد ايشان آمدند منزل ما و گفتند مـي          . اين مسأله را بپذيرد، تا اين كه من آمدم قم و منتظر موافقت ايشان ماندم              

 زنگ زدند و آقاي كرمي آمد در منزل من و ما براي استراحت رفتيم               از دفتر ما  . ها صحبت كنم   كرمي، دادستان قم، راجع به بعضي از پرونده       
 بعد از چند ساعتي آقاي اردبيلي آمد .آقاي موسوي اردبيلي و آقاي كرمي در منزل ماندند). اي در چند فرسخي قم امامزاده(هك ك به معصومه
هـا،    آقاي كرمي در ضمن گـزارش كـار پرونـده         «: گفت» ؟چطور«: گفتم» .اي واي، اي واي، فاجعه است     «:  و با ناراحتي گفت    كهك معصومه
ي شانزده هفده ساله از افراد تند انقالبي بود كـه جـزو مجاهـدين                 اين بچه . ي پسر دكتر شريعت را خواند كه او را اعدام كرده بودند            پرونده

مثالً نوشته امروز فالن جـا فـالن        .  آن نوشته  ي خاطرات داشته كه هر روز خاطرات خود را در          او يك دفترچه  . ها هم نبوده   خلق و اين گروه   
خالصـه ايـن دفترچـه بـه دسـت      . هايي به كار حكومـت داشـته   كار شده و اين اشكال به آن وارد است و روي فهم خودش انتقاد و اشكال  

. كـشيد  ، سر من سـوت مـي  گفت آقاي موسوي اردبيلي مي» .اند ها او را اعدام كرده افتد و به خاطر نوشتن همين خاطره تشكيالت قضايي مي 
ي قضائيه، دادگـاه      ما با هماهنگي قوه   » .ها الزم است يك دادگاه عالي تشكيل شود        بله، براي رأي نهايي در مورد اعدام      «: باألخره ايشان گفت  
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ي را كه اعدامي دارد، به هاي جا اعالم شد كه از اين به بعد، پرونده عالي را تشكيل داديم كه اعضاي آن از علماي سطح بااليي بودند و به همه    
هـا   مـشكل مـصادره  . كردم گاهي كمك مختصري مي شد و فقط من گاه حقوقي هم به اعضاي دادگاه عالي داده نمي       . اين دادگاه ارجاع بدهند   

 ميـل   اي حيـف و    خيلي امـوال مـصادره    . شد  شد كه نبايد مصادره مي      بعضي اموال مصادره مي   . هم يكي ديگر از مشكالت اوايل انقالب بود       
خواستند مصادره كنند، هرچـه بررسـي         ها را مي   ي ضرغامي   اموال خانواده «: گفت  آبادي به نقل از يكي از قضات مي         آقاي قاضي خرم  . شد  مي

باألخره در پشت پـنجم     . ها به ارث رسيده بود      آن  ي اموال از اجدادشان به        چون همه . ي آن پيدا كنند، پيدا نشد      كردند كه راهي براي مصادره    
بـه  » .ولي باألخره اموال آنان مصادره شـد      . ها را مصادره كنيد و من نپذيرفتم        آن  ها يك يهودي پيدا كردند و گفتند تحت اين عنوان اموال              آن 

از البته در همان زمان رئـيس يكـي         . 1ها هم زير نظر و با تأييد اين دادگاه انجام شود           هاي مصادره   بعد ما گفتيم پرونده   . دانم  چه مالكي؟ نمي  
ولي ما با مرحوم امام صحبت كرديم و بنا شد كه روي ايـن مـسائل يـك                  . نمود  اين بنيادها براي ما پيغام داده و از اين كار ابراز ناراحتي مي            

  .2كنترلي انجام بگيرد

  هيأت عفو و تعيين نماينده براي رسيدگي به امور زندانيان

در ايـن ارتبـاط هـم       . فرسـتاديد   هـا مـي      مشكالت زندانيان هم نمايندگاني بـه زنـدان        ها و رسيدگي به     حضرتعالي گويا براي بررسي امور زندان     
  .تري بفرماييد جاست توضيح بيش به

مرحوم امـام چنـد نفـر را فرسـتاده     . هم يكي از مشكالت ما در اوايل انقالب بود و سروصداهايي را ايجاد كرده بودها   مشكالت زندان 
يك روز ايشان آمد به مـن      . اهللا سيد جعفر كريمي بود      ها، آيت   آن  ي    از جمله . يان تحقيقاتي را انجام بدهند    بودند كه بروند راجع به امور زندان      

اند و داخل  جا ديديم جلوي يك اتاق يك گليم و پتوي سياه زده        در آن . ، نزديك مردآباد  )حصار يا قزل (ايم در زندان حصارك      ما رفته «: گفت
رفتيم به يـك دختـر   «: بعد گفت» .اند شود و حدود ده نفر را در آن زنداني كرده      ب تشخيص داده نمي   آن به قدري تاريك است كه روز و ش        

من از اين   » .از بس اذيتش كرده بودند ديوانه شده بود و باز او را در زندان نگه داشته بودند                . خورد  برخورد كرديم كه نجاست خودش را مي      
ام بر خالف روزهاي ديگر، حـضرتعالي را ناراحـت كـنم و              آقا امروز آمده  «: يشان عرض كردم  رفتم خدمت امام به ا    . قضايا خيلي متأثر شدم   

. يك فكري براي اين مسائل بكنيـد . اند هاي ما دختر ديوانه را به عنوان زنداني سياسي نگه داشته       در زندان . اي را بگويم   كننده مطالب ناراحت 
جاهـا   هـا بـه ايـن    آن البته كساني كه پارتي داشته باشند، وضـع  «: بعد به امام گفتم» .هايي است در جمهوري اسالمي آخر اين چه جور زندان    

اهللا آقاي سيد محمدتقي خوانساري اسـت و          ي مرحوم آيت   مثالً بر حسب منقول، مريم اسدي كه عضو مؤثر مجاهدين بوده و نوه            . كشد  نمي
اهللا حـاج شـيخ علـي اراكـي متوسـل             خوانساري بوده، به آقاي آيت    ي آقاي    دويست سيصد نفر را جذب مجاهدين كرده است، چون او نوه          

هـا اعالميـه      آن  اما دويست سيصد نفر دختر را كه او جذب كرده و به             . ايد او را آزاد كنند     اند و ايشان به شما متوسل شده و شما فرموده          شده
احمد آقا فرزند امام هم در آن جلسه » .اند ها ديوانه شده آن  بعضي از اند و جا نگه داشته اند، آن ها فقط يك اعالميه خوانده آن داده و بعضي از 

اگر . خوب، شما يك هيأتي را مشخص بكنيد كه بررسي كنند          خيلي«: امام فرمودند . من با ناراحتي اين مسائل را به امام گفتم        . حضور داشت 
 فردي صالحيت عفو دارد، شما از طرف من او را مورد عفـو قـرار                ي دادستاني تأييد كردند كه      ي اطالعات و رئيس زندان و نماينده        نماينده
كند، شما مبادا يك       افراد را آزاد مي    كنم، به يك شرط و آن اين كه اگر گفتند فالني دارد تندتند              من اين مسؤوليت را قبول مي     «: گفتم» .بدهيد

دانستم افرادي كه     چون من مي  . ايشان پذيرفتند » .ودم بفرماييد شما اگر نظري و مطلبي داريد به خ       . چيزي در بين جمعيت بگوييد يا بنويسيد      
بعـد مـن    . كه اتفاق افتاد     خودشان چيزي بگويند؛ چنان     زنند و بسا ايشان در سخنراني       هايي مي   روند خدمت امام و يك حرف       تند هستند، مي  
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قضات اوين بـود، آقـاي ابطحـي كاشـاني، آقـاي            ال آقاي محمدي گيالني كه خودش قاضي     . چهار نفر را به عنوان هيأت عفو مشخص كردم        
ها، از جمله آقاي شيخ حسينعلي انصاري و          فرستاديم در زندان    بعد افرادي را ما مي    . آبادي، و آقاي سيد محمد موسوي بجنوردي        قاضي خرم 

ها را گوش كننـد، بعـد    آن هاي  فآقاي محمدي يزدي و آقاي سيد رحيم خلخالي كه با زندانيان صحبت كنند و آنان را راهنمايي كنند و حر           
كردنـد و بعـد    ي اطالعات و دادستاني هماهنگ مي آمدند با رئيس زندان و نماينده اند، مي دادند كه افرادي متنبه و آگاه شده      اگر تشخيص مي  

من از طرف رهبر انقـالب بـا        فرستاد و     ها را براي من مي      آن  اي، هيأت عفو اسامي       شد و بعد طي نامه      به آن چهار نفر هيأت عفو گزارش مي       
  .كردم ها موافقت مي آن عفو 

وقت كه در اوين بودم و شما دادگاه عالي را تـشكيل داديـد، ناراحـت شـدم كـه                      من آن «: يك وقت آقاي محمدي گيالني به من گفت       
فهمـم حـق بـا شـما بـوده       ولي حاال مي. ايم، ارجاع شود به كساني كه بسا در حد شاگردان ما هستند اي كه ما در آن نظر داده چگونه پرونده 

حـداقل  . كنـيم  ها را عفو مي آن جا حكم اعدام داده بوديم و دادگاه عالي حكم ما را نقض كرده بود، اآلن داريم       بسا كساني كه ما در آن     . است
  .1زنند جا به اسالم و انقالب ضربه نمي هيچها  ايم و يقين هم دارم كه اين ها را عفو كرده آن هزار نفر كه قبالً حكم اعدام داشتند، ما اآلن  شش

  ها  آميز در سخنراني طرح برخي از مسائل انتقادي و نصيحت

آميـز نـسبت بـه      ي انتقادي و نـصيحت      هايي داشتيد كه جنبه     مقامي نوعاً سخنراني    سؤال ديگري كه مطرح است، اين كه حضرتعالي در زمان قائم          
نظـر  . دانـستند   ها را موجب تضعيف نظـام مـي         گونه صحبت    چه احساسي داشتيد؟ بعضي افراد اين      در آن زمان  . مسائل و مسؤولين كشور داشت    

  حضرتعالي چگونه بود؟

كردند برخي مـسائل   بسياري از مسؤولين كشور كه جرأت نمي.واقع مسأله اين است كه در آن زمان، افراد زيادي با من مالقات داشتند          
آمدند اشـكاالت   ها مي از سپاه و ارتش و از وزارتخانه. شد واقعيات قضايا به من گزارش مي    . كردند  يرا پيش امام مطرح كنند، با من مطرح م        

آقـا مرتـضي      هاي زيادي داشـتيم كـه مـن بـه آقـاي حـاج               ها، ما نامه    عالوه بر اين  . گفتند  آمدند مشكالتشان را مي     خود مردم مي  . گفتند  را مي 
ها در دفتر من بود و هنوز هم هست، گفته بـودم هرچـه نامـه هـست بدهيـد بـه مـن         ش نامه منتظري، داماد من، كه در آن زمان مسؤول بخ        

شـايد  . گر بعضي دردها در جامعه اسـت  ها هم بيان براي اين كه خيلي از فحش. ي فحش هم اگر هست بدهيد من بخوانم     حتّي نامه . بخوانم
هاي مـردم   آقا من اين نامه«: مام گفتمايك وقت به مرحوم . كردم  ميها تر، وقتم را صرف خواندن نامه روزي دو ساعت و بعضي اوقات بيش  

دهنـد بـه مـا و     خيـر، گـزارش مـي   «: امـام گفتنـد  » خوانيـد؟  ها را مي يعني شما نامه«: گفتم» .ما هم اطالع داريم«: ايشان گفتند » .خوانم  را مي 
به » ....خواسته و ده، بيست مورد آن فحش بوده، سي مورد آن كمك ميگويند كه مثالً امروز دويست نامه داشتيد، پنجاه مورد آن استفتا بو          مي

آمدنـد    بـاال مـي    خـود مـسؤولين رده    . شـدم   خواندم و بـه مـشكالت واقـف مـي           ها را مي    اما من متن نامه   . دادند  اين شكل به امام گزارش مي     
اگر مردم زده شـوند  . م است و پشتيبان آن مردم هستندكردم كه انقالب ما بر دوش مرد وقت من حساب اين را مي آن. دادند  هايي مي  گزارش

من همين حاال هـم     . دانستم  ها را به مصلحت نظام مي      من اين صحبت كردن   . رود  چيز اين انقالب از بين مي       و از روحانيت نااميد شوند، همه     
هـاي محكمـي      هايشان معمـوالً نظـام      ا كه نظام  در اروپ . ها و انتقاد از كارهاي خالف، تضعيف نظام نيست         ام اين است كه گفتن اشكال      عقيده

نويـسند و     تمـام مطالـب را مـي      . كنند  كنند، از دولت انتقاد مي      از شخص اول انتقاد مي    . كنند  ها انتقاد مي    است كه روزنامه   است، به اين خاطر   
دنيـاي امـروز    . و هم مردم دلگرم شوند    شود كه هم مسؤولين باال چشمشان را باز كنند و اشكاالت را برطرف كنند                 ها سبب مي   همين نوشته 

گويند، اما راديو لندن يـا صـداي    ها و راديو تلويزيون نمي بسا خيلي چيزها را روزنامه چه. جوري نيست كه اين چيزها را بتوانيم مخفي كنيم       
در نظام اسالمي بايـد     . يد و دلسرد شوند   هاي داخلي ناام   ها گوش بدهند و از رسانه       آن  شود كه مردم به       گويند و اين باعث مي      آمريكا مثالً مي  
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چون به غير از چهارده     .  اگر يك نفر هم در جايي اشتباه كرد، بتوانند بگويند در اين مسأله اشتباه كرده               .مردم آزادانه بتوانند حرفشان را بزنند     
يعني كارها را بـا     » .و شاورهم في األمر   «: دفرماي  با اين كه معصوم بود، خدا به او مي        ) ص(تازه پيغمبر   . كس معصوم نيست    ، هيچ )ع(معصوم  

ولـي  . اين آقايان در جنـگ گـاهي اشـتباه داشـتند          . مرا راهنمايي كنيد  » .أشيروا علي «: فرمودند  و خود حضرتش بارها مي    . مشورت انجام بده  
 فرمودند جـام زهـر   598ي  رش قطعنامهتا اين اواخر هم كه امام با پذي     . گفتند نخير، كارهايي كه ما انجام داديم درست بوده است           هميشه مي 

در خيلي موارد در جنگ ما اشتباه كرديم و همـان  . نه، به اين شكل صحيح نيست. گفتند كارهاي ما درست بوده است     را نوشيدم، باز هم مي    
، دردي را دوا مرتـب سـرپوش گذاشـتن روي اشـكاالت     . فهمنـد   مردم ما خيلي مـسائل را مـي       . جا بكشد   اشتباهات باعث شد كه كار به اين      

هـا را در   آن ي مردم احتـرام گذاشـت و      بايد به همه  . تواند انجام دهد    كس هم كاري نمي     شود و هيچ    نكرده منفجر مي   يكدفعه خداي . كند  نمي
ت مردم  طور نيست كه ما بگوييم در هر صور         اين. ايم و قيم مردم كه نيستيم      فقط ما چهار تا آخوند كه انقالب نكرده       . انقالب شريك دانست  

ي مـن بـود كـه بايـد مـردم را كـه               اين عقيـده  . بايد به دنبال ما بيايند و اگر اشتباه هم كرديم بگويند درست است و به دنبال اشتباه ما بيايند                  
دادم،   گاهي به امام تذكر مي    . دادم  به همين خاطر هم من تذكراتي مي      . صاحبان اصلي انقالب و حكومت و كشور هستند، در جريان گذاشت          

دانستم و هيچ هدفي نداشتم جز اين كه خون شهدا هدر نرود و مردم در صـحنه                   ي خودم مي    اين را وظيفه  . دادم  گاهي به مسؤولين تذكر مي    
گويم به نظر من، در جمهوري اسالمي بايد صداقت، قاطعيت، و صراحت لهجـه در                 حاال هم اگر احساس كنم كه حرفم اثر دارد، مي         . بمانند

بلكـه  . فهمند كنند، به اين معنا نيست كه مسائل را نمي بينيم مردم عموماً در مسائل سكوت مي    اين كه مي  . به نفع كشور است   كار باشد و اين     
استقالل، آزادي، جمهـوري  «گفتيم  از طرف ديگر، مگر ما در شعارهايمان نمي  . به اين جهت است كه مردم ايران عموماً مردم متهتكي نيستند          

اگر ما هر كسي كـه نظـري يـا حرفـي بـراي گفـتن دارد، در             . هاي مردم را كه خالف اسالم نباشد نبايد بگيريم          ادي؟ پس جلوي آز   »اسالمي
صورتي كه مخالف نظر ما باشد او را بشوييم و كنار بگذاريم و بگوييم تو ضد اسالم و ضد نظام هستي، پس اين چـه آزادي اسـت كـه مـا                      

ام اين اسـت     حاال هم عقيده  . ام اين بود   همه شهيد داديم؟ من از اول عقيده        تحمل كرديم و اين   همه مشكالت را      براي به دست آوردن آن اين     
اما چه ضرورتي دارد رؤساي سه قـوه و         . روحانيون در انقالب نقش خوبي داشتند     . اهللا خميني انجام گرفت     كه انقالب خوبي به رهبري آيت     

 هم حق نداشته باشد انتقاد كند؟ اگر امور اجرايي بـه دسـت افـراد غيـر روحـاني                   ي كارهاي اجرايي به دست روحانيون باشد و كسي         عمده
توانستيم به كارهاي طلبگي خود برسيم و ضـمناً، در مـسائل نظـارت كنـيم،                متعهد و آگاه به مسائل سياست و اقتصاد و مديريت بود، ما مي            

اند در مـسائل اجرايـي و تمـام اشـكاالت      بود تا اآلن كه روحانيون افتاده  و اين خيلي بهتر     . انتقاد كنيم، رهنمود بدهيم، طلبكارشان هم باشيم      
هايي را نـسبت بـه    ها و بدبيني شود برآورده كرد و قهراً نارضايتي ي انتظارات را هم كه نمي    ها انتظارات هست و همه      آن  از  . هاست  متوجه آن 

اي اجرايي بخواهد در دست روحانيت متمركز باشد، از اول مخـالف            خالصه، من از اين كه كاره     . آورد  اصل اسالم و روحانيت به وجود مي      
شـد    باألخره بايد اشكاالت و اشتباهات مطرح مي      . دانم  ولي چرا نظرشان تغيير كرد، من نمي      . مرحوم امام هم نظرشان از اول همين بود       . بودم

  .آمد و در حد امكان، از تكرار آن جلوگيري به عمل مي

   به امام و مسؤولين، يا مردم؟طرح اشكاالت و تذكرات

بوديد و امكان داشت اين مشكالت و مسائل را در    كنند، اين است كه شما آن زمان در مقام مسؤوليت             ها مطرح مي    جا بعضي   اي كه اين   يك نكته 
ها و اشـتباهات   فكاريجلسات خصوصي كه با مسؤولين داشتيد مطرح كنيد يا اين كه خدمت امام برسيد و از طريق ايشان جلوي بعضي از خال    

  فرماييد؟ در اين رابطه چه مي. شد هاي عمومي شايسته نبود و تلقي تضاد از آن مي اما طرح بعضي از مسائل در سخنراني. را بگيريد

خصوص اين   بهاما در تهران،. تر بود آن زمان كه ايشان در قم بودند، امكان دسترسي به ايشان بيش  . اوالً من در قم بودم و امام در تهران        
ي مـسائل را هـم        توانـستم خـدمت ايـشان برسـم و همـه            اواخر كه وضع جسمي ايشان هم چندان مساعد نبود، فوقش چند ماه يك بار مي              

اي در همين ايوان نشسته بودم، راجع به موضوعي گفـتم             مثالً با آقاي خامنه   . كرديم  و اما با مسؤولين خيلي صحبت مي      . شد مطرح بكنم    نمي
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منتها آقايان به همـان گفـتن       » .حق با شماست  . گوييد  شما درست مي  . كنم  من هم احساس خطر مي    «: ايشان گفتند . كنم  اس خطر مي  من احس 
گفتندو اما من چون مـسؤوليت خيلـي از مـسائل را بـه      كردند و ديگر خدمت امام يا به صورت علني مشكالت را نمي      خصوصي قناعت مي  

) ع(ما حكومت عدل علـي  . كردم، بلكه اشكاالت برطرف شود   هاي مختلف مطرح مي     مختلف و به شكل    ديدم، در جاهاي    ي خودم مي    عهده
ديـدم،    ها مي   به همين جهت اگر من تخلفاتي از قضات و دادگاه         . هايمان عمل كنيم    را به مردم وعده داده بوديم و انتظار اين بود كه به حرف            

ها براي موضـوعي      ولي گاهي من شب   . گذشتند  گرفتند و از آن مي      ن مسائل را چيزي نمي    ممكن است بعضي افراد اي    . شدم  واقعاً ناراحت مي  
در همـان  . دانستم خواستم چيزي نگويم، خودم را شريك در ظلم مي  خواستم شريك در ظلم باشم و اگر مي         من نمي . برد  تا صبح خوابم نمي   

قـدر خودتـان را ناراحـت        چـرا ايـن   . ؤوليت كه اآلن متوجه شـما نيـست       مس. مقام رهبري هستي    تو قائم «: گفتند  ها به من مي     زمان هم بعضي  
. ي حكومـت اسـالمي داده بـوديم    اي نيستم؟ ما به مردم وعده توانستم خودم را قانع كنم و بگويم من كاره     ولي من چطور مي   » ....كنيد؟ و   مي

مقام گذاشـته بودنـد و بـا     د؟ مخصوصاً اين كه اسم مرا قائمخواهيد مراجعه كني    حاال به مردم بگوييم به من كاري ندارد، شما به هر كسي مي            
بلكه معموالً اشكاالت و پيـشنهادهايي      . گونه نبود كه من فكرنكرده سخن بگويم        اين. تر شده بود    ي من بيش    اين كار انتظارات مردم و وظيفه     

هـاي عمـومي، از آن اسـتفاده         ها و مالقات    در سخنراني كردم و در مالقات با امام و مسؤولين، و همچنين             رسيد، يادداشت مي    كه به نظرم مي   
  .1گرفت كردم كه مورد توجه قرار مي مي

بـرد؟ خـوب      شديد و شب خوابتان نمي      قدر ناراحت مي     همين است كه چرا به خاطر مسائل جزئي اين         شود،  اشكالي كه به حضرتعالي گرفته مي     
  .تي يك حكومت وجود يك سري مشكالت جزئي طبيعي اس در اداره

كنند و راه بهتـري       يا اين كه اموالي را مصادره مي      . جا نيست  كشند، با اين كه به      مثالً فرض كنيد چند نفر را دارند مي       . مسائل جزئي نبود  
هاي مـردم را     اي از جوان   ها كه من از آن خبر داشتم، عده        يا در يك عمليات به خاطر بعضي از خودسري        . براي برخورد با قضيه وجود دارد     

ي  در خطبـه  ) ع(ها مسائل جزئي اسـت؟ آيـا ايـن فرمـايش اميرالمـؤمنين                آيا اين . توان از آن جلوگيري نمود      دهند كه مي    ند به كشتن مي   دار
شـود و     اند، برآشفته مـي    البالغه نيست كه براي اين كه يك دستبند را از دست يك زن ذميه يا خلخال را از پاي او درآورده                      وهفتم نهج  بيست

اگر يك فرد مسلمان از اين غصه بميرد، مـن او          » «. امرا مسلماً مات من بعداً هسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديراً                فلو ان «: فرمايد  مي
كند، آيا مـن كـه جـزء          جا مصادره مي    كند، يا اموالي را بي      جا اعدام مي    ديديم يك قاضي هشت نفر را بي        وقت اگر مي    آن» .كنم  را مذمت نمي  

هـاي مدينـه     شب آمده بـود در كوچـه       گويند عمر كه خليفه شد، نصف       تفاوت باشم؟ مي    توانستم بي   گذاران انقالب بودم، مي     پايه مسؤولين و 
گـويي؟ اگـر      تـو چـه مـي     «: عمـر گفـت   » .كشند، شب را استراحت كننـد       همه زحمت مي    حضرت خليفه روز اين   «: داروغه گفت . گشت  مي

مـا كـه   . خوب اين حكومت عمر اسـت » .ورزي به غصب بگيرند، روز قيامت بايد جواب بدهم    گوسفندي را در كنار شط فرات از يك كشا        
  را داريم، چه بايد بكنيم؟) ع(ي حكومت علي  داعيه

  جريان صحبت شما با آقاي محتشمي در آن موقع چه بوده است؟

و پيدا بود بـراي انتخابـات ايـن عمـل انجـام             وقتي كه ايشان وزير كشور شدند، شروع كردند استانداران و فرمانداران را تعويض كنند               
شبي آقاي محتشمي از اراك برگشته بود و شب نماز مغرب و عشا را در منزل با من خواندند و من راجـع                 . شد  شود و خطي برخورد مي      مي

تا ايـن كـه در   » . حاج احمد آقافقيه رأي دادند، نه به واليت مردم به واليت«: به تعويض بعضي از استانداران اعتراض كردم و به ايشان گفتم   
جريان قضاياي سيد مهدي، روزي كه حاج احمد آقا نزد من آمدند و مالقاتي سـه سـاعته بـا مـن داشـتند و در حقيقـت از مـن بـازجويي                                 

شـما بـه   «: گفت از ميو ب» .اند، نه به واليت احمد آقا فقيه رأي داده ايد مردم به واليت شما به آقاي محتشمي گفته«: كردند، از جمله گفتند     مي

                                                
  110 الي 99هاي  پيوست 1



  235  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

معلوم شد هر دو نفر صحبت مـرا منتقـل   » .ايد من حاضرم با امام تا لب جهنم بروم، ولي حاضر نيستم به جهنم بروم             اي هم گفته    آقاي خامنه 
خواهنـد بـه    ام مـي آيا ام«: احمد آقا گفت» .فقيه رأي دادند، نه به واليت شما       واضح است كه مردم به واليت     «: من به احمد آقا گفتم    . اند كرده

ي من جهنم دارد      شود، به عقيده    ها به نام امام انجام مي       ولي اين كارها كه در زندان     . خواهند جهنم بروند    ايشان نمي «: من گفتم » جهنم بروند؟ 
  ».ها صحه بگذارم آن توانم روي  و من نمي

  كودتاي خزنده يا خطر انزواي نيروهاي انقالب

لطفـاً بفرماييـد در آن      . هاي مرموز و كودتاي خزنده براي كنار زدن نيروهاي انقالب اشاره داشـتيد              ان به دست  تيها  در صحبت حضرتعالي مكرراً   
  كرديد؟ زمان چه خطري را در اين زمينه احساس مي

 حاضر نبودند   كردند و   افرادي كه اصالً انقالب را مسخره مي      . بينيم  اي از آثار آن را داريم مي       كنيم و گوشه    همين كه اآلن هم احساس مي     
كـم    ها كـم    كنيد، اين   ايد كه اين كارها را مي      گفتند شما ديوانه    شود با شاه مبارزه كرد و به ما مي          گفتند مگر مي    ي كه مي  نيك قدم بردارند، كسا   

هـا و    هـا، اپورتونيـست    بـه قـول امـروزي     . گذاشـتند   هـاي واهـي كنـار مـي        هاي انقالبي را بـه بهانـه        شدند و بچه    داشتند صاحب قدرت مي   
هـا بـه يـك       ي انقـالب    است كه در همه   » كودتاي خزنده «اين اسمش   . شدند  آمدند سر كار و افراد خوب كنار گذاشته مي          ها مي  طلب فرصت

البته مرحوم محمد مـا بـا ايـن    » .خورد انقالب فرزندان خود را مي    «گويند    ي معروف است كه مي      اين بيان همان جمله   . شود  شكلي تكرار مي  
كنند و  هاي انقالب را داغون مي  آيند بچه   طلب هستند كه پس از به ثمر رسيدن انقالب مي          گفت كه اين افراد فرصت      او مي . بودتعبير مخالف   

  ».اندازند گناه آن را به گردن انقالب مي

ه اصـالً انقـالب را   شـوند و افـرادي كـ    هاي واهي كنار گذاشته مي هاي خوب، به بهانه ديديم بچه باألخره اين يك واقعيتي بود كه ما مي 
ايـن  . شـوند  آتشه و طرفـدار امـام مـي    گيرند و انقالبي شش آيند سرنخ كارها را به دست مي قبول نداشتند و همين حاال هم قبول ندارند، مي 

  .ترسيديم و متأسفانه تا حدي زيادي هم اآلن عملي شده است چيزي بود كه ما از آن مي

  نظام عرضه و تقاضا با نظارت حكومت 

ساس تر احـ  بيش. لب ديگري كه در آن زمان مطرح بود، مخالفت حضرتعالي با تمركز اقتصاد در دست دولت و نظام كوپني كردن كاالها بود                   مط
  مبناي اين برداشت چگونه بود؟. فرماييد  اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در جامعه حمايت ميشد كه حضرتعالي از بازار آزاد مي

تر باشد، فعاليت زيادتر   در دنيا هميشه اقتصاد بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و تقاضا كه بيش        .چيز طبيعي است  گفتم، يك     اين كه من مي   
البته بايستي روي موازين شرع و قانون كنترل هم باشد تا         . كنند  تري مي   تري داشته باشند، فعاليت بيش      افراد براي اين كه درآمد بيش     . شود  مي

ما روايات  . ي اقتصاد در شرايط عادي بايد بر اساس عرضه و تقاضا باشد             اما مسأله .  هم نظارت داشته باشد    دولت. حقوق كسي تضييع نشود   
خبـردار  ) ص(ام، از جمله اين كـه پيـامبر اكـرم            من در كتاب حكومت اسالمي در باب احتكار، رواياتي را آورده          . زيادي در اين زمينه داريم    

عـرض كردنـد شـما نـرخ آن را مـشخص            . ها را بياوريد بـه فـروش برسـانيد         ه، فرمودند برويد گندم   ها را احتكار كرد    شدند كه فردي گندم   
كند؛ مگر در شرايطي بند       ها را تعديل مي    معنايش اين است كه عرضه و تقاضا خودش قيمت        . كند  فرمودند نرخش را خدا معين مي     . بفرماييد

كنـد، ضـرر    باألخره بايستي آن كسي كه جنس را توليد يا تهيه مـي .  دخالت كندو بستي در كار باشد و ضرورت داشته باشد كه موقتاً دولت   
  .اگر ضرر كند، انگيزه ندارد كه باز برود جنس بياورد. نكند
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يك نفر رفته بود از جاي ديگـر ليموشـيرين          . من يادم هست در طبس كه تبعيد بودم، مريضي زياد شده بود و در شهر ليموشيرين نبود                
هـا   آن مـن بـه   . وپنج ريـال بفروشـي   مسؤولين محل به او فشار آورده بودند كه بايد كيلويي سي          . فروخت  لويي پنج تومان مي   آورده بود و كي   

جا بشود، ديگر     هاي بي  وقتي دخالت . طور هم شد    اتفاقاً همين . آورد  ي ديگر براي شما ليمو نمي      گفتم اگر او را تحت فشار بگذاريد، دفعه         مي
بايد كاري كرد كه فعاليت اقتصادي هميشه در گردش باشد؛ هم توليد، هم توزيـع، هـم صـادرات، هـم                     . كند   پيدا نمي  كسي انگيزه براي كار   

مردم بايد در اين زمينـه آزادي داشـته باشـند و رقابـت و عرضـه و               .  باشند گرمي داشته  باألخره افراد بايد دل   . واردات كاال از شهرهاي ديگر    
روي كنند، احتكار كنند، بازار سياه درست كنند و سـودهاي            منتها اگر يك كسي يا افرادي خواستند زياده       . كند  تقاضا خيلي چيزها را حل مي     

بندي ممكن اسـت بـراي زمـان جنـگ و شـرايط اضـطراري                نظام كوپني و جيره   . ها گرفته شود    آن  خالف شرع به دست آورند، بايد جلوي        
حركت با نيـروي فـشار از       » .القسر اليدوم «: گويند  فالسفه مي . م و طبيعي نيست   دائ. ولي اين يك حركت قسري است     . ضرورت داشته باشد  

توانند   حركت طبيعي همان اقتصاد عرضه و تقاضاست كه جلوي افراد براي پيشرفت اقتصادي باز است و مردم مي                 . خارج، هميشگي نيست  
  .با تالش و مشاركت خود، اقتصاد جامعه را شكوفا كنند

هاي كالن را چگونه بايد حل كرد؟ هميشه منـافع اشـخاص اقتـضا               داري و ايجاد سرمايه     فرماييد، مشكل سرمايه    تعالي مي با اين مطلبي كه حضر    
  .تر باشند و به قول معروف، با پول، پول پارو كنند كند كه به فكر انباشتن ثروت بيش مي

حتّـي  . ها موظفند خمس و زكـات بپردازنـد   آن . يات بگيردها مال آن تواند از  دولت نمي. كار باشد من عرض كردم نظارت دولت بايد در        
در دولت اسالمي، بايد ماليـات بـر درآمـد و ثـروت     . ها ماليات بگيرد آن  تواند در يك شرايطي كه احتياج دارد، تا هشتاد درصد از              دولت مي 

در ايـن رابطـه هـم او        .  بايد ماليات بگيـرد    دولت به جاي اين كه از اشخاص ضعيف ماليات بگيرد، از صاحبان ثروت            . باشد، نه بر اشخاص   
، حـرف   )خلـدون  ي ابـن   مقدمـه (ي خويش بر تاريخ       خلدون در كتاب مقدمه    ابن. تالش و فعاليت خود را كرده و هم دولت غني شده است           

دولـت  . ت مـردم باشـد  اين كارها بايد به دس. گر و كشاورز خوبي نيست   دولت تاجر و صنعت   «: گويد  او مي . بسيار خوبي در اين زمينه دارد     
كننـد كـه      اشتر به مالك سفارش مي     ي مالك  هم در عهدنامه  ) ع(حضرت اميرالمؤمنين   » .ها ماليات بگيرد    آن  ها نظارت كند و از        آن  بايد بر كار    

ه باشند و ماليات    در عمران و آباداني كشور بكوشد و زمينه را براي رونق اقتصادي جامعه فراهم كند تا مردم تحمل پرداخت ماليات را داشت                     
باألخره آزادي تجارت و نظام عرضـه و تقاضـا، بـستر طبيعـي              . را با رضا و رغبت و طيب نفس بپردازند و از اين طريق، مملكت آباد گردد               

  .جا، اين بستر طبيعي را ناهماهنگ كند هاي بي نظام جامعه است و دولت نبايد با دخالت

  ي استقالل و رشد اقتصادي كشاورزي، ريشه

هاي مختلـف بـر ايـن معنـا تأكيـد       كشاورزي و توجه به روستاها عنايت خاصي داشته و در مناسبتي  ؤال ديگر اين كه حضرتعالي بر توسعه   س
  ي خاصي را در نظر داشتيد؟ آيا در اين زمينه برنامه. فرموديد مي

تر به كـشاورزي      واد طبيعي است و اين امر بيش      ي اقتصاد و در نتيجه استقالل كشور، م         خوب، اين يك چيز بديهي است كه پايه و مايه         
. آيد ها از كشاورزي و دامداري به دست مي ي اين خواهند، و همه خواهند، لباس مي خواهند، گوشت مي مردم نان مي. و دامداري متكي است 

.  اسـتقالل اقتـصادي اسـت      م تـابع  كنند و اسـتقالل سياسـي هـ         ي مايحتاج مردم در داخل تأمين باشد، استقالل اقتصادي پيدا مي           وقتي عمده 
ما بايد مـواد اوليـه را       . افتد  چرخ صنايع هم با گسترش كشاورزي به كار مي        . محصوالت كشاورزي مثل جريان خون در اقتصاد جامعه است        

در «: ايران گفته بـود   در يك جايي خواندم كه يكي از جهانگردان فرانسوي راجع به            . ريزي كنيم   داشته باشيم تا بتوانيم براي صنايعمان برنامه      
تواند دويست ميليون جمعيت را سير كنـد، ولـي بيـست ميليـون          اي را گسترده كه مي     مسافرتم به سرزميني برخوردم كه دست طبيعت سفره       

 از يك سـوم  براي اين كه ما اآلن تقريباً . تواند سير كند    واقعاً ايران بيش از دويست ميليون جمعيت را مي        » .اند گرسنه بر سر اين سفره نشسته     
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هاي روزميني و نـزوالت جـوي مـا هـرز             هشتاد درصد آب  . كنيم و دو سوم آن بدون استفاده مانده است          هاي قابل كشتمان استفاده مي     زمين
ارج تنها نياز به خـ    ها را احيا كنيم و كشاورزي ما بر اساس اصول و روش علمي باشد، نه               ها را مهار كنيم و زمين       چه ما آب    اگر چنان . رود  مي

. تر از ايران جمعيت دارد و وسعت آن حدود سه چهارم ايران است              فرانسه بيش . توانيم محصوالت كشاورزي را صادر كنيم       نداريم، بلكه مي  
اين براي  . وقت ما گندم از خارج بايد بياوريم        آن. كند  عربستان گندم صادر مي   . كند  كند، مواد غذايي صادر مي      ذلك، اآلن گوشت صادر مي      مع
  .دهيم گونه كه شايسته است، بها نمي  است كه به كشاورزي، آناين

  »ج«ي بند  هاي واگذاري زمين و مسأله هيأت

شدند چگونه  ي واگذاري اراضي كه از طرف حضرتعالي منصوب مي      نفره هاي هفت  گيري براي واگذاري زمين به كشاورزان توسط هيأت         تصميم
  چرا اجراي اين بند متوقف شد؟. تر توضيح دهيد يشبود؟ بند ج چه بود؟ هدف از اين مصوبه را ب

شـود، در زمـان        محـسوب مـي    هاي باير كه ملك كـسي نيـست و جـزو انفـال             چه در مورد زمين مورد نظر ما بود، اين بود كه زمين             آن
ي قـانون مـصوب       ز يـك مـاده    اما در مورد بند ج، كه يك بند ا        . حكومت صالح، توسط امام مسلمين براي استفاده در اختيار مردم قرار گيرد           

چه در مـورد بنـد ج در        آن. اين شرعاً هم وجهي ندارد    . شوراي انقالب بود، نظر ما اين نبود كه اگر كسي زمين زياد دارد بروند از او بگيرند                
ده و بعـد آن را  هايي را تصرف كرده است و يكي دو سال روي آن كار كـر  نظر ما بود و در فقه هم مطرح است، اين بود كه اگر كسي زمين              

شود كه  كه از بعضي روايات هم استفاده مي  كند، چنان   رها كرده است و زمين را معطل گذاشته و قدرت بر احياي آن ندارد يا عمالً احيا نمي                 
يگري براي  به او ابالغ شود كه يا خودش احيا كند و يا از او سلب مالكيت شده و به د                  . توان معطل گذاشت     سه سال نمي   زمين را تا بيش از    
البته من يـك نظـر      . ولي خوب، اين هدف ما خوب اجرا نشد       . خيز معطل نباشد   هاي حاصل  هدف اصلي اين بود كه زمين     . احيا واگذار شود  

افـراد حيثيـت احيـا را مالـك     . آيـد  ي ارض به ملكيت كسي درنمي      كلي هم در فقه داشتم و اآلن هم نظرم همين است كه به طور كلي، رقبه               
از شيخ طوسي و ابوالصالح حلبي و برخي از بزرگان هم همـين       . ايم فقيه توضيح داده    ما بحث فقهي آن را در جلد چهارم واليت        شوند و     مي

ي ابوخالد كابلي هم دارد كه اگر زمين را صاحب آن متروك گذاشـت، امـام مـسلمين آن را از او                       شود و در روايت صحيحه      نظر استفاده مي  
رفتنـد اگـر كـسي        بعضي افراد، هرچند با حسن نيت، مي      . شد  منتها خوب اجرا نمي   . نظر من بر اين اساس بود     . هدد  گيرد و به ديگران مي      مي

ي زمـين   مرحوم آقاي كرمي كه شهيد شد، يكي از نمايندگان ما در مسأله. خدا رحمتش كند. گرفتند مثالً ده هكتار زمين هم داشت، از او مي 
من هم . سروصداي مردم را درآورده بود. هاي مردم را گرفته بود و به ديگران داده بود         جا بعضي از زمين     رفته بود اطراف كرمانشاه و آن     . بود

ي بزرگ زمين را از كسي بگيريم و قسمت قسمت كنـيم             اي؟ نظر من اين نبود كه يك قطعه        گونه عمل كرده    به او اعتراض كردم كه چرا اين      
صرفه  چون ديگر اآلن كشاورزي سنتي مطلوب و به   . عه شدن زمين كشاورزي به صالح هم نيست       قط اصوالً قطعه . و بين چند نفر تقسيم كنيم     

. قطعـه شـود   االمكان نبايد قطعه ها حتي كند و زمين در دنياي امروز اگر كشاورزي به صورت مدرن و مكانيزه نباشد، اصالً صرف نمي         . نيست
ي  تيار صاحب آن بگذارد، يا اين كه چند نفر با هم مشاركت كنند و روي مجموعه         دولت امكانات در اخ   . بايد زمين به همان حال باقي بماند      

تري دارند، چند نفر با هم  هاي كوچك هايي كه زمين  آن  ريزيي كنند و حتّي يك بار خود دولت هم متوجه اين قضيه شده بود كه                  زمين برنامه 
مكاناتشان به صورت مشترك استفاده كنند كـه اگـر ايـن كـار بـشود،                هاي كشاورزي درست كنند و از ا       يك تعاوني تشكيل بدهند و مجتمع     

 و مشخـصي بـراي آن   ي مـدون  ضـابطه و برنامـه  . ولي در مقام اجرا، خوب عمـل نـشد  . باألخره هدف ما به اين شكل بود  . تر است  مناسب
  .را متوقف كنيد) بند ج(ين بند به همين جهت مرحوم امام هم گفتند در ارتباط با قانون اراضي، اجراي ا. ريزي نشده بود طرح

  شد؟ هاي شهري هم مي ي شما شامل زمين آيا نظريه
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. شد  هاي كشاورزي بود كه به صورت متروكه درآمده بود و بايد آباد مي             بند ج مربوط به زمين    . هاي شهري كاري نداشتيم    نه، ما به زمين   
هاي شهري را هم جزء برنامه قـرار         حاال اگر اين اواخر زمين    . ورزي بود ي زمين مربوط به اراضي كشا      نفره هاي هفت  به طور كلي، كار هيأت    

ي اراضـي    اي به رياست و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، مخالفت خود را بـا اليحـه                بلكه در نامه  . ي ما نبود    داده باشند، اين جزء برنامه    
  .1شهري اعالم نمودم

  ها  تعيين نماينده در دانشگاه

ها چه بود    بفرماييد هدف از اين نمايندگي    . آموزان داشتيد  و انجمن اسالمي معلمان و انجمن اسالمي دانش       ها    ي در دانشگاه  حضرتعالي نمايندگان 
  گرفتيد؟ سيستم اجرايي اين تشكيالت چگونه بود؟ ها قرار مي آن و چه انتظاراتي از آنان داشتيد؟ آيا در جريان كارهاي 

كردند كه افـرادي را       كردند و درخواست مي      اين مراكز، معموالً افرادي از خودشان مراجعه مي         در براي گسترش مباني و مسائل اسالمي     
ها يك بار آقاي دكتر سروش، آقاي دكتر شريعتمداري، و دو نفر ديگر از آقايـان، بـه عنـوان                در ارتباط با دانشگاه   . در اين مراكز داشته باشيم    

گفتنـد مـا    . ها باشد   آن  هاي ما اسالمي باشد، بايد يك نظارتي بر           گفتند اگر بخواهيم دانشگاه     ستاد انقالب فرهنگي به من مراجعه كردند و مي        
هـا بگذاريـد كـه دانـشگاه بـر            فقيه در دانشگاه    ي ولي   شما افرادي را به عنوان نماينده     . اند ايم، ايشان به شما محول كرده      خدمت امام هم رفته   

آقايـان محمـدي   . ها توسعه پيـدا كـرد   آن كم كار  بعد كم. دي را براي اين منظور مشخص كردممن هم افرا. اساس موازين اسالمي اداره شود  
آقايـان نماينـدگان جلـسات سـاالنه داشـتند و گـاهي بـه صـورت                 . گيالني، جنتي، و محفوظي، به عنوان شوراي مركزي مـشخص شـدند           

كردنـد يـا در       البته گاهي در كار دانشگاه دخالت مـي       . دادم  ها مي   آن    آمدند و من تذكراتي به      جا مي   هاي مختلف به اين     جمعي از دانشگاه   دسته
نقـالب فرهنگـي    خالصه، پيشنهاد آن توسط سـتاد ا      . 2ها را بگيرم   كردم جلوي اين تندروي     كردند كه سعي مي     كار رئيس دانشگاه دخالت مي    

اي از آقايـان   ردم و البته بعد از قضاياي بركنـاري، طـي نامـه   ك ها معين مي به من محول كردند و من افرادي را براي دانشگاهمرحوم امام   . بود
  .3ها انجام دهند آن ديد و با هماهنگي  فوق خواستم كه از بيت امام استفسار كرده و كارشان را با صالح

  آموزان هاي اسالمي معلمان و دانش تعيين نماينده در انجمن

كردنـد و مـن افـرادي را     ها درخواست مـي  آن نيز به همين شكل بود كه خود    آموزان  در انجمن اسالمي معلمان و انجمن اسالمي دانش       
آمـوزان،     و در انجمن اسـالمي دانـش       4ي ما بود    مثالً در انجمن اسالمي معلمان، حجةاالسالم شيخ جعفر سعيديان نماينده         . كردم  مشخص مي 

ف اين بود كه از كانال اين تـشكيالت، بـه گـسترش مـسائل               هد. افراد ديگري هم در جاهاي ديگر بودند      . اي  حجةاالسالم سيد هادي خامنه   
  .اسالمي در اين مراكز كمكي كرده باشيم

                                                
  111ي  پيوست شماره 1
  112ي  پيوست شماره 2
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  اعالم راهپيمايي ميليوني براي آزادسازي قدس

به طور  . در يك زمان حضرتعالي طرحي را مطروح فرموديد كه يك راهپيمايي چند ده ميليوني از مسلمانان جهان براي آزادي قدس انجام شود                     
  توانست در مقام عمل هم اجرا شود؟ ، منظور شما از اين طرح چه بود؟ آيا اين طرح ميمشخص

ي   توانستيم نيروهاي چند صد ميليوني جهان اسـالم را بـر سـر قـضيه                اگر ما مي  . اين يك طرح سمبليك بود براي وحدت جهان اسالم        
كردند،  ها همكاري مي آن ها با  افتادند و دولت  مشخص راه ميفلسطين متحد كنيم و مسلمانان از هر كشوري به صورت ميليوني در يك روز        

اگـر يـك   «: گفتند زدند و مي اين حرفي بود كه امام خميني هم مي    . المقدس و فلسطين داشته باشد     توانست نقش كارسازي در آزادي بيت       مي
اگـر همـاهنگي در كـار بـود و          » .شـود    مـي  ميليارد مسلمان، هر يك، يك سطل آب بـر روي اسـرائيل بريـزد، اسـرائيل در ميـان آب غـرق                     

ي مـشترك بـود       اين يك نقطـه   . كرديم، اين قدرت را داشتيم كه اين كار را انجام بدهيم            دلي مي  انحصارطلبي نبود و ما با مسلمانان جهان هم       
ر اآلن مـسلمانان را  توانـست بكـشد؟ مگـ    مگر اسرائيل چقدر جمعيت را مـي   .  اسالمي يبراي هماهنگي عملي مسلمانان در سراسر كشورها      

كردنـد، اگـر      ها را تدارك مـي      آن  ها    افتادند و دولت    كند؟ اگر در يك روز معين، دويست ميليون جمعيت از سراسر جهان راه مي               عام نمي  قتل
 بـه نظـر مـن، در        .خواهـد   البته هر چيزي مقدمات و هماهنگي مي      . رساندند  رفت، بقيه كار را به انجام مي        ها هم از بين مي      آن  هزار نفر    بيست

دلـي و اقـدام عملـي        ي اول اهميت است، وحدت و هم        چه در درجه    ي ديگر مربوط به جهان اسالم، آن        ي قدس و هر مسأله      ارتباط با مسأله  
كوشـند كـه    هاي مختلف، سخت مـي  ها و بدبيني ي مسلمانان است و اين همان چيزي است كه دشمنان اسالم با القاي دشمني         هماهنگ همه 

  .اند تر از خود ما درك كرده ها اهميت آن را بيش آن رسد  به نظر مي.  نشودايجاد

  ي افغانستان مسأله

ي شـرعي اوقـات خـود را صـرف آن      ي مسائلي كه من زياد نسبت به آن اهتمام داشـتم و از بـاب احـساس وظيفـه            همچنين، از جمله  
هاي افغـاني بـود و از جملـه هيـأتي را زيـر نظـر                 ر رفع اختالفات گروه   ي افغانستان و كوشش د      سوزاندم، مسأله   كردم و براي آن دل مي       مي

ها، آن هيأت در رفع بسياري از اختالفات         حجةاالسالم آقاي حاج شيخ هاشم جواهري به افغانستان فرستادم و بر حسب اعتراف خود گروه              
صوص افغانستان، يك حساب نيز در بانـك ملـي افتتـاح            خ  ها، به  رويه بسيار مؤثر بود و براي امور نهضت         هاي بي  ريزي و جلوگيري از خون   

هاي زيادي از اين طريق به دست آمد و درمـوارد الزم صـرف شـد و نـسبت بـه                       كه نسبتاً از آن استقبال شد و كمك       ) 7100حساب  (كردم  
گير قضايا بـوده   حل مختلف نيز پيكردم و در مرا ي جمعه براي آنان نيز به دستور مرحوم امام اقدام مي مسائل قضايي و تعيين قضات و ائمه  

ي افغانستان را شما به من محول كنيد و من هم             اي پيشنهاد كرد كه مسأله      تا اين كه يك روز آقاي خامنه      . 1دادم  كردم و پيام مي     و صحبت مي  
  .2شود، حكمي براي ايشان نوشتم و از خودم سلب مسؤوليت نمودم هايي مي ديدم كه در كار ما كارشكني چون مي

  ها آزادي مطبوعات و رسانه

ها و انعكاس افكار و نظرهاي گوناگون و حتّي نظرات مخالف،             آن   راجع به نظام مطبوعاتي كشور و لزوم آزاد بودن            خود، سخناندر  حضرتعالي  
اي به مبناي  جا اشاره  اينجاست در به. تر كسي به آن توجه داشت، از اهميت خاصي برخوردار بود تأكيد داشتيد و اين مسأله در آن هنگام كه كم

  .فكري خودتان در اين زمينه بفرماييد
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گـوي ملـت    ها گفتم مطبوعات بايـد سـخن   آن به . ها صحبت كردم آن  يك بار مسؤولين مطبوعات را خواستم و با         ها، من در همان زمان   
ولي در عين حـال،     . ا براي اطالع مردم بنويسيد    شما جريانات كشور و اخبار دولت و سخنان مسؤولين ر         . گر كارهاي دولت   باشند، نه توجيه  

اخبـار را از    . ها از يكديگر كپي شـده باشـد         ي روزنامه   طور نباشد كه همه     اين. هاي مردم را هم بايد بنويسيد      نظرات و انتقادات و درخواست    
هايشان را كجا    طور باشد، پس مردم حرف      ناگر اي . هاي خود درج كنند     ها بدهند و همه فقط همان را در روزنامه          ي روزنامه   يك منبع به همه   

ها در كجا بايد منعكس شـود؟ در كـشورهاي ديگـر اگـر                بزنند؟ اگر مردم نسبت به مسائل سياسي اقتصادي كشور نظراتي داشته باشند، اين            
رات خودشـان را    هـايي دارنـد و آزادانـه نظـ          هاي مختلـف و مـردم هـم روزنامـه          هايي دارد، احزاب و جمعيت      دولت براي خودش روزنامه   

 كسي روي سياست خارجي دولت حرف دارد يا روي بعضي از            راما اگ . توهين نسبت به افراد نبايد باشد     . البته هتاكي نبايد باشد   . نويسند  مي
خباري را كه   ها بايد بتوانند ا     روزنامه. هاي داخلي كشور انتقاداتي دارد، نبايد جوري باشد كه نتواند حرف و نظر خودش را مطرح كند                  برنامه

اگر به كسي در مسائل اجتماعي ظلمي شده، اين امكان بايد براي او فراهم باشـد كـه از                   . افتد، درست و صحيح بنويسند      در كشور اتفاق مي   
 در زمان شاه اوضاع به همـين شـكل        . آيد  ها حرف دل مردم را نتوانند بنويسند، در كشور اختناق به وجود مي              اگر روزنامه . خودش دفاع كند  

در . خواست، مجبور بودند بنويسند و تفسير و تحليل كنند          نگاران هرچه كه دولت مي      گوي دولت بودند و روزنامه     مطبوعات فقط سخن  . بود
. توانست نظر خودش را در جايي منعكس كند و حـال ايـن كـه ايـن روش اشـتباهي اسـت                نتيجه، اگر كسي به دولت اعتراض داشت، نمي       

هـا مهيـا      آن  و آزادي بيان و قلم اين است كه افراد در اظهار نظر خودشان آزاد باشند و وسايل و امكانـات بـراي                       معناي دموكراسي و آزادي     
آخـر در زمـان مـا ايـن چـه           . ايم، مطرح كننـد    ي ما به آن رأي داده       باشد كه بتوانند نظرات خودشان را در چهارچوب قانون اساسي كه همه           

ي مطبوعـات هـم از        اساس و دروغ به اسم رنجنامه به هم بافته و همـه             هاي بي   يني يك سري حرف   مطبوعاتي است كه مثالً احمد آقاي خم      
هـاي مـرا هـم شـنيده          توانم يك كلمه از خودم دفاع كنم كه حداقل مردم حـرف             توانستم و اآلن هم نمي      اول تا آخر آن را نوشتند و من نمي        

در نظـام جمهـوري اسـالمي    .  از من ببرند، تا چه رسد به چاپ كـردن نظريـات مـن   ها جرأت ندارند نامي     اند كه روزنامه   كاري كرده . باشند
  .مطبوعات به اين شكل درست نيست

  فرماييد چيست؟ پايه و چهارچوب فقهي آزادي مطبوعات كه حضرتعالي مي

خـالف مـوازين دينـي يـا        ها آزاد هستند نظرات خود را مطرح كنند، مگر در جايي كـه                بر اين است كه انسان    اساس كار و اصل اولي،      
مستلزم هتك حرمت اشخاص باشد، كه هتك حرمت هيچ مسلماني و حتّي هيچ انساني جايز نيست؛ نه فقط هتك حرمـت مقامـات، بلكـه                         

ترين ظلمي به شخصي بشود، بايستي آن شخص بتواند حرفش  ي دولت كوچك اگر از ناحيه. هتك حرمت يك فرد معمولي هم جايز نيست
ماجه هم كـه از كتـب اهـل سـنت            سنن ابن . روايتي را دارد  ) ص(، از قول پيامبر اكرم      53ي    البالغه، در نامه    در نهج ) ع(لمؤمنين  اميرا. را بزند 

» .1لن تقدس امه يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي قير متتعتع«: آورده است كه آن حضرت فرمود ) ص(است، اين روايت را از پيامبر اكرم        
: فرمايـد   قـرآن كـريم هـم مـي       . آن در برابر افراد قوي حرف خود را آزادانه نتوانند بزنند، امت مقدس و منزهي نيست               امتي كه افراد ضعيف     

مطبوعـات بايـد ايـن آزادي را داشـته       . كسي كه مظلوم است، بايد بتواند حرفش را بزنـد         » .2اليحب اهللا الجهر بالسوء من القول االّ من ظلم        «
اي دارد؟ وقتي همه ثناگو و  هاي تكراري چه فايده همه مطبوعات متعدد با حرف اين. گوش مسؤولين برسانندباشند كه حرف مظلومين را به  
روزنامه بايد  . المال است  خصوص نباشد، فقط اتالف وقت و اسراف در بيت          ي يك جريان و فكر و مسائل به         متملق باشند و هر يك نماينده     

هـاي تكـراري يـا دروغ و          ي نقل حـرف     نامه و وسيله   ولي اگر به تملق   . جامعه را منعكس كند   حجم و پرمحتوا باشد و تالش كند حقايق          كم
  .خالف واقع تبديل شود، تعطيل بشود بهتر است

                                                
  53ي  ، نامه439البالغه،  صبحي صالح، نهج 1
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  آزادي احزاب سياسي

سؤال بعدي راجع به آزادي احزاب سياسي است كه در قانون اساسي نيز مطرح شده و حضرتعالي نيز بـر ضـرورت وجـود آن همـواره تأكيـد                            
توانند در سرنوشت سياسي   فقيه است، حدود آزادي احزاب چگونه است و به چه شكل مي             لطفاً بفرماييد در نظامي كه مبتني بر واليت       . ايد داشته

  جامعه نقش داشته باشند؟

امـروز يـك    . اردي مشخص و نيروهـاي كاركـشته و باتجربـه د            ي امور جامعه نياز به برنامه       اي است و اداره    دنياي امروز، دنياي پيچيده   
ي كارهـا     ضرورت وجود احزاب آزاد و سالم در جامعه، براي اين اسـت كـه افـراد را بـراي اداره                   . تواند كشور را اداره كند      شخص تنها نمي  

شـده در آن جمـع    يك اساسنامه دارد و افـراد بـر اسـاس اهـداف اعـالم     . ي مخصوص دارد    هر حزب يك استراتژي و برنامه     . پرورش دهند 
يك حزب سالم، حزبـي اسـت كـه بـراي           . كنند  ها كار مي    شود و روي برنامه      در جلسات حزبي مسائل كشور مورد بحث واقع مي         .شوند  مي
ي امور جامعه تربيت كرده اسـت و اگـر            اي را براي اداره    ي مسائل داخلي و خارجي و امور اقتصادي جامعه برنامه دارد و افراد ورزيده               همه

ديگر آن زمـان  . وجود چنين احزابي در جامعه الزم است   . ي جامعه را دارد     روزي رسيد، آمادگي الزم براي اداره     اين حزب در انتخابات به پي     
گذشت كه يك نفر به اسم شاه يا غير شاه، بر جامعه حكومت كند و بگويد اين را بكشيد، اين را زندان كنيد، و هر كاري را خودش صالح                             

. ي امروز را به اين شكل اداره كـرد  شود جامعه ها متوجه اين معنا شدند كه نمي آن ولي  . ن شكل بود  يك زمان در غرب به اي     . ديد انجام دهد  
شاه و ملكه هم باشد،     ممكن است در برخي كشورهاي اروپايي اآلن        . روي اين جهت، آن برنامه را به هم زدند و دموكراسي را حاكم كردند             

مـثالً در   . هايي براي رشد سياسي و حاكميت نظرات مردم باشـند          نند به صورت كانال   توا  احزاب سياسي مي  . ولي به صورت تشريفات است    
بـراي خـودش    . هـا كـشور را اداره كنـد         آن  توانـد بـا       كند كه مـي     قدر كادر تربيت مي     آيد، آن   كار يا حزب كارگر مي      انگلستان، حزب محافظه  

هـا   كند و مردم به آن برنامـه  هاي خود را از قبل اعالم مي برنامه... د، ووزير دارد، وزير آموزش و پرورش دارد، وزير امور خارجه دار       نخست
فقيه اين نيست كه احزاب نبايد باشـد و مـردم نبايـد در سرنوشـت خـود                    در كشور جمهوري اسالمي ايران هم معناي واليت       . دهند  رأي مي 

حتّي پيـامبر اكـرم   . ي اوست ه صرفاً همان كارها به عهده    يك كارهاي مشخصي در قانون اساسي معلوم شده ك        » فقيه  ولي«براي  . دخالت كنند 
چـون  » فقيـه   ولي«. كرد، موظف بود كه امور مسلمانان را با مشورت و نظر آنان اداره نمايد               حكومت مي » ما أنزل اهللا  «هم كه بر اساس     ) ص(

ي اوست كه نظارت داشته باشد كه جريـان           هكارشناس مسائل اسالمي است و جامعه نيز بناست بر اساس دستورات اسالم اداره شود، وظيف              
ولي اگر احزابي در چهارچوب قانون اساسي و موازين اسالمي در جامعه فعاليت كننـد و                . كامل امور جامعه، مخالف دستورات اسالم نباشد      

فقيـه نبايـد معـارض        د، مقام واليت  جمهوري و مقامات اجرايي راه پيدا كنن        ها به مجلس و يا رياست       آن  ها رأي دهند و افرادي از         آن  مردم به   
در همان اوايل كه انقالب به پيروزي رسيد، نهضت آزادي بـا            . ها نيروهاي مناسبي براي پيشرفت امور جامعه هستند         زيرا اين . ها باشد   آن  كار  

قـع يـك تـشكيالت ديگـر     چـون در آن مو . ي حكومت را به دست آنان سپرد      اي نبود، ولي باز امام خميني اداره       اين كه يك تشكيالت قوي    
ها از خودشان وزير امور خارجـه داشـتند، وزيـر دادگـستري داشـتند، وزيـر        آن باألخره . ي امور كشور وجود نداشت   مذهبي و آشنا به اداره    

 حـداقل  هاي ديگـر در آن موقـع كـادر مناسـب نداشـتند يـا            ولي جناح . اي در امور كشور در ارتباط بودند       هاي باتجربه   با آدم . كشور داشتند 
به عنوان مثال، بـراي امـر قـضاوت مـا قاضـي             . شده نبودند و در آن اوايل به خاطر همين مسأله، ضايعات زيادي متوجه انقالب شد               شناخته

ي   مـسأله . براي امر قضاوت، ما حداقل به هزار قاضي مجتهد عادل عاقل نياز داشتيم كه ده تاي آن هم وجـود نداشـت                     . تربيت نكرده بوديم  
ي كشور، يك چيز ضروري است و احزاب اگر آزاد باشند و دستـشان بـاز باشـد و افـراد      روهاي مؤمن و اليق و كاردان براي اداره     تربيت ني 

. اي براي انعكاس افكارشان داشته باشند، براي رشد سياسي جامعه بسيار مفيد است             ها باشند و هر يك روزنامه و نشريه         آن  درستي در رأس    
تري ارائه دهد و افـراد   ي بهتر و عملي كنند برنامه كنند و هر يك سعي مي احزاب مختلف با هم رقابت مي. شود  ر مي در جامعه، تضارب افكا   

تـري در   شود كه تحرك و نشاط سياسي در جامعه به وجـود بيايـد و نيروهـاي بـيش     تري را با خود همراه كنند و اين رقابت باعث مي    بيش
ود كارها فقط دست دو سه نفر باشد و جلوي رشد افكار            اگر بنا ش  . ي كشور استفاده شود     ها براي اداره   آن  مسائل سياسي ورزيده شوند و از       
ها، اين معنا هنـوز      متأسفانه در افكار بعضي از ما ايراني      . شود كه كارها پيش نرود و كشور به عقب برگردد           و افراد گرفته شود، نتيجه اين مي      
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تفاوت باشند و يا فقـط كارهـاي او را مـورد              اطالع و بي     را اداره كند و افراد نسبت به امور كشور بي          وجود دارد كه فقط يك نفر بايد كارها       
اي باشد، ولي ممكن است افرادي كه كارهـا          يك نفر اگر خودش هم آدم وارد و كارآزموده        . در حالي كه اين درست نيست     . تأييد قرار دهند  

ي متـدين   اي نباشند و از پيش امتحانشان را پس نـداده باشـند و تـا زمـاني كـه افـراد باتجربـه                  ههاي كارآزمود   كند، آدم   ها محول مي    آن  را به   
 افراد در طول كارهاي تشكيالتي و عملي، آزمايش خـود           ولي اگر حزب باشد،   . خورد  ناپذيري به جامعه مي    هاي جبران  مشخص شوند، لطمه  

وقتـي كـه احـزاب      . دهنـد   ه شده است و مردم با شناخت كامل به آنان رأي مي           ها از قبل منعكس شده و شناخت        آن  دهند و نظرات      را پس مي  
كنند و قهـراً هنگـام انتخـاب نماينـدگان مجلـس يـا        سياسي آزاد نداشته باشيم، مردم نسبت به رجال سياسي مذهبي شناخت كامل پيدا نمي            

  .1گردند الساعه و تبليغات مبتذل آنان مي هاي خلق جمهور، گرفتار گروه رئيس

  انتخابات آزاد

جمهـوري، مجلـس خبرگـان رهبـري،          ي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست        در قانون اساسي بيان شده است، مسأله      يكي از مواردي كه     
حضرتعالي به عنوان رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي، لطفاً توضيح بفرماييد كـه منظـور از ايـن                  . پرسي است  مجلس شوراي اسالمي، و همه    

  است؟» نظارت استصوابي«ت چيست و آيا مقصود، نظار

ي  است، نه نظارت بر كانديداها و تعيين صـالحيت آنـان، و ايـن كـار بـه عهـده                   » نظارت بر انتخابات  « قانون اساسي،    99عبارت اصل   
بان در ايـن زمينـه، فقـط        ي شوراي نگه    وظيفه. شوندگان را كه قانون معين كرده، بر آنان منطبق نمايد          وزارت كشور است كه شرايط انتخاب     

 باشـند از ميـان      گونـه كـه شـوراي نگهبـان افـراد را انتخـاب نمايـد و مـردم ناچـار                     جلوگيري از تقلبات است و نظارت استصوابي، بـدين        
ه بـا  كـ  گاه مورد نظر خبرگان قانون اساسي نبـوده، چنـان   باشد و هيچ  مي99شدگان آنان افرادي را انتخاب نمايند، خالف ظاهر اصل       انتخاب

گردد و عمل فعلي آقايان شـوراي نگهبـان، بـر             روشن مي ) 1762، ص 3، و ج  965، ص 2جلد  (مراجعه به مشروح مذاكرت مجلس خبرگان       
  .كنند باشد كه محور حكومت و نظام را، آراي مردم معرفي مي  مي62 و 56خالف ظاهر اصل 

باشـد، مراجعـه      كـه نگـارش اخيـر اينجانـب مـي         » و قانون اساسي  حكومت مردمي   «ي   توانيد به فصل هفتم از كتابچه        مي در اين رابطه،  
  .2نماييد

  شورا و مشورت

  .در مورد اصل مشورت و تشكيالت شوراهاي اسالمي كه در قانون اساسي هم آمده، توضيحي بفرماييد

خود پيـامبر   . حكومت است ، همين مسائل اجتماعي و      »امر«و مراد از    » .وأمرهم شوراي بينهم   «:اصل ضرورت شورا در قرآن كريم آمده      
در مـسائل   » .و شاورهم في االمر فإذا عزمت فتوكّـل علـي اهللا           «: فرمايد  خداوند متعال مي  . كردند  در كارهاي عمومي مشورت مي    ) ص(اكرم  

ق اولـي،   در يك كشور، به طري    . گيرد  حتّي در يك ده اگر يك كدخدا بخواهد چماقي عمل كند، امور ده سامان نمي              . مهم بايد مشورت باشد   
كسي كـه بـا ديگـران مـشورت       «: »من شاور الرجال شاركها في عقولها     «: در روايت آمده  . كند  تضارب افكار به روشن شدن مسائل كمك مي       

هر كـس فقـط     «: ».من استبد برأيه هلك   «. شود  تر مي  ها روي هم ريخته شود، كار پخته       وقتي عقل » .كند، در عقل آنان شركت جسته است        مي
  .روايات در اين زمينه زياد داريم» .خود را درست بداند، خود را در معرض هالكت قرار داده استتشخيص و نظر 
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باألخره كارهاي عمومي يك روستا، يك بخش، يك شهر، و يك كشور اگـر بـر اسـاس مـشورت و مـشاركت عمـومي انجـام گيـرد،                             
كارهاي عمـومي،   . همياري و همكاري عمومي را به دنبال دارد       شود و هم مشاركت و        تر مي   هم درصد اشتباه آن كم    . رود  تر پيش مي   مطلوب

هـاي آن   گيـري  تـر در تـصميم   ي افراد جامعه است و هرچـه افـراد بـيش    ي حكومت، يك امر عمومي است كه متعلق به همه    از جمله مسأله  
ها  ي حرف   تياج به يك رئيس است كه همه      البته در هر شورايي، اح    . كنند  تر است و مردم با عالقه همراهي مي        مشاركت داشته باشند، مطلوب   

) مـسلمانان (در كارهـا بـا آنـان    «: فرمايـد  مـي ) ص( هم به پيامبر   خداوند متعال . گيري نمايد  ها را پي    آن  آوري كند و انجام       و نظرات را جمع   
جلـد سـوم مبـاني      (فقيـه     واليتاين مبحث را در جلد دوم كتاب        » .گاه كه تصميم گرفتي، براي اجرا به خداوند توكل نما           مشورت كن و آن   

  .1ايم  مفصل مورد بحث قرار دادهربه طو) فقهي حكومت اسالمي

  ضرورت برخورد صحيح با جريان روشنفكري

يكـي  . شـود   ها اظهارنظرهاي متناقض شنيده مي      آن  تر از ديگران مطرح هستند كه در مورد           در رابطه با حركت روشنفكران در ايران، دو نفر بيش         
اگر امكـان داريـد بفرماييـد نظـر     . شريعتي در گذشته، و ديگري آقاي دكتر سروش كه اخيراً گويا برخوردهايي هم با او شده است          مرحوم دكتر   

  .حضرتعالي در اين مورد چيست

 به نظر من، اين برخوردهايي كه به عنوان روحانيت، جلوتر با مرحوم دكتر شريعتي و اخيراً با آقاي دكتر سروش شـده، بـه ايـن شـكل     
هاي منحرف، و اين اساساً يـك برخـورد غلطـي             ها را يك آدم     آن  دانيم و     است كه گويا ما خودمان را معصوم و آگاه به تمام مسائل شرع مي             

تيپ جوان و دانـشگاهي كـشور را ايـشان از دامـان ماركسيـسم               . اوالً دكتر شريعتي حق زيادي به گردن فرهنگ و انقالب ايران دارد           . است
خـواهم بگـويم اشـتباه     البتـه مـن نمـي   . آفرين بود هاي ايشان بسيار سازنده و تحول    كتاب. ه طرف اسالم و انقالب متوجه كرد      نجات داد و ب   

اين درست نيست كه ما خودمـان را        . مگر ما روحانيت اشتباه نداريم؟ مگر مراجع ما اشتباه نداشتند؟ اشتباه، خواهي نخواهي هست             . نداشت
هـاي مختلـف اجـازه دهـيم          ما بايد بـه انديـشه     . ها از اسالم بيگانه هستند      آن  ايم و    سالم را صددرصد ما فهميده    مطلق فرض كنيم و بگوييم ا     

تكفير و تفسيق با بحـث      . ها را بنويسيم    آن  رسد كه حرفشان درست نيست، محترمانه جواب          حرفشان را بزنند و اگر جايي هم به نظرمان مي         
. هـا حالجـي بـشود       بايد محترمانـه حـرف    » .االنسان حريص علي ما منع    «براي اين كه    . دهد  وس مي ي معك   بلكه نتيجه . علمي سازگار نيست  

. گوينـد   افـراد ديگـري هـم اگـر برداشـتي دارنـد، مـي             . انـد  اند، گفته  ها يك برداشتي از مسائل اسالم داشته        آن  . يك از ما معصوم نيستيم      هيچ
اما تكفيـر   . شزد كرد وها، آن اشكاالت را هم گ      ي قوت   ر رسيد، بايد ضمن بيان نقطه     اگر يك جا اشكالي به نظ     . شنوندگان هم مختلف هستند   

كردنـد،    علماي سني علماي شيعه را تكفيـر مـي        . خيلي از علما و بزرگان ما بر سر همين مسائل به شهادت رسيدند            .  درست نيست  و تفسيق 
ها   آن  ها هم     كشتند، حكومت   ند علما را به عنوان اين كه كافر هستند مي         ريخت  ها مي   آن  كردند، مريدهاي     علماي شيعه علماي سني را تكفير مي      

هـم  .  اول و شهيد ثاني چگونه به قتل رسيدند؟ من از همان اول با اين نوع برخوردها مخالف بودم                  شهيد. كشتند  كردند و مي    را بازداشت مي  
هم دكتر شـريعتي قـصد   . تدين و فاضلي است و اهل مطالعه استدكتر شريعتي آدم متدين و متعهد و باشعوري بود، هم دكتر سروش آدم م    

يك وقت ايشان با سه نفر ديگر       . دكتر سروش از طرف مرحوم امام در ستاد انقالب فرهنگي بود          . خير داشت و هم ايشان قصد خدمت دارد       
هـا داشـته باشـيد و     اني روحاني در دانشگاه   مدند و گفتند امام به شما محول كرده كه نمايندگ         آاعضاي ستاد انقالب فرهنگي در قم پيش من         

هاي اين آقايان بود كه هنوز هـم ايـن برنامـه بـه               سازي و تالش   ها با زمينه    ي اين   فرستادم و همه    ها مي   من افرادي از روحانيون را به دانشگاه      
به نظر مـن، بايـد بـه        .  موازين اسالمي است   آقاي دكتر سروش اهل وجوهات و متعبد به       . ها ادامه دارد    فقيه در دانشگاه    عنوان نمايندگان ولي  

هـا مطـرح    آن رسد بايد بـا   ها احترام گذاشت، از نظراتشان استفاده كرد، در عين حال اگر اشكال و اشتباهي هم به نظر مي     گونه شخصيت   اين
وجـه كـار      هـيچ   زدن جلـسات، بـه    اما تكفير و تفسيق و برخورد فيزيكـي و بـه هـم              . ها نوشت   ها و مجالت و كتاب      كرد و حتّي در روزنامه    
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شود كه قـشر دانـشجو از روحانيـت زده شـود و روحانيـت هـم از                    برخوردهاي تند سبب مي   . بلكه بر خالف شرع است    . اي نيست  عاقالنه
معـه  شود با جا    خوانده و باسواد هستند و با چماق نمي        افراد درس . مخصوصاً در اين زمان كه زمان فرهنگ و منطق است         . دانشجو جدا شود  

تحريك كنيم كه عليه بزرگان و دانشمندان شعار بدهند يـا برخـورد فيزيكـي انجـام                 اين كه يك عده جوان احساساتي خام را         . برخورد كرد 
از اميرالمؤمنين نقـل    . ي عقالي جهان از آن بيزارند       ومرج است كه همه     دهند، عالوه بر اين كه خالف شرع بين است، اين همان فتنه و هرج             

شيري درنده بهتر است از حـاكم سـتمگر، و حـاكم سـتمگر              » «.1حطوم خير من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خير من فتن تدوم           سد  «: شده
  ».ومرج بهتر است از فتنه و هرج

  ....ي واليت و روز جهاني مستضعفين و ي وحدت و هفته اعالم هفته

ي وحـدت،     ها آشناست؛ از جمله هفته      آن  ايد كه كم و بيش اذهان مردم با          ههايي را اعالم داشت    هاي مختلف، روزها و هفته     حضرتعالي به مناسبت  
جاست در اين رابطه براي روشن شدن چگـونگي آن توضـيحاتي              به.... ي واليت، روز جهاني مستضعفين، روز وحدت حوزه و دانشگاه، و            هفته

  .بفرماييد

كننـد و در تالشـند    ي شيعه و سني را عليه انقالب ايران مطرح مـي  هديديم در خارج، مسأل ، به اين خاطر بود كه ما مي»ي وحدت  هفته«
مذهب در كردستان و بلوچستان و       از طرف ديگر، ما در ايران حدود شش هفت ميليون سني          . كه انقالب اسالمي را از جهان اسالم جدا كنند        

ي واحـدي در     ين شيعه و سني ايجاد كـنم و يـك جبهـه           خواستم يك ارتباط و الفتي ب       من با اين كار مي    . صحرا و جاهاي ديگر داريم     تركمن
را ) ص(تولد پيامبر اكـرم  . ي عطف مناسبي است نقطه) ص(بعد به ذهنم رسيد كه تولد پيامبر اكرم . برابر كفار و دشمنان اسالم داشته باشيم  

هـا، از جملـه مرحـوم شـيخ كلينـي،        بعـضي البته از علماي ما هـم . گوييم هفدهم است  ما مياالول است، گويند دوازدهم ربيع   اهل سنت مي  
) ص(ي مسلمانان در اين هفته براي تولد پيامبر اكـرم             باألخره من ديدم اين هفته براي اين منظور مناسب است كه همه           . اند دوازدهم را گفته  

را مبناي تحكيم وحـدت و  ي عطف تاريخي مشترك  هاي جشن و سرور برگزار كنند و در مجالس يكديگر شركت نمايند و اين نقطه                برنامه
اعالم كردم و در همين رابطـه، مطـالبي را          » ي وحدت   هفته«به همين مناسبت، اين هفته را به عنوان         . اتحاد خودشان در برابر كفار قرار دهند      

ان و جاهاي ديگر    نوشتم و گفتم كه در تمام كشورهاي اسالمي منعكس شد و خيلي هم اثر مثبتي در هندوستان و پاكستان و افغانستان و لبن                      
من در سال اول و دوم، در       . كرد  مرحوم امام از اين پيشنهاد استقبال و حمايت كردند و وزارت خارج هم در اين ارتباط همكاري مي                 . داشت

ترتيـب  كردستان و اروميه و جاهاي ديگر رفتند و در جلساتي كه از طرف اهل سنت                هايم را تعطيل كردم و افرادي از قم به            اين هفته درس  
ي   هـا و زمينـه     وآمدها باعث برطرف شـدن كـدورت        مدند و اين رفت   آهايي به قم و تهران       ها هم هيأت    آن  از طرف   . يافته بود شركت كردند   

، روز پانزده شعبان بود كه ايـن هـم انعكـاس            »مستضعفين«اما روز   . 2شد  تر اسالم مي    ي بيش  تر مسلمانان و شكوه و جلوه      هماهنگي گسترده 
بنيـاد  «كـرديم بـا تـشكيل         ما خيال مـي   . تر كار شد    البته متأسفانه ما خيلي شعار مستضعفين داديم، اما براي مستضعفين كم          . اي داشت  گسترده

امـا  . ها به خيلي جاها رسـيدند      اي بنياد، خيلي   با اموال مصادره  . ولي متأسفانه به اين شكل نبود     . نديدرس  ، مستضعفان به نوايي مي    »مستضعفان
برنـد،    مستضعف كسي است كه همه به نام او بهره مـي          «: گفتند  مي» مستضعف«يك وقت در مقام تعريف      . ن واقعي فراموش شدند   مستضعفي

اعـالم  » روز مستـضعفين  «باألخره روز پانزده شعبان هم به نام        . و اين يك واقعيت است    » .اهد ماند واما خود او هميشه در استضعاف باقي خ       
  ».و نريد أن نمنّ علي الذين استضعفوا في االرض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين«ي  يفهي شر شد، با الهام از آيه
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ي معـصومين    بيت كـرده، ائمـه      راجع به اهل  ) ص(هايي كه پيامبر اكرم      بر اين پايه بود كه ديديم با اين همه سفارش         » ي واليت   هفته«اما  
عباس، اسالم را از راه خودش منحرف كردند و مقام و منزلت ائمـه                اميه و بني    لفاي بني خ. اند در طول تاريخ مظلوم واقع شده     ) السالم عليهم(
مطـرح  » ي واليـت و امامـت       هفته«الحجه را به عنوان      وپنجم ذي   هيجدهم تا بيست   زبراي توجه به اين قضيه، از رو      . مجهول مانده است  ) ع(

در غـدير خـم، در بـين    ) ص(ه، روز عيد غدير اسـت كـه پيـامبر اكـرم     الحج كردم و مناسبت آن هم به اين جهت بود كه روز هيجدهم ذي  
را بـه واليـت منـصوب    ) ع(اند، اميرالمـؤمنين   تر نوشته ها را از نود هزار تا يكصد و بيست و چهار هزار يا بيش               آن  جمعيت زيادي كه تعداد     

قـل  «ي   ي شـريفه     نصاراي نجران مباهله كند كـه آيـه        خواست با ) ص(الحجه هم روز مباهله است كه پيغمبر         وچهارم ذي  روز بيست . كردند
، )ص(اند كه پيغمبر اكرم      ، در اين رابطه نازل شده و سني و شيعه، نقل كرده           »1تعالو ندع ابنانا و ابناكم و نسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم            

انمـا يريـد اهللا ليـذهب       «ي تطهير،     آيه. مباهله آوردند را براي   ) ع(، و امام حسين     )ع(، امام حسن    )ع(، حضرت فاطمه    )ع(اميرالمؤمنين علي   
 و  انمـا ولـيكم اهللا    «ي   ي شـريفه    ي مفسرين، آيه    باز طبق نوشته  . نيز در اين روز نازل شده است      » 2عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً      

تفسير شده و مربوط به دادن انگشتر ) ع(ميرالمؤمنين  كه در شأن ا   » 3رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون            
هـا مربـوط بـه     ي اين به فقير در حال نماز است، در همين روز نازل شده؛ البته نه در سالي كه مباهله واقع شده، بلكه در سالي ديگر، و همه                       

بيت عصمت و طهارت نازل شده         شأن اهل  در» هل اتي «ي    الحجه، سوره  وپنجم همين ماه ذي    باز روز بيست  . است) ع(واليت حضرت علي    
بـسياري از  . مطرح كردم» ي امامت و واليت هفته«است كه به خاطر واقع شدن اين چند موضوع در اين يك هفته، من اين هفته را به عنوان         

را هـم مـن در   » انـشگاه روز وحـدت حـوزه و د  «. هستند) السالم عليهم(بيت  دار اهلاهل سنت هم اگرچه امامت را قبول ندارند، ولي دوست    
پيشنهاد دادم كه در اين زمينه جلساتي بين افرادي از حوزه و دانشگاه برگزار شود و يك روز به                   ) براي تدوين قانون اساسي   (تهران كه بودم    

تعقيـب  اهللا دكتر مفتح به شهادت نرسيده بود و ايـشان ايـن موضـوع را                  آن روز، هنوز مرحوم آيت    . عنوان سمبل اين وحدت مشخص شود     
  .، روز شهادت ايشان به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه مشخص شد4بعد كه ايشان به شهادت رسيدند. كردند

  هاي معنوي كشور جذب مغزها و سرمايه

طفاً توضيح  ل. كردند، فرمايشاتي داشتيد    حضرتعالي كراراً راجع به بازگرداندن و جذب مغزهاي ايراني كه به داليلي در خارج از ايران زندگي مي                 
  .اي براي كشور داشت ها چه فايده آن ها چه تيپ افرادي بودند و بازگشت  بفرماييد كه منظور شما از اين

هاي مختلف متخصص هـستند      هاي يك كشور هستند؛ افرادي كه در رشته        مغزهاي متفكر كشور، سرمايه   . من نظرم اآلن هم همين است     
من چند دفعه به امام گفتم . ها هم فرار كردند تفاوت هايي كه آن اوايل بود، خيلي از بي  ولي با تندي.توانند اداره كنند و هر يك قسمتي را مي    

هاي مختلف   ها در رشته    مندند به ايران بيايند و بسياري از اين         ها عالقه   آن  ريم كه بسياري از     اد ميليون آواره در خارج از ايران        كه ما سه چهار   
هـا اسـتفاده      ها به نفع خودشـان دارنـد از ايـن          خارجي. ها ضد انقالب باشند، همه كه ضد انقالب نيستند          ايناگر تعدادي از    . تخصص دارند 

اي فراهم شود كـه      ها استفاده نمود، زمينه     آن  هاي   توان از تخصص    من نظرم اين بود كه براي آن افرادي كه ضد انقالب نيستند و مي             . كنند  مي
  .محترمانه به ايران بيايند
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هـاي   هـايش، در تخـصص     تر شـهري اسـت كـه در بيمارسـتان           من در آمريكا كه بودم، ديدم در كم       «: گفت  كتر احمد رستمي مي   آقاي د 
يك وقـت فـردي بـه مـن         » .گير هم بودند   هاي خوب كه نمازخوان و روزه      ها، از ايران نباشند؛ آن هم از ايراني        مختلف، و حتّي رئيس بخش    

ها قبالً در دانشگاه تهـران        شود، مربوط به يكصد و چهل نفر از اساتيد ايران است كه اين              س منتشر مي  يكي از مجالتي كه در پاري     «: گفت  مي
ها در خارج از كشور تـدريس         اند و اآلن انقالب را قبول دارند، منتها اشكاالت و اعتراضاتي هم دارند و اين               كرده  و جاهاي ديگر تدريس مي    

آيا ايـن اسـتادهاي مـا از آن اسـتاد        . چناني درس بخوانند    فرستيم بروند در خارج با آن جو آن         ايران مي هايمان را از      وقت ما بچه    آن» .كنند  مي
  دهد بدتر هستند؟ انگليسي كه مثالً در منچستر درس مي

هـاي مـا در كـشورهاي        حساب نباشد، سـفارتخانه     گفتم شما يك عفو عمومي بدهيد و براي اين كه خيلي هم بي              من به مرحوم امام مي    
جور نباشـد   مسأله به ايران برگردند و اين    مند بي   جاها تشكيل دهند و زمينه را فراهم كنند كه افراد عالقه            مختلف بررسي كنند و دفتري در آن      

 چون خود اين كار ايجـاد وحـشت       . ها را ببرند به زندان اوين و سؤال و جواب كنند            آن  ها به ايران آمدند، از همان دم فرودگاه           كه وقتي اين  
پيشنهاد من ايـن بـود كـه وزارت    . آمد رفت، به اين زودي بيرون نمي وقت به زندان اوين مي كند و خوب، طبيعي بود كه اگر كسي در آن       مي

هايشان بررسي الزم را بكنند كه هنگامي كه افراد به ايران آمدند، ديگر احساس وحـشت نكننـد كـه از آمـدن                        خارجه و سفرا در سفارتخانه    
  .وند و در ارتباط با ديگران هم تأثير سوء بگذاردخود پشيمان ش

امـا  .  چندين بار با مرحوم امام و وزارت خارجه صحبت كردم و ضرورت اين عفـو عمـومي را گوشـزد كـردم              من راجع به اين مسأله،    
تـدريج بـه يـك نيـروي          ت به سه چهار ميليون ايراني كه در خارج باشند، ممكن اس         . شود  متأسفانه به آن چندان توجهي نشد و اآلن هم نمي         

هاي مخالف نظـام در خـارج، از آنـان در راه تـضعيف اسـالم و جمهـوري اسـالمي                       عظيم مخالف جمهوري اسالمي مبدل گردند و قدرت       
  .كشي كنند بهره

شود كه بازگشت   مياآلن هم در بعضي مطبوعات و جاهاي ديگر مطرح. دانستند هاي اسالمي در تضاد مي      ها را با ارزش     البته بعضي برگشتن اين   
  فرماييد؟ اين مطلب را چگونه تبيين مي. كند ها را در ايران فراهم مي ي سقوط ارزش اين افراد، احياناً زمينه

كنند؟ و مگر بسياري از اين كارهايي كه در داخل به اسم              هاي اسالمي را رعايت مي      هايي كه در ايران هستند، صددرصد ارزش        مگر اين 
. افـراد مختلفنـد   . ها به ايران بيايند     آن  ي    هاي اسالم و انقالب سازگار است؟ من نگفتم همه          شود، با ارزش    دفاع از نظام مي   اسالم و انقالب و     

مـن نگفـتم    . كند، به ايران بياينـد      تري متوجه جمهوري اسالمي مي      ها در خارج زيان بيش      آن  من گفتم افرادي كه قابل جذب هستند و ماندن          
ريزي صـحيح بـه ايـران         هايي باشد كه ابعاد اين مسائل را بررسي كند و با برنامه            ها دفتر و كميته    بلكه در سفارتخانه  . دوكتاب بياين  حساب  بي

ي   عالوه بر اين، بايد به اين نكته توجه داشت كه كشور ايـران متعلـق بـه همـه                  . ولي پس از ورود به ايران، احترام آنان محفوظ باشد         . بيايند
 كه تابعيت اين كشور را پذيرفته و به قوانين آن پايبند است، حـق دارد در ايـن كـشور زنـدگي كنـد و از حقـوق و       هاست و هر كس  ايراني

ها و تصورات خودمان را مالك قرار دهيم و ديگـران را بـا آن    در كشور قانون و موازين هست و نبايد ما ديدگاه      . مزاياي آن برخوردار باشد   
  .، حق زندگي در كشورش را هم از او سلب نماييمبسنجيم و هر كس كه آن را نپذيرفت

  »الخمين في ميزان الشرعيه«جريان كتاب 

، به چهار زبان تركي، عربي، انگليسي، و فارسي بـه نـام حـضرتعالي عليـه     »الخميني في ميزان الشرعيه  «، كتابي به نام     1363ضد انقالب در سال     
اي به وزارت امور خارجه، انتـساب ايـن           اً دفتر حضرتعالي در آن موقع با ارسال نامه        چاپ و منتشر كرده بود كه ظاهر      ) سره قدس(حضرت امام   

  .جريان اين كتاب را بفرماييد چگونه بوده است.  را محكوم كرده بوديد كتاب به حضرتعالي را تكذيب و اين توطئه
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ي  ولـي عربـي آن را در مكـه        . دانـم    اين را نمـي    البته اين كه فرموديد به چهار زبان منتشر شده، من         . اين كتاب اآلن پيش من هم هست      
اهللا حـسينعلي   تـأليف آيـت  «: روي آن نوشـته اسـت  . معظمه، در سطح وسيع پخش كرده بودند و اآلن متن عربي آن هـم پـيش مـن هـست          

رسـتادم و اآلن پـيش   ي اصلي اين كتاب را به خط مؤلف، يك نفر براي من فرستاده بود كه گويا من آن را براي بيت امـام ف                نسخه. »منتظري
ي اصلي نام من نيست و كتاب به نام شخص ديگري بود و نقل شد كه نويسنده گفته بود ما اين كتاب را بـه نـام                     روي آن نسخه  . من نيست 

 را آقـاي  تـب كتاعليـه ـ ايـن     ي خطي از پاريس، گفته بود ـ و العهدة   ي نسخه فرستنده. ها اختالف بياندازيم آن كنيم تا ميان  فالني منتشر مي
رفت و يك تابـستان هـم كـه امـام      اين اواخر درس مرحوم امام هم مي    . ي من بود نوشته    شيخ عيسي خاقاني كه يك زماني هم شاگرد كفايه        

ي ايشان را ديده بودند و گفته بودنـد   يك بار هم امام نوشته. هاي امام را هم نوشته بود مسائل مستحدثه را درس گفته بودند، تقريرات درس      
اسـتعدادي بـود و از طـرف        آدم خـوش  . اهللا شبير خاقاني معروف بـود       شيخ عيسي برادر همان آيت    . ايشان اين مباحث را خوب نوشته است      

بعد وقتي انقالب پيروز شد آمده بـود  . فارس، دبي يا ابوظبي از كشور امارات بود    ي خليج  اهللا شريعتمداري در يكي از كشورهاي حاشيه        آيت
كه نقل شد، رفته بوده است به بيـت امـام و              بعد گويا چنان  . ي عشقعلي كه بودم، منزل من هم آمده بود         زل سابقمان در محله   من در من  . ايران
جا به عنوان اين كه از طرف آقاي شريعتمداري در امارات بوده است، به ايشان                 نامه بگيرد و آن    خواسته است براي بعضي از مسائل اجازه        مي

باألخره اين هم يكي از اشـتباهات    . ي مالقات با امام هم به ايشان نداده بودند و اين باعث رنجش او شده بود                گويا اجازه . اجازه نداده بودند  
باألخره در آن زمان كه امام در تبعيـد بودنـد،   . بود كه ما به خاطر اين كه كسي طرفدار آقاي شريعتمداري است، با او برخورد نامناسب كنيم            

شيخ عيسي هم عرب بود و در آن منطقه موقعيتي پيدا كـرده             . رفتند  اهللا بودند و كساني از طرف ايشان به جاهايي مي           تآقاي شريعتمداري آي  
باألخره وقتي به منزل    . ي اجازه چيزي به من نگفت       وقتي به مالقات من هم آمد، درباره      . اين شكل برخوردها، برخوردهاي درستي نبود     . بود

ايشان هم عصباني شده بود و رفتـه  . چه نقل شد، با ايشان برخورد خوبي نشده بود و طردش كرده بودند             ب آن مرحوم امام رفته بود، بر حس     
كم بـه موضـع مخالفـت بـا      بعد شنيدم كه رفته است پاريس و از طرف دولت عراق هم براي او جايي در پاريس تهيه ديده بودند و كم               . بود

جا در پاريس نوشته بود و آن را به جاهاي مختلف فرستاده  كه شنيدم، اين كتاب را هم همان جمهوري اسالمي ايران كشيده شده بود و چنان
وقتي يك نسخه از اين كتاب به دست من رسيد، من يك نامه روي آن گذاشتم و بـراي ايـن كـه در جريـان باشـند، بـراي بيـت امـام                           . بود

ات اسالمي نوشتم كه يك چنين چيزي به نام من نوشته شده و ايـن يـك                 اي هم براي وزارت خارجه و همچنين سازمان تبليغ          نامه. فرستادم
  . 1 است و رسماً آن را تكذيب كنيد توطئه

  »وارث ملك كيان«جريان كتاب 

آنجلـس آمريكـا،    تأليف كرده و در لوس» وارث ملك كيان«نيز كتابي به نام ) پرند(نصيري  ضمناً، فردي ايراني به نام دكتر حميد خواجه     
هاي ركيـك و وقـيح    هاي ناروا و نسبت ت ميالدي آن را به چاپ رسانده كه سرتاسر كتاب عبارت است از اكاذيب و تهم     1983ي   يهدر ژانو 

ي ايشان و نيز نسبت به من و مرحوم محمد و بعضي ديگر، و چنين وانمود كـرده كـه مـن شـوهر خـواهر                            نسبت به مرحوم امام و خانواده     
يشان، آقاي پسنديده، بر حسب اختالف با ايشان و اختالف مالي با من به پاريس فرار كرده و تصادفاً به آقـاي                      باشم و برادر ا     مرحوم امام مي  

هاي وقيح از زبـان آقـاي        دار و اراجيف و نسبت     هاي شاخ  ي دروغ   اند برخورد نموده و همه     پرند كه با يكديگر در شهر محالت سابقه داشته        
باشم و ايـن امـر    دانيم نه آقاي پسنديده به پاريس فرار كردند و نه من شوهر خواهر ايشان مي    مه مي در صورتي كه ه   . پسنديده تراوش كرده  

ريـزي شـود و چـون بـر حـسب            هاي وقيح و ركيك پايـه      هاي ناروا و نسبت    ي سياسي بر اساس دروغ و تهمت       بسيار ننگ است كه مبارزه    
يك شاهكار ادبي معرفي شده، بايد به ايشان گفت كه حيف است زبـان شـيرين                تقريظي كه بر كتاب نوشته شده، كتاب آقاي پرند به عنوان            
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متأسـفانه ايـشان در ضـمن كتـاب، بـه خـدا و مقدسـين و                 . هاي ركيك و ناروا آلوده كند      فارسي و ادبيات نغز را انسان به فحاشي و نسبت         
  .مر توبه كند و اين گناه بزرگ خود را جبران نمايدجاست اگر ايشان در قيد حيات است، آخر ع به. مقدسات ديني نيز اهانت كرده است
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  تجاوز نظامي عراق به ايران

حضرتعالي كه از نزديك در جريانات و حوادث كشور بوديد، بفرماييد علت شـروع              . ي جريانات، بپردازيم به حوادث مربوط به جنگ        در دنباله 
  د و آيا در آن ايام امكان نداشت از وقوع جنگ جلوگيري شود؟جنگ ايران و عراق چه بو

ام اين است كه هميشه واقعيات را بايد گفت، ولـو بـه ضـرر خـود                  ولي من عقيده  . ي بعضي اين است كه واقعيات را نبايد گفت          عقيده
اگر متلك به ذهن انـسان آمـد،        «: گفت  تلك مي ايشان راجع به م   . آبادي افتادم   اهللا حاج سيد علي نجف      ياد مزاحي از مرحوم آيت    . انسان باشد 

واقعيات تاريخ را اگر انـسان نگويـد، بـه تـاريخ و در              » .اگر نگويد به عالم متلك خيانت كرده است       . بايد بگويد، ولو به ضرر خودش باشد      
و هـم مـا و هـم    ) عليـه  رحمـةاهللا ( مخصوصي هم بيت امام     وقتي كه انقالب پيروز شد، يك غرور      . حقيقت به نسل آينده خيانت كرده است      

ي اسالم است و ايران و عربستان  گفتيم مسأله، مسأله ما مي. ايم اصالً در ذهن همه اين بود كه گويا عالم را مسخر كرده. ديگران را فرا گرفت   
هـم در زمـان     ) ص(ر اكرم   البته پيامب . انقالب اسالمي است و امام هم رهبر جهان اسالم است، ما هم حاميان اسالميم             . و ساير كشورها ندارد   

در ايران وقتـي شـاه فـرار كـرد و           . اما در موقع و زمان خاص خودش اين كار را انجام داد           . ي دنيا و سران كشورها نامه نوشت        خود به همه  
رجي، شـعارها   انقالب پيروز شد و كشور در اختيار انقالبيون قرار گرفت، اين حالت غرور را براي همه ايجاد كرد و لذا در بعد سياست خا                       

ايـن شـعارها، كـشورهاي همجـوار را بـه           . شناسد و اين قبيل مسائل، متمركـز بـود          همه بر اساس صدور انقالب و اين كه انقالب مرز نمي          
وقتي ياسر عرفات در آن زمان      . روند، فردا نوبت ماست     ها به اين شكل كه پيش مي        ها ايجاد شد كه اين      آن  وحشت انداخت و اين فكر براي       

العاده  براي او اين حالت و احساسات مردم ايران خيلي فوق. ي مردم ايران را ديد، گفت فلسطين فتح شد        يران آمد و اين حالت و روحيه      به ا 
. كشورهاي همجوار واقعاً به وحشت افتادند و در برابر جمهوري اسالمي موضع گرفتند و كشورهاي غربي نيز آنان را تحريـك كردنـد                . بود

مسجدالحرام را به توپ    . كه در عربستان پيش آمد، دولت عربستان خيلي خشونت به خرج داد           » قيام جهيمان «ي    آن واقعه روي همين اصل،    
. ها دو سه هزار نفر بودند كه در مسجدالحرام متحـصن شـده بودنـد                آن  چون  . اين كار كوچكي نبود   . بست، ديوارهاي مسجد را خراب كرد     
هـا در   هاي مكه كشتند؟ ايـن     هاي ما را در خيابان     ها چرا حاجي    گوييم اين   حاال ما مي  . جدالحرام كشت دولت عربستان تعداد زيادي را در مس      

مـن  . شـود  كم عربستان مثل ايـران مـي   براي اين كه ديدند اگر يك مقدار مماشات كنند، كم. خود مسجدالحرام، مسلمانان را به قتل رساندند     
ها اعتنـايي نداشـتند و اشـكال          اصالً به دولت  . شدند  شد، ايشان متغير مي     قتي با امام صحبت مي    ها، و   ها در رابطه با دولت     وقت  يادم هست آن  

ها را يكي كردند و هم مواضع اصولي عليه دول ارتجاعي را بدون احتساب عوارض آن و آمادگي الزم                     ي دولت   اين بود كه هم حساب همه     
در ايران بود، اين بود كه عراق كي هست؟ عربستان كـي هـست؟ شـيوخ       جوي كه   . كردند  براي عوارض، به صورت خيلي حادي مطرح مي       

خليج كي هستند؟ قذافي كي هست؟ عرض كردم وقتي جلود از طرف قذافي به ايران آمد، اصالً كسي اعتنـايي بـه او نداشـت تـا ايـن كـه                              
. يران، ساير كشورها را بـه وحـشت انداختـه بـود    مرحوم محمد او را در قم به منزل من آورد و ما از او پذيرايي كرديم و مجموعاً اين جو ا             

لذا آن قرارداد مرزي الجزاير را كه زمان شاه بـه  . ريختگي كشور پس از انقالب استفاده كند     هم گشت كه از اين به      عراق هم به دنبال بهانه مي     
هايي داشـتند    تان هم تقريباً يك چنين موضع     امارات و عربس  . كشيد  ي جنگ مي   ، در تلويزيون عراق پاره كرد و شاخ و شانه         1امضا رسيده بود  

البتـه شـايد   . گيـريم  كردم كه ما مورد تهـاجم قـرار مـي    من احساس مي. هايشان عليه ايران تبليغات را شروع كرده بودند      و راديو و تلويزيون   
وقت هنوز امام قـم       مجيد آن   قرآنولي من به سهم خودم، يك روز رفتم منزل آقاي شيخ محمد يزدي در               . ديگران هم اين احساس را داشتند     
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نيتـي   هاي حسن   تهيأرسد، معموالً     هر انقالبي كه در دنيا به پيروزي مي       «: به امام عرض كردم   . بودند و در منزل آقاي يزدي سكونت داشتند       
گونـه كـه امـروز عـراق و      ينكند و ا ها تفاهم مي آن دهد و با  ها توضيح مي آن فرستد و خط مشي خود را براي   را براي كشورهاي مجاور مي    

نيت بـه كـشورهاي مجـاور فرسـتاده      هاي حسن جاست هيأت به. كنند، خطرناك است اند و دائماً بر عليه ما تبليغات مي     ديگران تحريك شده  
تـوانيم     كه نمي  ما«: من عرض كردم  » .ها نداريم   ول كن، ما كاري به دولت     «: ايشان فرمودند » .ها كاهش پيدا كنند    شود تا يك مقدار اين تشنج     
نخيـر، مـا    «: ايـشان فرمودنـد   » .ها را فرا گرفتـه      هايي هستند در مجاورت ما و وحشت اين         ها دولت   باألخره اين . دور كشورمان ديوار بكشيم   

ها    كه ملت  همان كه در مغز ما بود     . ها به ميان بيايد     اصالً ايشان هيچ حاضر نبودند كه اسم دولت       » .خواهيم دور كشورمان را ديوار بكشيم       مي
كرديم، شايد بهانـه بـه        به نظر من، اگر ما يك مقدار تفاهم مي        . ها با ما هستند     فرمودند ملت   مالك هستند، در نظر امام همين مسأله بود و مي         

تر  ها نزديك آن هاي استعماري هم با توجه به همين احساس وحشت، به           دولت. ها فراهم شد    آن  باألخره اين زمينه براي     . آمد  ها نمي   آن  دست  
وحـسابي داشـتيم نـه     وقت ما سر مرزها نه نيـروي درسـت         در آن . ها را تحريك و تطميع كردند تا باألخره عراق به ما حمله كرد              آن  شدند و   

 را  ودو تا دختـر    در فكه بيست  . كنند  گفت ما يكدفعه ديديم نيروهاي عراق دارند در كارون شنا مي            آقاي ظهيرنژاد مي  . سنگربندي كرده بوديم  
اسيرهاي زيادي گرفتـه بودنـد، امـوال را مـصادره كـرده             . ها هم پيدا شد     آن  هاي   ها تجاوز كرده و كشته بودند، بعد جنازه         آن  گرفته بودند، به    

  .1خوردند كشتند و مي گوسفندهاي مردم را مي. بودند

  هاي جنگ عزيمت به جبهه

 آقا، فرزند امام و همچنين خود امام، عنايت داشتند كه من از طرف امـام بـه                  مرحوم احمد .  بروم  ها، بنا شد من به جبهه      در همان بحران  
با آقاي ابراهيمـي از طـرف كرمانـشاه رفتـيم بـه      . خالي نباشم جا دست ايشان پنج ميليون تومان هم در اختيار من گذاشتند كه آن      .  بروم  جبهه

. ها را بررسي كرديم     آن  وگويي داشتيم و مشكالت       با افسران گفت  . ان بود جا يك گرد    آن. ذهاب جا رفتيم به طرف سرپل      پادگان ابوذر و از آن    
در پادگان ابوذر هم آقاي حاج شيخ احمـد         . كرد  هاي دو طرف مرتب كار مي      در همان حال نماز، توپخانه    . خوانديمنماز جماعت   ها    آن  براي  

وقـت آقـاي      در آن . ليدند كه يك هماهنگي كامـل بـين نيروهـا نيـست           نا  همه مي . از ما استقبال كردند   . جا بودند   زمانيان و آقاي ابوشريف آن    
ولي ارتش هنوز توان جنگيدن به صورت منظم در برابر ارتش عـراق را              . تر هماهنگ بود    صدر با ارتش بيش     بني. جمهور بود   صدر رئيس   بني

مـا در   . داد  ها بهـا نمـي     شي بود و خيلي به سپاهي     آقاي ظهيرنژاد، ارت  . هايي بين سپاه و ارتش وجود داشت       در همين رابطه، اختالف   . نداشت
آقاي زمانيان كه . جا بين سران ارتش و سپاه يك تفاهمي ايجاد كنيم         پادگان ابوذر، اين اختالف را احساس كرديم و سعي كرديم كه در همان            

هايي در جهت همـاهنگي       باألخره من صحبت  . ندكن  ها دارند با هم دعوا مي       اين. ها بود، شروع كرد به گريه كردن كه ما چه بكنيم            آن  روحاني  
آقاي حيدري كه از علماي آن منطقه بود و اآلن مرحوم شـده اسـت، خـدا            . جا رفتيم به ايالم     بعد از آن  . ها داشتم   آن  ها كردم و جلساتي با        آن  

رفـت و نيروهـا را تـشويق          ها مـي    رحمتش كند، در مجلس خبرگان هم با ما بود، ايشان خودش تفنگ به دست گرفته بود و مرتب به جبهه                   
تـر    هاي سـپاه بـيش      وقت، بچه   در آن . كرديم  ي ميمك رفتيم و در جاهاي مختلف با نيروهاي رزمنده صحبت مي             جا به جبهه    ما از آن  . كرد  مي

دشـمن  . أله آماده نبودنـد ي مسأله اين بود كه نيروهاي مردمي ما، از قبل براي اين مس  عمده. شور جنگ داشتند، اما امكاناتشان خيلي كم بود       
جـا رفتـيم بـه طـرف      بعـد از آن . ها را بيرون كنـيم و ايـن آمـادگي را نداشـتيم     آن خواستيم  غافلگيرانه به كشور ما هجوم آورده بود و ما مي        

آقـاي  . فتـيم قبل از دزفول هم به دوكوهه كه قـبالً مركـز مهمـات بـود، ر               . در پادگان وحدتي نزديك دزفول، دو سه شبي مانديم        . خوزستان
باران كرده بودند و من ديـدم كـه آقـاي سـرهنگ صـالحي،              جا را موشك    آن. آباد بود، مسؤول آن قسمت بود       سرهنگ صالحي كه اهل نجف    

 خراب شـده  ها جا در اثر شليك موشك هاي آن خيلي از ساختمان. كرد جا مي  برد و جابه طرف مي  طرف و آن    خودش داشت مهمات را به اين     
نـد و بـه چـه شـكل دارنـد پيـشروي        ها تا كجا آمـده  كرد كه عراقي پادگان وحدتي، آقاي سرلشكر ظهيرنژاد داشت تعريف مي  شب در   . بود
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شـاءاهللا   ان. شـما ناراحـت نباشـيد   . بله آقا، صبر داشـته باشـيد  «: گفت مي» گيريد؟ ها را نمي آن  پس چرا شما جلوي     «: من به او گفتم   . كنند  مي
هـا را آقـاي    شـنيدم يـك بـار همـين صـحبت     . داد به يك شكلي داشت ما را دلداري مي» .يل و امكانات نداريمآخر ما وسا  . شود  درست مي 

شـاءاهللا مـا      گفته ان   آقاي محسن رضايي به امام مي     . محسن رضايي فرمانده سپاه پاسداران هم در آن جلسه بوده         . كرده  ظهيرنژاد پيش امام مي   
آقا، «: كند، به امام گفته بود ظهيرنژاد ديده بود كه محسن خيلي دارد رجزخواني مي   . كنيم  و چنان مي  كنيم و چنين      با نيروي ايمان پيشروي مي    

مادرم مسلمان است، پدرم هم مسلمان است، خودم هم واهللا مسلمان هـستم، زنـم هـم مـسلمان اسـت،                     . نه پدر من زرتشتي بوده، نه مادرم      
اين داستان را مرحوم حاج احمد آقا فرزند امام براي مـن            » .خواهد  قابلش سي تا تانك مي    اما سي تا تانك در م     . هايم هم مسلمان هستند     بچه

در همان ايام،   . ها دل ما را خوش كنند       ها تالش داشتند با اين حرف      ها خوب نبود، نظامي     جا با اين كه وضع جبهه       باألخره در آن  . كرد  نقل مي 
  .بعد به اتفاق ايشان با هواپيما آمديم تهران. وزير بود وقت ايشان نخست نآ. مرحوم آقاي محمدعلي رجايي هم آمد پايگاه وحدتي

  ها گيري مشكالت جبهه انعكاس مسائل جنگ و پي

باألخره من در تهـران  . ها به آن مناطق رفته بود      ي اصفهان هم از اصفهان براي سركشي به جبهه          جمعه    اهللا طاهري امام    در همان ايام، آيت   
ها دارند    ها خيلي ناجور است، عراقي      به ايشان گفتيم اوضاع جبهه    . ي رفتيم خدمت امام و جريانات را براي ايشان گفتيم         به اتفاق آقاي طاهر   

بايـد يـك    . كننـد   سرعت دارند پيشروي مي    اند و به   اند و هرچه در آن بوده است برده        ها گمرك خرمشهر را تخليه كرده       كنند، اين   پيشروي مي 
من و آقاي طاهري، دو نفـري رفتـيم سـتاد           » .صدر بگوييد   شما اين مطالب را برويد به آقاي بني       «: ايشان گفتند . دفكري براي اين مسأله بشو    

بـه او   . جا بودنـد    هفت هشت تا از افسرهاي ارتشي هم آن       . جا نشستيم با ايشان به صحبت كردن        در آن . جا بود   صدر آن   مشترك كه آقاي بني   
خواند، چرا مرز را سـنگربندي        ديديد صدام دارد رجز مي      گيريد؟ شما كه مي     ها را نمي    جلوي عراقي آخر اين چه وضعي است؟ چرا       «: گفتيم

كند به ايران حملـه   گفت صدام جرأت نمي ايشان مي. ها تقصير آقاي خميني است ي اين همه«: صدر گفت  آقاي بني » نكرديد و آماده نشديد؟   
يـك  » خواهي بـه گـردن ايـشان بيانـدازي؟     اند؟ چرا تقصير را مي  كجا چنين حرفي گفتهزنيد؟ امام  اين چه حرفي است كه مي     «: گفتيم» .كند

ولي خوب ديگـر،  . باألخره به نظر من، امكان داشت جلوي جنگ گرفته شود     . مقدار آقاي طاهري عصباني شد، يك مقدار من عصباني شدم         
كويت و امارات، با دالرهاي خودشان خيلي به صدام كمـك           عربستان و   . كردند  كشورهاي ديگر هم به صدام كمك مي      . اين جنگ پيش آمد   

دهـي    گفتند حدود صد لـشكر سـازمان        ولي اين اواخر مي   . وقت كه جنگ با ايران را شروع كرد، حدود دوازده لشكر داشت             صدام آن . كردند
تا بـاألخره نيروهـاي مهـاجم را از    البته بعد نيروهاي ارتشي و سپاهي خوب فعاليت كردند و نيرهاي مخلص وارد صحنه شدند           .  است كرده

  .خرمشهر بيرون كردند

كشي در دفع دشمن پيش گرفته       صدر، سياست وقت     در اوايل جنگ از طرف كساني مانند بني        هاي آن زمان مندرج است،      چه در روزنامه    طبق آن 
. ها و نگراني نيروهاي انقالبي شده بود  در جبههگيريم و همين امر موجب بروز اختالف دهيم و زمان مي گفتند زمين مي شده بود و اصطالحاً مي 

اگر جزئيات ايـن قـضيه را بـه    . ي خوزستان، پيام تسليتي فرستاديد حضرتعالي در اعتراض به اين قضيه و نيز شهادت نيروهاي مردمي در منطقه 
  .ياد داريد، بفرماييد

ها هم سوءظن پيدا كـرده بودنـد كـه            بعضي. كند  الوقت مي  عصدر دف   شد كه آقاي بني     ولي احساس مي  . متأسفانه جزئيات آن يادم نيست    
هـاي   نيروهاي جنگنده هم عمدتاً از نيروهاي سـپاه و بچـه         . ي عمده، اختالف سپاه و ارتش بود        ولي مسأله . نكند باطناً يك بند و بستي باشد      

 را رعايت كنند و طبعاً چون هنوز پس از انقالب،           مراتب و نظم پادگاني     خواستند سلسله   ها مي  ولي امكانات نداشتند و ارتشي    . مخلص بودند 
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. شود  باألخره ما احساس كرديم كه در امر جنگ كوتاهي مي         . ها وجود داشت    آن  انسجام خود را به دست نياورده بودند، يك ناهماهنگي بين           
  .1هاي آن زمان منعكس است امهالبد در روزن. در همين رابطه، من تلگرافي كردم كه مؤثر هم بود و اآلن چيزي از آن يادم نيست

  صدر اعتراض به تفويض فرماندهي كل قوا به آقاي بني

  صدر موافق بوديد يا مخالف؟ و چه اقداماتي در اين زمينه انجام داديد؟ آيا حضرتعالي با تفويض فرماندهي كل قوا به آقاي بني

بعضي از مـسائل  . من در قم بودم. رد و من از آن اطالع نداشتمصدر، كسي با من مشورت نك در رابطه با فرمانده كل قوا بودن آقاي بني  
چـه بـه نظـرم درسـت نبـود،       تفاوت بودند، ولي من نسبت به آن ها بي منتها بعضي. شنيدم را مانند ديگران از مطبوعات و راديو تلويزيون مي      

. گونه نبود كه ريز قضايا را به من بگويند اما اين. دادم  پيغام مينوشتم، يا به مسؤولين گفتم، يا نامه مي يا به امام مي. دادم العمل نشان مي  عكس
تقريبـاً  . واگذار كردند، مـن خبـر نـدارم   ) صدر بني(ولي كي و چگونه اين مسؤوليت را به ايشان  . تعيين فرماندهي كل قوا در اختيار امام بود       

در همـان زمـان هـم آقـاي     . شـود  كند و اين باعث شكست ما مي     يي جنگ را دارد سنبل م        مسأله صدر،  براي ما مسلم شده بود كه آقاي بني       
: در همان ايام يك روز من رفته بودم خدمت امام، بـه ايـشان گفـتم        . جا با او بد برخورد كرده بودند        صدر رفته بود گويا به ايالم و در آن          بني

خودتان فرماندهي كل قـوا را    «: گفتم» دادم؟  ه كسي بايد مي   پس به چ  «: ايشان گفتند » صدر داديد؟   شما فرماندهي كل قوا را چرا به آقاي بني        «
گذاشـتيد يـا در       در اختيـار شـورايي مـي      . داديد  خواستيد به كسي بدهيد، اين مسؤوليت را به يك نفر نمي            بر فرض هم مي   . در دست داشتيد  

» .صدر خيلـي آدم خـوبي اسـت         نه، آقاي بني   «:امام گفتند » .اختيار رؤساي سه قوه، تا دست يك نفر متمركز نباشد كه هر كار خواست بكند              
صـدر در     منظور اين كه از فرمانده كل قوايي آقاي بني        . صدر را عزل كردند     اين تقريباً بيست روز يا يك ماه قبل از آن وقتي بود كه آقاي بني              

ي تنـدي هـم بـه آقـاي           مان زمان، من نامـه    البته در ه  . اول من اطالع نداشتم، بعداً هم كه به ايشان اعتراض كردم به اين شكل جواب دادند               
، هـم   قـدر   فقيـه عـالي   كننده بود، كه گويا در كتاب آقاي ايزدي، كتاب           صدر نوشتم و ايشان هم آن را جواب داد كه اين نامه خيلي تعيين               بني

بـود، مـنعكس شـد و مـورد         صـدر     ي انقالب اسالمي كه مربوط به خـود آقـاي بنـي             هاي آن زمان، از جمله روزنامه       در روزنامه . آمده است 
  .2هايي قرار گرفت ها و تحليل قضاوت

  هاي مردمي تعيين نماينده براي هدايت كمك

هـا انجـام    آن وقتي مردم شهرهاي اشغالي خوزستان، نظير مردم خرمشهر و آبادان آواره شدند، حضرتعالي چه اقدامي بـراي يـاري رسـاندن بـه                  
  داديد؟

آوردنـد؛   هاي زيـادي مـي   مردم هم پول  . ها و راديو تلويزيون تا حدي در اختيارمان بود          روزنامه. ندمخوا  ها را زياد مي     ي جبهه  من روضه 
مـن بـه آقـاي حـاج شـيخ محمـدعلي        گـاهي . آوردند آوردند، پول مي مردم طال مي. هاي جنگ  هم براي آوارگان و هم براي كمك به جبهه        

دادم كه با توجه به       بيست ميليون، سي ميليون تومان پول مي      ) هاي جنگ بود    هاي مردمي به جبهه     كه مسؤول بسيج و هدايت كمك     (رحماني  
يك روز مثالً آقاي شمخاني با يك عده        . دادم  ها هم پول مي     به افراد ديگر و ساير مسؤولين جبهه      . ارزش ريال در آن زمان، مبلغ سنگيني بود       

من آن روز به هر يـك مقـداري پـول بـراي مخـارج نيروهـاي تحـت                  . دهايي بودن   جا كه هر كدام مسؤول قسمت       از افسران آمده بودند اين    
ي مـن در      سرخي هم در اين مسائل نماينده      خدا بيامرزدش، مرحوم آقاي حاج شيخ غالمرضا گل       . نظرشان و وسايلي كه احتياج داشتند دادم      
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بعداً آقاي حاج شيخ محمدعلي رحمـاني،  . كرد مك ميها هم به ارتش و هم به سپاه ك رفت در جبهه دادم، مي هايي به او مي     پول. ها بود   جبهه
ضمناً، در زمـان جنـگ، از       . دادم  هاي زيادي به ايشان مي      ها شد كه براي اين كار ستادي تدارك ديد و براي جبهه پول              ي من در جبهه     نماينده
ايشان . داد، آقاي صياد شيرازي بود      رش مي وآمد داشت و خبرهاي جبهه و اوضاع نيروهاي طرفين را گزا            ي افرادي كه زياد با من رفت        جمله

ها را    تر اين كمك    بيش. گونه مسائل جبهه توجه داشت      تر به اين    وقت دفتر امام، كم     آن. كرد  براي هماهنگي بين ارتش و سپاه خيلي تالش مي        
ها  جا كه در ميان جبهه فرستاده بودند اينها را     آن  ايشان  . حتّي يك وقتي در دفتر امام مقداري دالر و پول جمع شده بود            . آوردند  پيش من مي  
ولي خوب، شـايد چـون مـردم اعتمـاد داشـتند، يـا در راديـو                 . فرستادند  ها پول و امكانات مي      البته افراد ديگري هم براي جبهه     . توزيع شود 

شد كـه مـثالً بـراي         آن هم گفته مي   ها، اخبار     آن  فرستادند و براي تشويق       هاي خود را از اين طريق مي        شد، كمك   تر مطرح مي    تلويزيون بيش 
. آوردنـد   البته براي آوارگان هم مي    . كمك به جبهه از طرف اهالي فالن جا يا فالن فرد، مثالً اين مقدار پول در اختيار دفتر فالني قرار گرفت                    

كـز آن در تهـران بـود، بـه     ولي بعد توسط ستادي كه براي اين منظور تشكيل داديـم و مر      . كرديم  اول جنگ، ما به صورت موردي كمك مي       
  .كرد ها را در حد مقدور برطرف مي آن شد و نيازهاي  هاي مختلف، از ارتش و سپاه و جهاد، كمك مي جبهه

  هاي جنگ ها در جبهه حضور پدر و فرزندان و نوه

ي بـستگان و نزديكـان       گرفـت، حـضور داوطلبانـه       هاي جنگ صـورت مـي       هاي مادي و معنوي كه از سوي حضرتعالي به جبهه           عالوه بر كمك  
از جمله حضور مرحوم . گرديد ي آنان مي گرمي و تقويت روحيه ها و در كنار رزمندگان و بسيجيان، بيش از همه موجب دل حضرتعالي در جبهه

اره مقداري توضيح لطفاً در اين ب. حاج علي منتظري، والد بزرگوار شما، و نيز جناب آقا سعيد، فرزندتان، و ديگر بستگان و نزديكان حضرتعالي           
  .بفرماييد

هـا   رفت و مـدت  هاي جنگ تحميلي مي هاي غرب و جنوب رفتم، مرحوم پدر من نيز مكرراً به جبهه عالوه بر اين كه خود من به جبهه    
 و يك چشم    ها در جبهه فعاليت داشت     سعيد، فرزند اينجانب، نيز مدت    . ماند و به تبليغ و تشويق رزمندگان عزيز اشتغال داشت           جا مي   در آن 

البته با كوشش پزشكان محترم در بيمارسـتاني در تهـران       . خود را در اثر اصابت تركش، به طور كلي از دست داد و گوش او هم آسيب ديد                 
همچنـين،  . كـرد   و احمد آقا، فرزند ديگر من نيز مدتي در جبهه بود و تبليغ مـي              . صورت ظاهر چشم محفوظ ماند و تخليه نشد       ) نژاد لبافي(

ها در جبهه بود و آخراالمر به شهادت رسيد و به دنبال شـهادت او،                ي دختري من نيز مدت     ها و بسياري از بستگان و از جمله ياسر، نوه          نوه
هاي بسياري  ها و نامه ي فيضيه تشكيل شد و آقاي فلسفي منبر رفت و تلگراف ي مفصلي در مدرسه ي قم، جلسه هاي علميه ي حوزه از ناحيه

كـه بـراي شـهادت فرزنـد عزيـزم            چنـان . هاي مختلف كشور بود، براي اينجانب فرستاده شد        ي بزرگان و ارگان     ليت از ناحيه  كه متضمن تس  
ي   به منـزل و حـسينيه      1371هاي زيادي فرستاده شده بود كه متأسفانه در تهاجم وسيعي كه در بهمن ماه                 مرحوم محمد نيز تلگرافات و نامه     

هاي مختلف و ابزار و وسايل صورتي و تصويري و نوارها و بـاألخره آرشـيو                  هاي گوناگون و كتاب     ت و نامه  اينجانب انجام گرفت، تلگرافا   
هاي تسليت نيز به غارت رفت، جز يكي دو نامه كـه بـاقي    اي كه از اينجانب موجود بود، به غارت برده شد و تلگرافات و نامه     چهارده ساله 
  .1مانده است

  ك براي عمليات چريكي در خاك عراقهاي كوچ پيشنهاد تشكيل هسته

هـاي   كرديـد هـسته   ايم، حضرتعالي در يك مرحله پيـشنهاد مـي   كه شنيده اي براي پيشرفت در جنگ داشتيد؟ چنان   استراتژي ويژه آيا حضرتعالي   
  .كوچكي تشكيل و به داخل خاك عراق فرستاده شود تا عمليات چريكي انجام دهند
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ديديم كه بـسياري از نيروهـا و امكانـات مـا بـسيج                مي. تقريباً اواسط جنگ بود   .  كه از جنگ گذشته بود     البته اين بعد از مدتي بود     . بله
هـا قبـل      كنيد، از مـدت     گذاري مي  قدر سرمايه   گفتم شما اين    من مي . شود  ولي در هر عمليات، تلفات بسياري متوجه نيروهاي ما مي         . شود  مي

. دهـيم   رود و ما پنج شش هـزار تلفـات مـي            ريزي كنيد، بعد نوعاً اين عمليات لو مي         ي را برنامه  كنيد تا عمليات    امكانات و تداركات فراهم مي    
دهي كنيـد و      هاي عملياتي پنج شش نفره سازمان      حاال اگر شما بياييد از قبل اين نيروها را آماده كنيد و همين پنج شش هزار نفر را در دسته                   

هـا   آن تري بـه   هاي كاري گيريم و ضربه ي بهتري مي    راق براي عمليات بفرستيد، نتيجه    هاي چريكي مستقل در داخل خاك ع        به صورت گروه  
هـا را ببنـديم، بعـضي مراكـز      آن هاي تداركاتي  ها كمين بگذاريم، راه آن هاي  ها را خراب كنيم، بر سر راه توانيم پل   مثالً ما مي  . توانيم بزنيم   مي

بردنـد، همـان      كردند و از بين مي      ها نصف نيروهاي ما را هم كشف مي         آن  اگر بر فرض    . شكلمهم را منفجر كنيم، و كارهاي ديگري به اين          
در صورتي كه آن طرح عملي      . توانستند وارد كنند    هاي كاري مي   اش براي ما خيلي زيادتر بود و ضربه        كردند، بازدهي   نصف ديگر كه كار مي    

هـا   من اين طرح را با خيلي. گذاري كنند ند و حاضر بودند در اين جهت سرمايهكرد اللهي عراق هم با ما همكاري مي شد، نيروهاي حزب  مي
  .گرفت اما عمالً كاري صورت نمي. كردند ها هم قبول مي آن . مطرح كردم

  جنگ ملت عراق عليه حكومت بعث

  ها در رابطه با مجلس اعلي شكل گرفت، در همين رابطه درست شد؟  كه از عراقيآيا تشكيالت سپاه بدر

مـا  . جنگـد  گفتم اآلن يكي از شعارهاي صدام عليه ما اين است كه با مجـوس مـي        مي. ها هم همين نظر را داشتم       بله؛ در رابطه با عراقي    
هـا   مـا بايـد بـه عراقـي    . ها بگيـريم  آن من گفتم بياييم اين شعار را از . گفتند جنگ عرب و مجوس   ها مي   آن  گفتيم جنگ عراق و ايران، و         مي

گفـتم   هايي كه در ايران بودند، مي من به عراقي. ما با حكومت جابر و متجاوز عراق مخالفيم. خواهيم تصرف كنيم  ما عراق را نمي بگوييم كه 
ي   فارس و ساير كشورهاي عربي آواره هستند، يك سپاهي را تشكيل بدهيد و اگر همه                شما بياييد از اين نيروهاي عراق كه در ايران و خليج          

در . ها با دولت صـدام بجنگنـد    اينراديو تلويزيون هم در اختيار داشته باشند و خود. شوند ي شوند، بيست سي هزار نيرو مي  آور  ها جمع   آن  
وسـيله جنـگ را از        شـوند و بـدين      آنان نيز به شما ملحق مـي        . خصوص در بين شيعيان زياد هستند       عراق هم نيروهاي انقالبي و ناراضي، به      

. ها پـشتيباني كنـيم   آن ها كمك و از  آن رآوريم و بشود جنگ ملت عراق با حكومت بعث، و در حد امكان ما به             حالت جنگ ايران و عراق د     
آقاي حـاج سـيد     . ام و لشكر بدر هم كه تشكيل شد، در همين رابطه بود            اين سنخ مطالب را من در آن زمان به مرحوم امام و مسؤولين گفته             

چـون  .  ولي واقع مطلب اين است كه بعضي از افراد سپاه، دوست نداشتند اين طرح عملي شود    .محمدباقر حكيم و ديگران خوشحال شدند     
خواستند به عنوان فـاتح و قهرمـان جنـگ شـناخته              ها مي   برخي از اين  . ها نيست   آن  ديدند اگر اين عملي شود، ديگر قدرت خيلي دست            مي

اي بـه امـام نوشـتم و بـراي      در اين اواخر هم مـن نامـه    . آيند نبود    خيلي خوش  ها  آن  افتاد، براي     ها مي   شوند و اگر اختيار جنگ دست عراقي      
بعداً من به آقاي    . اين نامه را من دو سه ماه قبل از قبول قطعنامه نوشتم           . چگونگي پايان جنگ طرحي داشتم، ولي امام متأسفانه قبول نكردند         

  .1ام ايد؟ گفتند نه، من نديده ام، شما آن را ديده اي به امام نوشته هجمهور بود، گفتم كه من يك چنين نام وقت رئيس اي، كه آن خامنه

  يك پرسش فقهي در ارتباط با عمليات چريكي

هـاي چريكـي تـشكيل     مطرح است و آن اين كه حضرتعالي پيش از اين فرموديد كه نظر شما اين بود كه در زمان جنگ، گروه   يك سؤال فقهي    
ي برخورد، از نظر فقهي اشكال نـدارد و شـما ترورهـاي بـه ايـن              آيا اين شيوه  .  خاك عراق فرستاده شود    شود و براي عمليات و ترور به داخل       

  كنيد؟ شكل را تأييد مي
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هـاي   هـا انفجـار ايجـاد كننـد، يـا راه            آن    توانستند در اهداف نظامي، مانند صـنايع نظـامي          هاي چريكي مي    البته اين ترور نيست و گروه     
و عمليـات   . قادفـاع عـر     كردند، نه در پشت جبهه و نسبت به مردم بي           ي دشمن عمل مي    يعني در درون جبهه   .  كنند ها را مختل    آن  تداركاتي  

كرد، االّ آن كه اصل مسلم در آن، غافلگيري دشمن بود و به همين خاطر، عمليات در ابعاد                    اين نيروي چريكي با عمليات گسترده فرقي نمي       
زد، چه به صورت جنگ رو در رو و چه به صورت جنـگ چريكـي،                  من در خاك ما به ما ضربه مي       باألخره وقتي دش  . شد  كوچك انجام مي  
  .گردد و عنوان دفاع دارد ها از مصاديق ترور محسوب نمي كرديم و اين بايد او را دفع مي

  طرح ادغام نيروهاي مسلح به دو نيروي نظام و انتظامي

ايم طرحي در اين رابطه تنظيم، و به سران سـه             نظامي، كراراً اظهاراتي داشتيد و حتّي شنيده        نيروهاي مسلح انتظامي و    حضرتعالي در مورد ادغام   
  .تفصيل اين موضوع را بيان بفرماييد. ايد قوه داده

هـايي بـا هـم       ها مربوط به اين بود كه ارتش با سپاه يك درگيـري            بسياري از شكايت  . آوردند  اجماالً از جبهه پيش من زياد شكايت مي       
باألخره تضاد بين اين دو، مـانع از ايـن بـود كـه     . هايي داشتند ها تندي خواستند زير بار سپاه نروند، گاهي سپاهي ها مي  گاهي ارتشي . ندداشت

. هـايي بـود   ها هم بينشان رقابـت  اين. در داخل كشور هم كميته و سپاه و شهرباني و ژاندارمري بودند. اين يك اشكال بود   . جنگ پيش برود  
 ما يك نيروي نظـامي و يـك نيـروي انتظـامي             هطرح من اين بود ك    . اين جهت، من اصرار داشتم كه اين نيروها در هم ادغام شوند           لذا روي   

 و در جلساتي كه با مسؤولين كشور، معموالً هر 1فقيه هم در ضمن يك فصل آمده است اين موضوع در جلد دوم كتاب واليت. داشته باشيم
ضوع را در ميان گذاشتم و چون روش من اين بود كه قبل از جلسه مطالب مهم را براي طرح در جلسه يادداشت ماه يك بار داشتيم، اين مو     

  .2كردم، مطالب مربوط به اين موضوع را در چند محور يادداشت كرده بودم مي

ته بودم، مسائلي را در ايـن زمينـه و    نوش16/7/64ي  اي كه به امام در مورخه در ارتباط با مسائل جنگ، در نامهالبته من پيش از اين هم       
  :در قسمتي از اين نامه آمده بود. گانه در سپاه، يادآور شدم ي فرمان امام مبني بر تشكيل قواي سه نيز در زمينه

رسد در شـرايط جنگـي و آمـادگي بـسياري از افـراد       گانه در سپاه، به نظر مي  ـ در مورد حكم اخير حضرتعالي به تأسيس قواي سه 3«
تـدريج و بـدون    از اول ممكن بـود ارتـش را بـه   . تش براي اخالل و فرار و عصيان، اين تصميم عوارض نامطلوبي را به دنبال داشته باشد              ار

اصالح و آماده كرد و به افراد جـوان         ) نه با اين سياسي عقيدتي فعلي     (گذاري فكري و تربيتي جاذب و صحيح         سروصدا تصفيه، و با سرمايه    
ي تشويق و تقديرها متوجه       ولي متأسفانه همه  . هاي ديني و انقالبي داد، با حفظ بافت و نظامي كه از مزاياي ارتش است               زشو فعال آن، آمو   

روز تحقير شده، و حكم حضرتعالي عـالوه بـر مـشكالت             هاي سياسي موجود در آن شد و ارتش روزبه          ها و جنگ   بازي ي خط   سپاه، با همه  
ي تير خالصي بود كه آخرين اميد ارتش را از جمهوري اسالمي قطع نمـود                 ي پنجاه ساله، به منزله      و تجربه اقتصادي آن و نداشتن ارز كافي       

زماني مخلص به عـرض رسـاندم كـه وجـود دو نيـروي مـسلح              . و فعالً در اين شرايط سخت، نه ارتش دلگرم داريم و نه سپاه مجهز قوي              
بايد براي آينده، ارتش را تصفيه و تربيت و متعهد نمـود            . كشور مشكالت ايجاد كند   مستقل قوي، ممكن است در آينده در اثر رقابت، براي           

و حفظ مرزهاي كشور در قبال هجوم اجانب را به آن محول نمود و بسيج هم نيروي مستقل ذخيره باشد كه در مواقع ضـرورت بـه كمـك     
ولي بـا دسـتور     . تدريج در سپاه ادغام شود      اسداري كند و كميته، به    تدريج به داخل كشور بازگردد و از انقالب پ          ارتش بشتابد و سپاه بايد به     

خصوص خلبانان مـا بـا        اين كه بارها افسران ما، به     . داند  انجامد، خدا مي    ي تزاحم و رقابت ارتش و سپاه به كجا مي           فعلي حضرتعالي، مسأله  
جـا بـه ايـران فـرار نكـرده،       ي مـشكالت آن  يك افسر عراقي با همهاند، ولي تا حال  كوپتر به عراق يا جاهاي ديگر فرار كرده  هواپيما يا هلي  
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البته بعداً يك قسمتي از اين طرح عملي شد و نيروهاي شهرباني            » .1حكايت از دلسردي و عدم اعتماد ارتش ما و دلگرمي ارتش عراق دارد            
همـين اواخـر،    . ادغام شـدند  » هوري اسالمي ايران  نيروي انتظامي جم  «هاي انقالب اسالمي، در يك ديگر تحت عنوان          و ژاندارمري و كميته   

گفت نظر شما در رابطه با شكل اجرايي  فقيه را آورده بود و مي آقاي حاج شيخ عبداهللا نوري كه وزير كشور بود، آمد پيش من، كتاب واليت   
  .كرد اين ادغام چيست و راجع به چگونگي آن مشورت مي

  گزارش مشكالت جنگ به حضرت امام

هـا و   بـست  اندركاران امـر جنـگ، از طريـق حـضرتعالي بـن            ي زيادي از دست    هاي آخر آن، عده     ويژه در سال     به راحل مختلف جنگ،  گويا در م  
  .اي در اين زمينه داريد بيان فرماييد لطفاً اگر خاطره. كردند مطرح مي) تعالي اهللا رضوان(ي جنگ را با حضرت امام  مشكالت پيچيده

تر آقـاي هاشـمي در امـور          بيش. تر در جريان مسائل جنگ بود       جمهور بود، ولي كم     اي با اين كه رئيس      ي خامنه اجماالً در آن اوايل، آقا    
داد كه فالن كار را بكنيد        كرد، آقاي هاشمي هم دستور مي       مثالً آقاي محسن رضايي از جبهه به آقاي هاشمي تلفن مي          . كرد  جنگ دخالت مي  
گرفـت،    ختيارات را به آقاي هاشمي داده بودند، يا اين كه آقاي هاشمي خودش كارها را بـه دسـت مـي                    حاال يا امام اين ا    . يا فالن جا برويد   

آقاي هاشمي خـودش  . شد هاي جنگ در تهران بودم، گاهي راجع به بعضي مسائل تلفن زده مي     اي كه در بحران    من در چند جلسه   . دانم  نمي
ها، نوعاً به من   آن  ف ديگر، مشكالت و مسائل را چه نيروهاي رزمنده و چه فرماندهان             از طر . گرفت كه اين كار را بكنيد يا نكنيد         تصميم مي 
ي اين مـسائل را جمـع         بعد من همه  . اند ايم به حرفمان گوش نداده     گفتند گفته   مي. گفتم برويد به مسؤولين بگوييد      كردند، من مي    مراجعه مي 

كردنـد و   گـاهي بعـضي از فرمانـدهان در كارشـان شـبهه مـي      . كـردم  مطرح ميرسيدم و اين مسائل را  كردم و يك وقت خدمت امام مي     مي
دهند، بـه جـاي امكانـات مـا از نيروهـاي              كنيم، امكانات به ما نمي      ها را فراهم مي    ي كشته شدن بعضي از اين جوان        گفتند ما داريم زمينه     مي

هايي كه تنظيم شده بـود        رود، خيلي از برنامه     هايمان لو مي   رنامهها قوي نيست، ب    ريزي  كنيم، فرماندهي قوي نيست، برنامه      مخلص استفاده مي  
ارتـش و سـپاه بـا هـم     . فرماندهي جنگ خيلـي خـوب نبـود       . دادم  من اين چيزها را به امام انتقال مي       . هاي مردم شهيد شدند     لو رفت و بچه   

نيروهـاي  . خواست زيـر بـار سـپاه نـرود          رتش هم مي  خواست ارتش را يدك بكشد، ا       سپاه مي . رفتند  هايي داشتند و زير بار هم نمي       اختالف
ها آمدند منزل ما و اشكاالتي داشـتند           مثالً يك روز چهل نفر از اين       .سطح پايين و متوسط سپاه هم از دست بعضي مسؤولينشان گله داشتند           

با اين كـه  . ها اين وقت را لغو كرده بودند      آن از امام هم وقت گرفته بودند كه خدمت ايشان بروند، اما مخالفان             . كه اشكاالتشان هم وارد بود    
ها برگشتند رفتند به جبهه و خيلي از          بعد اين . دادند بروند حرفشان را بزنند      ها اجازه نمي    آن  ها قول داده شده بود، ولي به          از طرف امام به آن    

اي كه من به امـام        در همان نامه  . يگري كه وجود داشت   ها، و مشكالت د    بازي ها، از خط   برنامگي  دل پرخوني داشتند از بي    . ها شهيد شدند    آن  
هـاي زيـادي     اشكال مهم اين است كه كارهاي اساسي كشور خالصه شده در چند نفر، با مشاغل و گرفتاري                 «:نوشتم، قسمتي از آن اين بود     

ترين مسأله است و  ي جنگ تحميلي مهم سأله ـ باألخره فعالً م 5... كردند كه دارند، و اي كاش كارهاي مهم را به افراد قوي و اهل محول مي
رود و يكـديگر را قبـول ندارنـد و فعـالً اثـر                يك زير بار فرماندهي ديگر نمي       من مطلعم كه بين ارتش و سپاه هماهنگي وجود ندارد و هيچ           

، و االّ تلفـات زيـاد و        موعظه و نصيحت هم موقت است و جنگ بيش از هر چيز نياز به يك فرماندهي واحدي كه مورد پذيرش باشد دارد                     
اي از وضع جنگ و جبهه و ارتش بااطالع اسـت، چـه مـانعي دارد                 اي تا اندازه    رسد چون آقاي خامنه     به نظر مي  . بازده بسيار كم خواهد بود    

ي را رها و صدر مدتي در جبهه بود، ايشان هم در وقت حمالت، كارهاي تشريفات  چه بني   دار شوند و چنان    فرماندهي حمالت را ايشان عهده    
ي اوضاع از نزديك، بتوانند بسياري       جا با مشاهده    با رعايت تستر و احتياط در جبهه باشند و مستقيماً نظارت و فرماندهي كنند و بلكه در آن                 
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صيب خداوند تبارك و تعالي كمك كند و پيروزي را ن         . تر است   قدرت فرماندهي ايشان از آقاي هاشمي بيش      . از مشكالت را نيز حل نمايند     
  ».1شاءاهللا تعالي ان. لشكر اسالم نمايد

از جبهه  . خواستند كارها را حل كنند      با تلفن مي  . اما ما فرماندهي نداشتيم   . كرد  آمد در جبهه فرماندهي مي      وقت صدام خودش مي      در آن 
ي آن نامـه، ايـن مطلـب را هـم      ادامـه من در . خواستند جنگ را فرماندهي كنند زدند به آقاي هاشمي و ايشان هم گاهي با تلفن مي          تلفن مي 

ولي اگر دو سال قبل، با وسعت نظـر بـه تـذكرات و       . خراش موجود نباشد   در حال حاضر، شايد راهي جز تحمل وضع دل        «: نوشته بودم كه  
هـا از دسـت      رصـت درد دل فرماندهان متعهدد و رزمندگان عزيز، كه متأسفانه اكثر آنان با دلي پردرد به شهادت رسيدند، توجه شده بـود، ف                     

اعتنايي آنان به نظـرات ديگـران،         ولي چه كنيم كه غرور بعضي مسؤولين باال و بي         . شد  رفت بر ما مسدود نمي    شهاي پي  رفت و امروز راه     نمي
ير و  از حدود دو سال پيش تا حال، بسياري از افراد مخلص ارتش و سپاه و نمايندگان مجلس و افراد روشن و بـص                      . جا رساند   كار را به اين   

متعهد، نسبت به تحوالت سپاه و ارتش و روش جنگ و اشكاالت كار گفتند و نوشتند كه از حد خارج بـود و ممكـن بـود از افكـار آنـان                                
ها مشاهده كرده يا از زبان فرماندهان باال و پـايين             ولي كسي به آنان توجه نكرد و نتوانستند درد خود را كه از نزديك در جبهه               . استفاده كرد 

گرفتند، مسؤوليني كه حيثيت خود را نزد حضرتعالي و مردم در مخـاطره     ه بودند، به اطالع حضرتعالي برسانند و هر وقت تصميمي مي          شنيد
  . گذرد چه گذشت و باز هم مي ساختند كه آنان موفق نشوند و گذشت آن ديدند، جوي مي مي

ي  ي دو و سـه     كه بعـد از هـر حملـه و شكـستي، فرمانـدهان رده             هاي زيادي است      اي كوچك از نامه    ي مختصر ضميمه، نمونه    دو نامه 
ام بـا    چـه توانـسته     كننـد و مـن آن       نويسند و با نگراني شديد و شك در مشروعيت كار خود، به اينجانب مراجعه مـي                 ها به اينجانب مي     جبهه

گويند   ولي هنگامي كه مي   . ام  را توجيه كرده   هاي آقايان و فرماندهان باال     انگاري هاي خصوصي و عمومي، خطاها و اشتباهات و سهل          صحبت
هـا را بـه گـردن يكـديگر      انـد، يـا ايـن كـه گنـاه      ايم ولي توجه نكرده ايم و تذكر داده ها را عيناً براي آقايان گفته انگاري واقعيات تلخ و سهل  

دار و متعـد از مـسؤولين سـپاه     فـراد سـابقه  اند، در اين صورت چه بايد كرد و در جواب آنان چه بايد گفت؟ و وقتي كه بعـضي از ا                 انداخته
  گويند به داد سپاه برسيد كه سپاه در حال احتضار است، جواب آنان چيست؟ آيند و مي مي

فهمند، به جاي بررسي دقيق شرايط و عوامل آن و استفاده از تمام نظريات و انتقادات                  معموالً بعد از هر شكستي كه باألخره همه مي        ... 
هاي خيالي و تهديدهاي توخـالي در        ها و پيروزي   واقعيت اند، يك سري خالف    و رزمندگاني كه شاهد قضايا و مصائب بوده       فرماندهان جزء   

شود و تمام قصورات و تقـصيرات   ها مي شود كه باعث تعجب حاضرين در جبهه اهللا داده مي ها تحويل خلق هاي گروهي و نماز جمعه  رسانه
اندازنـد و     كنند و يا به گردن يكـديگر مـي          گونه احساس ترس يا نگراني نمي       و افراد مقصر يا خاطي، هيچ     گيرد    زير پوشش تبليغات قرار مي    

  ».2شود مرتباً خطا روي خطا و شكست روي شكست، نصيب انقالب و مردم مي

تر   د اصالً ما چهار هزار نفر بيش      ايم، بعد در راديو تلويزيون ما گفتن        صدام گفته بود ما چهار هزار از ايران را كشته          مثالً در يك عمليات،   
اتفاقاً همين مطلب را به امام گزارش داده بودند و ايشان در سخنراني خود گفته بودند كه صدام ادعا كرده كه                     . ايم نيرو در آن قسمت نداشته    
بعد از خود جبهه، از بعضي فرماندهان       . ايم ايم، در حالي كه ما چهار هزار نفر در آن منطقه نيرو نداشته             ها را كشته    ما چهار هزار نفر از ايراني     

ايـم و    ما هفتاد هشتاد هزار نفـر نيـرو در آن قـسمت داشـته             . اين مطلب خالف واقع است    «: و كساني كه حضور داشتند، آمدند به من گفتند        
لذا رفتم تهران و به امام      . داشته است ي بعضي از نيروها اثر خيلي بدي         من ديدم اين مسأله در روحيه     » .اند ها شهيد شده    آن  چهار هزار نفر از     

ايم، در حالي كه ايـن مطلـب خـالف           تر نيرو نداشته    فرماييد ما چهار هزار نفر بيش       شما مي . ها را بدون تحقيق نگوييد     آقا اين گزارش  «: گفتم
  ».اند ها گزارش غلط به من داده شود اين بله، معلوم مي«: ايشان گفتند» .واقع است
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مـد  آي كار اين شد كه فاو خالي شد و صـدام    كه وقتي نيروها را از فاو بيرون كشيدند فرستادند طرف حلبچه، نتيجه            ي ديگر اين    نمونه
تصرف حلبچه كار خوبي نبود و باعث شد        . جا از بين برد     بعد به شلمچه حمله كرد و چندين هزار نيرو را هم در آن            . راحتي فاو را گرفت     به

كه گفته شد حدود پنج هزار نفر از مردم محلي در حلبچه كشته   چنان. عام نمايد  جا را با شيميايي قتل      مردم آن جا حمله كند و       كه صدام به آن   
ي  دردي با آنان، يك مجلس سوگواري به نام شهداي حلبچه در مسجد اعظم قـم تـشكيل دادم و از همـه    شدند و من در آن هنگام براي هم 

تـر از   اي نبـود و بـيش   اصالً خالي كردن فاو و فرستادن نيروها به حلبچه كار پختـه        . شركت كردند طبقات و حتّي از دفتر مرحوم امام در آن          
ها اعالم كردند كه فاو هزار و هفتصد رأي داشته و پيـدا بـود                در رسانه .  وقت انتخابات بود   در همان . ي انتخابات قضايا را لو داد       همه، قضيه 

تـر نيـست و باعـث شـد كـه             دهند و اين اعالم، لو داد كه در فاو هزار و هفتصد نيرو بيش                مي كه اين نيروهايي كه در فاو هستند، همه رأي        
ما ميلياردها تومـان در فـاو خـرج كـرده           . صدام حمله كرد و فاو را گرفت، بعد آمد به شلمچه هم حمله كرد و دوباره تا نزديكي اهواز آمد                   

در : رسـاند  ي كالم، به عرض مـي  در خاتمه، با كمال معذرت از اطاله... «: مه نوشتمي آن نا من در خاتمه. بوديم كه همه به دست صدام افتاد  
اثر حساسيت وضع فعلي و پيچيدگي مسائل كشور و انقالب و باالتر از همه، مسائل جهاني اسـالم و مـسلمين از يـك طـرف، و از طـرف                      

 كشور نيز هم كارشـان زيـاد اسـت و هـم در برخـي مـسائل                ي  ديگر كثرت توقعات و انتظارات جهان اسالم از حضرتعالي و سران سه قوه            
لذا بسيار مناسب   . گويند پيغمبر اكرم ده نفر مشاور از قبايل مختلف داشتند           مي. ي امور به آقايان محول شود       شود همه   تخصص ندارند و نمي   

تـدريج    سياسـت، بـا رعايـت تعهـد، بـه     هاي مختلف، از جنگ و اقتصاد و فرهنگ و است حدود ده نفر از صاحبان فكر و بصيرت در رشته     
كننـد، نيـز    خواني مي شناسايي و انتخاب شوند و ضمناً، يكي دو نفر هم از افرادي كه به انقالب و اسالم اعتقاد دارند، ولي از جهاتي مخالف  

ت بحث و فكر داشته باشند انتخاب       البال كه فرص   در ميان آنان باشند تا افكار در اثر برخورد پخته شود و سعي شود از افراد غير شاغل فارغ                  
  ».1ي طرح و خطوط كلي به دولت و مسؤولين اجرايي باشد شوند و كار آنان فقط فكر در مسائل كشور و ارائه

رتبـه حـضور فعـال داشـتند و          اي اتاق جنگ داشت و افسران عـالي        وقت اشكال مهم اين بود كه صدام در هر حمله           حال، در آن   اي علي
جمهور بود، چنـدان در مـسائل         اي كه رئيس    آقاي خامنه . خواست حل شود    ولي در كشور ما مسائل با تلفن مي       . در جبهه آمد    خودش هم مي  

عمـالً آقـاي    . داد  گفتند، بايد انجـام مـي       وزير هم عمالً صاحب رأي نبود و هرچه مي          آقاي ميرحسين موسوي نخست   . جنگ دخالت نداشت  
هـا بـه      آن  كرد،    وزير از سوي خودش كاري مي       حتّي گاهي آقاي موسوي نخست    . شد  د عملي مي  گرفتن  هاشمي و احمد آقا، هرچه تصميم مي      

ها درست    آن  آمد كه آمادگي اجراي آن را نداشتند، يا به نظر             گاهي اوقات كه ارتش و سپاه با هم درگير بودند يا فرماني مي            . رفتند  او تشر مي  
مثالً يكي از فرماندهان سپاه در همان بحران از شلمچه به مـن تلفـن كـرد كـه مـا در فـاو                        . شدند  نبود، افراد سپاه و ارتش به من متوسل مي        

اتفاقـاً در   . شما به تهران بگوييد   . خوريم  جا هم شكست مي     ما امكانات نداريم، اين   . گويند در شلمچه عمل كنيد      ايم، به ما مي    شكست خورده 
كردم و بـه بيـت    من هم گاهي خودم اقدام مي. گفتند  جور چيزها را به من مي      منظور اين كه اين   . شلمچه هم عمل كردند و شكست خوردند      

  .گفتم خودتان با مسؤولين مطرح كنيد كردم و گاهي مي امام و مسؤولين منتقل مي

  كرديد؟ رفتيد و مسائل را مطرح مي كرديد يا اين كه خدمت امام مي ، حضرتعالي مكاتبه ميراجع به اين مسائل

  .2نوشتم گفتم و هم نامه مي رفتم و از نزديك مسائل را مي ل هم خدمت امام ميراجع به اين مسائ

  شد؟ ي مسؤولين هم منعكس مي آيا اين مسائل به غير از امام، به بقيه
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هـا بـه قـم     آن هـا    ولي با من يك ماه يا دو ماه يك بار جلسه داشتند كه بعـضي وقـت  . خودشان در تهران جلساتي داشتند    سران كشور، 
رفتم و در آن جلسات، اين مسائل را مطرح           شد، من به تهران مي      ها كه جلسه پيش امام و در منزل ايشان تشكيل مي            مدند و بعضي وقت   آ  مي
  .كردم مي

  فارلين ماجراي مك

ي مقامـات   هاي داخلي و خارجي انعكاس وسيعي يافت، مـاجراي سـفر محرمانـه             يكي از مسائلي كه در ارتباط با جنگ ايران و عراق در رسانه            
لطفاً بفرماييد آيا حضرتعالي از اين سفر اطالع داشتيد يا خير؟ چه كـساني در ايـن مـاجرا نقـش     . آمدهاي پس از آن بود آمريكايي به ايران و پي 

  داشتند و چگونه خبر آن فاش گرديد؟

اين . ي خريد اسلحه و آدم ثروتمندي بود فر، اهل ايران، دالل و واسطه شخصي به اسم منوچهر قرباني . اين ماجرا، يك جريان سرّي بود     
ي   فـارلين، نماينـده    ايـن شـخص بـا مـك       . با آمريكا و كشورهاي خارج ارتباط داشت      . ها مربوط بود    ي اين   شخص رفته بود خارج و با همه      

. ها را خبر نداشتم     من اين . گيرد  طور كه من شنيدم، دكتر محمدعلي هادي هم از طرف مسؤولين با آنان تماس مي                اين. ريگان، آمده بود ايران   
هـا اسـلحه و       آن  فر براي    او واسطه بوده كه منوچهر قرباني     . مأمور خريد اسلحه هم يك نفر به اسم محسن كنگرلو، يكي از اعضاي سپاه بود              

فر به ضمانت    قرباني. دوسيله با ايران رابطه برقرار كن       خواسته بدين   اين اسلحه و قطعات را آمريكا داشته و آمريكا مي         . قطعات خريداري كند  
بعـد آقـاي    . بايست پول را بدهد، نداده بود و كار آنـان بـه مـشاجره كـشيده بـود                   كنگرلو پول اجناس را داده بود و كنگرلو در وقتي كه مي           

فر، به عنوان  ربانيها را خود آقاي ق آن نويسد كه يكي ده صفحه و ديگري نوزده صفحه بود و فتوكپي             فر دو تا نامه به آقاي كنگرلو مي        قرباني
آبادي براي من فرستاد و در واقع با نوشتن اين دو نامه، جريان را لـو                  ي مرحوم آقاي اميد نجف      مقام رهبري هستم، به وسيله      اين كه من قائم   

عد از اين كه ايـن      ب. البته محسن كنگرلو هم يك واسطه بوده      . هايي كه به او داده بود عمل نكرده بود         چون آقاي محسن كنگرلو به وعده     . داد
فر به تهران  فارلين و هيأت آمريكايي با قرباني چنين جريان و قرارداد و ارتباطي بوده است و مك      تازه فهميدم كه يك   ها دست من رسيد،       نامه
م شد پاي اسرائيل اي هست و در اين ميان معلو ها حرفشان شده بود، من فهميدم كه چنين قضيه  باألخره چون اين  . اند اند و سالح آورده    آمده

. ي اسرائيلي با عراق بجنگيم     هم در ميان بوده است و اصالً اشكال من اين بود كه چرا بايد كار به جايي برسد كه ما خواسته باشيم با اسلحه                       
 كـرد و    فارلين را به من نگفتيـد؟ خيلـي تعجـب          ي مك   بعد آقاي هاشمي رفسنجاني كه پيش من آمد، من به او اعتراض كردم كه چرا قضيه               

قصد داشـتيم ايـن قـضيه را        «: گفت» چرا اين قضيه را به من نگفتيد؟      . از هر كجا فهميدم   «: گفتم» شما اين قضيه را از كجا فهميديد؟      «: گفت
ا ها ناراحت بودند كه چـرا مـن ايـن مـسائل ر              آن  كنيد و     باألخره من اعتراض كردم كه چرا خودسرانه اين كارها را مي          » .بعداً به شما بگوييم   

  .1ام فهميده

  آيا در جلسات سران، اين مسأله مطرح نشده بود؟

هـا را     آن  فر به محسن كنگرلو، كـه فتـوكپي          يي اعتراض منوچهر قربان     ماجرا را از دو نامه    . در آن جلسات كه من بودم، مطرح نشده بود        
  .براي من فرستاده بود، باخبر شدم

   يا نه؟در جريان اين معامله بودند) ره(آيا مرحوم امام 
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 بـه بيـت     مولي من پس از آن كه اين جريان را شـنيدم، رفـت            . در جريان اين مسأله بودند يا نه      ) ره(دانم كه مرحوم امام       من درست نمي  
از هـر جـا، بـاألخره       «: او خيلي تعجب كرد كه شما از كجا در جريان قرار گرفتيد؟ گفتم            . مرحوم امام و جريان را براي حاج احمد آقا گفتم         

: گفـتم » .آورند اين خبرها را بنويسيد و براي امام هم بفرستيد           خوب، گاهي اين اجنه كه براي شما خبر مي        «: گفت» .اند به من خبر داده   اجنه  
دانم، خيلـي ناراحـت       ي اين جريان را مي      ولي آقايان از اين كه من به طور كامل همه         » .گونه نيست كه من در جريان قرار نگيرم         باألخره اين «

  .بودند

آبادي، ارتباطي وجود نداشت و اين جريان يك  فارلين و جريان سيد مهدي هاشمي و دستگيري آقاي اميد نجف به نظر شما، آيا ميان جريان مك
  حساب جناحي نبود؟ تصفيه

زل مـا  وقت روي تلكس من هايي كه در آن و االحتمال خفيف الموونه، و بعضي اخبار پشت پرده و بعضي تلكس        . چيز محتمل است    همه
. ها منعكس شده بود ي آوردن اسلحه از اسرائيل هم براي ايران در يكي از اين تلكس      و قضيه . كرد  شد، حكايت از اين ارتباط مي       منعكس مي 

  .1و العلم عند اهللا

 در جريـان آن قـرار    كند و اين مسأله را براي مردم افشا كند، شما    آقاي هاشمي رفسنجاني در مقابل مجلس سخنراني      چند وقت پيش از اين كه       
  گرفتيد؟

مقـامي    فر پيغام فرستاد كه قرار است شما را از قائم          البته بعد از مدتي هم همان آقاي منوچهر قرباني        . به طور دقيق مدت آن را ياد ندارم       
 و اطالعاتي داشته است و هايي با جاهايي داشته او يك ارتباطشود كه   معلوم مي . مدتي قبل از جريانات بركناري و مسائل آن بود        . عزل كنند 

 اتفاق افتاد، تـصميم خـود را گرفتـه    68 كه در فروردين ماه 8/1 و   6/1ي    ها پيش از نامه    داد كه آقايان مدت     و اين نشان مي   . خبر بوديم   ما بي 
از جملـه در    . لني شده بود   ع 68ها قبل از جريان سال        آن  حتّي تحركات   . ي ذهني براي امام هم فراهم كنند        بودند و در تالش بودند كه زمينه      

جماراني و زيارتي را هم تحريك كردند كـه آن           كه بعضي از دوستان قديمي ما، يعني آقايان مهدي كروبي و امام           ) 29/11/67(همان ايام بود    
 را هـم كـه بـا        كه شنيدم، بعضي از افراد منسوب به بيـت اينجانـب            ي تند و سراپا كذب و تهمت را خطاب به اينجانب بنويسند و چنان               نامه

احمد آقا رفيق و مرتبط بودند، به مالقات مرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغي را عليه من و بيت من به امام گـزارش بدهنـد، و شـنيده         
تحـت تـأثير   لـه را   ي خود را نزد امام به زمين زده و با حالت گريه و انابه، معظـم  شد كه بعضي از آقايان به عنوان اعتراضي عليه من، عمامه       

  .اند قرار داده

  ي جنگ و وارد نشدن در خاك عراق پيشنهاد خاتمه

 را 598ي  حضرتعالي از چه وقت در نظر داشتيد كه جنگ خاتمه پيدا كند و از چه وقت مرحوم امام نظرشان بر اين قـرار گرفـت كـه قطعنامـه             
  بپذيرند؟

ولي وقتـي كـه   . ها را از كشور بيرون كرد آن مه اين بود كه بايد جنگيد و آن زمان كه صدام كشور ايران را اشغال كرد، ما نظرمان مثل ه         
ي داخـل شـدن در خـاك عـراق را             خصوص ارتـش، انگيـزه      ها را بيرون رانديم، احساس كرديم كه نيروها، به          خرمشهر را فتح كرديم و اين     

ولي حاال اگر بخواهيم در خاك عراق بـرويم، ايـن           . ن كنيم ما تا حاال جنگ كرديم كه دشمن را از كشورمان بيرو          : گفتند  خودشان مي . ندارند
خواهيد بكنيـد، حـاال وقـتش اسـت و            روي همين اصل هم من همان وقت پيغام دادم كه هر كاري مي            . كشورگشايي است و انگيزه نداشتند    
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. كشيدند و شرايط آماده بـود       هم مي دادند و منت ما را        آن روز حسابي براي غرامت به كشور ما پول مي         . حمله كردن به عراق درست نيست     
باألخره من از همان وقت نظرم اين بود كه جنگ را به            . كنيم  گيريم، صدام را نابود مي      رويم عراق را مي     كردند كه اآلن مي     ولي آقايان فكر مي   

ولي . ردم و همكاري هم داشتم    ك  ها مي   من هم كمك به جبهه    . ولي خوب، رهبري با امام بود و نظر ايشان مقدم بود          . يك شكلي خاتمه دهيم   
اين نامه، دو سه مـاه قبـل از   . اي به امام نوشتم و باز ضرورت توقف جنگ را يادآور شدم ي پنج صفحه وقتي كه فاو را گرفتند، من يك نامه     

چه را از دسـت     بعـد كـه مـا شـلم       . هاي معارض گذاشته شود     ي خود عراقي   ي جنگ به عهده     من معتقد بودم كه ادامه    . 1پذيرش قطعنامه بود  
اهللا موسوي اردبيلي به قم آمدند و راجع به پذيرش قطعنامه صحبت كردند و گفتند بـراي امـام    داديم و جريان قطعنامه مطرح شده بود، آيت       

اسـت و  من گفتم اين كه صد و هشتاد درجـه عقبگـرد       . ي جنگ نيستيم و ايشان بناست قطعنامه را بپذيرند          اند كه ما قادر به ادامه      ثابت كرده 
بس را قبول كنيم و بعد آنان وساطت         پيشنهاد دادم كه به جاي پذيرش قطعنامه، خوب است سران كشورهاي اسالمي از ما بخواهند كه آتش                

قذافي هم توسط سعد مجبر، سفير سابق ليبي، به من پيغام داده بـود كـه مـا                  . ها قضيه حل شود، نه به دست سازمان ملل          آن  كنند و به دست     
و بعـد از ايـن      . كننـد رهاي اسالمي خودشان اين مـسأله را حـل          نظر من اين بود كه كشو     . ي جنگ وساطت كنيم    تيم براي خاتمه  حاضر هس 

خـورده قلمـداد     دانـست و مـا را شكـست         كرد و خودش را فاتح جنگ مـي         قضايا ديديم كه صدام چقدر از موضع باال با مسأله برخورد مي           
خواهيد صلح كنيد و يا معامله كنيد و پول و غرامت             رمشهر فتح شد، به مسؤولين پيغام دادم كه اگر مي         باألخره من همان موقع كه خ     . كرد  مي

هايي درست  ها رفتند يك مثلثي بعد عراقي» .فالني بوي دالر به مشامش خورده است«: شنيدم بعضي گفته بودند  . بگيريد، اآلن وقت آن است    
يك پيام گرفتنـد بـراي مـردم بـصره، كـه اي مـردم بـصره از        ) ره(خواهيم برويم به بصره، از امام  كردند و آقايان هم به اين عنوان كه ما مي    

و اما پذيرفتند كه پيـام اشـتباه        . خندند  ها به ما مي     آن  من بعداً به امام گفتم آخر اين پيام چه بود كه شما داديد،              .... نيروهاي ما استقبال كنيد و    
  .بوده است

ها هم نوعاً  كاري هم از پيش برده نشد و متأسفانه عراقي.  مرتب از طرفين كشته شد. خرمشهر، مرتب شهيد داديمباألخره ما بعد از فتح
از دو  . كردنـد   ها را تيربـاران مـي       آن  خواستند بيايند،     اگر هم نمي  . آوردند  ها مي   گرفتند و به زور به جبهه       جوانان شيعه را از كربال و نجف مي       

بعد از فتح خرمشهر، هشت نفـر       . آوردند كه با ما بجنگند      ها را مي    سه چهارم عراق شيعه هستند و همين بچه       . شدند ها كشته مي   طرف، شيعه 
ها اصرار داشتند كه  اين. ياسر عرفات بود، احمد سكوتوره بود، ضياءالحق بود. از سران كشورها آمدند پشت سر امام در تهران نماز خواندند

توانـستيم   ها قبول شده بـود، مـا در موضـع بـاال بـوديم و مـي            آن  همان وقت اگر وساطت     . ي امام قبول نكردند   ول. امام جنگ را پايان بدهند    
ولي متأسفانه آن فرصت را از دست داديم، تا آن وقتي كه به امام گفتند ما ديگر هـيچ امكانـات و                      . خسارت بگيريم و عراق را محكوم كنيم      

ي   ولي طرفداران ادامه،البته قولي هم هست كه خود امام مايل به ختم جنگ بودند. نامه را بپذيرندنيرويي نداريم و ايشان مجبور شد آن قطع       
  .2جنگ، نظر خودشان را به ايشان تحميل كرده بودند

  ي جنگ با وساطت كشورهاي اسالمي، نه توسط سازمان ملل پيشنهاد خاتمه

  .بود؟ مقتضي است تفصيل آن را بيان فرماييدي جنگ توسط سران كشورهاي اسالمي چه  پيشنهاد خاتمهجريان 

توانيم جنگ را ادامه بدهيم  جا پيش من، گفتند براي امام ثابت شده كه ما نمي اهللا موسوي اردبيلي آمدند اين در اين اواخر، يك روز آيت    
مقام   چون آن موقع من هنوز قائم     . مي مسؤولين صحبت شده است كه فالني را در جريان بگذاري            و بناست قطعنامه را قبول كنيم و در جلسه        

آقاي موسوي، تقريباً يك سال اسـت كـه صـدام    «: من يكدفعه جا خوردم، گفتم. ايم كه شما را در جريان بگذاريم  حاال ما آمده  . رهبري بودم 
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بپـذيريم؟ ايـن صـد و هـشتاد         حاال ما يكدفعه بياييم قطعنامه را       . كرديم  كرديم و مسخره مي     گفت قطعنامه قطعنامه، و ما قبول نمي        مرتب مي 
اسد هـم    تاكنون چند دفعه قذافي براي من پيغام داده است، حافظ         . به نظر من، به جاي قبول قطعنامه اين كار را بكنيم          . گرد است  درجه عقب 

فارس   آمريكا در خليجنمايندگاني از ليبي و سوريه و الجزاير در سازمان ملل جريان هواپيماي مسافربري ما را كه توسط. آيد قطعاً بدش نمي
هـاي تهـران را مطـرح كننـد و از مـا بخواهنـد كـه بـراي                    باران اند و جريان موشك    سرنگون شده و دويست و نود نفر مسافر آن شهيد شده          

بـس و در ايـن وسـط     بس را بپذيريم و خود اين سه كشور نمايندگانشان را بفرستند براي نظارت بـر آتـش         گيري از اين حوادث، آتش     پيش
ولـي  . صلح بشوند و به اين ترتيب، كشورهاي اسالمي بين ما و عراق را صلح داده باشند و ضمناً، ما به كشورهاي اسالمي بها داده باشـيم                         م

ايـن را مـن بـراي آقـاي موسـوي           » .كنند  اگر ما قطعنامه را بپذيريم، ريش و قيچي دست سازمان ملل است، به هر شكلي خواستند عمل مي                 
يكي دو روز بعد اعالم شد كه قطعنامه پذيرفتـه          » .كنم  روم اين پيشنهاد را مطرح مي       من مي . پيشنهاد خوبي است  «: شان گفت اي. اردبيلي گفتم 

» .ها گذشته بود ديگر كار از اين حرف«: گفت» آقاي هاشمي، پس پيشنهاد من چطور شد؟«: من به آقاي هاشمي تلفن كردم گفتم . شده است 
مقـام وزيـر    قائم(محمد بشارتي  آقاي علي . الشرع به تهران آمده و اصرار كرده بود كه با من مالقات داشته باشد              روغ فا اتفاقاً بعد از چند روز،    

. آمد) وزير خارجه (باألخره ايشان با آقاي واليتي      . اي دارد؟ بعد باز تلفن زدند      من گفتم آخر چه فايده    . تلفن زد كه ايشان را بياورد     ) خارجه
از . ايشان خيلي خوشش آمد و بعد رفته بود سوريه، گويا جريان را به حـافظ اسـد گفتـه بـود                .  پيشنهاد خودم را گفتم    من جريان قطعنامه و   

  .ها فرستاده شد آن جا گفته بودند نوار آن جلسه را براي ما بفرستيد بياورند، كه توسط وزارت امور خارجه براي  آن

  هاي فراوان جنگ هشت ساله و خسارت

  .ي ايران و عراق مطلب ديگري داريد، خواهشمنديم بيان فرماييد هاي جنگ هشت ساله راجع به خسارتحضرتعالي اگر 

هاي مالي جنگ هشت ساله، بسيار زياد بود و عالوه بر تلف شدن ابزار و ادوات جنگي، به اغلب شـهرهاي غربـي و در ايـن                            خسارت
تـر از     كـه گفتـه شـد، خـسارات بـيش           هاي فراواني وارد شد و چنان      ا خسارت ه اواخر به بسياري ديگر از شهرها و كارخانجات و پااليشگاه         

هـاي انـساني     چه مهم اسـت، خـسارت       ولي آن . اند ها را دقيقاً تخمين زده     البته متصديان جنگ البد خسارت    . دويست ميليارد دالر بوده است    
هـاي   شـده  هاي با ايمان و اخالصي كه سـاخته         چه جوان  ي جنگ ناخوانده بود؛ آن هم      صدها هزار شهيد و معلول و اسير، ثمره       . جنگ است 

يم وها به مقدار پـول و دالر قابـل تقـ    آن يك از   انقالب اسالمي بودند و چه نيروهاي حوزوي و دانشگاهي و اساتيدي كه ارزش انساني هيچ              
اي جـز    ، جنگ يك ضرورت بود و چـاره       هايي از كشور ما در تصرف عراق قرار گرفته بود          البته تا دو سه سال اول جنگ كه قسمت        . نيست
هاي جنـگ    ي خسارت  ي جنگ بوديم و مطالبه      بسياري از افراد و از جمله خود من، مخالف ادامه         ولي پس از فتح خرمشهر،      .  نداشتيم جنگ

هـا   ترين خسارت  و بيشولي با ذهنيتي كه براي مرحوم امام درست كرده بودند، جنگ ادامه يافت. داديم نيز ميسر بود و اين معنا را تذكر مي        
انـد و    ي آن بـوده     اند، ولـي ديگـران مـصر بـر ادامـه           ام خود امام هم مخالف جنگ بوده       البته من شنيده  . مربوط به اين قسمت از جنگ است      

  .هاي ابزاري و مالي آن بود تر از خسارت هاي انساني جنگ مهم گونه كه گفتم، خسارت همان

 را در رابطه با ختم جنـگ        1367 تير ماه    25ي    ي جنگ نداريم و ايشان نامه       د كه ما قدرت بر ادامه     باألخره وقتي به مرحوم امام ثابت ش      
له، از مـردم دعـوت كـردم در راهپيمـايي             ي زهر بود، من به عنوان حمايت و تجليل از معظم           مرقوم فرمودند و به تعبير ايشان نوشيدن كاسه       

ي مردم راهپيمـايي عظيمـي در ايـن روز انجـام             وز واليت بود، شركت نمايند و از ناحيه       بيعت مجدد با ايشان، در روز عيد غدير خم، كه ر          
  .1گرفت
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فـارس هواپيمـاي مـسافري جمهـوري اسـالمي ايـران در        در اواخر جنگ تحميلي هم كه از طرف نيروهاي آمريكايي مستقر در خلـيج          
هادت رسيدند، در اين رابطه من پيامي خطاب به مرحوم امـام            ي دويست و نود سرنشين آن به ش         فارس مورد حمله قرار گرفت و همه        خليج

  .1هاي آن زمان پخش شد له هم جواب دادند و هر دو در رسانه فرستادم و معظم

  يادي از حجةاالسالم حاج سيد عباس قوچاني

ي   فضال و مبارزين حوزه   آن مرحوم، يكي از     . جا مناسب است يادي از مرحوم حجةاالسالم آقاي حاج سيد عباس قوچاني بكنم              در اين 
منبر ايشان جذاب و جالب بود و لذا مردم . ي مشهد بود و هنگامي كه من در طبس تبعيد بودم، به ديدن من آمد و در طبس منبر رفت     علميه
 ديگـر ايـشان را      از آن زمان، مـن    . آباد دعوت كردند    آباد كه به طبس آمده بودند، خيلي به ايشان عالقه پيدا كردند و ايشان را به نجف                  نجف

ولي پـس از مـدتي بـين        . كرد  هاي جديد انقالب همكاري مي     نديدم تا اين كه انقالب شد و ايشان از قرار مسموع، با آقاي طبسي در ارگان               
زمـان  به قم كه آمده بود، خواسته بـود بـا مـن مالقـات كنـد و معمـوالً                    . ايشان تصميم گرفته بود به جبهه برود      . آنان اختالفي پيدا شده بود    

يك روز قبل از ظهر آمدند و به من گفتند سيد عباس نامي تقاضاي مالقات كرده است و من بر حسب معمول                . هاي من عصرها بود    مالقات
باشم و اين كاغذها را دادند        پس از ساعتي آمدند و به من گفتند ايشان رفتند و گفتند من عازم جبهه مي               . گفتم بگوييد عصر تشريف بياورند    

اند و خيلي ناراحت و متأسف  ها را مالحظه كردم، متوجه شدم ايشان آقاي حاج سيد عباس قوچاني بوده وقتي كه من نامه. ما بدهيمكه به ش
هـايي    تر نامـه    بيش. پس از چندي خبر شهادت ايشان از جبهه آمد و بر تأثر من افزوده شد              . شدم كه قبالً ايشان را نشناختم و مالقات نكردم        

 اسـت   ٭٭٭ها هست كه به ضرر آقاي         آن  وري در   ج در ساواك بود كه من ديدم مطالب نا        ٭٭٭ي آقاي    ه بود، فتوكپي پرونده   كه ايشان آورد  
هاي بسياري از افراد وجود  زيرا توجه داشتم اين قبيل امور در پرونده و بازجويي. ها را پاره كردم آن و باألخره من براي حفظ حيثيت ايشان، 

  .كنند كنند، افراد را از هستي ساقط مي ي اشخاص پيدا مي ترين چيزي را كه در پرونده آقايان كوچكولي متأسفانه . دارد
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  سويه در دو كتاب رنجنامه و خاطرات سياسي تبليغات يك

اتي عليه شما مطرح شده و در سطح وسيع انتشار          شهري، اتهام  ي آقايان سيد احمد خميني و ري        در دو كتاب رنجنامه و خاطرات سياسي، نوشته       
به نظر شما، . اطالعند هاي شما بي اي كه مردم از پاسخ گونه دفاعي به حضرتعالي داده نشده است، به گونه ي هيچ  ولي در مقابل اجازه .يافته است 

  د؟كنن گونه برخوردها چيست و گردانندگان اين قضايا چه اهدافي را دنبال مي علت اصلي اين

در هيچ جاي دنيا يك چنين چيزي را سراغ : نامه و خاطرات سياسي را مطرح كرديد، من اين مطلب را عرض كنم          ي رنج   حاال كه مسأله  
ها را وا دارند رنجنامه را چاپ كنند و در تيـراژ زيـاد تكثيـر           ي روزنامه   نداريد كه بيايند دو تا كتاب عليه كسي بنويسند و منتشر كنند و همه             

هاي  خواهند در روزنامه ي انقالب جدا چاپ كند، و هرچه مي     چه نقل شد صد هزار نسخه چاپ كند، كميته          دفتر تبليغات بر حسب آن    كنند،  
اي جرأت نكنـد نـامي    ها دروغ است و هيچ جريده حتّي نتواند بگويد اين  . كشور بنويسند و آن فرد مورد اتهام، حتّي يك كلمه نتواند بگويد           

مقام رهبري نه، يـك عـالم نـه، آيـا يـك               حاال من قائم  .  كسي يك چيزي هم بنويسد، قاچاق باشد و مورد تعقيب قرار گيرد            از او ببرد و اگر    
. اسمش هم حكومت عدل اسـت     . ترين كارهاست كه در اين جمهوري اسالمي شد        انسان عادي و شهروند اين كشور نيستم؟ اين از ظالمانه         

در صـورتي   . ها دروغ و شانتاژ است و پشت صحنه، اغراض ديگري در كار بوده اسـت                 از اين حرف   هنوز هم ما نتوانيم بگوييم كه بسياري      
لن تقدس امه اليؤخـذ للـضعيف فيهـا حقـه مـن             «: فرمود) ص(فرمايد پيغمبر     ، مي 1البالغه آمده است    كه در نهج    ، چنان )ع(كه حضرت علي    
به همـين دليـل     . خود در مقابل قوي بدون لكنت دفاع كند، مقدس نخواهد بود          امتي كه نتواند فرد ضعيف در آن از حق          » .القوي غير متتعتع  

 خواندم كه آقـاي جنتـي در         ديروز من در روزنامه   . هم اگر جمهوري اسالمي بر اين منوال بخواهد پيش برود، عاقبت خوبي نخواهد داشت             
در صـورتي كـه در   » .كننـد   ظالم مخالفند و با ظالم جداً مبارزه مي   اي، با ظلم و     اهللا خامنه   رهبر انقالب، آيت  «: هاي نماز جمعه گفته بود     خطبه
ي مـا را محاصـره        ها، بيش از پنج ساعت منطقـه و خانـه           اهللا حسينيان، شبانه آمدند اين     ، حدود هزار نفر به فرماندهي آقاي روح       1371بهمن  

ي محله ايجاد كردند، هنوز هم كه هنوز است وسـايلي            چيز را غارت كردند، هستي ما را غارت كردند، رعب و وحشت در همه               كردند، همه 
روز بـه او   اند و آن كسي هم كه فرمانده اين عمليات بوده، به جاي اين كه به عنوان ظالم با او برخورد كنند، روزبه          اند نداده  جا برده   كه از اين  

جا در دنيا مثل كشور ما آزادي نيست، محاكمات علني  چهي«: گويد ي قضائيه است، دائم مي      آقاي يزدي كه رئيس قوه    . دهند  مقام و قدرت مي   
خواهنـد او را   كنند، بعد هم هرچـه مـي   بينيم افراد را سري محاكمه مي خوب، ما كه مي» .گيرند و هيأت منصفه هست است و افراد وكيل مي   

  دانند دروغ است؟ زنند كه خودشان مي هايي مي آقايان چرا حرف. كنند محكوم مي

كردنـد،    ها در جامعه القا مي     ها و تريبون    ي روزنامه    و جزوه و به وسيله     باساس را با چاپ كتا      هاي بي   كه اتهامات و دروغ    در همان ايام  
  .2جواب ماند اش بي اي به آقاي يزدي نوشت كه طبق معمول، نامه احمد آقا، فرزند من، نامه

هاي دروغي است و كارهاي غلطي اسـت، بـراي ايـن كـه قداسـت        دانستم كه شعار    كردم و مي    چه را كه درك مي       آن من گناهم اين بود   
ولـي  . نوشـتم، بلكـه از آن جلـوگيري شـود           گفتم و به مرحوم امام مي       ها را مي    جمهوري اسالمي و قداست امام و روحانيت باقي بماند، اين         

گذاشـته بـودم كـه جمهـوري اسـالمي اسـت و        من بنا را بر ايـن       . كردند  سوزانه را طور ديگري تفسير مي      هاي دل   متأسفانه آقايان اين حرف   
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خواهند اسـمش را سـادگي بگذارنـد،          حاال مي . ها و اهداف ديگري در كار است        صداقت و رفاقت در كار است، نه اين كه اغراض و دست           
  .بگذارند

لـه، امـام از دسـت ايـن         شهري آمد در تلويزيون مصاحبه كـرد كـه ب          آقاي ري . مدارس ما را كه از بين بردند، از بهترين مدارس قم بود           
هـا   آن تفاوت در قم بود كه اصالً اسـم آقـاي خمينـي هـم در            قدر مدارس مخالف انقالب يا بي       در حالي كه اين   . مدارس ناراحت بوده است   

هـاي خـوب و     مـه همه برنا   ها مدارس خوبي بود، اما مدارس ما با آن          آن  به نظر آقايان    .  بفرستند  قدغن بود و حاضر نبودند افرادي را به جبهه        
شـما اگـر روي مـدارس مـا نظـر           : اعزام به جبهه و شهيد كه داشت، مورد اشكال امام بود؟ من يك نامه به امام نوشتم كه در آن آمـده بـود                       

اصـالً  . پرسـيد  هـا را از مـن مـي    آن پرسيديد، خوب بود احمد آقـا وضـعيت    گفتيد، يك كلمه از من مي داشتيد، خوب بود يك بار به من مي 
اندازند، دادگـاه ويـژه در     ها را كه راه مي      رسد اين برنامه    اآلن هم به نظر مي    . كردند  رس ما جايي بود كه از اهداف و نظريات امام دفاع مي           مدا

شوند و  ها از خارج از اين تشكيالت هدايت مي  ي اين   كند و گويا همه     ها همراهي مي    آن  رأس آن است و يك خط مهمي هم در اطالعات با            
  .باشد ها هم انتقام گرفتن از انقالب و انقالبيون مي آن ام هدف تم

اي داغون   ها را به يك بهانه      ي اين   بينيم كه دانشجويان خط امام كه سفارت آمريكا را به تصرف خود درآوردند، همه               در همين روزها مي   
ش اساسي داشتند و پيش از پيروزي انقـالب محكـوم بـه    ها را بازداشت و زندان كردند، افراد ديگري كه در انقالب نق   آن  بعضي از   . كنند  مي

آخرش هم بـسا معلـوم      . شوند  شود، از كار بركنار مي      سازي مي  ها پرونده   هاي مختلف براي اين    به بهانه . زندان ابد بودند، كتك خورده بودند     
ب نقـشي نداشـتند، از نيروهـاي انقـالب     خواهند به دست كساني كه در انقال   مي. هاي ديگري در اين قضايا بوده است        خواهد شد كه دست   

  .انتقام بگيرند

فقيه، يك فصل     من خودم در كتاب واليت    . اساسي است   ايد، حرف بي   زنند كه شما با كل اطالعات مخالف بوده         ها مي   اين حرفي كه اين   
هاي خوب هم     بچه. ري است اصل تشكيالت اطالعات يك چيز ضرو     . ام مستقل راجع به مبحث استخبارات كه همان اطالعات است، آورده         

اطالعـاتي كـه گرداننـدگان آن عاقـل و متـدين و      . اطالعاتي كه ما توقع داريم، اين كه از روي اسـلوب صـحيح باشـد         . در اطالعات هستند  
ـ  سوز باشند، موازين شرع را رعايت كنند و با آبروي افراد بازي نكنند؛ نه اين اطالعاتي كه آقايان درست كرده باتجربه و دل   د و بـه عنـوان   ان

اطالعات بايد كارش   . كنند  سازي مي  هاي واهي براي بزرگان پرونده     كوبند و به بهانه     هاي خوب و نيروهاي انقالب را با آن مي          ار، بچه زيك اب 
ـ       ي مخوف و پيچيده    اطالعات يك سازمان دربسته   . ي شئون كشور    رساني باشد، نه دخالت در همه      فقط اطالع  ي از  اي شده بود كه هيچ نيروي

المـال كـشور در      حسابي كه از بيت     ي بي  اطالع بودند و عالوه بر بودجه       خارج آن، حتّي مرحوم امام، بر آن نظارت نداشت و از داخل آن بي             
و در حقيقت اطالعات دولت مستقلي شده بود كه بـه هـيچ مقـامي               . زدند  شد، دست به تجارت و معامالت كالن مي         اختيار آنان گذاشته مي   

  .كند اي كه به عهده دارد، بر كار آن نظارت نمي كنند و مجلس، بر خالف وظيفه بود و متأسفانه اآلن هم به همين صورت عمل ميگو ن پاسخ

خـواهيم    گفتند مـي    ها مي   آن    .ي او، نيروهاي خوب را سركوب كنند       خواستند به بهانه    ي سيد مهدي بهانه بود و مي        در آن زمان هم قضيه    
دانستم كه قـضيه از       من مي . هايي كه به امام و ديگران نوشتم، يك مقدار آن را محدود كردند               با همين نامه   منكنيم و   سيصد نفر را بازداشت     

هـا   من به آقاي كروبي گفتم شما برو بـا ايـن         » .ها مالقات كنند    شما افرادي را بفرستيد در زندان با اين       «: يك بار امام فرمودند   . چه قرار است  
خـود آقـاي    . گذاشتند كه اين قضايا روشن بـشود        ها هم نمي    آن  البته  . ولي ايشان نرفت  .  حق اين افراد ضايع نشود     مالقات و صحبت كن كه    

بـاألخره  . هـا رسـيدگي كنـد      باألخره اين مسائل هست تا خداوند عالم يك روزي بـه ايـن حـساب              . شهري و ديگران پشت قضيه بودند      ري
  .گيرد ها انتقام مي آن كند و از  كنند، حاال در اين دنيا يا در آخرت، رسوا مي خداوند افرادي را كه با آبروي مردم بازي مي
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  ي سيد مهدي هاشمي  برداري از قضيه بهره

سؤالي كه مطرح اسـت، ايـن   . شود برداري زيادي عليه شما شده است و مي آبادي، بهره ي سيد مهدي هاشمي و اتهام قتل مرحوم شمس         از قضيه 
شناختيد و چگونه بـه وي اعتمـاد كرديـد؟ چـرا در مراحـل مختلـف از وي دفـاع                       ه زماني سيد مهدي هاشمي را مي      است كه حضرتعالي از چ    

قدر بزرگ شد و به عنوان محور تبليغات عليه شما و ديگر منسوبين به شـما                  كرديد و به طور كلي، اصل قضيه چه بوده و چرا اين مسأله اين               مي
  .تري در اين زمينه بفرماييد بيشمطرح گرديد؟ اگر امكان دارد، توضيح 

ها فرزندان مرحوم حجةاالسالم آسيد محمـد         باشد و اين    ، برادر آقاي سيد هادي هاشمي است كه داماد من مي          آقاي سيد مهدي هاشمي   
ي ايـشان    هام نزديك حجر   ي بزرگ بودم، حجره    ي جده   آن موقع كه من در سنين نوجواني در اصفهان، در مدرسه          . هاشمي قهدريجاني بودند  

هـاي   من معموالً اشـكال   . گذاشتم و ايشان هم به من لطف و عنايت داشتند           من به ايشان احترام مي    . بود و ايشان مرد فاضل و موجهي بودند       
 مـن از آن زمـان بـا ايـشان         . كردم  ي علمي مي   من خيلي از ايشان استفاده    . حق استادي به گردن من دارند     . پرسيدم  هايم را از ايشان مي      درس
سيد مهـدي هـم     . بعدها براي فرزند ايشان، آقاي سيد هادي، از دختر من خواستگاري كردند و فرزند ايشان داماد من شد                 . وآمد داشتم   رفت

اين دو برادر، از . نوشت كرد، خوب مقاله مي  مي خوب سخنراني. استعدادي بود او بسيار جوان زرنگ و خوش. تر آقا هادي بود برادر كوچك
هـايي كـه در       گاهي اعالميه .  و شروع نهضت روحانيت، بسيار فعال وارد قضاياي انقالب شدند          42وم امام بودند و پس از سال        مقلدين مرح 

سـيد مهـدي بـا ايـن كـه وضـع مـالي و               . شد، به قلم سيد مهـدي بـود         پخش مي » روحانيون مبارز «يا  » ي علميه   حوزه«آن روزها به امضاي     
كرد و بـه عنـاوين        هاي مرحوم امام و ديگران را تايپ و تكثير مي           گرفت و با آن اعالميه      اش را مي   ريهاش هم خوب نبود، گاهي شه      اقتصادي

در محـل  . خوانـد   هاي انقالبيون دنيـا را مـي        كتاب. كرد  انصافاً براي پيشبرد انقالب خيلي فعاليت مي      . رساند  مختلف، آن را به دست مردم مي      
خواسـت اعالميـه      اهللا بهبهاني در اصـفهان مـي        گاهي مثالً مرحوم آيت   .  مردم منطقه تأثير داشت    كرد و روي    خودشان، قهدريجان، فعاليت مي   

ي   تا ايـن كـه قـضيه      . يك بار هم در ارتباط با همين مسائل انقالب بازداشت شد و بعد از مدتي آزاد شد                . نوشت  بدهد، ايشان متن آن را مي     
واقع مطلب اين است كه مرحـوم      . آبادي به قتل رسيده است      ه شنيدم مرحوم شمس   من در زندان بودم ك    . آبادي پيش آمد   مرحوم آقاي شمس  

هم توسط » شهيد جاويد«ي بزرگ كردن ماجراي كتاب     ، سردمدار قضيه شده بود و اصل قضيه       »شهيد جاويد «آبادي در ماجراي كتاب       شمس
ود با بزرگ كردن اين قضيه، به حركـت امـام و نيروهـاي              اآلن مدارك آن به دست آمده كه ساواك در تالش ب          . ريزي شده بود    ساواك برنامه 

خواست به اين بهانه، من و آقاي رباني شـيرازي و آقـاي    ساواك مي. انقالب ضربه بزند و از پيوستن روحانيت به اين جريان جلوگيري كند      
ي روحانيت به دنبال      اك از حركت مجموعه   ساو. مشكيني و آقاي صالحي و ده دوازده نفري را كه مرجعيت امام را امضا كرده بوديم، بكوبد                

، »قـدر   فقيه عالي «در كتابي هم كه آقاي ايزدي نوشته،        . را بهانه قرار داده بود    » شهيد جاويد «به همين جهت كتاب     . امام خيلي وحشت داشت   
هـاي علميـه، علمـا را          حـوزه  ساواك هم در قم و هم در اصفهان و هم در ديگر           . قسمتي از مدارك و اسناد ساواك در اين رابطه آمده است          

ها با امام حسين درافتادنـد، امـام          اين«: ، گفته بود    هاي علميه   آبادي بعد از تبعيد ما و ديگر فضالي حوزه          مرحوم آقاي شمس  . كرد  تحريك مي 
، گويـا در همـين   هايـشان در نجـف   در همان زمان مرحوم امام هم در يكـي از صـحبت  » .شان ـ كرد  وپارشان ـ پراكنده  ها را لت حسين اين

شـان را    كننـد، عمامـه     شان بود، گفته بودند كه اين آخوندهايي كه مخالف نهضت هستند و با دربار همكاري مي                هاي حكومت اسالمي    درس
ي  حيـه گونه تعبيرهاي امام، باعث شد افـرادي كـه تنـد و تيـز بودنـد و رو      بعد اين. 1ها را بايد رسوا كرد و از اين قبيل تعبيرات      اين. برداريد

                                                
  : فرمايد در كتاب حكومت اسالمي، در اين زمينه مي) ره(حضرت امام خميني  1

همـه  ... هـاي انتـشاراتي داشـتند    و مؤسسات تبليغات دولتي با بنگـاه ها   اند و عمالي كه در دانشگاه      هاي روحانيت درست كرده     مبلغيني كه در حوزه   «
كرده، نسبت به اسـالم گمـراه و دچـار        دست به دست هم داده و در تحريف حقايق اسالم كار كردند، به طوري كه بسياري از مردم و افراد تحصيل                    

مكتب مبارزان و مردم    . خواهند  ين كساني است كه آزادي و استقالل مي       د. اسالم دين افراد مجاهدي است كه به دنبال حق و عدالتند          . اند اشتباه شده 
تصور نادرستي كه از اسالم در اذهان عامه بـه وجـود آمـده و شـكل                 . كنند  اند و مي   ها اسالم را طور ديگري معرفي كرده        اما اين . ضد استعمار است  
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 خاصيت انقالبي و حياتي اسالم را از آن بگيرنـد و نگذارنـد مـسلمانان در           شود، براي اين منظور است كه        عرضه مي   هاي علميه   ناقصي كه در حوزه   

  ) 8 و 7صفحات (» .خواه باشند كوشش و جنبش و نهضت باشند، آزادي

 گوينـد و    هـا مـي     آن  كنند كه     ي وقتشان را صرف كاري مي      بيني اسالم نيستند و عمده      آخوندهاي كه اصالً به فكر معرفي نظريات و نظامات و جهان          «
ها تنهـا    مگر خارجي . ها هم تقصير دارند     آن  . اند، بايد در مورد چنين اشكاالتي و حمالتي قرار بگيرند          هاي فصول اسالم را فراموش كرده       ساير كتاب 

هـاي    در حـوزه  ي اهمالي كه      اند و به واسطه    مقصرند؟ البته بيگانگان براي مطامع سياسي و اقتصادي كه دارند، از چند سال پيش اساس را تهيه كرده                 
  ) 11ص(» .اند تا وضع چنين شده است ها كمك كرده آن اند كه ندانسته به مقاصد  كساني در بين ما روحانيون بوده. اند روحانيت شده، موفق گشته

 اسالم و وضـع  هاي ديني و علمي رسيده است، به طوري كه اگر كسي بخواهد راجع به حكومت           اش حتّي به حوزه    هايي است كه دامنه    ها نقشه   اين«
  )18ص(» .رو شود  روبه هاي علميه حكومت اسالم صحبتي بكند، بايد با تقيه صحبت كند و با مخالفت استعمارزدگان در حوزه

. اعتـراض كنيـد   . داد و فريـاد كنيـد     ... هاي حكام را بگيريد و اين مفاسد را دفع كنيد، اقال ساكت ننشينيد             شما كه فعالً قدرت نداريد جلوي بدعت      «
اين مطالب بايد گفته شود تا مـردم        ... فرياد بزنيد . تكذيب كنيد . انكار كنيد . اعتراض كنيد . بدتر از ظلم است   ) تن دادن به ظلم   (انظالم  . نظالم نكنيد ا

  ) 158ص(» .ي ستمكاران مطابق شرع بوده است متوجه باشند و نسل آينده، سكوت اين جماعت را حجت قرار ندهد و نگويد البد اعمال و رويه

تـر    تر و مهم   شان سنگين  ي مردم موظف به اين كار هستند، ولي علماي ديني وظيفه            همه. ها را بگيريم   خواري ها و حرام   ما بايد جلوي اين غارتگري    «
  )160ص(» .است

  )161ص(» د؟گوين ها هيچ سخني نمي زنند؟ چرا از اين غارتگري چرا فرياد نمي... آيا علماي اسالم نبايد اين مطالب را بگويند«

ي كوچكي قرار داده و به مواردي كه  ما امر به معروف و نهي از منكر را در دايره        . ي وجود امر به معروف و نهي از منكر براي اين امور است             عمده«
  )163ص(» .ايم كنند، محصور ساخته شوند يا ترك مي ضررش براي خود افرادي است كه مرتكب مي

  )176ص(» .يت بايد زنده باشيد و امر خدا را زنده نگه داريدهاي روحان شما نسل جوان حوزه«

هاي روحانيـت از      نما كه مردم را از داخل حوزه       افكار جماعت مقدس  ...  اصالح شود   علميه هاي  ي اسالم، مستلزم اين است كه حوزه       معرفي و ارائه  «
هـا طـرد و       فروشند، از اين لباس خارج و از حـوزه          ن را به دنيا مي    آخوندهاي درباري كه دي   . دارند، اصالح شود    اسالم و اصالحات اجتماعي باز مي     

  )188 و 187ص(» .اخراج شوند

كند كه وضـع كـشورهاي اسـالمي را بـه همـين               هاي جائر كمك مي     گونه افكار ابلهانه كه در ذهن بعضي وجود دارد، به استعمارگران و دولت              اين«
نمـا هـستند، نـه       ها افكار جماعتي است كه به مقدسين معروفنـد و در حقيقـت مقـدس                 اين .صورت نگه دارند و از نهضت اسالمي جلوگيري كنند        

ها مـانع اصـالحات و نهـضت مـا هـستند و دسـت مـا را         چون اين. ها معلوم سازيم   آن  ها را اصالح كنيم و تكليف خود را با            آن  بايد افكار   . مقدس
عليهم، براي مذاكره در يك امر       اهللا رحوم آقاي صدر، مرحوم آقاي خوانساري، رضوان      روزي مرحوم آقاي بروجردي، مرحوم آقاي حجت، م       . اند بسته

ها مثـل ايـن       آن  با وجود   . نماها را روشن كنيد    به آنان اعتراض كردم كه شما قبل از هر كار، تكليف اين مقدس            . سياسي در منزل ما جمع شده بودند      
  )197 و 196ص(» .هاي شما را گرفته باشد تاست كه دشمن به شما حمله كرده و يك نفر هم محكم دس

هاي مكرر بيدار نشده و به انجام وظيفه برنخواستند، معلوم           هرگاه بعد از تذكر و ارشاد و نصيحت       ... اين جماعت را ابتدا بايد نصيحت و بيدار كرد        «
  )199 و 198ص(» .وقت حسابشان طور ديگري است آن. شود قصورشان از غفلت نيست، بلكه درد ديگري دارند مي

  )200ص(» .فقهاي اسالم بايد در موردي كه براي ديگران تقيه درست است، تقيه نكنند«

ها را بايد رسوا كـرد تـا اگـر آبـرو دارنـد در بـين مـردم                     اين. برند  ها دين شما را از بين مي        اين. در روايت است كه از اين اشخاص بددين بترسيد        «
ي اين آخوندهايي كه به نام فقهاي اسالم، بـه اسـم علمـاي اسـالم،      ها را بردارند، عمامه    ي اين  هاي ما عمامه   نبايد جوا ... رسواتر شوند، ساقط شوند   

انـد؟ كجـا هـستند؟ مـا كـه بـوديم             هاي ما در ايران مـرده      دانم جوان   من نمي . كنند، بايد برداشته شود     ي مسلمين ايجاد مي     طور مفسده در جامعه     اين
مـردم موظـف    . لكن عمامه از سرشـان بردارنـد      . ها قابل كشتن نيستند     اين. گويم بكشند   دارند؟ من نمي    ها را برنمي    هاي اين  چرا عمامه . طور نبود   اين
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هنگام قتل مرحـوم آقـاي      . گونه روحانيون نگاه كنند     تر بكنند و به عنوان يك همكار رژيم، به اين          انقالبي داشتند، يك مقدار مسائل را چرب      
آبادي تبليغـات زيـادي عليـه مرحـوم امـام و              چه را من در زندان شنيدم، اين بود كه آقاي شمس            آبادي، من در زندان اوين بودم و آن         شمس

قهـدريجان  . شد  آباد و قهدريجان زياد انجام مي       زنند و اين كار در نجف       دهد و ايادي ساواك هم به آن دامن مي          انجام مي ... و» يد جاويد شه«
ي آسـيد هـادي و       محلـه . هايي وجود داشـته    باشد و بين دو محله، از قديم رقابت         از نظر جمعيت مانند يك شهر است و داراي دو محله مي           

در آن محلـه، معمـوالً مرحـوم        . اهللا خـويي بودنـد      ي ديگر، نوعاً مقلدين آيت     عاً طرفدار انقالب و مرحوم امام بودند و محله        آسيد مهدي، نو  
و مؤلف آن و تقـريظ نويـسندگان كـه يـاران مرحـوم امـام بودنـد،                  » شهيد جاويد «كردند و ايشان راجع به كتاب         آبادي را دعوت مي     شمس

هاي انقالبي تند خواسته      فرستاد و طبعاً يك جو متشنج ايجاد شده بود و بچه            جا مي    را نيز در اين زمينه به آن       كرد و مبلغيني    تبليغات سوء مي  
ي   هـا اآلن هـم بـه وسـيله         و متأسـفانه ايـن قبيـل تنـدروي        . بودند او را گوشمال دهند و بترسانند، ولي بر خالف ميلشان به قتل رسيده بود              

ي مالي آنان    باشند و بسا جنبه     شود و برخي از بزرگان نيز محرك و پشتيبان آنان مي            طق مختلف انجام مي   هاي فشار غير مسؤول، در منا       گروه
هـا و   ها بر خالف عقل و شرع و مخل به امنيت عمومي است و چنـين نيـست كـه تنـدروي                   ي اين   در صورتي كه همه   . كنند  را نيز تأمين مي   

. د خالف است ولي اگر در مناطق ديگر باشد مجاز، بلكـه الزم و مرضـي امـام باشـد                   ها نسبت به اشخاص، اگر در قهدريجان باش        مزاحمت
  .جا قانون بايد رعايت شود ترور و خشونت و تندروي، در هر حال و از هر كس باشد، محكوم است و در همه

ايـشان در نجـف كـه    . عرفـي كـردم  اهللا بروجردي م تر، من ايشان را به آيت  رفيق بودم و پيشآبادي و باألخره من شخصاً با آقاي شمس     
اهللا  در آن موقع مرجعيـت در دسـت آيـت   . دند ايرانمبعد از فوت ايشان، آ. اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني بودند بودند، از اطرافيان مرحوم آيت    

ما در نجف كه بـوديم،      «: به من گفتند  . جا نشسته است    اهللا بروجردي، ديدم يك سيد بزرگوار آن        يك روز من رفتم منزل آيت     . بروجردي بود 
ايم و كسي به مـا    جا نشسته   حاال دو ساعت است كه اين     . كرديم  ها را حل مي     آن  برديم و مشكالت      اهللا سيد ابوالحسن مي     افراد را خدمت آيت   

روجردي كه اجازه   اهللا ب   من فوراً كسي را فرستادم خدمت آيت      » .آبادي اصفهاني   ابوالحسن شمس «: گفتند» حضرتعالي؟«: گفتم» .كند  اعتنا نمي 
با پدر ايـشان    . اهللا بروجردي ايشان را شناختند      آيت. ايشان خودشان به بيروني تشريف آوردند     . اهللا بروجردي بروند    دهند ايشان خدمت آيت   

بعد . كردندبعد كه بيرون آمديم، ايشان خيلي از من تشكر          . اهللا بروجردي ايشان را خيلي تحويل گرفتند        خالصه آيت . در اصفهان آشنا بودند   
كـه پـيش آمـد،      » شهيد جاويد «ي كتاب     اما اين مسأله  . رفتم  آمد، گاهي من به منزل ايشان مي        ايشان گاهي به منزل من مي     . با هم رفيق شديم   

هان كار به جايي رسيد كه يك روز من در بازار اصـف           . رفتند  اي شد كه ايشان را تحريك كردند و ايشان منبرهاي خيلي تند و تيزي مي               وسيله
گفـتم حالتـان خـوب      . طور كه سرشان پايين بود، جواب سالم دادند         ايشان همان . عليكم گفتم آقا سالم  . با ايشان از باب اتفاق برخورد كردم      

مـن آن روز  . پرسي با من نبـود  قدر پيش ايشان عليه ما گفته بودند كه ايشان حاضر به احوال   داد كه اين    و اين نشان مي   . است؟ چيزي نگفتند  
 .ستو تقريظ نوشتن شما چيـ     » شهيد جاويد «ي كتاب     پرسيدند كه اين قضيه     همه رفاقت، خوب بود حداقل از من مي         راحت شدم كه با آن    نا

هـا در آن      چـون بهـايي   . فريدن ساخته بود و مقداري از پولش را هم من داده بودم            اتفاقاً در همان ايام هم آقاي برهاني يك مسجد در افوس          
بعد براي افتتاح آن، يك عده از علماي اصفهان را دعوت كـرده             . بودند و الزم بود كه يك مسجد در آن منطقه ساخته شود           منطقه نفوذ كرده    

اهللا ايـزدي در   من و مرحوم پورنمازي و مرحوم آيت. به من هم اصرار كرد شما هم در آن شركت كنيد . آبادي را   ي آقاي شمس    بود، از جمله  
به هنگام ظهـر، انتظـار   . شناختند و هم براي ساخت مسجد من كمك كرده بودم تر مي آن منقطه هم مرا بيش    خوب، در   . جا شركت كرديم    آن

آبادي را فرستادم در محراب و پشت سرش نماز خواندم و ايـن خيلـي باعـث                   ولي من با اصرار، آقاي شمس     . داشتند كه من نماز را بخوانم     
خالصـه ايـن اواخـر ايـشان        . اين بود برخورد من با ايشان     . ام و ايشان را بر خودم مقدم داشته      ام   تعجب علما شده بود كه مثالً من ايثار كرده        

هـاي    سـخنراني ) ره(و مرحوم امـام     » شهيد جاويد «كردند و عليه ما و        ايشان را در قهدريجان و جاهاي ديگر دعوت مي        . خيلي تند شده بود   
هاي تند را تحريك كرده بود كه ايشان را بخواهند تهديد كننـد               مسائل، بعضي بچه  اين  . ها به تحريك ساواك بود      ي اين   كرد و همه    تندي مي 

                                                                                                                                                                 
گوها، معمم در جوامع ظاهر شوند و بـا عمامـه در بـين     جالله هاي غيور ما در ايران، موظف هستند كه نگذارند اين نوع آخوندها، جل          جوان. هستند

  )202ص(» .هايشان را بردارند ليكن عمامه. ها را كتك بزنند آن  نيست الزم. مردم بيايند
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بعد سيد مهدي را بـا بعـضي ديگـر بازداشـت            . ولي باألخره اين اتفاق افتاده بود     . البته اين كار، كار درستي نبود     . و آن مسأله اتفاق افتاده بود     
دانم كـه سـاواكي       ولي من بعيد مي   . ر زندان بوده به ساواك قول همكاري داده بود        گويند كه آن مدتي كه د       حاال بعضي افراد مي   . كرده بودند 
هايي كه اآلن سر كار هستند        دانم بسياري از اين شخصيت      گويند به ساواك داده، من مي       هايي كه آقايان مي    نظير اين قول همكاري   . شده باشد 

حضرت و بيزاري از فالن كس، از چيزهايي بود كه خيلـي        ن وفادراي به اعلي   اين اعال . اند و مطرحند، در دوران زندان و زير بازجويي داشته        
هـا   خواسته كاله سـر سـاواكي       او هم البد مثل ديگران به خيال خودش مي        . دري كنم  خواهم اسم بياورم و پرده      اند و من اآلن نمي     افراد داشته 

  .ها، كارهايش را پيش ببرد آن بگذارد و به اسم همكاري با 

 بعد  .گاه نيز عضو دفتر من نبود       انقالب هم هيچ موردي نبوده كه من سفارش كرده باشم به سيد مهدي كاري واگذار كنند و هيچ                 بعد از   
اي بـه عنـوان       چند وقت بعد، يك بار آقاي خامنه      . از انقالب، سيد مهدي به سپاه رفت و پست بااليي هم داشت؛ عضو شوراي مركزي سپاه               

گويند امـام     اين مطلب را هم كه مي     » .من سيد مهدي را معرفي كردم كه در سپاه باشد         «: و آقاي هاشمي، گفت   يكي از خدمات خود نزد من       
سـيد  . اي راجع به سيد مهدي با مـن صـحبت نكردنـد            وقت مرحوم امام يك كلمه      هيچ. از همان اول مخالف سيد مهدي بودند، ثابت نيست        

كـرد و از   راي فرماندهي سپاه بود و كراراً با امام و سـاير مـسؤولين بـاال مالقـات مـي     مهدي پس از پيروزي انقالب، حدود پنج سال در شو   
اين اواخر عمر مرحوم امام ايـن مـسائل مطـرح           چطور شد كه    . ولي اين مسائل مطرح نبود    . داد  ها به آنان گزارش مي     كارهاي سپاه و نهضت   

  شد؟

اي در منزل ما، مطرح كردند كه روي سيد مهدي هاشمي حساسيت              يك وقت اين اواخر بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني در يك جلسه           
من با تعجب به ايشان گفتم آخر اين        . اي باشد و در ايران نباشد      هست، خوب است ايشان را بفرستيم در خارج از كشور، در يك سفارتخانه            

ضيه هم اين بود كه برخي افراد براي بعـد از امـام             ي ق   كنم ريشه   من فكر مي  . شود فردي را به جايي فرستاد       چه مطلبي است، به زور كه نمي      
هـا، ديگـران      باشـند و بـا وجـود ايـن          كردند در بيت من، سيد مهدي و سيد هادي كارگردانان اصلي قضايا مـي               كشيدند و گمان مي     ه مي شنق

هـا را     ر بيت من هم داشته باشند و ايـن        خواستند همان وضعيتي را كه زمان امام در بيت امام داشتند، د             آنان مي . توانند به من خط بدهند      نمي
ي نـه     در آن نامـه   . در صورتي كه سيد مهدي اصالً جزء دفتر مـن نبـود           . اين بود كه اين مسائل را علم كردند       . ديدند  مزاحم كار خودشان مي   

ار بيـتم را دسـت كـسي    تكه هـم بكننـد، مـن اختيـ     اي هم من اين مطلب را به مرحوم امام نوشتم كه اگر سيد مهدي را پيش من تكه            صفحه
وزارت اطالعـات، آقايـان فالحيـان و ديگـران در           . كردند و اصالً اين مسائل مطرح نبود        ها خودشان با سيد مهدي قبالً كار مي         اين. دهم  نمي

هـاي    بـراي فعاليـت   هـا     به اين . گذاشتند  ها مي   خانه و امكانات در اختيار اين     . هاي خارج از كشور، با افراد سيد مهدي فعاليت داشتند           فعاليت
هـا و سروصـداها از       آقاي حسني از رفقاي سيد مهدي، كه بعداً او را بازداشت كردند و بازداشـت              . دادند  خارج از كشور حكم مأموريت مي     

 مـن   شهري در منزل من با     اي كه آقاي فالحيان و آقاي ري        در آن جلسه  . ي ايشان شروع شد، از افراد مورد اعتماد وزارت اطالعات بود            خانه
ي اين امكانات را  كرديد؟ مگر عمده داشتند، من به آقاي فالحيان گفتم مگر همين آقاي حسني مورد اعتماد شما نبود؟ مگر با او فعاليت نمي      

ي تيمي و اين امكانات خالف مقررات شد؟ به           گفتم پس چطور شد كه حاال اين خانه شد خانه         . ايد؟ گفتند چرا   شما در اختيارشان نگذاشته   
شد، زير سؤال ببرند تا بعـد   ي امكانات و نيروهايي كه به يك شكل به من مربوط مي خواستند مرا خلع سالح كنند و همه   ها مي    من، اين  نظر

ي   ها هـم مـسأله      ي اين   ولي مسأله . خواهم بگويم سيد مهدي يك آدم قديسي بود         البته من نمي  . راحتي اجرا كنند    هاي خود را به     بتوانند برنامه 
. نظرها هست هاي مختلف اين اختالف گونه كه اآلن هم بين جناح همان. اين اختالف نظر هميشه بين نيروهاي مختلف بوده. دي نبودسيد مه

البتـه افـشاي    . ها انجام بـشود    كشي كردم در جمهوري اسالمي اين قبيل حق        و من باور نمي   . وقمع كنند  شود كه همديگر را قلع      ولي دليل نمي  
آقايان بـراي خريـد     . ي سيد مهدي انجام شد، در تشديد اين قضايا نقش داشت            ي الشراع لبنان، كه به وسيله        هم در مجله   فارلين  ي مك   قضيه

جمهور آمريكا و همراهان او، به طور مخفيانه به ايران            فارلين، مشاور رئيس    ها برقرار كرده بودند و مك       اي با آمريكايي   اسلحه، روابط مخفيانه  
فـر، فتـوكپي     آقـاي قربـاني   . ، اين مسائل براي ما كشف شد      1فر هاي آقاي منوچهر قرباني     راتي صورت گرفته بود كه با نامه      آمده بودند و مذاك   
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فـارلين در بيـت مـا مطـرح شـد و موجـب                ي آقاي اميد براي من فرستاده بود و طبعاً جريان مك            هاي خود به آقاي كنگرلو را به وسيله         نامه
فارلين را به من نگفتيد؟ آيـا مـن نـامحرم             به او گفتم چرا جريان مك     . ز آقاي هاشمي رفسنجاني به قم آمد      تعجب هم شد، تا اين كه يك رو       

بعداً حاج احمـد    . گفت بنا داشتيم بعداً به شما بگوييم      . ها خبر دادند   بودم؟ يكدفعه ناراحت شد و گفت شما از كجا مطلع شديد؟ گفتم جن            
ام و   فر را اصالً نديده     البته من قرباني   .ها فارلين را از كجا مطلع شديد؟ به او هم گفتم از راه جن              آقا خميني هم از من پرسيد شما جريان مك        

خواسـتند بـه      فر را ظاهراً سيد مهدي توسط يكي از دوستانش به الشراع رسانده بود و آقايان با علم كردن ايـن مـسائل، مـي                        هاي قرباني   نامه
هـا تروريـسم، و بـا مخالفـان ايـن مـذاكرات و                 با طرفداران صـدور انقـالب، بـه قـول آمريكـايي            هاي آمريكايي خود بفهمانند كه ما      طرف

  .1كرد آمد، از اين امور حكايت مي هايي كه روي تلكس منزل ما مي در همان زمان بسياري از تلكس. ايم افشاكنندگان آن، برخورد كرده

خواسـتم   گفـت مـن قبـل از انقـالب مـي      مرحـوم اميـد مـي   . ب مربـوط بـود  ، از پيش از انقاليآباد  فر با مرحوم اميد نجف     آقاي قرباني 
فر به مـن داد كـه    وقت، همين آقاي قرباني الوسيله و حكومت اسالمي امام را چاپ كنم و پول نداشتم، دويست هزار تومان به پول آن              تحرير

  .د اهللاو العلم عن. آقاي اميد هم بسا در همين ارتباط اعدام شد. براي اين كار خرج كنم

  ي مرحوم امام و بازداشت سيد مهدي هاشمي  نامه

پـس از چنـد     . 2 جواب ايشان نوشتم   اي در  ي نه صفحه     در رابطه با سيد مهدي به من نوشتند و من يك نامه            اي نامهباألخره مرحوم امام    
تيمي، بازداشت كردنـد و بعـد سـيد مهـدي را     ي  اي به قول آقايان خانه ي سيد مهدي را در تهران، در خانه   آقاي احمد حسني، نماينده    روز،

ها در سطح وسـيع شـروع        سپس دستگيري . او به عنوان مشورت آمد نزد من و من گفتم برو و حقايق را بگو كه او هم رفت                  . احضار كردند 
پـس از   . ت شـوند  مندان به من، مورد هجمه قرار گرفتند و حتّي گفتـه شـد بناسـت سيـصد نفـر بازداشـ                      شد و بيت من و نزديكان و عالقه       
هاي آنـان، معترضـانه و متوقعانـه     هاي وسيعي كه نسبت به آقايان طالب و دوستان صورت گرفت، خانواده بازداشت سيد مهدي و بازداشت   

البتـه درس خـود را   . هاي خود را به طـور كلـي قطـع كـردم     ي من هجوم آوردند و من براي خالصي از اين مخمصه، موقتاً مالقات    به خانه 
و حتّـي  . چه خواسـتند  ها را نيز حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ايشان كردند و گفتند آن              ولي آقايان تعطيلي مالقات   . نكردمتعطيل  

ها بود و آن هم بـراي فـرار از توقعـات             در صورتي كه فقط تعطيل مالقات     . گفتند درس خود را به عنوان اعتراض به امام تعطيل كرده است           
  .شدگان زداشتهاي با خانواده

آيـا  . كنـد  شهري، وزير اطالعات وقت نوشتند، فرمودند اين كار دامان بزرگاني را از اتهامات پاك مـي  اي كه به آقاي ري  حضرت امام در آن نامه    
قـضيه، بـه دنبـال    كردند، يا اين كه با دستگيري افراد مختلف و گـسترش             كردند، همان هدف امام را دنبال مي        افرادي كه اين پرونده را دنبال مي      

  گشتند كه حضرتعالي به آن اشاره فرموديد؟ همان هدفي مي

مـن ايـن   . خواسـتند دنبـال كننـد    ها هدف امام را نمـي  آن . كردند ها هدف خودشان را دنبال مي       آن  . كردند  آقايان هدف امام را دنبال نمي     
ها و تذكرات من در  ي نامه همه. ها به دنبال چيزهاي ديگري هستند خواستيد انجام نشد و اين چه شما مي موضوع را به امام هم نوشتم كه آن     

  .3اين زمينه به مرحوم امام موجود است
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 اين قضايا نقش داشته، اين بوده كه چندي قبل از اين جريانات، آقاي سيد عبدالرسول حجازي، بـرادر سـيد                     ي ديگري كه شايد در تشديد       نكته
هاي خود، عليه آقـاي سـيد        شود و در بازجويي     شهر، به اتهام مواد مخدر و فساد بازداشت مي         ن و خميني  عبدالرضا كه اعدام شد، در سپاه اصفها      

ي قهدريجان در مجلس بوده، توسط وزارت اطالعات به سرقت  هايي داشته كه اين اوراق از كيف آقاي ميرزايي كه نماينده احمد خميني اعتراف
به نظر شما، آيا مرحوم حاج سيد احمد خميني وحشت داشته           . شده است   سائل مورد پرسش واقع مي    هاي وي، اين م    رود و بعداً در بازجويي      مي

  كه اين اوراق توسط سيد مهدي منتشر بشود؟

 حجازي با مرحوم حاج سيد احمـد آقـا          ولي آقاي سيد عبدالرضا   . ي آقاي سيد عبدالرسول حجازي را خيلي اطالع ندارم          من اين قضيه  
قبل از انقالب هم كه آقاي سيد احمد خميني را از مرز . رفتند  پياله بودند و با ماشين سيد عبدالرضا به تفريح مي          ح هم اصطال خيلي رفيق و به   

خوب، اين خيلي مهم بـود      . آورد  جا آقاي سيد عبدالرضا حجازي هر روز براي او ناهار مي            قلعه آوردند و در آن      گرفته بودند و به زندان قزل     
بعـد يكدفعـه ديـديم سـيد     . ها روابطشان محفوظ بود     بعد از انقالب هم اين    . ن هر روز براي يك زنداني ناهار بياورد       كه كسي از خارج زندا    

البته من از . برانگيزي بود ي سؤال اين يك مسأله. عبدالرضا را گرفتند و بعد از چند روز اعدامش كردند و سيد احمد هم براي او كاري نكرد           
  .ام وارد اين مسائل بشوم خواسته ارم و نميجزئيات اين جريانات خبر ند

تـري پـشت ايـن       بر حسب اطالع از بعضي منابع موثق، مسائل مهـم         «: ايد شهري نوشته  هاي خود خطاب به آقاي ري       حضرتعالي در يكي از نامه    
  ه چه چيزهايي بوده است؟به نظر حضرتعالي، آن مسائل پشت پرد» .1المصالحه شده باشيد صحنه وجود دارد و محتمل است جنابعالي وجه

هـدف  . ي احمـد آقـا بـود    شايد هدف اصلي، تثبيت موقعيت آينده.  هدف اصلي من بودم، نه سيد مهدي .همين مطالبي كه عرض كردم    
بـود، نـه    » واليت بر فقيـه   «هدف اصلي،   . كنندگان داستان سيد مهدي، لوث كردن دامن بزرگان بود، نه پاك كردن دامن بزرگان              اصلي تعقيب 

خواهد يـك نفـر را بفرسـتد بـرود در جريـان               فالني اگر مي  «: يكي از كارهايي كه آقايان كردند، اين بود كه گفتند امام فرموده           . »فقيه  اليتو«
من به آقاي كروبي گفـتم شـما از طـرف مـن برويـد در جريـان                  » .اند ظلمي صورت نگيرد    پرونده باشد كه به اين افرادي كه بازداشت شده        

  .شايد احمد آقا اجازه نداده بود در اين مسأله وارد شود. لي آقاي كروبي نرفتو. مسائل باشيد

  ي سيد مهدي و چگونگي اقارير و اعترافات مصاحبه

اي جنجالي از وي گرفتنـد و همـراه بـا تبليغـات وسـيع، از طريـق                 گونه كه مستحضر هستيد، مدتي پس از بازداشت سيد مهدي، مصاحبه            همان
گونه كه معلوم شد، هدف اصلي آن مصاحبه، تضعيف بيت و دفتر و مـدارس و بلكـه زيـر سـؤال بـردن شـخص                   و آن صداوسيما پخش كردند    

به نظر شما، سيد مهدي چگونه و در چه شرايطي حاضر شد آن مطالب خـالف واقـع را بيـان كنـد؟ و اساسـاً بـه نظـر                              . حضرتعالي بوده است  
  تواند سنديت داشته باشد؟ ندان و زير بازجويي، تا چه اندازه ميحضرتعالي، اقارير و اعترافات يك نفر زنداني در ز

هـا و فـشارهاي       ها چه خبر است و بازجوها با چـه شـيوه           داند كه در بازجويي     هر كس پايش به زندان و شكنجه كشيده شده باشد، مي          
بيـت   ي فقهاي اسالم و مطابق اخبار وارده از اهـل  به نظر من، و نظر همه . كنند متهم را به اقرار و اعتراف بكشانند         روحي و رواني، تالش مي    

دانيم، اقرار و اعتراف شرعي نيست و ارزش          ، اقرار و اعتراف يك نفر زنداني، آن هم در آن جو و شرايط كه همه مي                )السالم  عليهم(عصمت  
  .صورت مسموع استالبته اگر يك متهم در جوي آزاد و در دادگاه صالح اقرار و اعتراف كند، در اين . حقوقي ندارد

دو نفر از طالب «:  بود، گفت65شده در سال  ي بعثت، كه جزو همين افراد بازداشت     اصغر كيميايي، مسؤول مدرسه    يك وقت آقاي علي   
ا ها فشار آوردند كه مجبور شدند مصاحبه كنند و متني را كه بازجوهـ    آن  قدر روي     ي بعثت را بازداشت كرده و به زندان آوردند و آن            مدرسه
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آقـاي كيميـايي از قـول آقـاي         » .تنظيم كرده بودند و به طور كلي كذب و افترا بود، بخوانند و اظهار ندامت كنند و از امام طلب عفـو كننـد                       
  كـرد كـه در سـلول بـا ايـن دو نفـر طلبـه                 آبادي، داماد آقاي شيخ نصراهللا صالحي، كه او هم مدتي در بازداشت بود، نقل مي               رحيمي حاجي 

قـدر ناراحتيـد؟    ايد كه اين پرسد مگر شما چه كرده مي. كنند كنند و از خدا طلب عفو مي وزاري مي  ها خيلي گريه    آن  ديده    ده و مي  سلول بو  هم
اي را كـه خودشـان    ها يك نوشته آن .  كنيم  مصاحبه) آقاي كيميايي و آقاي صلواتي    (ما را مجبور كردند كه عليه مسؤولين مدارس         «: گويند  مي

دانـيم آيـا      حاال نمـي  .  گرفتند  ها اقرار و مصاحبه    ها را جواب بدهيد و از ما بر دروغ         بودند، جلوي ما گذاشتند و گفتند بايد همين       تنظيم كرده   
هـا ضـمن    آن . گفت من اين دو نفر را بعداً در بيرون از زنـدان ديـدم و مـاجرا را پرسـيدم           آقاي كيميايي مي  » .شود يا خير    ي ما قبول مي    توبه

  .طور كه آقاي رحيمي تعريف كرده بود، نقل كردند هي، ماجرا را همانخوا معذرت

اي كـه بـا      ام چند روزي در زندان اوين بـودم، در جلـسه             كه براي بررسي پرونده    1366در سال   كرد كه     باز همين آقاي كيميايي نقل مي     
مهدي هاشمي برگزار شد، من دو مورد از مواردي را كـه            حضور آقايان رازيني، حاكم شرع دادگاه، و فالحيان، دادستان دادگاه ويژه، و سيد              

اي؟ سـيد مهـدي بـا        ي مدارس گفته بود مطرح كردم و از او توضيح خواستم كه چرا چنين مطلب خالف واقعي را گفتـه                     سيد مهدي درباره  
  ار نبود اين قسمت از مصاحبهعجب، قر«: گفت» .آري«: به او گفتم» ي من پخش شد؟ مگر اين قسمت از مصاحبه«: تعجب از من سؤال كرد

همچنين آقاي حسن ساطع، مسؤول اطالعات سپاه اصفهان، و         » .كنيم  ها را بگو، ما پخش نمي       برادران اطالعات به من گفتند اين     . پخش شود 
ه اين اواخر مـن دو      ي سيد مهدي هاشمي بازداشت شده بود، وقتي از زندان آزاد شد، براي من نقل كرد ك                  از افرادي كه در ارتباط با پرونده      

: اي؟ گفـت  ي خود گفتـه  اساس چيست كه شما در مصاحبه هاي بي من به او گفتم آخر اين حرف. سه روز با سيد مهدي در يك سلول بودم      
يـن  ام كه شـما ا     گفت من از طرف امام برايت پيغام آورده       . آمد به من گفت مگر تو امام را قبول نداري، گفتم چرا           . شهري  از فريب ري   ناام«

 داشته باشيم، يكـي مخـصوص كـه فقـط      كنيم و بنا شد ما دو تا مصاحبه ها را بزنيد، مصلحت نظام اين است و بعد ما شما را آزاد مي      حرف
اي كه از من گرفتند براي پخش كردن، پخـش            بعد آن مصاحبه  . براي امام و آقاي منتظري بگذارند و ديگري براي مردم كه آن را پخش كنند              

انـد گفتـه شـود، آن را بـا تقطيـع و              خواسـته   ها مي   آن   كه فقط بنا بوده امام و آقاي منتظري ببينند و بنا بوده در آن چيزهايي كه                  نكردند و آن  
ي شـديدي بـه مرحـوم امـام داشـت و ظـاهراً آقـاي                 دانند كه او عالقه     هايي كه با سيد مهدي آشنايي داشتند، مي         آن  » .سانسور پخش كردند  

  .ي عاطفي و با فشارهاي روحي و رواني، او را فريب داده است فاده از اين رابطهشهري با سوءاست ري

، كه ايشان هـم در ارتبـاط بـا مـدارس            )ع(و امام محمد باقر     ) ص(ي رسول اكرم      عالوه بر اين، آقاي محمود صلواتي، مسؤول مدرسه       
براي ما گرفته بودند، آقاي فالحيان بـه        ي دادگاه صوري كه       دو روز پيش از اعدام سيد مهدي هاشمي در جلسه         «: كرد  بازداشت شد، نقل مي   

من به سيد مهدي گفتم تو آخر       . عنوان دادستان و آقاي رازيني به عنوان حاكم شرع شركت داشتند و سيد مهدي را هم در آن جلسه آوردند                   
 خط بدهيم؟ مدارس چند سال پيش از آمدن تـو  خواستيم اهللا منتظري مي ات گفتي ما به مدارس آيت      ي مدارس بودي كه در مصاحبه      كاره چه

ي تـو را   هـا قيافـه   اي؟ حتّـي طلبـه   ي درسي يا يـك كـاري بـراي مـدارس كـرده          تو آيا يك استاد بودي، يك برنامه      . به قم تأسيس شده بود    
هـا   بور كردند كه اين حـرف   و او در جواب گفته بود كه مرا فريب دادند و مج           . اي ي مدارس معرفي كرده    كاره شناسند كه خودت را همه      نمي

هاي سيد مهدي هاشمي، عالوه بر ايـن كـه در شـرايط سـخت زنـدان و       و باألخره مصاحبه» .ها پخش بشود قرار نبوده اين مصاحبه . را بزنم 
يط، چـه  باشـد و معلـوم نيـست در آن شـرا     دار نيـز مـي   هاي شـاخ  ها و دروغ فشار بوده و قهراً اعتبار شرعي و قانوني ندارد، متضمن تهمت      

هاي غلط  گاه سياست دار را تكيه هاي شاخ همه دروغ داشته است و عجب آن كه واماندگان سياسي اين دروغ هاي خيالي براي بافتن آن    انگيزه
  .اند هاي اخروي را از ياد برده اند و قيامت و مجازات خود قرار داده

ي كـذايي سـيد مهـدي كـه متـضمن             هايي از مـصاحبه    پخش قسمت ي كامل او را اصالً به من نشان ندادند و پس از               همچنين مصاحبه 
هـاي   ي سـيد مهـدي از ارتبـاط او بـا قتـل      ها عليه من و بيت من شروع شد و مـن پـيش از مـصاحبه         گري داري بود، هوچي   هاي شاخ  دروغ
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 سيد مهدي، بـدون اغمـاض، مطـابق         به جرائم و اتهامات   «: اي به مرحوم امام نوشتم      قهدريجان هيچ اطالعي نداشتم و در عين حال، در نامه         
  ».1موازين عدل اسالمي، ولو بلغ ما بلغ، رسيدگي شود

اي كه در آن هنگام انجام شد، اين كه سـپاه در وقـت حـج بـراي انتقـال مـواد انفجـاري بـه                           ضمناً، يكي ديگر از كارهاي ناجوانمردانه     
ي مأمورين عربستان و رفتن       ستفاده كرد و پس از كشف آن به وسيله        هاي حدود صد نفر از حجاج، بدون اطالع آنان سوءا          عربستان، از ساك  

يكي از افراد سپاه كه     . اندازند كه خوب است بگوييم اين كار از طرف سيد مهدي هاشمي بوده است               جا زمزمه راه مي     آبروي ايران، در همان   
كند كه بگويم از طرف سيد مهدي اين كار انجام شـده و               مسؤول من در سپاه اصرار مي     «: از متصديان اين كار غلط بود، آمد نزد من و گفت          

  !تقوايي تا چه حد مالحظه كنيد بي» .در مجلس و هيأت دولت و محافل ديگر، اين تهمت را شايع كردند

  تبعيد آقاي سيد هادي هاشمي 

به نظر حضرتعالي اين حركت در      . كردنددر همان زمان، مسؤول دفتر حضرتعالي، آقاي سيد هادي هاشمي را بازداشت و مدتي به سمنان تبعيد                  
  راستاي چه هدفي انجام پذيرفت؟

هايي از آن را در تلويزيون پخش كردند، دامـاد           اي را برده بود و قسمت      ي كذايي سيد مهدي هاشمي، كه ضمناً، نام عده          پس از مصاحبه  
ان، با گرفتن حكم از مرحوم امام، او را به سمنان تبعيـد             من، آقاي سيد هادي هاشمي را نيز بازداشت كردند و پس از مدتي بازجويي از ايش               

كردند و پس از گذشت چندين ماه از تبعيد، او را از طرف دادگاه ويژه براي دادگاه به تهران احضار نمودند و وقتي او براي ديدار ما به قـم                              
تا ايـن  . گناه است  به سيد مهدي دخالتي نداشته و بيدانستم او در مسائل مربوط    چون مي . آمد، من او را از برگشت به سمنان منصرف كردم         

اش را    ي سيد هادي مفتوح اسـت و ايـشان بايـد بيايـد كـه پرونـده                  كه شبي آقايان فالحيان و رازيني آمدند نزد من و گفتند باألخره پرونده            
  . مفتوح باشد گفتم بگذاريد پرونده. سيدگي كنيمر

گردد و بايد دفتر و جريان فكري من در اختيار   اين بود كه پس از امام، كارها به من محول مي ظاهراً در ذهن آقايان   طور كه گفتم،    همان
خواستند اين دو نفر را به هر شكل شده، كنار     مي. شود  ها حاصل نمي    آن  آقايان باشد و تا سيد هادي و سيد مهدي هستند، اين موفقيت براي              

 بگيرند و وقتي از در اختيار گرفتن بيت من و تأثيرگذاري در شخص مـن مـأيوس شـدند، بـه     بزنند و بيت مرا هم مانند بيت امام در اختيار    
ي قرار گرفتن بيت من در اختيـار منـافقين و باورانـدن ايـن      فكر بركناري من افتادند و شروع كردند به جوسازي عليه من نزد امام، و شايعه    

دانند كه من از همان زمان كـه در زنـدان             وگرنه همه مي  . اساس جعل شده بود   داري بود كه بر همين       موضوع به حضرت امام نيز دروغ شاخ      
هـا سـروكار داشـت و         آن  بودم، با برخي افراد مربوط به مجاهدين خلق درگير بودم و اين آقاي حاج احمد آقا بود كه بسياري از اوقات بـا                        

هـا   آن وقت بيت من در اختيار     ولي باألخره هيچ  .  جذب آنان بوده است    البته شايد نظر او   . رساند  گاهي بعضي از آنان را به محضر امام نيز مي         
انـد و متـصدي كارهـاي بيـت مـن            ي من صف كشيده     قدر منافقين منافقين گفتند كه شنونده خيال كند منافقين در خانه            اين آقايان اين  . نبود
هـا را راه انداختنـد، بايـد پـيش خداونـد              دي كـه ايـن برنامـه      باألخره در اين جريانات، به افراد مختلف خيلي ظلم شد و آن افـرا             . باشند  مي

هـا در   هاي زياد، به دوازده سال زندان محكـوم كردنـد و مـدت            همين آقاي سيد هادي را در زمان شاه، پس از شكنجه          . گوي آن باشند   پاسخ
هـا، روزي آقـاي    در اين بحران. د خود را گرفتولي باألخره مز. زندان بود تا اين كه قبل از انقالب آزاد شد و چقدر به انقالب خدمت كرد  

زد كه مورد قبـول       هايي مي  حاج احمد آقا نزد من آمد و حدود سه ساعت نشست و براي راضي كردن من و توجيه كارهاي خودشان حرف                    
هـاي   كنم، لذا من گفتـه      گفت من فراموش مي   . هاي شما چيست؟ من مطالبي را گفتم       هاي شما از امام و گله      نبود و باألخره گفت كه خواسته     
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ولي در رنجنامه، يادداشت مزبور را به عنـوان         . 1خود را كه به صورت يادداشت و نه به صورت نامه در همان جلسه نوشته بودم، به او دادم                  
  .تاريخ قلمداد كرده و روي آن معركه گرفته است امضا و بي ي بي نامه

آيا اين نامه به دسـت ايـشان رسـيد؟          . اي به مرحوم امام خميني نوشتيد        نامه 6/7/66رخه  گيري از اعدام سيد مهدي در مو       حضرتعالي براي پيش  
  چرا اين نامه تأثير نداشت؟

بينـي كـه بـه آقايـان         من روي حساب خـوش    .  ايشان آمد پيش من و قضيه را مطرح كرد         وقت كه سيد مهدي را احضار كرده بودند،         آن
ايشان تقريباً با دلگرمي به من رفت و خودش را معرفي         . شود  ألخره اگر اتهامي هست بررسي مي     با. اي نيست، شما برويد     داشتم، گفتم مسأله  

ي مـن     گفت بچه   مادرش مي . كردند  بعد مادرش و بستگانش از من انتظار داشتند كه براي او كاري انجام دهم و مرتباً به من مراجعه مي                   . كرد
بعد كه حكم اعدم سيد مهدي صادر شد، من نامه به امـام  . خواهم ام را از شما مي  بچهبه دستور شما رفته و خود را معرفي كرده است و من           

مـن در آن    . الدين موسوي دادم كه به امـام و دفتـر امـام منتقـل كنـد                بلكه چند خط به عنوان يادداشت نوشتم و به آقاي سيد سراج           . ننوشتم
 شماست و خدماتي به انقالب كرده است و خود او قاتل نيست و از كشتن او           مندان به   يادداشت نوشته بودم كه باألخره سيد مهدي از عالقه        

  .2اگر بشود، مورد عفو قرار بگيرد. آيد هم چيزي به دست نمي

ولي متصديان اين كارها كه حتّي يك سـرفه هـم بـراي انقـالب نكـرده                 . ها زحماتي براي انقالب كشيده بودند       باألخره هرچه بود، اين   
همـين  . آبـاد بـراي منبـر       گفت پيش از انقالب ما رفته بوديم ظاهراً خرم          يكي از رفقا مي   . ت مسائل به دستشان افتاده بود     بودند، حاال سرنوش  

: گفـت   اين آقـا بـه مـا مـي        . كرديم  ما گاهي از امام چيزهايي نقل مي      . جا آمده بود    آقايي كه اآلن در رأس اين كارهاست هم براي تبليغ به آن           
ها شده بودند انقالبي دوآتـشه و طرفـدار خـط           خوب، حاال اين  » .ايم كاسبي كنيم   جا آمده    خميني راه نياندازيد، ما اين     جا خميني   قدر اين   اين«

ولـي همـين   . وقت آن يادداشت به دست امام رسيد يـا نـه      دانم كه آن    من نمي . امام و سيد مهدي شده بود ضد امام و ضد انقالب و ساواكي            
پـيش از حكـم اعـدام سـيد         «: شهري چاپ شده بود به ايـن مـضمون         ، چيزي از قول آقاي ري     3ي الشراع  چند وقت پيش من ديدم در مجله      

مـن گفـتم بايـد    . مهدي، احمد آقا از دفتر امام به من زنگ زدند كه نظر امام اين است كه سيد مهدي اعدام نشود و به يك جايي تبعيد شود                   
ولي جوري وانمـود    . بعد پيام را خودشان فرستادند    . نفرستادم و سيد مهدي اعدام شد     گفتند بفرستيد بگيريد و من      . دستور به خط امام باشد    

دهد كـه آن يادداشـت بـه          شهري اگر درست باشد، نشان مي      اين اعتراف آقاي ري   » .شد كه پيش از آن كه اين پيام برسد او اعدام شده است            
  .اند  خود بودهولي آقايان به دنبال اجراي نظر. دست امام رسيده و مؤثر بوده است

  آبادي جريان اعدام آقاي اميد نجف

تواند داشته باشد؟ مرحوم آقاي اميد را نيز در زندان       شود، چه ارزشي مي     ها كه در زندان و با تهديد انجام مي         خوب، اين اقرار و اعتراف    
كنند  ي از او گذشته بود، اهل اين مسائل بود؟ نقل ميآيا آقاي اميد كه سن    . متهم به اعمال منافي عفت كردند و او را به اين اتهام اعدام كردند             

، پـدر  )عليـه  رحمـةاهللا (اهللا آقاي حاج ميرزا هاشـم آملـي    شد و اين مسائل مطرح بود، مرحوم آيت  ها پخش مي    در همان ايام كه اين مصاحبه     
. ها چـاي آورده بـود       آن  بعد خادم منزل براي     . ودندرفته ب ) عليه  رحمةاهللا(اهللا مرعشي نجفي      ها، به مالقات مرحوم آيت     همين آقايان الريجاني  
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جـا بنـشين،    اهللا نجفي به شوخي به ايشان گفته بودنـد نخيـر، تـو هـم بيـا همـين             خواسته برود، مرحوم آيت     سيني چاي را گذاشته بود و مي      
  .ترسم اگر تو نباشي بعداً بگويند آقاي نجفي با آقاي آملي فالن عمل را انجام دادند مي

ره بر حسب اخبار معتبره و فتـاواي بزرگـان، اقـرار و اعتـراف در زنـدان و يـا در حـال تهديـد، هـيچ ارزش شـرعي نـدارد و                و باألخ 
نقل شده كه شخص مرتكب توبه كند و اصالً بروز ندهد و اگر فرضاً اقـرار كـرد و سـپس                     ) ص(خصوص در امور جنسي، از پيامبر خدا          به

ولـي متأسـفانه   . حكم شرع اين اسـت . شود تل باشد، انكار او مسموع است و رجم و قتل اجرا نمي          انكار نمود، نسبت به حدي كه رجم يا ق        
ها و با    اند و آقاي اميد را نيز به همين اتهام         اند و بر اقرار زوري او ترتيب اثر هم داده          شود گاهي افراد را به زور وادار به اقرار كرده           شنيده مي 

تي كه آن ايام او در زندان بود و بر فرض اقرار، اقرار در آن شرايط اعتبار ندارد و بسيار بعيد است آقاي                       در صور . همين اقرارها اعدام كردند   
اميد انكار نكرده باشد و عجيب اين كه اين اتهام در يك واقعه به چند نفر متوجه شد كه چون بقيه متعلق به برخي بيوت بودند، به مرحـوم                             

ي وابستگان زندانيان  ي مراجعه تعقيب من نسبت به اين قبيل امور، اوالً به واسطه. د و اميد را اعدام كردندامام متوسل شدند و فوراً آزاد شدن  
دهنـد و مـن سـكوت در برابـر ظلـم را               ديدم به نام حمايت از دستورات امام، كارهاي خالفي را انجام مي              و ثانياً من مي    ،1و توقعاتشان بود  

هـاي   البته من با برخي قضاوت    . اند عليه من و ال حول و ال قوة االّ باهللا            اين قبيل انجام وظيفه را چماق كرده       حاال. دانستم  ترين گناه مي    بزرگ
 ولي بازداشت و اعدام او براي اين امور نبود و ظاهراً آقاي اميـد               .آقاي اميد در اصفهان و مصادره كردن بعضي اموال توسط او مخالف بودم            

  . شدفارلين ي مك هم قرباني قضيه

  ها واليت بر فقيه، هدف جوسازي

گونه كه در جريان هستيد، عليه بيت حضرتعالي شديداً جوسازي شده است؛ هم در رنجنامه و كتاب خاطرات سياسي، و هـم در جاهـاي                           همان
  ها بوده است؟ جوسازيآيا به نظر حضرتعالي، افراد ناصالحي در بيت و دفتر حضرتعالي بودند يا اين كه اهداف ديگري پشت سر اين . ديگر

خواهم بگويم افرادي كـه در بيـت مـن بودنـد،              وجه من نمي    هيچ  به. ي مالنصرالدين بود   ي دعواها سر لحاف كهنه      به قول معروف، همه   
ند، يا افـراد    اما افرادي كه منافق باشند يا با خارج مربوط باش         . كردند  وآمد مي   ي افراد رفت    ي ما باز بود و همه       در خانه . ملك و معصوم بودند   

ي   از همان اول، هدف اصلي من بـودم و همـه          . ي سيد مهدي هاشمي هم بهانه بود        حتّي قضيه . اي باشند، در بيت من نبودند      ناجور و وابسته  
رس و رفـتم و مـشغول د   گفتند شما كنار برويد، من مي    در صورتي كه مرحوم امام اگر دوستانه به من مي         . ها زمينه براي بركناري من بود       اين

گـاه    وگرنه هـيچ  . ي اين قضيه بودند، بنايشان بر تخريب و شكستن حيثيت من بود            ولي كساني كه طراح و پشت صحنه      . شدم  بحث خود مي  
انـد و روي   جـا نفـوذ كـرده    گفتنـد در آن  افرادي را مي. برعكس، در بيت مرحوم امام مسائلي پيش آمده بود. بيت من در اختيار منافقين نبود     

ها با اين سروصداها و     اين. منتها نگذاشتند سروصدايش بلند شود    . اند هايي را به خارج فرستاده     وسايلي را گذاشته بودند و گزارش     ها   دستگاه
» واليت بر فقيه«ها براي بعد از امام، به دنبال  اين. ها مرا كنترل كنند آن ي    خواستند افرادي را در بيت من بگذارند و به وسيله           ها، مي  جوسازي

 به مرحوم امام نوشتم كه آقايـاني كـه         ،17/7/13652 اي مورخه  ي نه صفحه    من اين مطلب را صريحاً در نامه      . »فقيه  واليت«ودند، نه به دنبال     ب
اند، بدانند كه اگر سيد مهدي هاشـمي را پـيش       هاست در پشت اين صحنه هستند و متأسفانه آخراالمر از عنوان حضرتعالي خرج كرده              مدت

ي من فعالً كه منشأ اثري نيـستم،          كنم و خانه    فروشم و استقالل فكري و ارادي خود را حفظ مي            كنند، من خودم را به كسي نمي       تكه  من تكه 
  .قيم الزم ندارد
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ي خـود، اعـضاي دفتـر خـود را           همه آقايان علما در قم و جاهاي ديگر داراي بيوت بوده و هستند و هر كدام مطـابق سـليقه                     اصالً اين 
گاه معمول نبوده كسي نسبت به اعضاي دفتر ديگري علناً نظر بدهد و امر و نهي كنـد و در ايـن رابطـه افـشاگري                            نمايند و هيچ   انتخاب مي 

  .اگر جايي الزم باشد، بايد دوستانه به خود طرف تذكر دهند. گويند تصرف در امور ديگران، با هتك حيثيت آنان اين كار را مي. نمايد

  اشمي با مرحوم امام مالقات آقاي سيد هادي ه

اند، شنيده شد كه پس از جريان سيد مهدي، مرحوم امـام بـه                حضرت امام نسبت به افراد بيت و دفتر جنابعالي حساس بوده           گويند  با اين كه مي   
  .مستدعي است اين موضوع را بيان فرماييد. اند آقاي سيد هادي هاشمي سفارش بيت شما را كرده

لـه پـس از      كند و معظـم     ، آقاي سيد هادي هاشمي با مرحوم امام مالقات مي         27/7/67 خميني در تاريخ     به دعوت آقاي حاج سيد احمد     
ي انقالب اسـالمي كـه گـزارش     فرمايند كه من آن را عيناً از بولتن كميته       تعارفات متداوله و استفسار از حال من و ابالغ سالم، مطالبي را مي            

  :فرمايند يشان ميا. خوانم مي. اين ديدار را نقل كرده بود
روي اين جهت آقـاي     . جا كه امروز قدرت تدريس هم دارند، مفيد فايده هستند           شوند و از آن     شاءاهللا از مراجع بزرگ مي      ايشان ان 

هايي در غيـر معممـين، نظيـر          كنم دست   من احساس مي  . اي به ايشان وارد نشود     منتظري براي مرجعيت بايد حفظ شوند و صدمه       
خواهند مرجعيت آقاي منتظري صدمه بخورد و ايـشان ملكـوك شـوند و بايـد                  تر در معممين هست كه مي       نهضت آزادي و بيش   

ورزند و روي آقاي منتظري و مرجعيت ايـشان   در بين معممين، افرادي هستند كه حسادت مي. ها چنين كاري بكنند نگذاشت اين 
اي بزننـد و موجـب    گونه افراد بـه مرجعيـت ايـشان صـدمه        نبايد نگذاريد اي  . شما در بيت آقاي منتظري هستيد     . حساسيت دارند 
  .1زنند ي ايشان ضربه مي گونه افراد به آينده چرا كه شكي نيست اين. ناراحتي بشوند

امام در اين مالقات تعابير باالتري به كار برده بودند كه من ديدم ممكـن اسـت بـه برخـي از مراجـع                        «: گفت  البته آقاي آسيد هادي مي    
شـوند و     رد كند و براي همين، بعد از مالقات به احمد آقا گفتم اگر به اين صورت منتشر كنيد، مراجع ديگر از امام ناراحت مي                       بزرگ برخو 

هايي به امام رسـيده بـود كـه     دانم چه گزارش هرچند من نمي» .احمد آقا هم قدري لحن آن را تغيير داد و به صورت فعلي آن را منتشر كرد     
  .اند  برخي آقايان نهضت آزادي مثالً با مرجعيت من مخالف هستند و در اين مالقات به آن اشاره داشتهكردند ايشان فكر مي

ي سيد مهدي     ها بعد از قضيه     انجام شده؛ يعني مدت    67اي كه قابل توجه است، اين كه مالقات آقا هادي با امام، در اواخر مهر ماه                  نكته
حاال در اين دو سه ماه آخر چه مسائلي پيش آمـده            . ندانيان، كه موجب اعتراض شديد من شده بود       و اعدام او و حتّي بعد از جريان اعدام ز         

، من  6/1/68ي    هايي به ايشان داده بودند كه ذهن امام را ملكوك كرده و ايشان را عصباني كرده بود و زمينه شد براي نامه                      بود و چه گزارش   
  .دانم نمي

  اه اتهام حمايت از منافقين و ليبرال

اصوالً مبناي اين نـسبت چيـست؟ آيـا    . ايد كرده ها حمايت مي ي ديگري كه به شما نسبت داده شده، اين است كه شما از منافقين و ليبرال                مسأله
  اند؟ ها چنين نسبتي را به شما داده  خاصي داشتيد كه اين گيري حضرتعالي موضع

هـاي   ها اعدام كنند و پس از تعطيـل كـردن مالقـات      افقين سرموضع را در زندان    اي از امام گرفته بودند كه من        بعد از جريان مرصاد، نامه    
كه نقل شد، حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفـر را ـ ترديـد از مـن اسـت ـ اعـدام         زندانيان، به طور كلي، با اين نامه چنان
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هـا و مـسؤولين    من هميشه زندانبان. ي اين اتهام شده است ها زمينه مينمن راجع به اين موضوع دو تا نامه به امام نوشتم كه ظاهراً ه    . كردند
هـا را بازرسـي كننـد كـه اخـالق       فرستادم كه زندان ها نماينده مي من به زندان  . داشتم  زندان را از برخورد غير اسالمي با زندانيان بر حذر مي          

درست است كه يك كسي زنداني ما شده، ولي نبايد بـه  . ا پايمال نگردد ه  آن  ها رعايت شود و به زندانيان ظلم نشود و حقوق             آن  اسالمي در   
ها بودنـد     ي من در زندان     ها نماينده   آبادي و محمدي يزدي، مدت      آقايان انصاري نجف  . هرچند به قول آقايان، از منافقين باشد      . او ظلم بشود  

حتّـي تعبيـر بـه      . خواست باشـد    نسبت به هر كسي كه مي     .  بودم ها مخالف  خالصه من با تندروي   . كردند  و به شكايات زندانيان رسيدگي مي     
لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلـي الـشرك و ال إلـي       ) ع(إن علياً   «: الشيعه است  اين حديث در كتاب وسائل    . هم صحيح نيست  » منافق«

انـد، بـه شـرك و نفـاق مـتهم       جنگيـده  كه با او مـي يك از كساني را     هيچ) ع(حضرت علي   » .1هم اخواننا بغواً علينا   : النفاق و لكنه كان يقول    
  .كنيم ها متهم مي حاال ما با اندك چيزي افراد را به انواع برچسب. اند اينان برادران ما هستند كه بر ما طغيان كرده: فرمود بلكه مي. كرد نمي

هـا را تـا       آن  كنند و     گان تعريف و تمجيد مي    از امثال آقاي مهندس بازر    ي حمايت از نهضت آزادي هم يك روز خود اين آقايان،              درباره
ها مخالف كند از واليت خدا دور است، يك روز هم به ايـن شـكل برخوردهـاي ظالمانـه               آن  گويد هر كسي با       برند و امام مي     عرش باال مي  

همـين نهـضت    . هـا مخـالف بـودم      من با اين افراط و تفريط     . ها مرتب چيز بنويسند     آن  هاي خودشان عليه      كنند كه در مجالت و روزنامه       مي
مثالً . ها هست شناسم خيلي افراد متدين در بين اين خود امام يك روز به من گفتند كه من مي         . ها هستند   آن  آزادي خيلي افراد متديني در بين       

ده . هـار دعـوت داشـتيم     ي ارشـاد، نا    اي در حـسينيه     ما يك وقت در يك جلسه     . همين آقاي مهندس بازرگان، واقعاً آدم متعبد و متديني بود         
اي  بعـد ديـديم در يـك گوشـه        . اول ظهر كه شد، ديـديم آقـاي مهنـدس بازرگـان نيـست             . مرحوم شهيد مطهري هم بود    . بيست نفر بوديم  

آقاي مطهري گفت براي ما آخوندها همين ننگ بس كه ايـشان مهنـدس اسـت، اول وقـت                   . خواند  اش را انداخته دارد نمازش را مي       سجاده
ها از اين افراد بسيار هستند و به اين شكل هم نيست كـه   خوب، در بين اين. زنيم ايم داريم حرف مي جا نشسته   خواند و ما اين      مي نمازش را 
وگو كرد يا اگر در مواردي        ها گفت   آن  باألخره خودشان فكر و نظر دارند و بايد با منطق صحيح با             . بسته حرف يكي را قبول كنند      حاال چشم 

تنظيم كردند و در تلويزيون با آبـروي بـسياري از           » هويت«متأسفانه در اين اواخر، يك برنامه به نام         . يح است، بايد پذيرفت   حرف آنان صح  
باألخره من با . در صورتي كه آبروي مسلمان، همچون مال و جان او محترم است و هتك او از گناهان بزرگ است. بندگان خدا بازي كردند

اي   امـام خدشـه  صيتشد، مخالف بودم و نظرم هم اين بود كه به حيثيت انقالب و شخـ             ها كه با اين قبيل افراد مي       اين شكل افراط و تفريط    
خواهم تا پنجاه سال، صد سال ديگـر   كنيد، من مي    من يك بار به احمد آقا هم اين مطلب را گفتم كه شما حاالي امام را نگاه مي                 . وارد نشود 
اي كه در موقعيت مرجعيت آمده است و يـك انقـالب بـه ايـن عظيمـي را          براي اين كه يك چنين چهره     . اي نسبت به امام نباشد     هيچ سوژه 

ي ملكوتي و نـورانيتي كـه         حضرتعالي با آن چهره   «: در آخرين مالقاتم هم من به امام گفتم       . رهبري كرده است، نبايد در اذهان ملكوك شود       
 داشتند، ما دوست داريم همان چهره براي شما باقي بماند و كارهاي خالف به شـما  ي طبقات نسبت به شما عالقه وارد كشور شديد و همه 

وقـت بـه آنـان     شده، ولي بدون اطالع آنان و هـيچ         هايي انجام مي   نيز بسا خالف  ) ع(و اميرالمؤمنين   ) ص(در زمان پيغمبر    . نسبت داده نشود  
  ».گويند نظر امام اين است كنند و مي ت برخورد ميها با زندانيان با خشون ولي اآلن در زندان. شد نسبت داده نمي

  تأكيد بر پرهيز از اعدام زنان و دختران محارب

ايد كه دختران محكوم به اعدام منافقين را قبل از اجراي حكم صيغه كنند               اند كه حضرتعالي فتوا داده     در نشريات منافقين خارج از كشور، نوشته      
  بفرماييد منشأ اين نسبت دروغ چه بوده است؟. دو بعد حكم را در مورد آنان اجرا كنن
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يك » .امامزاده يعقوب را در شهر مصر، در باالي منار، شغالي دريد«: سرايي گفت اين قضيه نظير آن قضيه است كه كسي در مقام داستان 
شـغال نبـوده،    . منار نبوده، چاه بوده   . ن بوده مصر نبوده، كنعا  . يعقوب نبوده، يوسف بوده   . امامزاده نبوده، پيغمبرزاده بوده   «: شنونده به او گفت   

. تمام تالش من بر اين بود كه زنان و دختران را اعـدام نكننـد              . حاال داستان از اين قرار است     » .و تازه اصل قضيه هم دروغ بوده      . گرگ بوده 
هـا را بـه عنـوان محـارب اعـدام             ايـن شدند، دختر بودنـد و        وقت بسياري از كساني كه در ارتباط با مجاهدين خلق دستگير مي             چون در آن  

شود، در مورد محارب هم بعـضي   طور كه در فتاواي فقها آمده كه مرتد زن اعدام نمي  آقا همين «: من يك روز به امام عرض كردم      . كردند  مي
چـه مـرد   . م قاتل اعدام استبله، اگر قاتل باشد، حك. اند كه محارب زن نبايد اعدام شود و اين مسأله در بين فقها خالفي است          از فقها گفته  

شما دستور بدهيد كه اين دختران را اعدام . ولي در مورد غير قتل، در محارب و مرتد، زن به اين شكل نيست. كند باشد و چه زن فرقي نمي   
ها هـم كـه اكثـراً اهـل      اند، و اين هها داد آن  اند، شعارهاي تندي ياد      اند خوانده  ها داده   آن  يك اعالميه به    . اند ها معموالً فريب خورده     اين. نكنند

: امام فرمودند » .ها بدهند، بلكه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شوند            مدتي زندان به اين   . اند تحت تأثير قرار گرفته   . تشخيص نيستند 
 مسؤولين اوين و جاهاي ديگر گفتم       من هم از قول امام به مسؤولين تشكيالت قضايي، به         » .خوب، به آقايان بگوييد دختران را اعدام نكنند       «

بعـد  . اين حرفي بود كـه مـن گفـتم   . دختران منافقين را اعدام نكنيد، به قضات هم گفتم ديگر حق نداريد براي دختران حكم اعدام بنويسيد   
در خارج از . نيد بعد اعدام كنيدها را صيغه ك آن طور وانمود كردند كه فالني گفته دخترها را اعدام نكنيد، اول  طرف اين  طرف و آن    آمدند اين 

ما تالش داشتيم كه زنان و دختران، غير از آنان كه           . اصل جريان همين بود كه من عرض كردم       . كشور هم منافقين اين را دست گرفته بودند       
هـا بـه تأييـد يـا      آن وب، اما خ. من در همان زمان هم اين دروغ تبليغاتي مجاهدين خلق را تكذيب كردم . اند، اعدام نشوند   مرتكب قتل شده  

و باألخره نظر من اين بود كه زنان اعدام نشوند و چون نوعاً در رابطـه بـا                  . خواستند بزنند   حرف خودشان را مي   . تكذيب من كاري نداشتند   
  .ولي شياطين كالم مرا تحريف كردند. مجاهدين دختران در زندان بودند، تعبير به دختران كردم

  رويه هاي بي اعتراض به اعدام

ي منـافقين بـه جمهـوري اسـالمي          ها، پس از حمله     در ارتباط با اعدام منافقين در زندان      ) عليه اهللا رضوان(به امام خميني    اي    حضرتعالي گويا نامه  
مـه را   كـرد كـه ايـن نا        در اين ارتباط بفرماييد كه قضايا چگونه بود و چه ضرورتي ايجاب مـي             . ايران در عمليات مرصاد فروغ جاويدان نوشتيد      

  بنويسيد؟

گونه كه فرموديد، پس از اين كه مجاهدين خلق با پشتيباني عراق به كشور جمهوري اسالمي ايـران حملـه كردنـد، عمليـات           بله؛ همان 
هـا    آن  تعدادي هم اسير شدند كه البد محاكمه شدند و صحبت ما در مـورد               . ها در درگيري كشته شدند      آن  مرصاد انجام گرفت و تعدادي از       

چه باعث شد من آن نامه را بنويسم، اين بود كه در همان زمان، بعضي تصميم گرفتند كه يكباره كلـك مجاهـدين را بكننـد و                             اما آن . تنيس
هـا هـستند، طبـق        اي از امام گرفتند كه افرادي از منافقين كه از سـابق در زنـدان                به همين خاطر نامه   . ها راحت شوند    آن  اصطالح از دست     به

هـا سـر موضـع هـستند، اعـدام       آن ي اطالعات هر منطقه، با رأي اكثريت آنان، اگر تشخيص دادند كـه    تان و قاضي و نماينده    تشخيص دادس 
ها نظرشان اين بود كه فالن فرد سر موضع است، ولو اين كه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا                  آن  يعني اين سه نفر، اگر دو نفر از         . شوند
روز شنبه، توسـط  . شنبه نوشته شده بود اما اين نامه روز پنج. ي منسوب به امام، تاريخ ندارد       اين نامه . شد  ايد اعدام مي  تر محكوم شده، ب     بيش

العمـل   ي تنـدي بـود كـه در عكـس     خيلـي نامـه  . من نامه را مطالعه كردم   . يكي از قضات به دست من رسيد و آن قاضي بسيار ناراحت بود            
ي قـضات   البته چون ايـن نامـه بـراي همـه    . طر حاج احمد آقاستا نوشته شده بود و شنيده شد كه به خ     عمليات مجاهدين خلق در مرصاد    

متن اين نامه بـه ايـن شـكل    . گونه كه اتفاق افتاده، روشن شود فرستاده شده بود، اشكال ندارد كه براي شما هم بخوانم تا واقعيت قضايا، آن   
  ....1است
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ها را به پنج يا ده  هاي شما اين مگر قاضي«:  كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بودند، پيغام دادماهللا موسوي اردبيلي بعد من به آيت
ها را مثالً در كاشـان اعـدام كننـد يـا در      گويي كه اين وقت تلفني به احمد آقا مي اند؟ مگر شما مسؤول نبودي؟ آن     سال زندان محكوم نكرده   
مدتي در زندان است و به پنج سال زندان محكوم شده و روحـش              كردي كه كسي كه مثالً        ت مي رفتي با امام صحب     اصفهان؟ شما خودت مي   

اي مرتكب شده باشد كـه بـر اسـاس آن جـرم او را                هم از عمليات منافقين خبردار نبوده، چطور ما او را اعدام كنيم؟ مگر اين كه جرم تازه                
  ».محاكمه كنيم

ي متصديان، با استناد به اين نامه، حدود دو هزار و هشتصد يا سه                يل كردند و بر حسب گفته     هاي زندانيان را تعط    باألخره مدتي مالقات  
گرفتنـد،   خواندنـد، روزه مـي   حتّي افرادي كه نماز مـي . هزار و هشتصد زنداني ـ ترديد از من است ـ از زن و مرد را در كشور اعدام كردند  

گفتند پس تو سـر موضـع هـستي و او را              مي. گفت  خورد، نمي    هم به شخصيتش برمي    او. گفتند بگو غلط كردم     آوردند به او مي     طرف را مي  
هـا را   گويـد تندتنـد ايـن    كرد كـه مـي   در همين قم يكي از مسؤولين قضايي آمد پيش من و از مسؤول اطالعات قم گله مي . كردند  اعدام مي 

گويد حكـم     مي. ها بكنيم   ي كنيم، يك تجديدنظري در حكم اين      ها را بررس    هاي اين   گويم آخر پرونده    من مي . بكشيم از شرشان راحت شويم    
داند كه قضيه از چه       گويند تو سر موضعي؟ او هم كه نمي         به بعضي افراد مي   . ها را امام صادر كرده، ما فقط بايد تشخيص موضوع بدهيم            اين

  .كنند برند اعدام مي گويد بله، فوري او را مي قرار است، مي

اتفاقاً آقاي آسيد هادي هاشمي و آقاي       . تصميم گرفتم يك نامه به امام بنويسم      . ي درستي نيست    كه اين شيوه  م  باألخره من احساس كرد   
چون امام از دست منافقين پـس از جريـان مرصـاد عـصباني              . ها مشورت كردم، گفتند اين كار را نكنيد         آن  جا بودند با      آبادي اين   قاضي خرم 

نماز ظهر و عـصر     . طور ناراحت بودم    ولي من همين  . ها بلند شدند رفتند     آن  . شوند  ايشان ناراحت مي  هستند و اگر شما يك چيزي بنويسيد،        
گناه در اين جمهـوري   اگر يك نفر بي. ام من در اين انقالب سهيم بوده . مقام رهبري   گويند قائم   كردم كه باألخره به من مي       فكر مي . را خواندم 

و هدوا الي الطيب من القـول و هـدوا الـي            «: ي شريفه آمد    مجيد استخاره كردم، اين آيه      ره با قرآن  باألخ. اسالمي كشته شود، من هم مسؤولم     
  .2پس از اين بود كه نشستم اين نامه را نوشتم» .به گفتار نيكو هدايت شدند و هدايت شدند به راه پسنديده» «.1صراط الحميد

 بلكه منظـور زنـاني بـود كـه          .اش سوژه و معركه عليه من گرفته       قا در رنجنامه  دار، زنان آبستن نبود كه احمد آ       و منظور من از زنان بچه     
. و باألخره اين نامه را نوشـتم و دو نـسخه از آن فتـوكپي گـرفتم                . شدند  سرپرست مي   ها بي   آن  هاي    ها بچه   آن  با كشتن   داراي چند بچه بودند     

چون شوراي عالي قضايي مسؤوليت اين قضه را به عهده      . الي قضايي ي اصل را فرستادم براي امام و يك نسخه را هم براي شوراي ع               نسخه
اي نوشـتم و   من نامه«: ها را فرستادم، به آقاي سيد هادي تلفن زدم و گفتم بعد كه نامه. كردند رفتند با امام صحبت مي بايست مي داشت و مي 

مگـر  «: ايشان گفت » .د كه آن نامه را بگيرند بدهند خدمت امام        شما به آقاي محمدعلي انصاري در دفتر امام تلفن بزني         . خدمت امام فرستادم  
خصوص آقاي سيد هادي، در اين        گويند بيت ايشان، به     حاال اين كه مي   » .باألخره من نوشتم و فرستادم    «: گفتم» بنا نشد شما چيزي ننويسيد؟    
  .ندچون بيت من با نامه نوشتن من مخالف هم بود. اساسي است قضيه نقش داشته، حرف بي

اصـغر احمـدي    اهللا آقاي آشيخ علي     چند روز بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام حجةاالسالم آقاي محمدحسين احمدي، پسر آيت               
. كننـد   به يك شكلي نظر اكثريـت درسـت مـي         . كنند  جا تندتند دارند اعدام مي      در آن «: گفت  مي. خيلي ناراحت بود  . شاهرودي، آمد پيش من   

اي   من عين مطالب ايـشان را نيـز در نامـه          » .اند به جان زندانيان    ها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده         اين. دهند  خوب تشخيص نمي  
  .3بدين شكل، براي امام منعكس كردم
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ي كـه  مـن آقـاي نيـر   . اول محرم شـد . دهند ها دارند كارشان را ادامه مي آن بعد من ديدم . اين موضوع بودي دوم من، راجع به     اين نامه 
ي اطالعات بود را خواستم و      قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پورمحمدي كه نماينده                  

ايـم،    نفـر را در تهـران اعـدام كـرده          750ما تـا اآلن     «: آقاي نيري گفت  . ها دست نگه داريد    گفتم اآلن محرم است، حداقل در محرم از اعدام        
من بـسيار ناراحـت شـدم و        » ...ها را هم بكنيم، بعد هرچه بفرماييد و         كلك اين . ايم ت نفر را هم به عنوان سر موضع از بقيه جدا كرده           دويس

. خوانم ها دادم كه براي شما مي آن ها صحبت كردم و بعد يك نسخه از آن را به       آن  رئوس مطالبي را كه يادداشت كرده بودم در اين جلسه با            
در صورتي كه اين نامه نيـست، بلكـه   . هايي از آن معركه گرفته است    مان چيزهايي است كه حاج احمد آقا در رنجنامه روي قسمت          و اين ه  

  .1يادداشت است

اي كار منافقين يك نحو منطق است، در صورتي كـه كـساني     روي بند دهم خيلي معركه گرفته كه چرا گفته     حاج احمد آقا در رنجنامه،    
اند، با كساني كه در عمليات مرصاد شركت داشتند فـرق دارنـد و               اند و فرضاً چند اعالميه پخش كرده       ي منافقين را خورده   كه فريب شعارها  

  .ي رسمي اصل آن هم يادداشت است، نه نامه

. ي محـرم اسـت    دههاآلن«: ها گفتم آن ها دادم و شفاهي به  آن باألخره اين مطالب را من برايشان خواندم، بعد يك نسخه از آن را هم به         
كنند و تبليـغ و       ها را كه در زندان شيطنت مي        آن  اگر امام هم اصرار دارند، شما يك عده از          «: ها گفتم   آن  بعد به   » .يك مقدار دست نگه داريد    

 شدند، اعدامشان  ها را درست محاكمه كنيد و پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام              آن  فعاليت دارند، مجدداً با روش صحيح بازجويي كنيد و          
و طبيعي  » .گويد كسي را كه به پنج سال زندان محكوم شده است، جمهوري اسالمي اعدام كرده است                 در اين صورت الاقل كسي نمي     . كنيد

ر آن  باألخره د . هاي من ناراحت بودند    ها از اين برخوردها و بازخواست       آن  شد و     شهري و احمد آقا منتقل مي      بود كه اين مسائل به آقاي ري      
  .هايي كه به من دادند، حدود دو هزار و هشتصد يا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام كردند جريان، طبق گزارش

اند او را    خواسته  اي را آورده بود پيش من، مربوط به دختري كه مي            يك پرونده يادم هست آقاي اسالمي كه دادستان انقالب فارس بود،          
، دختر قبل از اعـدامش وصـيت كـرده     در اين پرونده. و مخالف بودم، اما با اكثريت آراء او را اعدام كردندگفت من با اعدام ا  مي. اعدام كنند 

البالغـه را   قـرآن و نهـج   . شما نسبت به انقالب بدبين نباشـيد      . آمدها هست   اين پيش . طوري نيست : بود و خطاب به پدر و مادرش گفته بود        
ها بود،  ي من در زندان حجةاالسالم آقاي حسينعلي انصاري، كه نماينده. عدام شدن او خيلي متأثر بودكه خود آقاي اسالمي از ا     .... بخوانيد و 

گفتند ما با منـافقين هـم مخـالف           مي. گرفتند، خيلي هم متعبد بودند      خواندند، روزه مي    ها نماز مي    گفت شش يا هفت برادر بودند كه اين         مي
 چيـزي بنويـسيم، ولـي       مـا حاضـريم   .  كنـيم   يم مـصاحبه  گويند ما حاضـر نيـست       ها مي   اين.  كنيد  مصاحبهگويند بايد     ها مي   اما به اين  . ايم شده

ن براي ما شكست است و اين را به اين بهانه گفتند كه سر موضع هستند و پنج يا شش نفر آنان را اعـدام                       يا. كنيم  ي تلويزيوني نمي    مصاحبه
بعـد از مـدتي يـك    . باألخره اين جريـان گذشـت  . شد به اين شكل كار مي. ، باقي گذاشتندكردند و فقط يك نفر از آنان را كه فلج شده بود 

در آن زمان، حدود پانصد نفر غيـر مـذهبي و كمونيـست در زنـدان     . ي ديگري از امام گرفتند براي افراد غير مذهبي كه در زندان بودند    نامه
اتفاقـاً ايـن نامـه بـه دسـت آقـاي            . اصطالح، از شرشان راحت بشوند     هم بكنند و به   ها را     آن  ها اين بود كه با اين نامه كلك           آن  هدف  . بودند
هاي آنان، ايشان با متصديان صحبت كرده بود كه اين چـه              ي خانواده  به دنبال مراجعه  . جمهور بود   آن زمان ايشان رئيس   . اي رسيده بود    خامنه

انـد و   اي گرفتـه  از امام يك چنـين نامـه    «:  قم پيش من، با عصبانيت گفت      بعد ايشان آمد  . خواهيد بكنيد؟ دست نگه داريد      كاري است كه مي   
ي ايشان در رابطـه   ايد؟ چرا راجع به نامه ها به اين فكر افتاده چطور شما اآلن براي كمونيست«: گفتم» .ها را تندتند اعدام كنند خواهند اين   مي

پس شما كجاي قضيه هـستيد؟ دو روز بعـد از           «: گفتم» ها هم چيزي نوشته؟    يمگر امام براي مذهب   «: گفتند» با اعدام منافقين چيزي نگفتيد؟    
حـاال  » جمهور اين مملكت هستيد چطور خبر نداريد؟ شما كه رئيس. همه مسائل گذشته است نوشته شدن، آن نامه به دست من رسيد و اين         

  .كرد ها را مي دانم ايشان آيا واقعاً خبر نداشت يا پيش من اين صحبت من نمي
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بيني براي نظام و انقالب و بيـان يـك حكـم             ها، يك اقدام انساني و نوعي مصلحت        پس در واقع هدف شما از اين برخوردها و نوشتن اين نامه           
  .شرعي بوده است

هـا را قبـول    آن هـايي بـود كـه خودمـان      هدف من پايداري بر ارزش  . هدف من دفاع از مجاهدين خلق نبود      . طور است   بله؛ دقيقاً همين  
فقيـه بـود كـه     ي واليـت  هدف من، محفوظ ماندن شخصيت امام و چهره . شد  ها مي   آن  دار شدن    ها باعث خدشه   شتيم و نبايد حب و بغض     دا

ي  مجرد هواداري از مجاهدين، شرعاً مجوز اعدام نيـست و در جمهـوري اسـالمي حقـوق همـه      . شد  نبايد به نام آن، بعضي كارها انجام مي       
  .طبقات بايد حفظ شود

به ) 9/5/67ي مورخه  نامه(ي من  خواهم عرض كنم، اين است كه چه كسي باعث شد كه اين نامه       جا مي   ي ديگري را كه من همين       هنكت
ي  سي برسد و حدوداً پس از هشت ماه از گذشتن قضيه، در ايام عيد نوروز، يعني شب پنجم عيد، يـك روز قبـل از نامـه    بي دست راديو بي  

 شود، بدون اين كه هيچ توضيحي راجع به كل جريانات داده شود و جو احساسات را به عنوان دفـاع فالنـي از                        سي پخش  بي ، از بي  6/1/68
با اين كه من آن نامه را فقـط بـراي امـام و شـوراي عـالي      .  منسوب به امام را فراهم نمايد    6/1/68ي    ي نوشتن نامه    منافقين باال ببرد و زمينه    

ها در دانشگاه تهـران در دسـت آقـاي     البته بعضي آن نامه را در همان زمان . ، آن را به احدي نداده بودم      قضايي فرستاده بودم و در اين مدت      
  .1كرده است گيري نهايي آماده مي هايي در كار بوده كه زمينه را براي نتيجه زنم دست من حدس مي. سيد حميد روحاني ديده بودند

اي به امـام   ولي موفق به زيارت امام نشد و لذا مطالب خود را به صورت نامه. تباألخره آقاي شيخ محمدحسين احمدي به جماران رف     
بعـد از   . ها به امـام نرسـيده باشـد         بسا مانند خيلي ديگر از نامه       نوشت و به احمد آقا سپرد كه به اطالع امام برساند و البته حسب قرائن، چه               

ي موارد مندرج در آن، مطلبي سراپا كـذب هـم در مـورد               تشر شد، مانند بقيه   ي احمد آقا من    چندي كه قضاياي بركناري پيش آمد و رنجنامه       
هـاي او را   اي خطاب به احمد آقا نوشت و بالصراحه، حرف رغم شرايط بد آن موقع، تكذيبيه مالقات آقاي احمدي آورده بود كه ايشان علي       

  .2رد كرد

  اي از اين كار داشتيد؟ زهنوشتيد و چه انگي اصوالً چرا حضرتعالي به مرحوم امام نامه مي

 باألخره در ايران ما انقالبي به نام اسالم و به منظور پياده شدن عدالت و جلـوگيري از ظلـم و                      .اند افراد زيادي از من اين سؤال را كرده       
داشتم و نـسبت بـه      تعديات رخ داده بود و هرچند ايشان رهبر انقالب بودند، ولي انقالب همگاني بود و من هم به سهم خود، در آن نقش                        

دانـستند و   له مـي   خصوص مردم مرا از طرفداران نزديك به معظم         دانستم و به    اي خود را مسؤول مي     شد، تا اندازه    هر كار خالفي كه انجام مي     
ه واجـب   عالوه امر به معروف و نهي از منكر از كارهـاي خـالف، بـر همـ                  به. انتظار داشتند در مقابل كارهاي خالف يا اشتباه ساكت نباشم         

هـا كارهـاي خـالف و     هـا و بـازجويي   خـصوص در زنـدان   ها و ادارات و به بسا در ارگان مرحوم امام هم كه علم غيب نداشتند و چه       . است
تماس تلفني هم با مرحوم امام ميسر نبود و رفتن به خدمت            . شد  ها به حساب اسالم و نظام گذاشته مي         ي اين   و همه شد    ها انجام مي   تندروي
ي نامه نظرم را به ايشان منتقل كنم و گاه            ي شرعي به وسيله     لذا ناچار بودم براي انجام وظيفه     . ي مكاني مشكل بود    م با بعد و فاصله    ايشان ه 

اي نسبت به اين تذكرات، يا براي اين بوده كه خودشـان يـا               اما مخالفت عده  . شدم  پس از گذشت چند ماه، حضوراً نيز مطالبي را يادآور مي          
كردند تذكر به ايشان، اعتـراض بـه ايـشان و زيـر               شوند و يا خيال مي      گفتند مرحوم امام ناراحت مي      رفتند، و يا مي     ن زير سؤال مي   دوستانشا

  .شود سؤال بردن ايشان تلقي مي
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داشـته  ي خودش مشغول نوشتن رنجنامه بوده، با او مالقـاتي   آقاي سيد هادي هاشمي، در آن اواخر كه حاج سيد احمد خميني به گفته 
 جعلـي  هايي كه از من به شما نوشته شـده،  ي نامه همه«: كند كه آقاي منتظري را وادار كن به امام بنويسد كه او به آقاي سيد هادي اصرار مي    

در صورتي كه توجه داريد كه تذكر دادن به رهبر جامعه، بـه منظـور رفـع مـشكالت و جلـوگيري از      » .اند است و ديگران به اسم من نوشته      
) ص(پيغمبـر اكـرم     . شدند  بلكه طبعاً بايد خوشحال هم مي     . ها، زير سؤال بردن ايشان نيست و وجهي ندارد كه اطرافيان ناراحت شوند            خطا

و اصل انتقاد و تذكر دادن، در » .و شاورهم في االمر«: دهد و خداوند هم دستور مي» .اشيروا علي«: فرمودند در مسائل سياسي و اجتماعي مي     
لـه دور و آقايـان هـم     و باألخره مـن از معظـم     . و همچنين در زمان شيخين، امر معمول و متداولي بود         ) ع(و اميرالمؤمنين   ) ص (زمان پيامبر 
ي   مـن از انجـام وظيفـه      . و الي اهللا اشكوا و هو حسبي و نعم الوكيل         . اند شاءاهللا قصد خير داشته     ان. كردند  خواستند به ايشان القا مي      هرچه مي 

  .ام تا به خاطر فقدان آن ناراحت باشم گاه طالب مقامي نبوده  و هيچشرعي خوشحالم

بود، چه ضرورتي داشت كه ) سره قدس(اي اين است كه در آن زمان كه رهبري انقالب و كشور به دست مرحوم امام    در همين ارتباط، نظر عده    
انگيزان فراهم كنيد؟ آيا بهتر نبود كـه حـضرتعالي    ا براي بدخواهان و فتنه  هايي ر  هاي انتقادآميز و گاهي تند، زمينه        يا نوشتن نامه    شما با سخنراني  

هـا و نظـرات خـود را ابـراز و اجـرا              گرفـت، شـما ديـدگاه       كرديد و هر وقت كه مسؤوليت انقالب و كشور به دوش شما قرار مـي                سكوت مي 
  شد؟ و مردم خورد، جلوگيري ميي آن به كل نيروهاي انقالب  فرموديد تا از اين حوادثي كه پيش آمد و ضربه مي

توانـد هـم      دهد و نمـي     ي كارها را هم يك نفر انجام نمي         گونه كه عرض كردم، در يك كشور، تنها يك نفر مسؤول نيست و همه               همان
. كننـد   داره مـي  ها و نمايندگان مجلس و استانداران و فرمانداران و ديگر نيروهاي مؤثر هستند كه يك كشور را ا                  تمام وزارتخانه . انجام بدهد 

شـد و     قـدر كـه بـه مـن مراجعـه مـي             در اين اواخـر، آن    . تر با بيرون ارتباط داشتند      مرحوم امام هم در اين اواخر به شدت بيمار بودند و كم           
ايـشان هـم كـه خبـر نداشـتند كـه در كـشور چـه                . شد  شد، شايد يك دهم آن هم خدمت امام مطرح نمي           ها مطرح مي   مشكالت و نارسايي  

كردنـد و     احمد آقا و ديگران هم از باب اين كه مراعات حال ايشان را مـي              . گذاشت   باألخره يك كسي بايد ايشان را در جريان مي         .گذرد  مي
كردنـد    من هم از باب اين كه افراد مختلف به من مراجعه مي           . گفتند  خواستند كه ايشان ناراحت بشوند، خيلي از مسائل را به ايشان نمي             نمي

ام  كـنم كـه نكنـد وظيفـه         من گاهي فكـر مـي     . ديدم  ها جلوگيري كنم، خودم را موظف به اقدام مي         نستم از خيلي از نارسايي    توا  و بسا من مي   
از مسائل آگاهي دارند، وظيفه دارند كه نظـرات خـود را بـه    در حكومت اسالمي افرادي كه   . ام ها بوده است و من عمل نكرده        تر از اين    بيش

  .ها را به او بگويند، در عين حال دست و بازوي او هم باشند ارساييحاكم اسالمي منعكس كنند، ن

يدم، بلند شـدم رفـتم دفتـر    اند يك وقت من از بس مشكالت را د ي آشتيان است، نقل شد كه گفته جمعه  از همين آقاي آشتياني كه امام  
مام رفتم، يكي از آقايـان دفتـر امـام بـه مـن گفتنـد شـما            بعد هنگامي كه به دفتر ا     . امام كه اين مسائل و مشكالت را براي ايشان مطرح كنم          

مبادا يك چيزهايي بگويي كـه ايـشان        . ي حال امام را بكنيد و يك چيزهايي بگوييد كه ايشان خوشحال شوند             رويد، مالحظه   خدمت امام مي  
انـد و مـشكلي      م دعاگو هستند و راضي    اگر هم امام از شما چيزي پرسيد، بگوييد الحمدهللا، اوضاع خيلي خوب است و مرد              . ناراحت بشوند 
. بعد بدون اين كه چيـزي بگويـد، برگـشته بـود    . ام كه مشكالت را بگويم جا آمده ام اين ايشان گفته بود من اصالً بلند شده    .... وجود ندارد و  

من از همان اول هم     . ، من بودم  ها را به امام بگويد     كرد بعضي از مشكالت و نارسايي       شايد تنها كسي كه جرأت مي     . اوضاع به اين شكل بود    
اهللا بروجـردي   من بـا آيـت  . اهللا بروجردي هم به اين شكل بود   برخورد من با آيت   . كردم  آمد، به طور صريح مطرح مي       اگر چيزي به نظرم مي    

را ما بايد يك جـوي      چ. زدند  هم صريح حرفشان را مي    ) ع(و با اميرالمؤمنين    ) ص(مردم با پيغمبر اكرم     . كردم  هم به طور صريح صحبت مي     
هـا    آن  به نظر من،    . دانستم  ي خود مي    هايش را بزند؟ من اين را وظيفه       ايجاد كنيم كه اگر كسي اشكال و ايرادي به نظرش رسيد، نتواند حرف            

  .زنند حرفشان را ميهاي صحيح و براي خيرخواهي  ها كه از راه آن كارند؛ نه  كنند، گناه ها سكوت مي عدالتي ها و بي كه در برابر نابساماني

كرديد يـا بـا تمـاس بـا           حضوري مالقات مي  ) ره(ولي اگر همان وقت حضرتعالي به جاي نامه نوشتن، با امام            . البته اآلن كه قضيه گذشته است     
  كرديد، بهتر نبود؟ گيري مي مسؤولين قضيه را پي
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كردنـد بـا امـام        بعضي مسؤولين جرأت نمي   . ش از اين گفتم   البته همان وقت من به آقاي موسوي اردبيلي پيغام دادم كه جريان آن را پي              
چـون بعـد از عمليـات       . اي هم نداشـت    وقت ميسر نبود و فايده      صحبت حضوري هم در آن    . شدند  آمدند به من متوسل مي      مي. حرفي بزنند 

  .فايده است البته اآلن ديگر اگر و مگرها بي. مرصاد، جو خيلي داغ و تند بود

ها، آيا واقعاً از سوي ايشان  ي منسوب به حضرت امام در ارتباط با اعدام  اين است كه اين نامهسياري از اذهان وجود دارد،سؤال ديگري كه در ب
هايي است كه در اواخر عمر امام به نام ايشان  باشد، يا اين كه اين نامه هم همچون برخي ديگر از نامه           صادر شده است و به خط خود ايشان مي        

له ترديد شده است؟ و بر فرض اين كه اين نامه از سوي ايشان صادر شده باشد، به نظر جنابعـالي                       ر صحت انتساب آن به معظم     منتشر شده و د   
  هايي باعث صدور اين نامه گرديد؟ ها و زمينه چه گزارش

ـ  واقع امر اين است كه با توجه به شناختي كه من از مرحوم امام دارم و سال  تـوانم   وجـه نمـي   هـيچ  ام، بـه  ودههاي زياد با ايشان معاشر ب
گونـه مـسائل    ام و ايشان فردي باتقوا و عـارف بودنـد و در ايـن        ها با ايشان محشور بوده      من سال . قاطعانه بگويم كه اين نامه از ايشان است       

ـ     بعد از پيروزي انقالب هم ايشان در سـخنراني . كردند و حاضر نبودند به كسي ظلم شود   احتياط مي  ه رعايـت حقـوق   هـاي خـود نـسبت ب
 خود نسبت بـه حقـوق زنـدانيان          ي هفتم تير، كه طبعاً اوضاع خيلي داغ بود، ايشان در سخنراني             زندانيان تأكيد داشتند و حتّي پس از حادثه       

، يا اين كه اصالً نامه اما اين كه چه شد اين اواخر اين نامه از ايشان منتشر شد. ها باشند آن  كردند كه مبادا مسؤوالن به فكر انتقام از           تأكيد مي 
البته بايد توجه كنيم كه مرحوم امام هـم  . كنم و اين مسأله براي من هم تعجب و مبهم است           به خط خود ايشان است يا نه، من قضاوت نمي         

هـا هـم      عضيهاي مختلف، به طور كلي از مردم منزوي شده بودند و ب            يك انسان جايزالخطا بودند و اين اواخر، با آن كهولت سن و بيماري            
ي قدرت در يك نفر خالصه شـود، هرچنـد آن    ي كشور كه همه اساساً اين سيستم اداره. دادند خواستند، به ايشان گزارش مي    هر طور كه مي   

كنم اگر بر فرض، اين نامه را امام شخـصاً   من فكر مي  . شود  فرد باتقواترين افراد باشد، روش صحيحي نيست و منجر به اشتباهات بزرگ مي            
  .ي افراد خاص در صدور آن مؤثر بوده است هاي غلط و خالف واقع از ناحيه شته باشند، يقيناً گزارشنو

  اجبار به گزارش غلط به امام

، به داستاني از قول يكي از علماي تهران اشاره فرموديد، مبني بر اين كه چند نفر                 71ويكم بهمن    هاي اخيرتان، در بيست    حضرتعالي در صحبت  
هايي مربوط به نفوذ منافقين در  ، آنان را مجبور كرده بودند گزارش68 و 67هاي  العات به ايشان اظهار داشته بودند در جريان سال     از اعضاي اط  

دانيد، توضيحاتي در ارتبـاط بـا ايـن جريـان و نـام آن       اگر صالح مي. بيت حضرتعالي و مشورت شما با آنان تنظيم و به مرحوم امام ارائه دهند            
  .اين جريان را نقل كرده، بفرماييدعالمي كه 

آقـاي  . انـد  ي مهماني خانوادگي بـوده  اصل جريان به اين شكل بود كه آقاي حاج شيخ غالمحسين ايزدي، يك شب در تهران در جلسه             
ي فالني تنـگ    گويد ما دلمان خيلي برا      ايزدي نقل كردند كه در آن جلسه، آقاي محمدي گيالني كه در آن جلسه حضور داشته، به ايشان مي                  

ها بودند، بـه مـن گفتنـد در آن            آن  هاي باالي    چند نفر از افراد اطالعات كه از رده       «: گويد  بعداً مي . ايم ما مدتي شاگرد ايشان بوده    . شده است 
دهند و ما اآلن     ي فالني در اختيار منافقين است و منافقين به فالني خط مي             جريانات ما را مجبور كردند كه به دروغ شهادت بدهيم كه خانه           

. اين مطلب را آقاي حاج شيخ غالمحسين ايزدي، از قول آقاي محمدي گيالني براي من نقل كـرد                 » .ها خيلي ناراحت هستيم     از اين گزارش  
بعد ما از كانال ديگر هـم       . همچنين از قول آقاي محفوظي هم نقل شد كه آقاي محمدي گيالني اين مطلب را در جاي ديگر هم گفته است                    

ي سـنگيني برايـشان       انـد يـك پرونـده      خواسته  اند و مي   اند، در اطالعات از كار بركنار كرده       يديم كه آن چند نفر را، كه ظاهراً سه نفر بوده          شن
عضي اند كه ب ها را داشته آن حتّي قصد بازداشت و زنداني كردن . اند اند كه چرا اين مطلب را گفته درست كنند و آنان را مورد توبيخ قرار داده

 چنـين   چه نقل شـد، يـك       باألخره بر حسب آن   . اند ولي آنان را از كارشان بركنار كرده      . اند از رفقايشان در همان اطالعات، مانع اين كار شده        
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شـد و لـذا مـن هـم در آن             آمد كه نام ايشان در اين جريان ذكر مي          البته شايد آقاي محمدي گيالني خيلي خوشش نمي       . اي بوده است   قضيه
  .1 به طور كلي از قول يكي از علماي تهران اين قضيه را نقل كردمصحبت،

  شما برج بلند اسالم هستيد: امام خميني

. وزير با مرحوم امام داشتيد، ايشان از شما تجليل زيـادي فرمـوده بودنـد                در ديدار مهمي كه در حضور سران سه قوه و نخست          گويا حضرتعالي   
  .فرماييدلطفاً جزئيات اين مالقات را توضيح ب

خواهد صحبت كنـد، ششـصد        جمهور آمريكا مي    ام وقتي رئيس   من شنيده «: ها كه شخص من با ايشان بودم، فرمودند        در يكي از مالقات   
هـا دقـت      خواسـتند بفرماينـد در سـخنراني        مـي » .شود  زنيم، در دنيا منعكس مي      وقتي ما يك كلمه حرف مي     . كنند  نفر صحبت او را چك مي     

  ».كنم نه، من هم اشتباه مي«: گفتند» دهيد؟ ولي خود حضرتعالي اين كار را انجام مي. فرماييد شما صحيح مي«:  گفتممن. تري بشود بيش

اي كه انجام داده بود صحبت كـردم          شهري و مصاحبه   ها كه مسؤولين هم بودند، من راجع به كارهاي آقاي ري           در يكي ديگر از مالقات    
هاي فساد معرفي كـرده اسـت        رفته و مقلدين شما هستند، كانون      خوان و جبهه   هاي درس    را كه همه طلبه    ايشان مدارس ما  «: و به ايشان گفتم   

: ايشان شروع كردند به عذر خواهي كردن كه       . خالصه من ناراحت بودم و اعتراض كردم كه چرا اين كارها به اين شكل صورت گرفته               » ...و
امـام تـا بـه حـال از         «: بعد از همين مالقات بود كه احمـد آقـا گفـت           » ...تباه شده است و   اش. شما مرا ببخشيد  . شما برج بلند اسالم هستيد    «

هاي مـا را   شهري در تلويزيون و مطبوعات كار خودش را كرده، مدرسه اي دارد؟ آقاي ري چه فايده«: من گفتم » .كس عذرخواهي نكرده    هيچ
 و شاگردان مرا تحت عنوان ارتباط با سيد مهدي بازداشت و زندان كرده، و اآلن                كوبيده، حيثيت افراد را از بين برده، افراد زيادي از دوستان          

  »اي دارد؟ اين چه فايده. فرمايند ببخشيد اشتباه شده جا مي امام در اين

يد سـ . اجازه دهيد من مشغول طلبگي و درس و بحثم شوم، هدف آقايان من هـستم              «: ها بود كه به امام گفتم      باز در يكي از اين مالقات     
شـهري و    ي كارهـاي آقـاي ري      كننده توانم در كارها باشم و توجيه       من نمي . ال يكلف اهللا نفساً االّ وسعها     «: به ايشان گفتم  » .مهدي بهانه است  

كـه  اي بـر ايـن بـود     گويا بناي عده  » .نه، شما در كارها باشيد و كنار نرويد       «: ايشان فرمودند » .چيز نگويم و ساكت باشم      ديگران باشم و هيچ   
كنند كه آقاي جـوادي آملـي گفتـه بـود يـك       نقل مي. ي ديگران، مرا با آبروريزي كنار بگذارند خودم محترمانه كنار نروم، بلكه بعد با توطئه       

گـوييم كـه    هرچـه مـي  . بعد از چند روز خودشان ما را كنار گذاشـتند     . خواستيم از شوراي عالي قضايي استعفا بدهيم، نگذاشتند         وقت ما مي  
بايـد بـا    .  گويا در جمهوري اسالمي كسي حـق نـدارد خـودش كنـار بـرود               .گويند نه، بمانيد تا ما شما را بيرون كنيم          هيم برويم، مي  خوا  مي

  .آبروريزي او را كنار بگذارند

  ) ره(آخرين ديدار با حضرت امام  

اي از آن      مسائلي مطرح شـد و چـه خـاطره          صورت گرفت، چگونه بود؟ چه     1367آخرين ديدار حضرتعالي با حضرت امام، كه در اواخر سال           
  داريد؟

ي  يكي مـسأله .  و سيد هادي هاشمي هم حضور داشتند، چند موضوع مطرح شد در آخرين مالقاتم با امام، كه آقايان سيد احمد خميني         
اند، اآلن وابسته  رض گرفتهخيلي از كشورها كه ق. من به ايشان گفتم اين چيز خطرناكي است. استقراض از خارج بود كه آن زمان مطرح بود
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و بعـد از  » .وزير هم مخالف استقراض است بله، آقاي موسوي نخست«: ايشان فرمودند. حضرتعالي هم كه با اين كار مخالف بوديد       . اند شده
در . فكرش را كردم  من  «: بعد از نماز ظهر و عصر بود كه امام مرا صدا زدند و فرمودند             : يكي دو روز، احمد آقا به دفتر من زنگ زد و گفت           

ي ديگـري كـه مطـرح شـد،           مـسأله » .به آنان بگوييد قرض نكنند    . ي استقراض حق با آقاي منتظري است و به مصلحت كشور نيست             مسأله
جا هفت نفر متهم شده بودند كه كارهاي خالفي مرتكب شده و كارهاي منـافي عفـت انجـام     در آن. جرياني بود كه در مالير پيش آمده بود     

اما بعد انكار كرده بودند و طبق فتواي امام خمينـي و  . كردند بايد سنگسارشان مي ها اقرار گرفته بودند و بر اساس اقرار، مي آن از . ودندداده ب 
است اقرار داشت و بعد انكـار كـرد، انكـارش مـسموع اسـت و رجـم                  ) سنگسار(ي فقها، اگر كسي نسبت به چيزي كه حكمش رجم             همه
جـا    ولي دادستان آن  .  بر فرض حكم آن رجم باشد، جايز نيست او را تيرباران كنند، چون در صورت اقرار حق فرار دارند                   عالوه  به. شود  نمي

آبادي به او تلفن كرده بود كه چرا آنان را تيرباران كردي، و او در جواب گفته بود        با انكار آنان، آنان را تيرباران كرده بود و آقاي قاضي خرم           
من به عنوان اعتراض، اين موضوع را به خدمت امام ذكر كردم و شفاهاً فتـواي فعلـي                  . شدند   مردم براي سنگسار جمع نمي     روز برفي بود و   

  .ايشان فرمودند من فعالً يادم نيست. امام در اين مسأله را جويا شدم

ها، پنج يـا      و در همان جريان اعدام زنداني     اي را به ايشان دادم مربوط به يك نفر كه شش يا هفت تا پسرهايش را گرفته بودند                     بعد نامه 
يك نامه نوشته بود به آقاي موسوي اردبيلي كه حـاال          . ها هم معلول بود كه در زندان بود         آن  ها را اعدام كرده بودند و يكي از           آن  شش نفر از    

ين يكي را كه مجـروح و معلـول اسـت بـه مـن               ايد، حداقل ا   اند اعدام كرده   هاي من را كه محكوم به پنج سال يا ده سال زندان بوده              كه بچه 
. من اين نامه را هم به امـام دادم . اي نوشته بود ي دلسوزانه خيلي نامه. پدرشان يك پيرمرد هشتاد ساله بود   . اش بكنم  بدهيد تا مداوا و معالجه    

جاست حضرتعالي راجع به      خيلي به «:  ايشان گفتم  به. ي ديگر، در رابطه با جنگ داخلي لبنان بود          مسأله. دانم آن يكي را آزاد كردند يا نه         نمي
يـك  . شما رهبر جهان اسالم هـستيد . اي بدهيد يك پيامي، اعالميه. مسلمانان لبنان از شما انتظار دارند. جنگ داخلي لبنان اظهار نظري بكنيد 

  ».هيأتي بفرستيد تا به اين مسائل خاتمه بدهند

آقا اين مطالبي كه راجع به من و بيت من براي شما گفته شـده درسـت                 «: گفتم. كردمبعد هم راجع به مسائل مربوط به خودم صحبت          
گويم، به عنوان حمايت از اسالم و حمايـت از انقـالب              من اگر هم چيزي مي    . جا هستم   من از طرف شما آن    . بيت من بيت شماست   . نيست

بعد از اين مالقات، احمد آقا خيلي گرم .  هم همراه من بود در اين مالقات، آقاي سيد هادي هاشمي      » .دهد  است و كسي هم به من خط نمي       
  .1و اين آخرين مالقات ما بود. گرفت و خبر اين مالقات را هم به راديو تلويزيون و مطبوعات داد

  خط تعادل

ي  سـت، جامعـه  بعضي شما را متمايـل بـه جنـاح را        . هاي مختلف وجود دارد    سياسي حضرتعالي در گذشته، قضاوت    هاي    گيري  نسبت به موضع  
ها و دفتـر تحكـيم وحـدت          هاي اسالمي دانشگاه    ي ديگري شما را طرفدار و حامي جناح چپ، خط سه، و انجمن             مدرسين و خط بازار، و عده     

ان ايد، بـه عنـو     هاي حاكم نموده    هايي از هر كدام از جناح      هايي كه حضرتعالي در مقاطع گوناگون انقالب به مناسبت         دانند و هر كدام حمايت      مي
  به نظر حضرتعالي چه چيز موجب اين تفاوت قضاوت و برداشت شده است؟. كنند دليل ذكر مي

من . افراط و تفريط در كار بود     . خواست جناح خودش را تقويت كند؛ چه حق و چه باطل            واقع مطلب اين است كه هر خطي، فقط مي        
ولـي  . خواهم بگويم من معصوم هـستم  البته من نمي. كردم ود، تقويت ميچه را به نظرم حق ب من آن. هم با افراط مخالف بودم، هم با تفريط      

مثالً يادم هست يك بـار كـه امـام از           . آمد، گاهي با جناح راست     حاال گاهي با مذاق چپ جور درمي      . گفتم  آمد، مي   چه را به نظرم حق مي       آن
ي رسالت را  خواستند بروند دفتر روزنامه يك عده ميي مدرسين مخالف دولت بود،  دولت آقاي موسوي حمايت شديد كردند، چون جامعه   
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به تحريك احمد آقا بنا بود اين كار     . من سر درس صحبت كردم كه اين كارها را نكنيد         .  كنند  ي مدرسين راهپيمايي    آتش بزنند و عليه جامعه    
 كنند، تشكيالت    ها راهپيمايي   بنا بود بچه  . كرديدچيز را خراب      شما همه «: گفت  مي. بعداً رئيس دفتر تبليغات آمد و خيلي ناراحت بود        . بشود

. من ديدم اين يك جنگ آخوندي است و چيز بدي اسـت » .ي آقاي راستي و آقاي آذري را بردارند      ي رسالت را داغون كنند، عمامه       روزنامه
طحـي كاشـاني را فرسـتادند تـشكر         ي مدرسين، آقـاي اب      بعداً جامعه . لذا سر درس صحبت كردم و گفتم امام هم با اين كارها مخالف است             

ي رسـالت   من هم دل خوشـي از روزنامـه  . كردند و در يك مالقات هم آقايان فاضل لنكراني و سيد مهدي روحاني، جداگانه تشكر نمودند        
مـن ديـدم    . نـستم دا   كنند و به آقاي آذري و يا آقاي راستي توهين كنند، كـار غلـط و بـدي مـي                     ولي اين كار را كه بيايند راهپيمايي      . نداشتم

كـدام از     هـيچ . من نه طرفدار اين خط بودم، نـه طرفـدار آن خـط            . به همين جهت با آن مخالف بودم      . ها كار درستي نيست    گونه حركت   اين
دادم،  چـه را حـق تـشخيص مـي       من آن . هر دو اشتباهات داشتند   . ها نه تعريف روشن و حد و مرز مشخصي داشتند و نه معصوم بودند              خط

هـاي مختلـف    مطالعه هم نبودم و از كانال بي. دانستم؛ هم در مسائل اسالمي و هم در مسائل سياسي من خودم را اهل نظر مي   . دمكر  عمل مي 
  .گرفتم در جريان مسائل قرار مي

  .عليه شما داشتترين جوسازي را  ي رسالت بيش شناسي نكردند و همين روزنامه ها حق اما در عين حال، در جرياناتي كه بعداً پيش آمد، اين

من با تـوهين بـه افـراد و    . ي خودم را انجام دادم ولي در آن مقطع، من وظيفه. ي ديگري است ها قدرشناسي كردند يا نكردند، مسأله آن  
  .برداري و جنگ آخوندي مخالف بودم عمامه

  ي فجر  و مصاحبه با ستاد دهه1367 بهمن  سخنراني

 داشتيد كه موجب ناراحتي وابستگان به بيت مرحوم امام شده بـود و ظـاهراً                  و يك مصاحبه    خنراني، يك س  1367حضرتعالي در بهمن ماه سال      
  ي جنابعالي چه بود؟  و انگيزه مضمون آن سخنراني. ايشان نيز ناراحت شده بودند

دي نيز كامالً در فشار بوديم، بار نجات يافته بوديم و از نظر اقتصا هنگامي كه ما تازه از زير هشت سال جنگ تحميلي، با آن وضع رقت    
. المال بود  ها مبتذل و تبذير بيت      آن   بهمن اعالم كرده بودند كه به نظر من، بسياري از            22هاي   اي را به عنوان جشن     هاي زياد و پرهزينه     برنامه

ه و جبـران اشـتباهات باشـد،        اگر جشن براي يادآوري اهداف انقالب و توجه به كـاركرد گذشـت            «:  گفتم  من از باب تذكر، در يك سخنراني      
مـا بـسا در جنـگ و برخـي از كارهـا             ... ولي اگر فقط تشريفات و كارهاي مبتذل و پرهزينه باشـد، كـار خالفـي اسـت                . بسيار خوب است  

نيـز بـا    ي مفـصلي       مرا با سانسور شديد پخش كردند و در همان ايام، مـصاحبه             سخنراني» .1ايم و هر كار خالفي، توبه دارد       اشتباهاتي داشته 
و ظاهراً نزد مرحوم امام جوسازي زيادي شده بود و ايشان گويا انتقاد مرا حمل بر چيزهاي ديگري كرده بودنـد و         . 2ي فجر داشتم    ستاد دهه 

ـ               ي آقايان كروبي و امام      هاي من نظر داشتند و نامه      در يك پيام، به گفته     . ودجماراني و سيد حميد روحاني به من نيز به دنبال همين جريـان ب
منتها . اند جا بوده و گويا خود مرحوم امام نيز مخالف بوده گونه كه سابقاً تذكر دادم، ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر بي             در صورتي كه همان   

ولي شش سال جنگ بعد از . دادند پس از فتح خرمشهر، ما در حال پيروزي بر دشمن بوديم و به ما غرامت مي    . به ايشان تحميل كرده بودند    
كردنـد،   هايي بود با تلفات بسيار زياد افراد و خرابي شهرها و منابع مهم اقتصادي و حياتي و همه هم ما را محكوم مـي                       ن، متضمن شكست  آ

  .چون وارد كشور عراق شده بوديم و باألخره مرحوم امام نيز به فرمايش خودشان، ناچار به نوشيدن جام زهر شدند
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  مقامي رهبري  بركناري از قائم

لطفاً بفرماييد جريان عزل يا استعفاي حضرتعالي چگونـه بـود تـا             . ي استعفا، يا عزل حضرتعالي      ي حضرتعالي، اكنون بپردازيم به مسأله      اجازهبا  
ابهامات برطرف شود كه اوالً اصل جريان عزل بود يا استعفا، ديگر اين كه آيا حضرتعالي مسؤوليت شرعي يا قانوني داشـتيد كـه از آن اسـتعفا                            

ها شما را عزل كـرده        آن  دهيد، و اگر داشتيد، آيا شرعاً حق استعفا داشتيد يا نه؟ اگر عزل بود، آيا حضرتعالي منصوب امام يا خبرگان بوديد كه                       ب
د مقامي حضرتعالي است، حضرتعالي را به عنوان كسي كـه مـور             ي مصوب خبرگان، كه راجع با قائم       ي واحده   باشند؟ با توجه به اين كه در ماده       

لطفاً در اين باره توضـيح      . ي واحده نبوده    تأييد اكثريت مردم مسلمان ايران است اعالم نموده بودند و اسمي از نصب امام يا خبرگان در آن ماده                  
  .بفرماييد

ـ        كدام  هيچ«از يكي پرسيدند كه     . اين سؤال شما، با اين طول و تفصيلي كه داشت، جواب آن هم در آن هست                ه  به كسر كاف است يـا ب
ي مـن لفـظ       در نامـه  . ي من   ي امام، و نه استعفا بوده از ناحيه        حاال واقعش اين است كه نه عزل بوده از ناحيه         » .كدام  هيچ«: گفت» فتح كاف؟ 

، از باب استفعال، و بـه معنـاي طلـب           »استعفا«. استعفا وجود ندارد و امام مرا نصب نكرده بودند تا از ايشان طلب عفو كنم يا مرا عزل كنند                  
يك نامه هـم    . از اول كه خبرگان مرا مطرح كرده بودند، بدون اطالع من بود و وقتي كه من اطالع پيدا كردم، واقعاً ناراحت شدم                     . عفو است 

مقـامي هـم      به نظر من، اعالم رسمي قـائم      . 1اهللا مشكيني نوشتم كه اين كار درستي نبوده است          در همان وقت به رئيس مجلس خبرگان، آيت       
انتظارات مردم را نسبت به من افزايش داد و مرا مورد .  انقالب بود، هم خالف سياست روحانيت، و هم به ضرر شخص من         خالف سياست 

بـاألخره مـن از اصـل       . اي شـد   جهت موجب ناراحتي يك عده      از طرف ديگر، كاري هم دست من نبود و بي         . حساسيت بدخواهان قرار داد   
بلكه آنان مصداق اصل يكصد و هفتم قـانون  . مقامي نصب نكردند رگان هم مرا به عنوان قائم    خب. مطرح كردن چنين موضوعي ناراحت بودم     
بعد هم . ي آنان اخبار بود، نه انشا ي مردم به من را منعكس كرده بودند و گفته ها توجه و عالقه آن اساسي را مشخص كرده بودند و در واقع 

من منصوب آنان نبـودم تـا حـق داشـته           .  تحت اين عنوان كه استعفاي فالني را پذيرفتيم        اي نشستند مرا عزل كردند؛ البته      خبرگان در جلسه  
خبرگان . اي است و صالحيت دارد يا ندارد     توانستند گواهي بدهند كه مقام علمي فالني در چه مرتبه           خبرگان فقط مي  . باشند مرا عزل نمايند   

چـه در    در قانون اساسي آمده كه رهبر بايد فالن خصوصيات را دارا باشـد، يـا آن           كنند، از باب اين كه      در واقع، تعيين اعلم واجد شرايط مي      
كساني بايد فردي را كه واجـد شـرايط اسـت، تـشخيص            . باشد... روايات آمده است كه رهبر بايد اعلم مردم و اعدل مردم و داراي تدبير و              

انتخـاب حـق    . دهد  چه را تشخيص داده، خبر مي       مين است كه آن   خبرگان بايد تشخيص خودشان را بيان كنند و اصل معناي خبره ه           . بدهند
ي  اي كه به امام نوشتم، كلمـه   من هم در نامه   . مردم است، بعد از تشخيص خبرگان و خبرگان فقط نظر مردم را راجع به من بيان كرده بودند                 

  .استعفا در آن نبود

  4/1/68 و 3/1هاي مورخه  نامه

آيا اين  . ايد اي به امام خميني مبني بر اعالم آمادگي خود براي اجراي نظريات ايشان نوشته                نامه 4/1/68ر تاريخ    گويا جنابعالي د   در همين زمينه،  
  نامه به دست مرحوم امام رسيده است؟

 ها احساس كردم خبرهايي در كار هست و احتماالً بخواهند تصميماتي در مـورد مـن                 ها و لحن بعضي از روزنامه      پراني چون من از نامه   
هايي به مرحوم امام خميني نوشتم تا اين كار راحت انجام شود و بدون اين كه نيـازي بـه آن كارهـا و                   نامه 4/1/68 و   3/1 در تاريخ    بگيرند،

كـردم و   ام، من هميشه از قدرت و مقام دوري مـي  كه بارها گفته چون چنان. ها باشد، من در مسائل سكوت كنم و عمالً كنار بروم  پراكني نامه
ها   ي نامه   را مثل بقيه   4/1/68ي    آبادي مانع شد بفرستم و نامه        را آقاي قاضي خرم    3/1/68ي    نامه. ها را نوشتم    اي به آن نداشتم، اين نامه      قهعال
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ي   ي نامـه  اي بـرا   ولي با اين نامـه، زمينـه      . دانم  اما اين كه به دست خود امام خميني دادند يا نه، من نمي            . به بيت و دفتر مرحوم امام فرستادم      
  .1ماند  منسوب به ايشان، باقي نمي6/1/68

رسد  اي به بيت من داشتند و به نظر مي منظور من از پيام اخير ايشان، پيام به مهاجرين جنگ تحميلي است كه پخش شد و در آن اشاره        
و كافي بود ايشان محترمانه پيغام دهند كـه شـما   . ماند، اگر اين نامه از ايشان باشد   باقي نمي  6/1ي    اي براي نامه   با وجود ذيل اين نامه، زمينه     

شدم و اوقات خود      من بسيار خوشحال مي   . از اين به بعد در هيچ كاري دخالت نكن و يا اين كه مرا بخواهند و اين مطلب را شفاهاً بگويند                    
  .اال إن اقيم حقاً أو ادفع باطالً. دهم  ميي مقامات اعتباري دنيا ترجيح من يك ساعت انس با كتاب را بر همه. كردم را صرف امور علمي مي

اما اين اواخر من سه چهار تا نامه به امام نوشتم كـه             . فرستادم كه به امام بدهد      هايم را معموالً براي آقاي محمدعلي انصاري مي         من نامه 
ي  اي، در حقيقت جـواب رنجنامـه       پنج صفحه ي     و نامه  .2باشد   مي 18/2/68 اي مورخه  ي پنج صفحه     و يكي نامه   4/1/68ي    ها نامه   آن  يكي از   

ام و از ايـن جهـت ابـراز          هاي فالني را به امام نداده       كرده كه من نامه     اين را من شنيدم كه احمد آقا اين اواخر ابراز تأسف مي           . احمد آقاست 
. شدند  كرد و ايشان بر بسياري از امور واقف مي          چون در امام مسلماً اثر مي     . ها را به امام نداده بودند       كرده است و ظاهراً اين نامه       ناراحتي مي 

ناكرده امام طوري بشود و من بر        خواهم خداي   كنيد كه من مي     شما فكر مي  «: اين نكته را هم بگويم كه من يك مرتبه به حاج احمد آقا گفتم             
. آيد انجام بدهيم  اگر خدمتي از دستمان برميكنم كه خداوند به امام طول عمر بدهد و ما هم در كنار ايشان  من هميشه دعا مي   . سر كار بيايم  

زنم، به خاطر اين است كه در اين كشور يك انقالب عظيمي صورت گرفته است، با فداكاري مـردم و بـه رهبـري                          من اگر گاهي حرفي مي    
نقالب كردنـد كـه روزي      ي ا تامام وق . اي به آن وارد نشود     خواهيم اين قداست همچنان محفوظ باشد و خدشه         روحانيت و مرجعيت و ما مي     

ي اقتـصادي هـم      فروختيم و پول ما هم سقوط نكرده بود و شهرهاي ما هم خراب نشده بود و گرفتار محاصـره                    شش ميليون بشكه نفت مي    
 نيـز   كنم خداوند به امام طول عمر بدهد تا ضـمناً، مـشكالت             اآلن با اوضاع فعلي، هرگز من آرزو ندارم سر كار بيايم و دعا مي             . نشده بوديم 
  ».حل شود

  3 منسوب به امام6/1/68ي مورخه  نامه

ي   براي شما ارسال شـده بـود كـه هـيچ تناسـبي بـا نامـه       6/1/68ي تندي منسوب به امام در تاريخ      حضرتعالي، گويا نامه   4/1/68ي    بعد از نامه  
  يد؟بفرماييد مضمون اين نامه چه بود و آيا اكنون اصل آن را در اختيار دار. حضرتعالي نداشت

ها بعداً از دفتـر امـام تلفـن كردنـد و از قـول امـام گفتنـد كـه                 آن  اگرچه خود   . ي تندي بود     منسوب به امام، نامه    6/1/68ي مورخه     نامه
 اگر اين نامه به   . ما اين نامه را پاره كرديم، شما هم پاره كنيد         «: گويند  وجه منتشر نشود و آقاي نوري پشت تلفن گفت كه بيت امام مي              هيچ  به

هـا،    آن  كـدام، جـز يكـي از          ولي بعد به چندين نحو بين افراد منتشر شد كه هيچ          » .دست كسي بيافتد از بيت شما به دست افراد رسيده است          
اشـتباه  . تـر بـود   ضرر آن براي خود امام بـيش . طور نبود كه فقط به ضرر من باشد  شد، اين   البته اگر اين نامه منتشر مي     . مطابق اصل نامه نبود   

اهللا خميني مجتهد بودند، فيلسوف بودنـد،         آيت.  افراد اين است كه نظرشان نسبت به اشخاص، يا به نحو تفريط است با به نحو افراط                 بعضي
شرايطي كه آخر كـار     مخصوصاً در آن    . اما ايشان هم مثل بقيه يك انسان بودند       . رهبر انقالب بودند، شجاع بودند، باتقوا بودند      . عارف بودند 

يكـي از   . در اواخر ايشان بيمار بودند، سرطان داشتند، اعصابشان ناراحت بود، و تقريباً از مردم منعـزل شـده بودنـد                   . ا كرده بودند  ايشان پيد 
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ايـن  «: كرد كه آقاي فالحيـان گفـت        مقام وقت وزير اطالعات هم مربوط بود، نقل مي          افرادي كه با من مربوط است و با آقاي فالحيان، قائم          
. ما اصالً دسترسي به امـام نداشـتيم  . كرديم كرديم و به اسم امام منعكس مي    ما هر كاري با امام داشتيم با احمد آقا حل مي           يكي دو سال آخر   

واقع مطلب اين بود و بسياري از مواقـع، از نـام امـام              » .كرديم  آمديم به عنوان امام مطرح مي       كرديم و بعد مي     رفتيم با احمد آقا مطرح مي       مي
  .شد يسوء استفاده م

  6/1/681ي  ي نامه نويسنده

 واقعاً از امام است و به خط ايـشان نوشـته            6/1ي    هاي اخير مطرح بوده، اين است كه آيا نامه          برانگيز كه در سال    يكي از مسائل جنجالي و بحث     
  نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟. دان ها، ديگران آن را با اطالع يا بدون اطالع امام نوشته شده است، يا اين كه مانند بعضي ديگر از نامه

اما واقع  . اند البته در اين زمينه صحبت زياد شده است و افراد مختلف، در تأييد يا تكذيب انتساب اين نامه به امام، نظرات خود را گفته                       
شد از شخص امام باشد،  م منتشر ميهايي كه اين اواخر به نام اما مطلب اين است كه ما در اين كه دستخط اين نامه و همچنين برخي از نامه             

دهند كه اين خط از امام نيست و متن آن هـم بـا واقعيـات جـور در                     شناسي هستند، تشخيص مي    ها هم كه اهل خط و خط        آن  . ترديد داريم 
دستخط اين نامه را با ساير      ولي بعداً كه    . داديم، چون به دستگاه امام اعتماد داشتيم        ما اول احتمال اين معنا را نمي      . آيد و مضطرب است     نمي

كه چنـدين    و چنان2 كه در اواخر عمر امام نوشته شده، بسا خط امام نباشد           6/1ي    هاي امام مقايسه كردند، مشخص شد كه خط نامه         دستخط
اري به عنوان   ولي آقاي انص  . نفر به نقل جمعي از خصيصين بيت امام گفتند، نامه يا به خط آقاي حاج احمد آقاست، و يا خط آقاي رسولي                     

وقت در چه شرايطي بوده اسـت كـه     و اگر امالي ايشان باشد، آن3البته ممكن است امالي ايشان باشد    . ي امام آورد و به من تحويل داد         نامه
  .داند اند كه تقريباً مناقض با آن مطالب است، خدا مي وهشت ساعت بعد، مطالبي را گفته اند، با اين كه چهل اين مطالب را گفته

به عنوان مثال، در اين نامـه آمـده         . گونه كه گفتم، گذشته از دستخط، اضطراب متن آن است            همان اشكال ديگري كه به اين نامه هست،      
در حالي كه اين حرف درست نيست و امام         . صدر مخالف بودم    جمهوري بني   وزيري مهندس بازرگان و رئيس      است كه من از اول با نخست      

صدر مانده بود كه من  تر از يك ماه به بركناري آقاي بني در همين اواخر، كم. كردند نبودند، بلكه از آنان حمايت هم ميتنها با آنان مخالف  نه
پـس بـه    «: فرمودند» صدر محول كرديد؟    شما چرا فرماندهي كل قوا را به آقاي بني        «: در اين مالقات من به ايشان گفتم      . با امام مالقات كردم   

و » .صدر آدم خـوبي اسـت   آقاي بني«: ايشان فرمودند» .خودتان به عهده بگيريد و يا اقالً به قواي ثالث محول كنيد       «:گفتم» كي محول كنم؟  
هاي شديد امام را از ايشان به ياد داريم و اگر بـا ايـشان مخـالف بودنـد، چـرا ايـشان را تعيـين            در مورد مهندس بازرگان هم، همه حمايت      

گونه نبوده كه ايـشان از اول بـا           ر ايشان قرار دادند و چرا دولت موقت را دولت امام زمان ناميدند؟ پس اين              نمودند و يك كشور را در اختيا      
  .صدر مخالف باشند آقاي مهندس بازرگان يا آقاي بني

ا علناً تهمـت  شناختم و با او معاشر بودم، كسي نبود كه به خود اجازه دهد مسلماني ر   از طرف ديگر، امامي را كه چهل سال بود من مي          
داري را كه ديگران بـراي اغـراض سياسـي           هاي ناروا و شاخ    زند و با خدا همكاري نموده، حكم قعر جهنم براي افراد صادر نمايد و تهمت              

ل بود اي كه چهل سا ي عارفانه لحن نامه به قدري تند و مشتمل بر خالف واقع بود كه با آن تقوا و روحيه     . بافند، بازگو نمايد    خود به هم مي   
  .گونه تناسب نداشت ما از ايشان شناخته بوديم، هيچ
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الوسـيله،   در حالي كه اوالً ايشان در بحث نماز جمعه از تحريـر           » .در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد     «: در اين نامه به من نوشته شده بود       
هر كـس تـوهم كنـد كـه ديـن از      : الم و ال السياسيةفمن توهم أن الدين منفك عن السياسه فهو جاهل لم يعرف االس         «: اند ، نوشته 9ي    مسأله

بنابراين اگر ايشان به كسي بنويسد در سياست دخالت نكند، بـدين            » .سياست جداست، او جاهل است، نه اسالم را شناخته و نه سياست را            
ـ             ي سيوطي   چهار تا بچه  . معناست كه به كسي بگويد دين نداشته باش        ام عوضـي كـه روي آنـان        خوان ساكن يك مدرسه در قـم، بـا يـك ن

هاي غلط خود قـرار دهنـد و    ي سياست ي قم را با عظمتي كه داشت بازيچه ي علميه اند، حق دارند در سياست دخالت كنند و حوزه     گذاشته
إن هـذا الـشيء     «ي سوابق مبارزاتي كه دارم، حق نـدارم در سياسـت دخالـت كـنم؟                  من كه چهل سال است در متن سياست هستم، با همه          

  ».بعجا

همـه  «: هـا پخـش شـد، ننوشـتند      كه به نام ايـشان در رسـانه  8/1، در نامه 6/1/68ي  وهشت ساعت بعد از نامه     مگر ايشان چهل  : و ثانياً 
» .شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظريات شما استفاده كننـد            ... مندم  ايد و من به شما شديداً عالقه       دانند كه شما حاصل عمر من بوده        مي
آيـد    مقصود ايشان اين بوده كه نظام در شكيات و سهويات نماز از من استفاده كند؟ يا اين كه به مناسبت حكم و موضوع، به دست مـي                          آيا  

  .باشد ها با موازين اسالمي مي آن ي نظام در مسائل مربوط به سياست داخلي و خارجي كشور و مطابقت  كه مقصود استفاده

ام كـه نخـواهم تقليـد كـنم و      الحمدهللا از نظر معلومات به حدي رسيده. م كه بخواهم از ايشان تقليد كنم  من يك فرد عامي نيست    : و ثالثاً 
ي خـود،     خطاب كردند و تقليد بر شخص مجتهد عالم بـه وظيفـه           » قدر  فقيه عالي «خود آن مرحوم، با وجود فقها و مراجع بزرگ تقليد، مرا            

  .داند ز علم و فقاهت به مشامش رسيده باشد، آن را مياي است كه هر كس بويي ا اين مسأله. حرام است

  6/1/681ي  هاي صدور نامه زمينه

ي آگاهـان، اعـم از دوسـت و     رسـد و بـه اعتـراف همـه     ي آشنايي حضرت امام با حضرتعالي به بيش از چهل سال مي  با توجه به اين كه سابقه     
كس همچون شما براي ايشان فداكاري نكرده است، صدور اين نامه،             ك نبوده و هيچ   ي شما به ايشان نزدي     يك از ياران امام به اندازه       دشمن، هيچ 

ي ايشان موجب تعجب بسياري از ياران انقالب شد و اين سؤال مطرح گرديد كه در آن زمان چـه          بر فرض صحت انتساب آن به امام، از ناحيه        
ها و عوامل داخلي و خـارجي در         و اساساً به نظر حضرتعالي، نقش واسطه      . دهايي به وجود آمده بود كه سرانجام به اين حادثه منتهي گردي            زمينه

  اين جريان چگونه بود و تا چه اندازه در به وجود آمدن اين حادثه نقش داشتند؟

ـ      انـد مـي    ي كساني كه در جريان انقالب بـوده         گونه كه شما در سؤالتان بيان كرديد و همه          همان   علمـاي زنـده و علمـاي       ينداننـد، در ب
توانيد پيدا كنيد كه مانند من به مرحوم امام نزديك بوده باشد و به اهداف ايشان خدمت كرده باشد                     معاصرين كه شهيد شدند، احدي را نمي      

زدم و در راه      من حتّي از مصارف زندگي خـودم مـي        . ي زندگي خود را وقف ايشان كرده باشد         و با اين كه خود نسبتاً موقعيتي داشت، همه        
كـردم و در      ي ايـشان، و رفـع نيازهـاي متـوقعين از ايـشان، كمـك مـي                  هاي ايـشان، شـهريه     هاي ايشان، رساله    ان، پخش اعالميه  اهداف ايش 
گـاه    و هـيچ  . شـدم   نوشتم؛ هرچند با خشونت بازجوها مواجه مي        مي» اهللا  آيت«هاي كذايي ساواك نام ايشان را با احترام و به عنوان             بازجويي

. نوشتم، براي رفع مشكالت نظام و حفظ حرمت و قداست ايشان بـود              هايي را كه به ايشان مي       دانستم و حتّي نامه     يخود را از ايشان جدا نم     
ها، از كارهاي    ي نمايندگان خود در زندان      من به واسطه  . دانم، چون براي حفظ اسالم و انقالب بوده است          ها را از مفاخر خود مي       من آن نامه  

شد، اطالع داشتم و براي حفظ اسالم و حرمت امام، به ايـشان               يي كه متأسفانه به نام اسالم و امام انجام مي         وسطا هاي قرون   خالف و شكنجه  
آقـاي منتظـري بايـد از آقـاي        «: و شنيدم حاج احمد آقا گفته بود      . دهيد  ولي جمعي اعتراض داشتند كه چرا به ايشان اطالع مي         . دادم  خبر مي 
غافـل  » .كند  آيد با امام يك و دو مي        ولي آقاي منتظري مي   . گردد  عقب برمي  بوسد و عقب    ست امام را مي   آيد و د     ياد بگيرد كه از قم مي      ٭٭٭
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از اين كه مردم براي اجراي اسالم و عدالت انقالب كردند و اگر بناست همان كارهاي رژيم سابق انجام شود، آن هم به نام اسالم، انقـالب                           
گاه به فكر مقام نبودم و هدفي جز خدمت به اسالم             در عين حال، من هيچ    . قداست اسالم محفوظ بود   براي اين كه اقالً     . كرديم بهتر بود    نمي

  .كردم ي شرعي عمل مي بر كسي هم منت ندارم، چون به وظيفه. و انقالب اسالمي نداشتم

ته مانند برخي از افراد نـسبت بـه   الب. دانستم  چون ايشان را مظهر اسالم و انقالب اسالمي مي        . كردم  و باألخره به شخص امام خدمت مي      
دانـستم و خودشـان هـم ادعـاي عـصمت             ولـي معـصوم نمـي     . دانستم  هوا و شجاع و بادرايت مي       ايشان را باتقوا و بي    . كردم  ايشان غلو نمي  

و مـن ذا الـذي      «: عرببه قول شاعر    . خواستند  طلبان مي  گونه كه متملقين و فرصت      شناختم؛ نه آن    گونه كه بودند، مي     ايشان را همان  . نداشتند
هاي او پسنديده باشد؟ براي بزرگواري مـرد، همـين بـس كـه               ي خصلت   كيست كه همه  » ترضي سجاياه كلها كفي المرأ نبال أن تعد معايبه؟        

  .هاي او شمارش شود عيب

تـوان بررسـي     مختلف مـي هايي به وجود آمد كه در روزهاي آخر ايشان چنين واكنش تندي نشان دهند، از زواياي      اما اين كه چه زمينه    
گرفت،  ها و كارهاي خالف كه متأسفانه به نام اسالم و امام انجام مي  عرض كردم، من همان ابتدا نسبت به برخي تندرويهگونه ك همان. كرد

ي جنگ، با اين كه       يهدر قض . كردم  يا به امام يا به مسؤولين و گاه براي مردم بيان مي           . كردم  اعتراض داشتم و اعتراض خودم را هم پنهان نمي        
،   كـردم و نماينـدگان مـن در جبهـه            كمك مي   هاي مستمر مردمي زياد به جبهه        هم رفتم و از محل كمك       من خود در صحنه بودم و به جبهه       

  جبهـه  حضور داشتند و فرزند من در  هاي من در جبهه  سرخي بودند، و با اين كه پدر و فرزند و نوه           آقايان محمدعلي رحماني و مرحوم گل     
ذلك، راجع به مشكالت جنـگ چنـدين نامـه بـه مرحـوم امـام                  هايم به شهادت رسيد، ولي مع      يك چشم خود را از دست داد و يكي از نوه          

عالوه ما را متجاوز بـه حـساب          ي ورود به خاك عراق را ندارد و به         نوشتم و پس از فتح خرمشهر به دفتر ايشان پيغام دادم كه ارتش انگيزه             
اين در حالي بود كه كشورهاي عربـي زيـاد بـر    . جاست مقدمات صلح فراهم گردد پس به. تجاوز، از هر كه باشد، محكوم است   آورند و     مي

پس از پيغام من، شنيدم برخي گفته بودنـد فالنـي بـوي             . اي جبران نمايند   هاي ايران را تا اندازه     صلح اصرار داشتند و حاضر بودند خسارت      
ولي باألخره با اصرار ديگـران، ايـشان        . اند ي جنگ موافق نبوده     ورتي كه از قرار مسموع، خود امام نيز با ادامه         در ص . دالر به مشامش خورده   

شد كـه   باألخره از همان ابتدا احساس مي. ي سازمان ملل را بپذيرند جنگ را ادامه دادند تا كار به جايي رسيد كه ايشان ناچار شدند قطعنامه             
 66 و 65تا اين كـه قـضاياي سـال    . دهند ي ديگري نزد امام جلوه مي كنند و انتقادهاي مرا به گونه سوءاستفاده مي بعضي افراد از اين مسائل      

  سياسـي گـسترده       حـساب   ي سيد مهدي هاشمي دست به يـك تـصفيه           اي تحت عناوين ديگر و به بهانه       پيش آمد و من احساس كردم عده      
اش باشـد،   خواستند بيت مرا كه قرار بود در آينده مثالً رهبري انقالب به عهده        ها مي   آن  . دماند و مشخص بود كه هدف اصلي آنان من بو          زده

خواسـتند انجـام دهنـد و متأسـفانه مرحـوم امـام را در ايـن قـضيه وارد كردنـد و بـا                           در اختيار بگيرند و مثل زمان امام، هر كاري كـه مـي            
نظرهـا و    رسـد كـه اخـتالف        نظر مي  هب اما بعيد . ام ردند كه تفصيل آن را قبالً بيان كرده       هاي خودشان را پيش ب      گزاري از ايشان، برنامه    سرمايه

زيرا پس از خاتمه يافتن قضاياي مربوط به سيد مهدي و حتّي پـس              .  باشد 68ها به وجود آمد، علت حوادث سال          اصطكاكي كه در آن سال    
، پـس از    67ايـشان در تيـر مـاه سـال          . م و هيچ مشكل و كدورتي در بـين نبـود          هايي با امام داشت    ، من مالقات  6/7/66از اعدام او در تاريخ      

ا پخش  ه نوشتند كه از رسانه   آميزي   ي ستايش   ي من، نامه    ي سقوط هواپيماي مسافربري ايران به دست ناوگان آمريكا، در پاسخ به نامه             فاجعه
رو شد، من با ايشان مالقات        ن انجام شد و با اعتراض شديد من روبه         كه به نام ايشا    1367هاي سال     حتّي چند ماه پس از داستان اعدام       .1شد

، جداگانه با ايشان داشـت كـه   27/7/67يك مالقات هم آقاي سيد هادي هاشمي، داماد من، در تاريخ            . ي خاصي در بين نبود      داشتم و مسأله  
و ايشان را مأمور كرده بودند كه در بيت من حضور داشـته             هاي زياد از من، از آقا هادي تفقد كرده بودند            در آن مالقات، امام ضمن ستايش     

ي امـام     باشد و نگذارد كه مخالفان در گوشه و كنار بر عليه من كاري انجام دهند، كه آن زمان در بين خواص آقا هادي را به عنوان نماينـده                           
  .در اين دو سه ماه آخر مسائل ديگري رخ داده استي خاصي مطرح نبود و احتماالً  بنابراين تا آن زمان، مسأله. شناختند در بيت من مي
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هاي زياد و    خرجمن در ضمن انتقاد از      . بينند ، من ديدم مسؤولين دارند يك جشن مفصل را تدارك مي          67ي فجر سال      البته در ايام دهه   
ي خويش توبه كنـيم و اگـر         تباهات گذشته گناهان سياسي نيز توبه دارد و ما بايد از كارهاي خالف و اش            «: المال گفتم  ها از بيت   كاري اسراف

ي فجر داشتم كه متن كامـل آن   و يك مصاحله نيز به مناسبت دهه» .ها عبرت بگيريم تا تكرار نشود آن ايم، از  فرضاً در جنگ اشتباهاتي كرده  
آينـد مـسؤولين نبـوده و          خوش  و مصاحبه،    و معلوم شد كه اين سخنراني      1 با سانسور پخش كردند    ا مر  ولي سخنراني . همان موقع چاپ شد   

اما . اي به سخنان من داشتند     ي جنگ شدند و اشاره      ظاهراً به مرحوم امام نيز چيزهايي گفته بودند و ايشان در ضمن يك پيام، متعرض مسأله               
بل از آن، مـن انتقـادات تنـدتري         هاي ق   چرا كه در سال   . اي نبود كه تا اين اندازه مسأله ايجاد كند          به گونه    و مصاحبه   همه، آن سخنراني    با اين 
كه آقايان مدعي آن هـستند،        دانستند، چنان   ي رهبري نمي   اگر امام از اول مرا شايسته     . وقت تا اين اندازه مسأله حاد نشده بود         ولي هيچ . داشتم

داد و رهبري بـه دسـت          اتفاقي رخ مي   روند و اگر    دانستند چه زماني از دنيا مي       چون ايشان كه نمي   . كردند  ها اقدام مي    الزم بود در همان سال    
هايي  ها، با وجود آن انتقادها و اعتراض        اما در آن سال   . رفت  رسيد و انقالب از بين مي       افتاد، به قول آقايان، كشور به دست منافقين مي          من مي 

ند، بلكه گاهي از من حمايت و ترويج هم         تنها يك كلمه به من چيزي نگفت        تنها اقدامي نكردند و نه      كه من نسبت به عملكردها داشتم، امام نه       
  .روي اين حساب، قاعدتاً بايد در اين چند روز آخر، مسائل ديگري اتفاق افتاده باشد. كردند مي

مرحوم امام به اطرافيان خود و به مـسؤولين  . كردند، از نظر دور داشت گري مي ها و كساني را كه در اين بين فتنه  نبايد نقش واسطه البته
افرادي از روي اغراض سياسي يـا خطـي و جنـاحي، چيزهـايي بـه                . كردند   نظام اعتماد داشتند و برخي از اين اعتماد سوء استفاده مي           باالي

حتّـي شـنيدم برخـي از       . گفتنـد   خواستند مـي    ها هرچه مي    آن  من از امام دور بودم و       . كردند  گفتند و براي ايشان ذهنيت درست مي        ايشان مي 
بعد براي اين كه امام را تحت تأثير قرار دهند، شروع به گريه كرده و عمامه به . رفته بودند و عليه من مطالبي گفته بودند مسؤولين پيش امام    

از . كـرد  وزارت اطالعات هم در اين بـين نقـش مـؤثري را ايفـا مـي       . دري كنم و از آنان نام ببرم       خواهم پرده   زمين كوبيده بودند كه من نمي     
هـاي غلـط و برخـي     هـا حدسـيات و تحليـل    آن شد كه برخي از  هاي مختلفي به ايشان داده مي ارت اطالعات، گزارش ي مسؤولين وز    ناحيه

چون خدماتي از آنـان ديـده   . پنداشتند هاي آنان را وحي منزل مي شد و ايشان گزارش ايشان گزارش ميبه اكاذيبي بود كه به عنوان واقعيات    
پنداشـتند،    از طرف ديگر، مرحوم امام فردي بودند كه در برابر كارهايي كه خـالف مـي               . دادند  ن را نمي  هاي آنا  بوند، احتمال خالف در گفته    

ي مفـرط داشـتند و آن را همچـون فرزنـد خـود بـه حـساب                   به انقالب اسالمي اعتقـاد و عالقـه       . تفاوت باشند   توانستند خونسرد و بي     نمي
تر بـر اعـصاب       در اين اواخر هم در اثر سرطان مزمن، كم        . كردند  به آن را تحمل نمي    ترين مخالفت و حتّي انتقاد نسبت         آوردند و كوچك    مي

هوا بودند، ولي معصوم نبودند و غير معصوم، مخصوصاً اگر نسبت بـه يـك موضـوع                   آن مرحوم با اين كه باخدا و بي       . خويش مسلط بودند  
ألخره مجموع اين عوامل، سبب شده بود كه ايشان نسبت به مـن كـه از                با. گيرد  بمباران تبليغاتي شود، بسا تحت تأثير تبليغات غلط قرار مي         

ي نقش عوامل خارجي كه سؤال كـرده بوديـد،            البته درباره . ي بيت ايشان دور بودم، يك حالت استثنايي و غير عادي پيدا كرده بودند               صحنه
باشم، اما در   »  تئوري توطئه «اصطالح مدافع     بط كنم و به   ها را به خارج مرت     ي سرنخ   گرچه من آدمي نيستم كه بخواهم در مسائل مختلف همه         

اطالع  ها قبل مطرح بوده، ولي من بي ي بركنار كردن من، از مدت       ظاهراً مسأله . دانم عوامل خارجي هم مؤثر بوده باشند        اين جريان، بعيد نمي   
فر به آقاي اميد گفتـه بـود كـه           به آن اشاره شد، آقاي قرباني     فارلين    كه در جريان مك     از جمله چنان  . ام و شواهدي بر اين امر گواه است        بوده

نظير همين مطلب را آقاي ايرواني و كيميايي كه از طرف مركز جهاني علوم اسالمي به كـشور سـيرالئون   . تصميم دارند فالني را بركنار كنند     
، در مجلس جشني كه از طرف سفارت جمهـوري          1367من  هودوم ب  كردند كه در مراسم سالگرد انقالب اسالمي، بيست         رفته بودند، نقل مي   

و بعـد از ايـن   » .كننـد  مقامي بركنار مي زودي آقاي منتظري را از قائم به«: گويد اسالمي برپا شده بود، سفير فلسطين در سيرالئون به ايشان مي         
جالـب  » .زودي اين كـار انجـام خواهـد گرفـت     هما خبر دقيق داريم كه ب«: گويد كنيد يا خبر داريد، سفير فلسطين مي       سؤال كه آيا تحليل مي    

به سفير ما در سيرالئون گفته بود كـه كـار           ) ره(است بدانيم كه همين آقاي سفير فلسطين، چندي قبل از پذيرش قطعنامه توسط امام خميني                

                                                
  162 و 161ي  پيوست شماره 1



  295  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

ا بـه دسـت آورده بـود، معلـوم          حاال سفير فلسطين از كجا اين اخبـار ر        . زودي امام خميني قطعنامه را خواهد پذيرفت        جنگ تمام است و به    
  .نيست

در .  پديد آيـد   68هاي حوادث سال     ذهن امام را نسبت به من ملكوك كنند و زمينه         ي اين عوامل دست به دست هم داد تا            باألخره همه 
ن اشاره دارنـد و پيـدا       شد كه ايشان به من و دفتر م         شد، استفاده مي    ها پخش مي   هاي مرحوم امام كه از رسانه      اين اواخر، گاهي از برخي پيام     

گـوي   اند و او سخن    هايي شده و شنيدم به ايشان گفته بودند منافقين در بيت فالني نفوذ كرده               بود نزد ايشان راجع به من و دفتر من صحبت         
اي  از نامـه  . خبر از خيلـي چيزهـا       به هر حال، ايشان در تهران بودند و من در قم، مشغول درس و بحث، دور از ايشان و بي                   . آنان شده است  

 به من نوشـته بودنـد، كـامالً مـشخص بـود كـه مقـدمات                 1367جماراني و سيد حميد روحاني در اواخر بهمن          هم كه آقايان كروبي و امام     
اي  ، خـود مـن چنـد كلمـه    ي آقايـان  البته در جواب نامه. دادند  زيرا آنان بدون نظر بيت امام، كاري انجام نمي        . بركناري من فراهم شده است    

  .1اي ارسال نمود ي ديگري نوشتند، فرزندم سعيد براي آنان جوابيه ها نامه آن شتم و بعد از اين كه نو

الـدين موسـوي،    در همان اوايل كه مرحوم امام در اثر كسالت به تهران منتقل شدند، روزي آقاي حاج سـيد سـراج    مطلب ديگر اين كه     
من بدون اطـالع از     » .بعد از مرگ من اين نامه را باز كنيد        «: وي پاكت آن نوشته بودند    ي سربسته از مرحوم امام براي من آورد كه ر           يك نامه 

انـد   امام فرمـوده  «: ، آقاي محمدعلي انصاري از بيت امام به قم آمد و گفت           28/12/1367محتواي نامه، آن را حفظ كردم تا اين كه در تاريخ            
اي   اعالميـه 2/1/68تا اين كه در تـاريخ  . مه را دادم و فهميدم مطلبي در ميان هست       من هم يك رسيد از ايشان گرفتم و نا        » .ي مرا بدهيد    نامه

در قـسمتي از آن  . اي به بيت من شـده بـود   و در آن اشاره» پيام به مهاجرين جنگ تحميلي«ها خوانده شد، تحت عنوان  به نام امام در رسانه  
ها   من وقتي اين قبيل نامه    . ت من به افراد، پايبندي آنان به اسالم و انقالب است          ام و ميزان اراد    كس عقد اخوت نبسته     آمده بود كه من با هيچ     

ي من گرفته خواهد شد و براي اين كه بعضي شبهات را از ذهن امام برطرف                  زودي تصميماتي درباره    دم كه به  يو لحن تند امام را ديدم، فهم      
 كـه   4/1/68 و ديگري    3/1جام دهند، دو نامه براي امام نوشتم؛ يكي به تاريخ           چه امام تصميمي دارند اين كار را راحت ان          كرده باشم و چنان   

ي دوم را براي بيت امام ارسال كردم و بـا وجـود              آبادي مانع شد بفرستم و فقط نامه        ي اول را آقاي قاضي خرم       گونه كه قبالً گفتم، نامه      همان
 را بـراي بيـت امـام        4/1ي     كمال تعجب، مشاهده شد فرداي آن روز كـه مـن نامـه             ولي با . ماند   باقي نمي  6/1ي    اي براي نامه   اين نامه، زمينه  
شـد، از طريـق بخـش فارسـي           ها بود و مربوط به هشت ماه قبل مي         ي اعدام   ي من خطاب به مرحوم امام كه درباره        ي محرمانه   فرستادم، نامه 

خصوص اگر به ايشان بگويند اين        شدند؛ به   شدت عصباني مي   يدند، به فهم  سي خوانده شد و پيدا بود كه اگر امام اين قضيه را مي             بي راديو بي 
  .سي فرستاده شده است بي ينامه از طريق بيت من براي ب

رفـتم، آقـاي     ـ ترديد از من است ـ صبح زود كه من براي درس به طرف حسينيه مـي   7/1/68 يا 6اين قضيه گذشت تا اين كه در روز 
بهتـر اسـت شـما در درس    . اي براي شما فرستاده شـود  بناست از دفتر امام نامه«: تر من بود، به من گفتآبادي كه آن زمان در دف   دري نجف 

حـاال  . اطالع بودم   معلوم شد آقاي دري از نامه اطالع داشته و من بي          » .من از نامه خبر ندارم تا بخواهم چيزي بگويم        «: گفتم» .چيزي نگوييد 
ي   نزديك ظهر ديدم آقـاي محمـدعلي انـصاري آمـد منـزل مـن و نامـه                 .  همين جهت من منتظر بودم     به. دانم  ايشان از كجا خبر داشته، نمي     

ي خيلي تنـدي      من نامه را با تعجب زياد خواندم و ديدم نامه         . و رفت » .اين نامه را امام دادند خدمت شما      «: اي را به من داد و گفت       سربسته
د حـ بازان تا اين    كردم سياست   امه از امام نباشد در ذهنم خطور پيدا نكرد و فكر نمي           وقت احتمال اين كه اين ن       است و از طرف ديگر، در آن      
  .2در حريم ايشان نفوذ پيدا كنند
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  نامه اصرار براي گرفتن توبه

باألخره پس از اداي نماز ظهر و عصر و صرف ناهار مختصر، حدوداً يكي دو ساعت از ظهر گذشته بود كه آقـاي حـاج شـيخ عبـداهللا                      
 تهران وارد شدند و شروع كردند به اظهار ناراحتي زياد، كه قرار بوده اين نامه را در راديو تلويزيون بخوانند و اگر نامه پخش شود                          نوري از 
توكـل مـن بـه      «: مـن گفـتم   .... شود، خيلي بد شده و امام خيلي ناراحت هستند و شما بايد چيزي بنويسيد كه ايشان قـانع شـوند و                      چه مي 

اند ديگر براي من نامه ننويسيد و مـن بنـا            عالوه در اين نامه نوشته      به. ام تا بخواهم عذرخواهي يا توبه كنم       خالفي نكرده خداست و من كار     
نـه، ايـن كـار      «: ايشان گفتنـد  » .دارم يك تابلو درب دفتر نصب كنم كه ديگر كسي به عنوان وكالت از ايشان به من و دفتر من مراجعه نكند                     

و پـس  » .ي من نبايد به اشتباه بيافتند اند كه شما ديگر وكيل من نيستيد و مردم از ناحيه  خود ايشان در اين نامه نوشته     «: گفتم» .درستي نيست 
ام كـه   من در ماشين اين متن را نوشـته    «: آقاي نوري با حالت گريه، متني را از جيبشان درآوردند و گفتند           . از ساعتي آقاي دري هم وارد شد      

كنم كه  رهبر عزيز، امروز من اعتراف مي«: ها وجود داشت ي مفصلي بود و در ضمن آن، اين جمله نامه» . امام بنويسيدشما اين مضمون را به 
چـه را   يابم كه به خوابي عميق فرو رفته و بسياري از آن امروز مي. اي هولناك در آن قرار گرفته بودم، توسط پتكي آهنين بيدار شدم       از ورطه 
ي آن جناب بودم نيز در دام اهريمنان گرفتار آمـدم و             يافتگان فقه و اصول و فلسفه و مبارزه        اينجانب كه از تربيت   .... يمديد  ديدم نمي   بايد مي 

خواسـتند از مـن       نامه بود و مي    در حقيقت يك چيزي متضمن اعتراف به گناه و همكاري با منافقين و توبه             » ...نتوانستم مسير صحيح را بروم    
ولي مشخص بود كـه هـر دوي       . ي هم يك متني مشابه اين را آماده كرده بود كه البته متن آقاي نوري خيلي تندتر بود                 آقاي در . امضا بگيرند 

البته آقايـان ظـاهراً     . ها پخش نشود   ي ايشان در رسانه     خواستند بيت امام را راضي كنند تا نامه         ها به يك هدف بود و به خيال خودشان مي           آن  
  .تند جلوي فتنه گرفته شودخواس قصد خير داشتند و مي

و بعد از دو » .اعتراف به امر دروغ، گناه است. كار نيستم كه توبه كنم زنيد؟ من گناه هايي است كه شما مي آخر اين چه حرف«: من گفتم
امـام از دروغ    «: مـن گفـتم   » .آيد  اگر شما بنويسيد منافقين در بيت من نفوذ داشتند، امام خوشش مي           «: سه ساعت مشاجره، آقاي نوري گفت     

خـورده  ... «: آقاي نوري كه اين جمله را گفت، من خيلـي عـصباني شـدم و گفـتم                » .البد چيزي بوده است   «: ايشان گفتند » آيد؟  خوشش مي 
  » .بلند شويد برويد. دهند ها به من خط مي آن اند و  ي من نفوذ كرده گويد منافقين در خانه است هر كه مي

حـاال  «: بعد از مدتي گفتم   . ها ساكت شوند و ديگر به اصرار خود ادامه ندهند           آن  يان شد، موجب گرديد كه      ي من كه با تندي ب       اين گفته 
هـا بلنـد      آن  بـاألخره   » .ي شما را راحـت كـنم        نويسم كه خيال همه     كه اصرار داريد، من خودم سر فرصت يك چيز مناسبي با فكر خودم مي             

بعـد  . ي آقاي نوري براي دفتر امـام فرسـتادم   ها منتشر شد، نوشتم و به وسيله  را كه از رسانه  7/1ي    شدند رفتند و من به فكر خودم، آن نامه        
  ».ام ديگر همين است كه نوشته«: گفتم. خواستيم، شما ننوشتيد آقاي نوري زنگ زدند كه باألخره آن چيزي را كه ما مي

شما كه در زنـدگي خودتـان را وقـف امـام            «: هيمي به من گفت   به ياد دارم فرداي آن روز، در همان بحران، آقاي حاج شيخ حسن ابرا             
ي منزل شما در اختيار منافقين است، شما اين را قبول كنيد و بنويـسيد كـه حـرف امـام زمـين                         اند اداره  ايد، اآلن هم چون ايشان نوشته      كرده

ن حرف دروغ و تهمتي را به خـود بخـرم تـا حـرف               م. من از اين پيشنهاد خيلي تعجب كردم      » . كرده باشيد   نخورد و در راه ايشان فداكاري     
  ناصحيح ديگري زمين نخورد؟ اين چه منطقي است؟

كردند يا ايـن كـه واقعـاً      را ايفا مي  آقاي حاج شيخ عبداهللا نوري يا افراد ديگر، در اين قضايا نقش يكي از عوامل توطئه      كنيد  حضرتعالي فكر مي  
  اند؟ قصد و نيت خير داشته

هـاي   باشد و تا حـال، پـست   مند به اسالم و انقالب مي استعداد و باهوش و فاضل و عالقه     بداهللا نوري، از افراد خوش    آقاي حاج شيخ ع   
، ايشان از بيت امـام مبعـوث بودنـد و           6/1ي    رسد در جريان نامه     حساسي را در انقالب متصدي شده و خوب اداره كرده است و به نظر مي              

ـ خواسـتم از انجـام كارهـاي          يشان گفته بودند آقايان تصميمات حادي داشتند و من با اين اقـدام مـي              شنيدم ا . ظاهراً قصد اصالح داشتند    د ب
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يكي از آقايان معروف به من گفت من اطـالع دارم كـه      . دانم  اند، نمي  حاال آن تصميمات چه بوده و چه كساني تصميم داشته         . جلوگيري كنم 
ايد و شما را به اين اتهام بازداشت و محاكمه و شايد اعدام نمايند تا  ه با منافقين همكاري داشتهخواستند از شما اقرار بگيرند ك آقايان باال مي  

ي رفسنجان گفته بود چرا فالني را بازداشت          جمعه    ها خواندم كه امام     خيالشان براي هميشه راحت شود و در همان زمان، در يكي از روزنامه            
  .يا بايد رهبر دراختيار ما باشد و يا اصالً نباشد.  شده بود منتظري بينابين به ضرر ماستو همچنين شنيدم گفته. كنيد و محاكمه نمي

  6/1ي   در پاسخ به نامه7/1/68ي  نامه

ها نيـز پخـش    اي را به حضرت امام نوشتيد كه از رسانه     نامه 7/1/68گونه كه اشاره فرموديد، حضرتعالي با اصرار برخي از افراد، در تاريخ               همان
  مقامي رهبري استعفا كرديد؟ ها اعالم شد، حضرتعالي در آن نامه رسماً از قائم كه در رسانه لطفاً بفرماييد مفاد آن نامه چه بود و آيا چنان. شد

 و  منسوب به ايشان تند بود، روي همان اعتمادي كه به دستگاه امام داشـتم 6/1ي  اند، با اين كه نامه  من از باب اين كه امام استادم بوده      
: در آن نوشـتم  .  آمـده بـود    6/1ي    اين نامه، تقريباً پاسخ مطالبي بـود كـه در نامـه           . اي براي ايشان نوشتم     با اصرار آقايان، خيلي محترمانه نامه     

ليت، مقام رهبري، خود من از اول جداً مخالف بودم و با توجه به مشكالت زياد و سنگيني بار مـسؤو  راجع به تعيين اينجانب به عنوان قائم     «
در » .كـنم  همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم كه تعيين اينجانب به مصلحت نبوده است و اكنون نيز عدم آمادگي خود را صريحاً اعالم مي         

ولي در مقابل اصرارهاي زياد و جلوگيري از وقـوع فتنـه،            . دانستم  چون آن را حاكي از ضعف مي      . آن شرايط، من مايل نبودم چيزي بنويسم      
. چون كسي به من مقام نداده بـود تـا بخـواهم از آن اسـتعفا بـدهم                 . ها، استعفا نيست    اين تعبيرات را بنويسم و معناي اين جمله        ناچار شدم 

گويـد بـر    عبـاس مـي   ها جز مسؤوليت و گرفتاري براي انسان چـه ارزشـي دارد؟ ابـن    اين مقام. هرچند من از اول هم به مقام عالقه نداشتم   
ما قيمة هذه النعـل؟ ايـن كفـش چقـدر         «: حضرت فرمودند . كردند  قار وارد شدم، در حالي كه كفششان را وصله مي          ذيدر  ) ع(اميرالمؤمنين  
بـه خـدا سـوگند ايـن        » .1واهللا لهي أحب إلي من أمرتكم إال أن أقيم حقاً أو ادفع باطالً            «: حضرت فرمودند . گفتم ارزش ندارد  » ارزش دارد؟ 

اگـر انـسان نتوانـد    . تر است، مگر اين كه بتوانم حقي را به پا دارم يا باطلي را برطرف كـنم      محبوبكفش از امارت و حكومت شما نزد من         
اي دارد جز مسؤوليت سنگين؟ بر اساس فرمايش حضرت، كفش نياز            حق را به پا دارد يا از باطلي جلوگيري كند، فقط اسم باشد، چه فايده              

تواند توسط آن به اسالم و به مردم خدمت كند، فقط مسؤوليت است و براي انـسان وزر و                   اما حكومتي كه انسان ن    . كند  انسان را برطرف مي   
وسيله است براي خدمت به     . مرجعيت هدف نيست  . نظر من نسبت به مرجعيت هم به همين شكل است         . اين يك واقعيتي است   . وبال دارد 

 براي جلب نظر بعضي افراد اين كارها را كرد كه مرجعيت شما تثبيـت  گويند بايد آيند به من مي  ها مي   حاال بعضي .  هاي علميه   اسالم و حوزه  
اي پرسـيد، جـواب    اگر كسي آمد از ما مـسأله . اي هستيم كه مشغول درس و بحثمان هستيم گويم چه داعي داريم؟ ما يك طلبه    من مي . شود
 بگوييم از ما مسائلتان را بپرسيد؟ مـا در سـابق از روي مـزاح                ما بياييم راه بيافتيم   . شان را بپرسند   نيامد هم بروند جاي ديگر مسأله     . دهيم  مي
اگر در يك زمان دكترها زياد بشوند، آيا بايد وسايلشان را در يك زنبيل بگذارند و راه بيافتند مانند دستفروشان كه ايهاالنـاس، مـا                         : گفتيم  مي

كـسي هـم مـسأله پرسـيد،     . ا نه؟ ما مشغول درس و بحثمـان هـستيم  كنيم؟ حاال ما راه بيافتيم بگوييم با مرجعيت كار داريد ي   كار دكتري مي  
گونه كارهـا غيـر از مـسؤوليت و           منظور اين است كه اين    . ما داعي نداريم كه خودمان را در معرض اين مسائل قرار بدهيم           . دهيم  جواب مي 

ستعفا ندادم و كسي به من مقام نداده بود تا بخـواهم            باألخره من ا  . اي ندارد  گرفتاري و اين كه در روز قيامت انسان بايد جواب بدهد، فايده           
ايـن امـر، يـك      . ي مجلس خبرگان آمده بود، اين بود كه براي رهبري بعد از امام، مردم به ايشان عالقه دارند                  چه در مصوبه    آن. استعفا بدهم 

خبرگان اساساً حق نداشتند مرا نـصب يـا عـزل           . ندها حق عزل مرا نداشت      آن  و اگر فرضاً من مقامي داشتم،       . خبر بود؛ نه جعل مقام براي من      
كـه   منـصوب باشـد، چنـان   ) السالم عليهم(كنند و اگر بناست مجتهد از طرف ائمه  ها فقط به عنوان خبره، نظر خودشان را ابراز مي       آن  . نمايند

مرحـوم امـام منـصوب نبـودم تـا ايـشان            من از طـرف     . گويند، رهبر هم حق ندارد مجتهدي را عزل يا او را به رهبري نصب كند                آقايان مي 
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مـن بـه    . 1چون هر دو از نظر مشروعيت، در عرض هم هـستند          . تواند عزل كند    يك مجتهد يك مجتهد ديگر را نمي      . بخواهند مرا عزل كنند   
انـه بـه ايـشان    ي محترم جا اصرار داشتند كه يك چيزي بنويس، يـك نامـه   خاطر رعايت حال امام و اين كه آقاي نوري و ديگران آمدند اين         

وگرنه مايل نبودم چيزي بنويسم و از روي ضرورت چنين چيزي           . نوشتم؛ فقط براي رعايت حال ايشان و كاستن بحراني كه ايجاد شده بود            
  .2ها پخش شد نوشتم و اين نامه از رسانه

   منسوب به امام8/1/68ي  نامه

ما در جواب كساني كه بـه  «: گفتند  بعضي از آقايان مي   .3اند بد آقايان ديده  ها منتشر شد كه ال     ي رسانه    ايشان به وسيله   8/1ي    بعد هم نامه  
به فرض كه اين هر دو «: ها گفتم آن من به » .6/1ي     امام است، نه نامه    8/1ي    گوييم آقاي منتظري مصداق نامه      كنند، مي    تمسك مي  6/1ي    نامه

با ايـن كـه مـن    . هاي امام نيست    شخصيت و هويت افراد به نامه     . 8/1ي     نامه  هستم و نه مصداق    6/1ي    من نه مصداق نامه   . نامه از امام باشد   
هـر كـس خـودش خـودش اسـت، بـا            . هاي اعتباري منتسب بـه غيـر، هـيچ ارزش نـدارد            بيش از شما به امام ارادت دارم، ولي اين هويت         

فكر و نظر، و استاد برخي مسؤولين باالي        منتظري در حد خودش فردي است مستقل و داراي          . هاي ذاتي و اكتسابي كه واجد است       خصلت
  ».ها بوده است ي قم و شهرستان ي علميه نظام و علماي حوزه

ي قم، همه بـه   ي علميه منتظري بحمداهللا و منته، نه دين خود را از دست داده و نه عقل خود را و نه معلومات خود را و معمرين حوزه                      
د منظومه و اسفار داشتند، من بـه همـراه مرحـوم شـهيد مطهـري بـوديم كـه ايـشان را وارد                  ياد دارند زماني كه مرحوم امام فقط چند شاگر        

ها و استهزاي بـسياري از افـراد مواجـه شـديم و              كرديم و در اين رابطه، با مخالفت        ي فقه و اصول حوزه كرديم و به افراد معرفي مي            صحنه
ي   به خودم، ولي هنگامي كه يك بـسيج عمـومي ناجوانمردانـه از ناحيـه              هرچند من طبعاً خوش ندارم كسي از من تعريف كند، تا چه رسد              

مرحوم مدرس وقتي ديدند . شود، اگر من سكوت كنم، در حقيقت اعتراف به گناه است          ها عليه من انجام شده و مي       ها و رسانه    افراد و ارگان  
من خودم در آن زمان     » .زنده باد خودم  «:  خودشان گفتند  ، ايشان »زنده باد رضاخان، مرگ بر مدرس     «گويند    همه عليه او هماهنگ شده و مي      

هم زندان رفتم، هم دفاع كردم، هم بـراي         . هايي داشتم   بعد هم در انقالب فعاليت    . من يكي از مدرسين حوزه بودم     . در حوزه موقعيت داشتم   
شد كه چرا اسم آقاي خميني را         من اعتراض مي  نوشتم، به     كه در بازجويي مي   » اهللا  آيت«براي يك كلمه    . آقاي خميني در زندان كتك خوردم     

آن وقتي كه مـن را بـه        . خواهم بگذارم   كس نمي   منتي هم بر هيچ   . دانستيم  ي خودمان مي    ذلك، ما اين كارها را وظيفه       مع. نويسي  اهللا مي   با آيت 
خواهـد    جا نمـي    گفتم هيچ . اها بروم خواهم بعضي ج    طبس تبعيد كرده بودند، مرحوم آقاي حاج غالمرضا قديري آمد به ديدن من، گفت مي              

همان وقتي هم كه امام را بازداشت كردنـد،  . ي ايشان تعطيل نشود ي امام را جور كنيد كه شهريه    ريزي كنيد شهريه    بروي، بلند شو برو برنامه    
اهيـد انقـالب   وخ ا گفـتم اگـر مـي   هـ  آن ها تهيه كردم و بـه     يك ليست از افراد بازاري    . من رفتم تهران، آقاي عسگراوالدي و ديگران را ديدم        

ي امام تعطيل     طرف رفتيم كه شهريه     طرف و آن    ي گدايي را برداشتيم اين     خالصه، كيسه . ي امام بايد پرداخت شود      محفوظ بماند، اآلن شهريه   
 و راجع به مسائل شـناخت  اند آن كساني كه در انقالب بوده. خواستيم اين علم برجا باشد براي اين كه ايشان محور انقالب بودند، مي   . نشود

البته گفتم، من آدمي نيستم كه به دنبـال         . اي پيش آمده، بايد از ديگران كه مصدر اين كارها هستند سؤال كرد              حاال چه مسأله  . دانند  دارند، مي 
گـاه    من هيچ . خودم را حفظ كنم   توانستم موقعيت     دانند، خيلي خوب مي     هايي كه اين آقايان عاقالنه مي       و االّ با توسل به اين شيوه      . مقام باشم 

                                                
مطلق به اين معنا نيستند كه بر    لكن فقها ولي  ... «: اند ، چنين بيان داشته   57در كتاب حكومت اسالمي، ص    ) سره قدس(همين مطلب را حضرت امام       1

ي  در اين معنا، مراتب و درجات نيست كه يكي در مرتبه. قهاي زمان خود واليت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند       ي ف   همه
  ».تر باشد يكي والي و ديگري والي. تر باشد ي پايين باالتر و ديگري در مرتبه
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: خـوانيم   مـي ) ع(به امام حـسن     ) ع(ي اميرالمؤمنين     در نامه . مايل نبودم كه وجود تبعي ظلي كسي باشم و شخصيت من وابسته به غير باشد              
 اسالم و مـردم  ي خدمت به ارزش است، مگر اين كه مقدمه هاي اعتباري نزد خدا هم بي     شخصيت» .التكن عبد غيرك و قد جعلك اهللا حراً       «

  ».إنّ أكرمكم عند اهللا اتقيكم«. باشد

ي يكطرفه را انجام دادند، مـن البـدو الـي            هاي ظالمانه  همه جوسازي   ي كساني را كه در اين جريان دست داشتند و اين            من حساب همه  
  .مالحمدهللا، به حساب و كتاب و روز جزا اعتقاد دار. ام الختم، به خداي بزرگ و روز جزا محول كرده

وآمد مخالفين نظام، كه به اسم عالقه  بيت خود را از افراد ناصالح پاك نماييد و از رفت« به حضرتعالي سفارش شده است كه ،8/1/68ي  در نامه 
الفـان  آيا افراد ناصالحي در بيت حضرتعالي بودند، يا ايـن كـه مـثالً مخ   » .زنند، جداً جلوگيري كنيد   سالم و جمهوري اسالمي خود را جا مي       ابه  

  كردند؟ وآمد مي جا رفت نظام در آن

ترين تبليغات خودشان را متوجه بيت و دفتر من كرده بودند و بـه مرحـوم امـام نيـز                      آقاياني كه به هر جهت با من مخالف بودند، بيش         
رفـت و   جا مي  البته او همه.يك روز داستان سيد مهدي را علم كردند، در صورتي كه او يك روز هم جزء دفتر من نبود         . كردند  چنين القا مي  

ي بيت و دفتر مـن، هـر روز           ولي مسأله .  اعدام شد  66 بازداشت و در سال      65رفت و باألخره او هر چه بود، در سال            حتّي دفتر امام هم مي    
  :در حالي كه. ي آقايان بوده است سوژه

مگر همه مجبورند دفترشان را مطابق ميل شما تنظـيم          . رندگويي به مراجعين دفتر دا     ي علما در قم و جاهاي ديگر، براي پاسخ          اوالً همه 
ولي . شما قبول نداريد، مراجعه نكنيد. كند ي خودش، افرادي را كه به آنان اعتماد دارد انتخاب مي   نمايند؟ هر كس مطابق كار و نياز و سليقه        

  .حق تبليغات سوء نداريد

ها، دفتر مرحوم امام مركز       آن  ولي دفتر علماي ديگر و باالتر از        .  تجمع شياطين است   هاي آقايان، فقط دفتر من مركز      و ثانياً، از قرار گفته    
  .اند وآمد داشته هايي است كه از نزديك رفت آن الكاتبين و با  قضاوت اين امر با كرام. تجمع مالئكةاهللا بوده است

  بقاي بر وكالت

  ق در وكالت امام باقي بوديد يا خير؟ همچنان مانند سابمقامي، بفرماييد پس از كنار رفتن از قائم

خـواهم يـك      جا آمده بـود، گفـتم مـي         ، من به آقاي حاج شيخ عبداهللا نوري كه اين         6/1ي    قبالً اين مسأله را عرض كردم كه پس از نامه         
. اين درست نيستكمي جا خورد و گفت نه،      ايشان يك . پذيرم  چيزي بنويسم بزنم درب دفتر، كه من ديگر از طرف ايشان وجوهات را نمي             

شـما همچنـان كـه سـابق        «: اند اول اين كه امام گفته    . ي نيم ساعت، دو بار تلفن زد       ي من به تهران رفت و روز بعد، به فاصله           بعد هم با نامه   
ان عمـل   وقت كه ايشان به رحمت خدا رفتنـد، بـه عنـوان وكيـل ايـش                 و من هم تا آن    » .وكيل من بوديد، از حاال به بعد نيز وكيل من هستيد          

اگر اين نامه بـه     .  را پاره كرديم و آن نامه از ما نيست         6/1ي    ما نامه «: گويند  نيم ساعت بعد باز آقاي نوري زنگ زد كه بيت امام مي           . كردم  مي
 را از   8/1ي    اين حرفي است كه آقاي نوري در تلفن از بيت امام گفت و بعد نامه              » .دست كسي افتاد، از بيت شما به دست افراد افتاده است          

انـد، يـا از كـسي     بوده و ايشان بعداً پـشيمان شـده  ) مرحوم امام( از خود ايشان 6/1ي  حاال نامه . ها هم نوشتند    راديو پخش كردند و روزنامه    
ام هـم   گويند در حضور ام     مي. البته اين نامه براي چند نفر هم در همان بيت امام، توسط حاج احمد آقا خوانده شده بود                 . دانم  ديگر، من نمي  

ممكـن اسـت    . اما مطمئناً اين نامه به خط امـام نيـست         . ي آقاي محمدعلي انصاري فرستادند      براي من هم يك نسخه به وسيله      . خوانده شده 
 مـن  7/1ي  اند و فقط نامه ي نور نيز آن را نياورده  وقت پخش نكردند و در صحيفه        را در آن   6/1ي    و باألخره نامه  . حداكثر امالي ايشان باشد   

 راضـي نيـست و   6/1ي  ي عمل آقايان، معلوم شد كه ايشان به پخش نامـه   مرحوم امام را پخش كردند از تلفن آقاي نوري و از نحوه          8/1 و
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اي از آن را طلب كـرد،        اي نگرفتم و هر كس نسخه      اند و روي اين اصل، من از آن نسخه         اند، بعداً پشيمان شده    اگر فرضاً اول هم راضي بوده     
هاي مختلف و از قبيل نقل به معنـا،          ند ديگران كه مدعي عالقه و ارادت به ايشان هستند، بر خالف نظر ايشان، آن را به صورت                 هرچ. ندادم

جاي تأسف است كه آقايـان نوعـاً        .  اهللا خيراً   جزاهم. خوردگي منتشر كردند   كنند و آخر االمر خود آن را با يك قلم           منتشر كردند و منتشر مي    
كنند و حمايت از امام هم بهانه است و من تصميم داشـتم نامـه را در ايـن كتـاب                       م و دين را صرف مقاصد سياسي خود مي        امام، بلكه اسال  

  .نياورم، ولي چون آقايان آن را منتشر كردند، به ناچار من هم آن را ذكر كردم

  ي حاج احمد آقا خميني ي رنجنامه انتشار گسترده 

خطـاب بـه   » رنجنامه«ها و اتهامات، به نام  ي مفصلي مشتمل بر دروغ     آقاي حاج احمد آقا نامه    ،  8/1/68 و   6/1/68ي    پس از جريان نامه   
هـا شـروع      تدريج روزنامه   ها هم آن را مفصالً منتشر نمودند و به          اينجانب نوشت و در سطح وسيع هم مستقالً چاپ و نشر كردند و روزنامه             

ولي آغـاز آن از     . ها بعد از رحلت امام بود كه شدت پيدا كرد          بته حجم تبليغات و جوسازي    ال. كردند اراجيف و تهمت عليه من به هم ببافند        
  .دانم اطالع بودند، نمي زمان حيات ايشان بود؛ حاال امام مطلع بودند و يا در اثر كسالت از اين مسائل بي

  آخرين نامه به امام

وگرنه بعيـد   .  كه ظاهراً آن را به امام ندادند       1 را خطاب به ايشان نوشتم     18/2/68اي مورخه    ي پنج صفحه    باألخره من در اين رابطه، نامه     
العملي نشان ندهد و اين هم يكي از مظاهر عدالت آقايان است كه آنان حق داشته باشند در جرايد و مطبوعـات در سـطح                           بود ايشان عكس  

اي جـرأت نكنـد نـامي از او          فاع نداشته باشد و هيچ جريـده      وسيع، كسي را ناجوانمردانه مورد حمله و هجوم قرار دهند و او توان و حق د               
  .و الي اهللا المشتكي. ببرد

و خدا را شكر كه آنـان       . خداوند از مفتنين نگذرد   . دهد  اي كرده، نشان مي     لحن نامه، جو و شرايطي را كه مرا وادار به نوشتن چنين نامه            
گاه طالب مقام نبوده و نيـستم و خـدا را             من هيچ . هاي سنگين نجات يافتم    ليتهاي دنيوي خود نائل شدند و من نيز از مسؤو          نيز به خواسته  

  .ام شكر كه براي تحصيل مقام، تا حال قدمي برنداشته

  سياست يك بام و دو هوا

لوگيري كردند، ج هاي من كه خودشان هم استفاده مي ، چرا از پخش درس8/1ي  آقاياني كه ادعاي پيروي از امام را دارند، با وجود نامه        
ي اطالعـات و دادگـاه ويـژه، بـسياري از             شوند؟ چرا از ناحيه     هاي واهي مزاحم درس و شاگردان مي       كنند و چرا هر روز به بهانه        كرده و مي  

گيرند كه در درس من شركت نكنند؟ چرا از  كنند و در آخر از آنان تعهد مي       شاگردان مرا كه از مخلصين امام و انقالب هستند، بازداشت مي          
فقيـه كـه كتـاب سـال      و حتّي كتاب واليـت ) س(ي زهرا  ي حضرت فاطمه ي عمليه يا خطبه   هاي مرا از قبيل رساله      ي اطالعات، كتاب    احيهن

كنم كه يـك روز       آورند؟ من فراموش نمي     كنند و به فروشندگان خسارت وارد مي        ها جمع مي   فروشي ي آن را از كتاب       و ترجمه  2شناخته شد 
كنم و مثـل يـك شـاگرد          شود، كتاب را باز مي      البالغه شما از تلويزيون پخش مي       هاي جمعه كه درس نهج      من شب «: فتگ  اي مي   آقاي خامنه 

دهـيم و شـما نكـات ادبـي را خـوب بيـان                ها، مخصوصاً به ادبيات اهميت مي      چون ما خراساني  . دهد  نشينم و گوش مي     مقابل تلويزيون مي  
انـد كـه افـراد، قهـراً از حـضور در درس مـن         را فداي اغراض سياسي كنيم؟ جوي درست كردهآيا صحيح است كه ما فقه و علم       » .كنيد  مي
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كنند يا اگر در جايي مشغول  شوند، از برخي حقوق و مزاياي اجتماعي محروم مي كنند و گاهي افرادي را كه در درس حاضر مي        وحشت مي 
قدر تند بود كه حتّـي آقـاي    و جو آن. 1رس و منزل و جماعت من حاضر نشوند       كنند تا افراد بترسند و در د        به كار هستند، آنان را اخراج مي      

كنند كه طالب و      اند و يك شب وقت خود را صرف مي         آيند و شايد مبعوث بوده      خاتمي نيز آن اوايل، وقتي كه وزير ارشاد بودند، به قم مي           
البته شنيدم بعداً آقاي خاتمي از اين كار خود اظهار پشيماني           . دفضالي خراساني را از آمدن به درس من منصرف كنند؛ هرچند آنان نپذيرفتن            

  .اند كرده

:  از باب مثال و نمونه يادآور ميشوم       اند؟ خويشان و بستگان من چه گناهي مرتكب شده       . حاال فرضاً در من اشكاالتي وجود داشته باشد       
جـا   ي آموزش و پرورش قم به آن  باشد، در پي اعالم استخدام اداره      ليسانس ادبيات مي   ي اخير من، سعيده خانم منتظري، كه داراي فوق         صبيه

مراجعه كرده بود و آنان پس از طي مراحل گزينشي و استفسار از همسايگان راجع به خصوصيات او، وي را بـه دبيرسـتاني معرفـي كـرده                            
يگر شما نياييـد و در جـواب سـؤال از علـت ايـن               كند كه د    ي دبيرستان اظهار مي    بودند و چند وقتي مشغول بود، تا اين كه يك روز مديره           

رونـد و     شود، آنان نيز در جواب طفره مي        كند و علت را جويا مي       ي آموزش و پرورش مراجعه مي       وقتي به اداره  . گويد چرا ندارد    دستور، مي 
دختـر مـن    . كنـد   مرگ پـدر تـسليت مـي      بيند و به او نسبت به         پردازند تا اين كه روزي يكي از شاگردان او را مي            حتّي حقوق او را هم نمي     

كنند، او گفته  شود كه وقتي شاگردهاي كالس علت نيامدن معلمشان را از خانم مديره سؤال مي       گويد پدر من كه نمرده است و معلوم مي          مي
ه هـر صـورت شـده، در    بعد از اين ماجرا، دختر من به دبيرستان رفته و ب        . تواند بيايد   است كه پدرش فوت شده و عزادار است و ديگر نمي          

. من در اين مدت غير از مسائل درسي صحبتي با شما نداشتم و خودم را هم معرفـي نكـردم     «: گويد  شود و به شاگردان مي      كالس حاضر مي  
ت اي براي آنان صـحب     و چند كلمه  » .من فرزند فالني هستم و پدرم نيز در قيد حيات است          . ولي حاال ناچارم بعضي مسائل را به شما بگويم        

اي؟ وي سپس راجع بـه       گيرد كه چرا بدون اجازه سر كالس رفته         ي دبيرستان قرار مي    كند كه پس از خروج از كالس، مورد عتاب مديره           مي
هاست نوشت كـه     آبادي كه مسؤول گزينش     اي به آقاي دري نجف      جمهور و نامه    اي به آقاي هاشمي رئيس      اين موضوع، خيلي محترمانه، نامه    

كه آقايان مـدعي پيـروي از       ) ع(ي حكومت عدل علي       اين است نمونه  . كدام نه جواب دادند و نه اقدام كردند         بختانه، هيچ   متأسفانه يا خوش  
هاي خـوب عمـر خـود را در           اش را وقف اسالم و انقالب كرده است و سال           ها خود و خانواده     باشند؟ و اين است مزد كسي كه سال         آن مي 
ولـي اخـالق اسـالمي اقتـضا        . ام، به عنوان انجام وظيفه بوده، نه بـراي مـزد           ت؟ البته من اگر خدمتي كرده     ها و تبعيدها سپري كرده اس       زندان
بلتعه، با اين كه بر اثر گزارش دادن اجتماع مسلمين مدينه بـراي جهـاد    حاطب بن ابي. ي اشخاص و خدمات آنان رعايت شود       كند سابقه   مي

چند سال  . 2نظر نمود   ي خوب او در جنگ بدر، از گناه او صرف          به سبب سابقه  ) ص(امبر اكرم   به كفار مكه گناه بزرگي مرتكب شده بود، پي        
پيش هم كه من براي ناراحتي قلب و كليه به بيمارستان لقمان حكيم تهران مراجعه كردم، با اين كه اول پزشكان اصـرار بـر لـزوم مراقبـت                             

هاي اطالعاتي كه در بيمارستان حضور پيدا كرده بودند، يكدفعـه    بعضي بچهپزشكي داشتند، ولي در اثر ايجاد جو رعب و وحشت از طرف   
انـد و   اطالع از مسائل، مصدر بعـضي امـور شـده     هاي تند بي    ي اشكال اين است كه بچه       همه. لحن آنان عوض شد و ما را به قم برگرداندند         

كه البته . كنند گان بااطالع يا ساكتند و يا خودشان تحريك هم ميدهند و بزر ها، كارهايي را انجام مي العمل بعضي تندي بدون توجه به عكس
  .وگرنه مطالب گفتني در اين باب بسيار است. هايي بود كه عرض كردم ها نمونه اين

                                                
  .آيد ي قم به شمار مي ي علميه ترين دروس حوزه له يكي از پرجمعيت ها، درس معظم ها و محدوديت هرچند با وجود اين آزار و اذيت 1
  740، ص2دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة االسالميه، ج 2
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  اعتراضات پنهان و آشكار مردمي

هـاي مختلـف     كنـار بـه صـورت    همگان را به حفظ آرامش دعوت فرموديـد، گويـا در گوشـه و         7/1/68ي    با وجود اين كه حضرتعالي در نامه      
در ايـن زمينـه اگـر    . آباد و به صورت تظاهرات و اعتراضات خيابـاني بـوده اسـت            اعتراضاتي از سوي مردم انجام پذيرفت كه اوج آن در نجف          

  .دانيد، توضيحاتي بفرماييد مناسب مي

آبـاد    العمل نشان ندهند، شـنيدم مـردم نجـف          عكس) ره(ي خود به مردم تذكر داده بودم كه در مقابل تصميم امام               من با اين كه در نامه     
كه نقل شد، برخي از مسؤولين و از جمله استاندار وقت اصفهان نظر داده بودند كه سپاه به مردم حمله كند، كه در    اند و چنان   تظاهرات كرده 

آبـاد    ه در آن زمان رئيس دفتر من بود، به نجف         ي آقاي دري ك     اي نوشتم و به وسيله      آباد نامه    لذا به مردم نجف    .شدند  نتيجه، جمعي كشته مي   
بعـداً  . ي خواندن نامه، مردم را قانع كردم       فرستادم و آقاي دري گفتند من به زحمت آنان را از تصميمي كه داشتند منصرف كردم و به وسيله                  

  .1اند ي مرا يادآور شده ي تهران، اهميت نامه اهللا موسوي اردبيلي در سمت امامت جمعه شنيدم كه آيت

   نمايندگان مجلس گيري موضع

هايي از سوي نمايندگان مجلـس شـوراي اسـالمي، بـه صـورت پنهـان و آشـكار                  گيري  ها و موضع   ، ظاهراً تنش  1368پس از حوادث فروردين     
ب بـه   اي منسوب به حـضرت امـام خطـا          صورت گرفت و حتّي يكي از جلسات علني مجلس به تشنج كشيده شد و متعاقب آن، بالفاصله نامه                 

 6/1/68ي  ها چه بود و آيا اشكاالت و ايراداتي كه به نامه لطفاً بفرماييد علت اصلي اين تنش.  منتشر گرديد26/1/68نمايندگان مجلس، به تاريخ 
  كند؟ ي اين نامه هم صدق مي وارد است، درباره

ولـي آقايـاني كـه      . اينـدگان مجلـس منتـشر شـد       اي به مرحوم امام به تاريخ فوق، خطاب به نم           سروصداها در مجلس، نامه   بله؛ پس از    
حاال با نظـر    . باشد  دارند كه خط نامه، خط حاج احمد آقا مي          اند، اظهار مي   كارشناسي كرده و خط امام را با خط حاج احمد آقا مقايسه كرده            

هايي كه اين اواخـر بـه نـام           ش بودن نامه  هم راجع به جعلي بودن و مخدو      » ها ها و قضاوت    واقعيت«در كتاب   . امام بوده يا نه، العلم عند اهللا      
 آقايان شاگردان درس، سخناني در مورد روند قضاياي         در همان ايام، در جمع    . حضرت امام صادر شده بود، مطالب قابل توجهي آمده است         

   .2پيش آمده بيان كردم كه مورد توجه قرار گرفت

اي كـه از تريبـون مجلـس     نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، با ارسـال نامـه  درگذشت والد حضرتعالي هم بيش از دويست نفر از گويا پس از   
لطفاً بفرماييد محتواي اين نامه چه بود و چـه كـساني آن را امـضا كـرده بودنـد؟                    . 3قرائت شد، درگذشت ايشان را به حضرتعالي تسليت گفتند        

  .در اين باره نيز توضيح بفرماييد. ذشت پدر حضرتعالي را تسليت گفتنداي سالگرد درگ اي از نمايندگان با ارسال نامه  نيز عده69ظاهراً در سال 

شـايد اآلن ايـن     . تر از دويست نفر آن را امضا كرده بودنـد           ي تسليتي براي من فرستادند و بيش        بله؛ در آن زمان، نمايندگان مجلس نامه      
اي از نمايندگان پيام تسليت ديگري براي مـن فرسـتادند كـه      هم به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدر من، عده        1369در سال   . نامه باشد 
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ي آن مرحوم، بـا      جنازه مراسم تشييع .  به رحمت ايزدي پيوست    1368قدر، در تاريخ اول خرداد        اج علي منتظري، والد بزرگوار فقيه عالي      مرحوم ح  3

العظمي منتظري در پيامي كه همـان موقـع انتـشار يافـت، از                اهللا  آيت. آباد به خاك سپرده شد      شكوه فراوان انجام و در گلزار شهداي شهرستان نجف        
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شايد حـدود هفتـاد هـشتاد نفـر آن را           . ي اول بود    تر از نامه    ها، تعداد امضاكنندگان آن كم     البته به خاطر شرايط آن روز و افزايش محدوديت        
  .1امضا كرده بودند

  ي واليتعهدي بطالن نظريه

  تواند بعد از خود را مشخص كند؟ فقيه مي فقيه آيا ولي عهدي در اسالم معهود است و در بحث واليتواليتي  مسأله ايا به نظر حضرتعالي،

حتّـي دوازده امـام مـا    . ما در قانون اساسي چيزي به عنوان واليتعهدي نداريم. نه؛ اين واليتعهدي از خصوصيات نظام شاهنشاهي است       
مشخص شده بودنـد و مـشروعيت هـر يـك بـه دسـت               ) ص(ز طرف خدا و پيامبر      هم كه يكي پس از ديگري امامت را به عهده داشتند، ا           

در زمان غيبت، مردم زمـان بـر   . هاست طلب اين تز نظام شاهنشاهي و سلطنت . ما چنين چيزي در شريعت اسالم نداريم      . ديگري نبوده است  
دو تا مجتهد هم كه از نظر علم و ساير شـرايط            . دهاي اسالمي، حق دارند از بين افراد واجد شرايط، رهبر خود را مشخص كنن              اساس مالك 

منتها اگر مردم بر اساس رأي و نظر واقعي خود مجتهدي را كه شرعاً واجـد شـرايط باشـد بـه عنـوان                 . مساوي باشند، در عرض هم هستند     
  .ولي او حق نصب براي بعد از خود را ندارد. رهبري انتخاب كردند، در همان زمان او مقدم بر ديگران است

گرفت تا مرحوم امام در اين زمينـه دخالـت كـرده و رسـماً                 هايي صورت مي   دانيد، در اين اواخر از سوي افراد مختلف، تالش          گونه كه مي    همان
بـه نظـر    . رهبر بعد از خود را مشخص نمايند و براي رسيدن به اين هدف، اولين اقدام آنان ملكوك كردن ذهن ايشان نسبت به حضرتعالي بود                       

  چه كساني نقش اصلي را در اين زمينه به عهده داشتند و هدف نهايي آنان چه بود؟شما، 

ها بر سر اين است كـه امـام در ايـن يكـي دو سـال آخـر، از                     ي اشكال   همه. ها قضاوتي كنم    آن  ي افراد و مقاصد       خواهم درباره   من نمي 
گويـد در     كه از او نقل كردنـد، مـي          اطالعات، آقاي فالحيان، چنان    مقام وزير وقت    گونه كه عرض كردم، قائم      همان. مسائل منقطع شده بودند   

طور  ساير وزرا هم همين. طور بود ي مسائل هم همين بقيه. كرديم هاي آخر كارهايي را كه با امام داشتيم با احمد آقا حل و فصل مي                اين سال 
جـا در قـم    مـا هـم ايـن   . داشتند المقدور از مسائل دور نگه مي يها، ايشان را حتّ امام در اين اواخر مريض بودند  و با سفارش پزشك          . بودند

خواسـتيم مكـرر بـه ديـدن ايـشان            مشغول طلبگي بوديم و فرصت اين كه هر روز بلند شويم برويم خدمت ايشان را نداشتيم و اگر هم مي                   
هـا را     آن  ند كه در اين قضايا نقش داشته و         ا البد كساني بوده  . شد  هاي ديگري مطرح مي     شد و حرف    برويم، باز هم مسائل ديگري درست مي      

پيرمـرد هـم    . كنـد   بشر ضعف اعصاب هم پيـدا مـي       . بشر هم بود  . ايشان مجتهد بود، فقيه بود، عالم بود، اما معصوم نبود         . اند به وجود آورده  
در اين روزهـاي    . شود منكر شد    كه نمي ها را     اين. ها يك واقعياتي است     خوب؛ اين . ايشان در اين اواخر بيماري سرطان هم داشتند       . شود  مي

از جملـه اسـتاندار   . اند كه مرحوم امام را وادار كنند آقاي حاج احمد آقا را براي بعد از خود تعيين كننـد            آخر معلوم شد كساني به فكر بوده      
گونـه كـه امـام        سـت و همـان    ي رهبري، شايستگي مالك ا      وقت اصفهان، طوماري خطاب به امام تهيه كرده بود، بدين مضمون كه در مسأله             

در نه سالگي، با وجود سن كم به امامت رسيد و شايستگي آن را داشت، آقاي حاج احمد آقا هـم شايـستگي آن را دارنـد و               ) ع(محمدتقي  
قـاي  ي آ هـاي متفـاوتي از قـول ايـشان دربـاره      بعد از درگذشت امام نيـز نقـل  . خوب است شما ايشان را براي رهبري به مردم معرفي كنيد        

هاي شـرعي   زيرا نظر فرد غير معصوم راجع به افراد، از حجت. تواند حجيت داشته باشد    اي منتشر شد كه بر فرض صحت، شرعاً نمي          خامنه
متأسـفانه مـا    . هاي شـرعيه نيـست     ولي قول او راجع به افراد، از حجت       . البته فتواي او در مورد احكام براي مقلدهايش حجت است         . نيست
اما اين را كه كسي بزرگوار و خدمتگزار باشد، ولي اشـتباهاتي هـم داشـته باشـد،                  . سازيم و يا ديو     ها يا بت مي     والً از شخصيت  ها معم   ايراني

  .كنيم تصور نمي
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  اي حتّي براي ساير مجتهدين هم حجت شرعي است، چيست؟ فقيه در يك مسأله حكم وليشود  پس اين كه گفته مي

حداكثر اين كه قول او در حكم يك . ه بگويد اين آدم خوبي است يا آدم بدي، اين كه حكم نيست  اين ك . ي ديگري است    آن يك مسأله  
 و متأسـفانه    ».الجاهل امـا مفـرط أو مفـرط       «. عمده اين است كه انسان نبايد يك نفر غير معصوم را بت بكند            . تر از آن    شاهد باشد و نه بيش    

  .بسياري از افراد گرفتار افراط و تفريط هستند

  ) ره(ي حضرت امام  صيتنامهو 

لطفـاً  .  شـده بـود، شـركت كنيـد        لاي كه بدين منظور تشكي      ي معروف حضرت امام، از حضرتعالي دعوت شد كه در جلسه           در جريان وصيتنامه  
ي صحت دارد يا    آيا چنين چيز  . اي از مرحوم امام نزد حضرتعالي بوده است        و نيز شنيده شد كه وصيتنامه     . مشروح اين قضيه را توضيح بفرماييد     

  نه؟

يـك روز مـرا دعـوت كردنـد كـه بياييـد       . ي الهي سياسي ايشان كه اآلن چاپ شده است، اطالعي نداشتم من قبالً از مضمون وصيتنامه  
اهللا صـافي بودنـد، آقـاي        آقـا لطـف     مثالً آقاي حـاج   . بعضي از اعضاي شوراي نگهبان هم بودند      . ي ديگر هم بودند    من رفتم، يك عده   . جا  آن
ي مـن   ايـن وصـيتنامه  «: امام گفتنـد . دانستم قضيه از چه قرار است من هم نمي. اي هم بودند   دوي كني بودند، آقاي هاشمي و آقاي خامنه       مه

آقاي مهـدوي كنـي را مـسؤول كردنـد كـه آن را ببرنـد                » .است و يك نسخه از آن را ببريد در مجلس، يك نسخه از آن را هم ببريد مشهد                 
البتـه  «: من گفتم » .شما چند نفر هم اين نسخه را ببريد در مجلس         «: بعد امام فرمودند  . حفظ شود ) ع(ي حضرت رضا     همشهد، كه در كتابخان   

دانست كه در آن وصيتنامه چه چيزهايي نوشته شده و  كس نمي البته هيچ» .بله، افراد ديگر بروند«: ايشان گفتند » .بدون من، چون من معذورم    
  .ي معروف اين راجع به آن وصيتنامه. دانستم  من نميدانستند، اگر ديگران هم مي

الدين موسوي يك پاكتي از امـام خطـاب بـه مـن              ي عشقعلي كه بوديم، يك روز آقاي سيد سراج         ي محله   اما يك بار ديگر در آن خانه      
و من از محتـواي آن  » . من باز كنيداين نامه را پس از مرگ«: آورد كه در آن هم چسبانده و الك و مهر شده بود و روي آن هم نوشته بودند   

انـد شـما     امام فرموده «: جا و گفت    ، يكي دو شب قبل از عيد، آمد اين        28/12/67اطالع نداشتم، تا اين كه آقاي محمدعلي انصاري در تاريخ           
 كه به سبب اعتمادي كه آن موقع به بيـت  ولي طبع من اين بود. داند البته اين كه آيا واقعاً امام فرموده بودند يا نه، خدا مي» .آن نامه را بدهيد  
ي كنـار گذاشـتن مـرا تـدارك           هـا برنامـه     جا معلوم شد كه ايـن       ولي باألخره از همان   . كردم  هاي آنان را حمل بر صحت مي       امام داشتم، گفته  

البته بعد شنيدم در يك جـا       . ادماو يك رسيد نوشت و داد و من آن نامه را به او د             . من به آقاي انصاري گفتم شما يك رسيد بدهيد        . بينند  مي
ها باز كرده بودند، ولي فالني آن را بـاز   آن ي امام پيش چند نفر بوده،  چون نامه. گفته شده تنها كسي كه در امانت خيانت نكرده فالني است   

  .باألخره من اطالع نداشتم كه در آن نامه چه نوشته شده است. نكرده است

هاي من در اختيـار چهـار نفـر     اند پس از مرگ من، پول  داشتم كه اآلن هم آن را دارم كه در آن نوشته           ي ديگر هم من از ايشان       يك نامه 
  .1باشند آقا مرتضي حائري مي آقا باقر سلطاني و حاج ها من هستم و ديگران، آقايان پسنديده و حاج آن يكي از . باشد

هاي ايشان در اختيار شما چهار نفر قرار گيرد، آيا پس از رحلت ايـشان بـه ايـن     با توجه به اين نامه و وصيت حضرت امام مبني بر اين كه پول         
  هاي ايشان در اختيار شما قرار گرفت؟ وصيت عمل شد و پول
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پس از رحلت ايشان نه به من مراجعه شد و نه پولي در اختيار من قرار گرفت و ظاهراً در اختيار شـوراي مـديريت حـوزه قـرار                             . خير
  .گرفت

  ) ره(امام   رحلت حضرت

  آيا حضرتعالي به هنگام بيماري حضرت امام به مالقات و عيادت ايشان رفتيد؟ و اگر نرفتيد چه دليلي داشت؟

. جنـازه و فاتحـه     رفته بودم براي تشييع   . آباد بودم   من براي فوت پدرم نجف    . دانيد كه پدر من تقريباً ده روز پيش از امام فوت شدند             مي
مـن گفـتم پـدر مـن     . گفتند كه شما همين اآلن يك تلگراف بزنيد جا بعضي افراد مي در آن. اند  را عمل جراحي كرده بعد راديو گفت كه امام    
آباد يك تلگراف به امام زدم، بدين مضمون كـه            در عين حال، من از نجف     . كدام از آقايان به روي مباركشان نياوردند        فوت شده است و هيچ    

زده   باألخره من با ايـن كـه مـصيبت         .ده است و خدا شفاي كامل عنايت كند كه متن آن ممكن است باشد             آميز بو  الحمدهللا عمل شما موفقيت   
. وقت مسؤول دفتر من بود پيغام دادم كه بـرويم بـه عيـادت ايـشان                 بعد هم كه آمدم قم، دو بار توسط آقاي دري كه آن           . بودم، تلگراف زدم  

بعد هم وقتي ايشان فوت شدند، پيام تـسليتي نوشـتم    . راهمان ندهند اين چيز خوبي نيست     گفتم حاال برويم و     . اند نه  گفته: آقاي دري گفت  
ي كيهان آن زمان چاپ شد و فرداي آن روز، فرزندم احمد را با آقاي دري و آقاي ايزدي، فرستادم جماران كـه                         كه بخشي از آن در روزنامه     

جـا رفتـيم      د روز بعد با احمد آقا و آقـا سـعيد رفتـيم مرقـد ايـشان و از آن                   بعد هم خودم چن   . تسليت بگويند و آنان رفتند و تسليت گفتند       
هـا    گفتند احمد آقا خوابنـد و در حـسينيه زن         . باريد  شدت مي  باران هم به  . به ما گفتند فعالً بمانيد تا فالن كس بيايد        . صبح زود بود  . جماران
مجيد بعد گويا به آقـاي       ما هم برگشتيم قرآن   . ه ظاهراً براي طفره رفتن بود     ها ك   و از اين حرف   . شما حاال برويد در دفتر آقاي توسلي      . هستند

خوب نيست ايشان بيايـد     . ايشان هم گفته بود تحقيق كنيد ببينيد كه فالني كجا رفته          . هاشمي خبر داده بودند كه فالني آمده و برگشته است         
حـاال  «: آبادي گفتم بعد يك روز من به آقاي طاهري خرم  . ه شما را پيدا كنند    اند ك  گشته  جا مي   باألخره وقتي ما آمديم قم، گفتند آن      . و برگردد 

ي اخالقـي، چـون    كه آقاي هاشمي آن روز گفته كه فالني چرا برگشته، شما به آقاي هاشمي بگوييد فالني گفته من حاضرم به عنوان وظيفه   
خبـر آن هـم   . شـما هـم باشـيد   . بگويم و هيچ نظـر سياسـي هـم نـدارم        ي ايشان تسليت      ام، در بيت امام بيايم و به خانواده        شاگرد امام بوده  

دادم كه بگويند بلـه،       براي اين كه من احتمال مي     » .اما اگر خواستند خبرش را بدهند، من بايد متن خبر را ببينم           . خواهم جايي گفته شود     نمي
مـن بـه    «: آبادي گفت   آقاي طاهري خرم  . كه درست كرده بودند   ها   فالني آمده و گفت من توبه كردم دل امام را به درد آوردم و از اين دروغ                

بعد امروز و فردا كردند تا اين كه آقاي هاشمي رفت شـوروي و ايـن                » .خوب آقاي هاشمي اين مطلب را رساندم، آقاي هاشمي گفت خيلي         
رفقاي ما صالح   «: صحبت كردم، او گفت   بعد آقاي طاهري گفت من با حاج احمد آقا          . آبادي محول كرده بودند     كار را به آقاي طاهري خرم     

  .1گفتيم خوب، حاال كه صالح ندانستند ما ديگر تكليفي نداريم» .ندانستند كه ايشان بيايند

  .گويا حضرتعالي در قم هم مجلس ختمي براي ايشان برگزار كرديد

امروز . ها گفتيم يك وقت هم براي من بگذارند         آن  ما به   .  و ديگران، ستادي براي مراسم ايشان تشكيل داده بودند         ي مدرسين   بله؛ جامعه 
اي دادم و از همه دعوت       در مسجد اعظم قم مجلس گرفتيم و من شخصاً اطالعيه         . و فردا كردند تا اين كه در اواخر براي من وقت گذاشتند           

اهللا صانعي  م زدند و به ناچار، آيت بعد هم افرادي كه از جاهايي تحريك شده بودند، آمدند مجلس را به ه    .2كردم كه در مراسم شركت كنند     
ي آنان كـه از مـسؤولين آمـوزش سـپاه بـود، بعـداً آمـد و از مـن                     البته سردسته . مبراي ختم غائله منبر رفتند و من هم از مجلس خارج شد           
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ز هـم افـرادي را      بـا . ي شـهدا گـرفتم     براي سالگرد امام هم مجلسي در همـين حـسينيه         . ناليد  عذرخواهي كرد و از دست حاج احمد آقا مي        
ال يلـدغ المـؤمن مـن جحـر         «. گيرم  لذا براي سال بعد كه به من گفتند مراسمي بگيريد، گفتم نه، من ديگر جلسه نمي               . فرستادند به هم زدند   

ا هـم   خواهنـد، مـ     حـاال كـه نمـي     . ي ما بود كه نسبت به امام احترام كرده باشيم           وظيفه. شود  مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي       » .مرتين
ي  كردنـد و از جملـه، از طـرف نـشريه         مـي   ها و مجالت راجع به ايـشان بـا افـراد مـصاحبه              پس از رحلت ايشان، روزنامه    . اصراري نداريم 

 را چاپ كنـد      فرهنگي مصاحبه  كنندگان مورد توبيخ قرار گرفتند و باألخره نگذاشتند كيهان          ولي مصاحبه .  كردند  فرهنگي با من مصاحبه    كيهان
  .1تيجه، دفتر ما آن را پياده و منتشر نمودو در ن

  اي  ارسال پيام تبريك براي آقاي خامنه

علت ارسال اين پيام چـه بـود و         . اي به رهبري جمهوري اسالمي، پيام تبريكي براي ايشان ارسال داشتيد             پس از انتخاب آقاي خامنه     حضرتعالي
  شد؟ چه ضرورتي در اين باره احساس مي

تفـاوت باشـيد و    جا و مصر بود كه شما به ايشان پيام بدهيد و صالح نيست شما بـي               ف كه با من آشنا بود، آمد اين       يكي از آقايان معرو   
شود و مخالفين شما در اهـداف شـومي كـه دارنـد و شـما را بـراي                     ها برطرف مي   قاعدتاً ايشان هم جواب خواهند داد و بسياري از چالش         

ولي جواب ايشان . ها و حفظ وحدت پيامي دادم انديشي د خورد و باألخره من بر حسب مصلحتها كنار زدند، شكست خواهن آن رسيدن به   
هاي زيادي شده كه چرا جواب دادي و من استخاره كردم، بد آمد كه جواب                اند به من تلفن    را در تلويزيون نخواندند و گفته شد ايشان گفته        

و پس از   . 3كدام جواب ندادند    ن هم به ايشان و هم به برادرانشان تلگراف كردم، هيچ           پس از وفات مادرشا    .2والعهدة علي الراوي  . را بخوانند 
ي آقاي مـؤمن، پيـامي مـشتمل بـر            و بعدها به وسيله   . 4اي نوشتم، آن را هم جواب ندادند        به ايشان نامه  ... حمله به حسينيه و غارت اموال و      

جواب ماند، با اين كه به آقـاي مـؤمن گفتـه بودنـد                ايشان فرستادم كه آن هم بي     زاده را براي      آقاي فالح   هفت بند و همچنين نوار سخنراني     
  .5دهم جواب مي

  بازنگري قانون اساسي 

هاي قـانون اساسـي نيـز نقـشي         كه رياست مجلس خبرگان قانون اساسي را به عهده داشتيد، آيا در جريان تعويض برخي از قسمت                حضرتعالي  
دليل آن چه بوده است؟ . ين تغييراتي بناست انجام شود؟ شنيده شد كه حضرتعالي با اين اقدام موافق نبوديدداشتيد؟ آيا با شما مطرح شد كه چن

  نظرتان در مورد مواد فعلي از قانون اساسي كه تغيير داده شده چيست؟
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ه يك اصل آن مربوط بـه  ما از همان اول چند اصل هم تنظيم كرده بوديم ك         . در اين كه قانون اساسي يك نواقصي داشت، حرفي نيست         
آيا الزم است دوباره خبرگان جمع شوند؟ آيا از . اين بود كه اگر خواستند يك روز متممي براي قانون اساسي نوشته شود، چگونه بايد باشد       

 بازرگان   دولت آقاي مهندس   وقت بناي   ولي آن . گيري شود؟ يا به صورت ديگري باشد؟ شايد من متن آن اصل را هم داشته باشم                مردم رأي 
لـذا هرچنـد    . ها سر رفتـه بـود      ي خيلي  با اين حال، سه ماه طول كشيد و حوصله        . بر اين بود كه يك ماهه تصويب قانون اساسي تمام بشود          

ها مربوط به چگونگي تتميم قانون اساسي بود، من به عنوان رئيس خبرگان آمـاده كـرده بـودم، ولـي                       آن  نويس چند اصل را كه يكي از         پيش
خواستند بدهند، يـك   اما بعداً براي تغييراتي كه مي . ما هم سر و ته آن را جمع كرديم        » .بس است، قضيه را جمع كنيد     «: امام فرمودند مرحوم  

هايي را تغيير بدهيم و بناست شـوراي مـصلحت نظـام هـم در قـانون اساسـي                    بنا داريم اصل  «: جا و گفت    روز آقاي حاج احمد آقا آمد اين      
ايد، بياييد يك نامه به امام بنويسيد كه قانون اساسي نواقـصي    مجلس خبرگان قانون اساسي بودها به عنوان اين كه رئيسگنجانده شود و شم  

دانـم كـه قـانون اساسـي      من مـي «: من گفتم» .اي تشكيل بدهيد و اين تغييرات را انجام بدهيد دارد و امام هم به شما بنويسند كه شما جلسه      
ي قـانون اساسـي بـه مـصلحت      ي من پهن كـردن سـفره    شرايط فعلي ـ كه تازه قطعنامه پذيرفته شده بود ـ به عقيده  اما در. هايي دارد نقص
گفتند شما چـرا بـا مـا     وقت به هنگام تصويب قانون اساسي داشتيم، مشكل اهل سنت بود كه آنان مي               چون يك مشكلي كه ما تا آن      » .نيست

راجع به اصـل مـذهب رسـمي كـشور كـه بايـد تـشيع باشـد و راجـع بـه                       . هايي باشد   ناطق ما آزادي  بايد در م  . ايد ها رفتار كرده   مثل اقليت 
چون آن زمان به آنان وعده . شوند اندازند و طلبكارمان مي مذهب باشد، آنان حرف داشتند و اآلن سروصدا راه مي جمهور كه بايد شيعه رئيس

اي  در عين حال، من يك نامـه    . شود   اساسي نوشته شود، به اين مسائل هم توجه مي         داده شده بود كه اگر يك روز بنا شد متممي براي قانون           
رود و آن استقبالي كه آن روز مـردم بـراي رأي    دانم، قداست قانون اساسي از بين مي هم به امام نوشتم كه اآلن اين تغيير را به مصلحت نمي          

اند و به مصلحت نيست قداست اين        لي، مراجع تقليد و عموم مردم رأي داده       به قانون اساسي فع   . دادن داشتند، اآلن به آن شكل نخواهد شد       
  .1هايي در آن صورت گيرد قانون اساسي شكسته شود و دستكاري

بعد، از ما كه مأيوس شدند، رفتند آقاي مشكيني و ديگران را ديدند و بعد بعضي از آقايان تعيين شدند و آنان اين تغييرات را صـورت                           
  .بعضي افراد ديگر هم رأي ندادند. گيري شد كه البته من به اين تغييرات رأي ندادم  از مردم رأيبعد هم. دادند

  قيد مرجعيت براي رهبري هم در همين تغييرات برداشته شد؟

فقيه هـر    وليفقيه به اين معنا كه    در حالي كه واليت   . فقيه اضافه كردند    هم براي واليت  » هقمطل«بله؛ و در همين تغييرات بود كه يك قيد          
و ان احكم بينهم بما أنزل «: فرمايد مي) ص(خود خداوند سبحان در ارتباط با پيامبر اكرم . كار دلش خواست بكند، به نظر من درست نيست

خصوص در زمان فعلي و  فقيه هم بايد مجري دستورات خدا باشد؛ آن هم به       ولي. حكم مال خداست، پيامبر مجري دستورات خداست      » .اهللا
كنند كه بـر اسـاس قـانون اساسـي و دسـتورات         فقيه را انتخاب مي     مردم ولي . ر اساس قانون اساسي ما كه تعيين او بر اساس انتخاب است           ب

خصوصي مـشخص شـده       فقيه هم در قانون اساسي اختيارات به        براي ولي . اسالم عمل كند و هيچ حق ندارد خالف قانون اساسي عمل كند           
  .است

فقيه را در امور جزئي زمين، ماننـد تـصرف در     چون بعضي از فقها واليت    . ود از واليت مطلقه، واليت عامه باشد      البته ممكن است مقص   
ي امـور     االجرا كه قابل تعطيل نيست و از جمله اداره         ي امور الزم    گوييم چنين نيست، بلكه در همه       اما ما مي  . دانند  اموال يتامي و قاصرين مي    

و ائمه  ) ص(كه واليت پيامبر     نانچ.  اجراي حدود الهي جاري است؛ ولي در چهارچوب احكام و مقررات الهي            بالد و حفظ نظام مسلمين و     
به فقيـه عـادل     ) اهللا تعالي فرجه الشريف     عجل(عصر    اين كه واليت امت در زمان غيبت حضرت ولي        . نيز به همين نحو است    ) السالم  عليهم(

. باشد سلمين بايد بر اساس احكام خدا انجام شود و فقيه كارشناس و متخصص احكام خدا ميي امور م محول شده، براي اين است كه اداره
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االجـرا اگـر     اگر بخواهند كشوري بر اساس ايدئولوژي خاصي اداره شود، قهراً بايد زير نظر ايدئولوگ آن انجام شود؛ هرچنـد در امـور الزم                      
پس در نتيجه، فقيه . ام دهند و اگر آن هم ميسر نشد، فساق مؤمنين بايد انجام دهندفقيه عادل نبود و يا متصدي نشد، عدول مؤمنين بايد انج 

» امـور حـسبيه  «االجـرا را كـه نبايـد زمـين بماننـد،       عادل قدر متيقن است و انجام امور مذكوره، از باب تكليف است و اين قبيل امـور الزم              
كـه آقايـان      باشد، چنـان  ) السالم  عليهم(فقيه به نصب از طرف ائمه          باشد كه واليت   گنجد و اگر بنا     جا نمي   البته تفصيل مسأله در اين    . نامند  مي

بلكه هر مجتهد واجد شرايط، مخصوصاً اگـر اعلـم          . باشد  كنند نمي   اصرار دارند، در اين صورت منحصر به كسي كه خبرگان او را تعيين مي             
  .ف امام معصوم را عزل نمايندباشد، داراي آن مقام خواهد بود و خبرگان حق ندارند منصوب از طر

تر توضيح دهيد و بفرماييد تـا چـه           لطفاً در اين باره بيش    .  اهل سنت نسبت به برخي از اصول قانون اساسي اشاره كرديد           حضرتعالي به اعتراض  
  دانيد؟ ها را وارد مي آن اندازه اعتراض 

از يك طرف اهل سنت اعتراض داشتند كه بـا          . مشكل داشتيم گونه كه عرض كردم، هنگام تصويب قانون اساسي ما در اين زمينه               همان
هايي داشته باشيم و نيز نسبت به اين كه مذهب رسمي كشور تشيع               ها رفتار شود و ما بايد در مناطق خودمان آزادي          ما نبايد مثل ساير اقليت    

وي برخي از نمايندگان مجلس خبرگان نسبت       هايي از س    حساسيت مذهب باشد، حرف داشتند و از طرف ديگر،        جمهور شيعه   باشد، يا رئيس  
ما براي اين كه فعالً به طور موقت مشكل را برطرف كنيم، به اهل سنت وعده داديم كه اگر يك روز بنا شـد متممـي                          . به آنان وجود داشت   

اما اين كه تا چـه انـدازه        . ل نشد كه البته هنگام بازنگري به اين وعده عم       . شود  هاي آنان توجه مي    براي قانون اساسي نوشته شود، به خواسته      
ولـي چـون   . هاي مذهبي در مناطق خودشان، كه اكثريت دارند، داشته باشـند  هاي آنان وارد بود، به نظر من حق آنان است كه آزادي   خواسته

كشورهاي مـذهبي  گونه كه در بسياري از  اكثريت مردم ايران شيعه هستند، حق شيعيان هم هست كه مذهب رسمي كشور تشيع باشد؛ همان               
ديگر، مذهب اكثريت مردم آن كشور به عنوان مذهب رسمي پذيرفته شده است و من شخصاً در آن زمان از مدافعان اين اصـل بـودم و در                            

  .تصويب آن نقش داشتم

  نامه به اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي 

  .اگر ممكن است بفرماييد مضمون آن نامه چه بود. ايد هاي براي خبرگان نوشت شنيده شد حضرتعالي پس از رحلت حضرت امام، نامه

چون بعضي فضال،   . البته اين نامه را هم نفرستادم     . براي افرادي بود كه مسؤول بازنگري قانون اساسي بودند        . آن نامه براي خبرگان نبود    
ر ذهن بزند كـه شـما داريـد بـراي خودتـان چانـه             ها خواندم، نظرشان اين بود كه ممكن است د          آن  جا براي     از جمله آقاي اميني، آمدند اين     

در عين حال، من نظراتي داشتم كه چون نقش اساسي براي رهبـري جمهـوري               . اي براي رهبري بود     چون بعد از تعيين آقاي خامنه     . زنيد  مي
تـاب مـشروح مـذاكرات    بعـد ديـدم در ك  . 1متن نامه به اين شكل است  . خواستم مشخص شود و به اين مسائل توجه شود          اسالمي دارد، مي  

اي هم گفتـه      بازنگري قانون اساسي، در جلد اول، آمده است كه اين روايات را آقاي حاج شيخ ابراهيم اميني در جلسه خواند و آقاي خامنه                      
 اين انصافاً   ؛ نه ي امر،   اين جوابي كه جناب آقاي يزدي فرمودند كه اعلميت يعني اعلميت به اداره            . واقعاً بايد اين روايات عالج بشود     «: است

 اين را حاال آقايان علما و فضال فكر كنند و يا   ».عالوه بر اين كه افقهيت و فيهم من هوا افقه منه و فيهم من هو اعلم منه                . خالف ظاهر است  
  .2برايش عالجي بكنند حاال، يا از لحاظ داللت يا از لحاظ سند يك كاري برايش بكنند
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. باشد   مي 1اگر اين روايات متواتر نباشد، اقالً مستفيض      . ن بر طبق اين روايات مستفيضه عمل كنند       بايد گفت عالجش اين است كه آقايا      
اند مرجعيت و رهبري با هم هست،        استفتائي از ايشان هست كه ايشان فرموده      . اهللا خميني هم پيش از اين جريانات، همين بود          البته نظر آيت  

هل تفصلون بين المرجعية الدينيـة و القيـادة الـسياسيه و ان يكـون               «: اند ها از ايشان كرده    ئي لبناني استفتا. چون هر دو بايد اعلم و افقه باشند       
بسم اهللا الرحمن الرحيم، ال تفصيل بينهمـا و ليـست واليـة القيـادة الـسياسية اال للمجتهـد                    «: اند و ايشان در جواب نوشته    » المقلد غير القائد؟  

  ».2الجامع لشرائط التقليد

  ايي از امام و نظاماتهام جد

هاي تبليغاتي كه در داخل و خارج كشور فعاليت داشتند، به طور مستقيم و غير مستقيم، روي   برخي رسانهپيش از ماجراي بركناري حضرتعالي،
جـو را بـراي ايـن       كردند كه يك چنين روندي وجود دارد و گويا            كردند و القا مي     ي حضرتعالي از امام و از نظام تبليغ مي         خط جدايي و فاصله   

اي از القاي اين خط وجود داشت و چرا حضرتعالي شخصاً و يـا دفتـر شـما ايـن القـا را تكـذيب        به نظر شما، چه انگيزه. كردند توهم آمده مي  
  كرديد؟ نمي

 خـودم را جـزء   مـن . دانـستم  وقت خودم را از امام و انقالب جدا نمـي  ولي من هيچ . كردند  ها مسأله را به اين شكل منعكس مي         آن  بله؛  
. ناكرده، امام طوري بشود و من بيـايم جـاي ايـشان بنـشيم               خواستم و نه آرزو داشتم كه خداي        وقت نه مقامي مي     من هيچ . دانستم  انقالب مي 

وقت خودم   من هيچ . زنند  ها را دارند مي     ها كه در اين فكرها بودند، البد يك چنين تصوراتي داشتند كه هنوز هم اين حرف                 آن  ها و ايادي      آن  
آمد كاري داشت، من بـه عنـوان ايـشان و بـه      گونه كه گفتم، وقتي كه ايشان در ايران نبودند، اگر كسي مي           همان. ام دانسته  را از امام جدا نمي    

ر بتواننـد   قـد   دادم كه شـياطين ايـن       دانستم و حتّي احتمال هم نمي        من اصالً خودم را از ايشان جدا نمي        .دادم  جاي ايشان آن كار را انجام مي      
گفتم چهل سـال اسـت كـه          براي اين كه مي   . دادم  جداً من اين احتمال را هم نمي      . ام نفوذ كنند كه امام خيال كنند من در مقابل ايشان ايستاده          

ا كـار   نظرهـاي مـ    حاال اين كه شياطين چقدر توانستند با سوء استفاده از برخي اخـتالف            . شناسم  شناسند و من هم ايشان را مي        ايشان مرا مي  
قدر براي آن تالش شده، شياطين تا ايـن حـد             دادم در جمهوري اسالمي كه اين       من احتمال نمي  . خودشان را بكنند، آن مطلب ديگري است      

مـا خيـال    . انجام داد، باز شـياطين كـار خودشـان را كردنـد           ) ص(غافل از اين كه در انقالبي هم كه پيامبر اكرم           . بتوانند در كارها نفوذ كنند    
  .شود اند و آن مسائل تكرار نمي ديم حاال مردم روشن و آگاه شدهكر مي

براي اين كه من حاال ديگر مسؤوليتي ندارم، از باب اين           . البته اين مطلب را هم بگويم كه الحمدهللا از اين جريانات هيچ ناراحت نيستم             
من اآلن به كارهاي علمي و شخصي، اگر بگذارند، اشتغال دارم          . ندا ها كه اين مسائل را انجام داده        آن  ي   گناه آن به عهده   . كه قدرتش را ندارم   

هاي واهي شـاگردان مـرا    ، براي اين است كه از يك طرف به بهانه  »اگر بگذارند «گويم    و بسيار هم از وضع خودم راضي هستم و اين كه مي           
درس من حاضر نشوند، و از طرف ديگر اين كـه سـابقاً دو   گيرند كه در     آوردند و يا تعهد مي      كنند و به آنان فشار مي       بازداشت يا احضار مي   

ي منطقه، اشقيا دفتر و حسينيه و لوازم صوتي و تصويري         ي اول پس از محاصره      در مرتبه . ي شهدا، محل درس، هجوم آوردند      بار به حسينيه  
ي دوم، بعضي از لوازم را شكستند و رسماً           در مرتبه ها و لوازم را شكستند و        ها و تلگرافات مردم را بردند و بسياري از درب           و آرشيو و نامه   

ولي من گفتم   . اعالم كردند كه درس هم نبايد باشد و در اين رابطه، بعضي از دوستان اصرار داشتند كه صالح نيست در درس حاضر شويد                      
 آنـان را گرفتنـد و درس برگـزار          كنم و فرداي آن روز، نيروهاي انتظامي حاضر شدند و دخالت كردند و جلـوي                هرگز درس را تعطيل نمي    

                                                
. ي نرسيده است كه موجب يقين و اطمينـان شـود         ، روايتي است كه حداقل از سه طريق از معصوم نقل شده است، ولي به حد               »روايت مستفيض « 1
  .شود ، روايتي است كه طرق نقل آن، به حدي است كه موجب اطيمنان مي»روايت متواتر«
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ها و   ، به دفتر و حسينيه و منزل هجوم آوردند و پس از شكستن درب             1376 آبان   23،  1418و اخيراً نيز پس از سخنراني سيزده رجب         . 1شد
ه را در اختيـار   ها و غارت اموال و بازداشت جمعي از فضال كه در دفتر بودند، مـرا در خانـه محـصور، و حـسيني                        وسايل و پاره كردن كتاب    

  .گرفتند كه پس از گذشت حدود دو سال و نيم، هنوز ادامه دارد

ام؛ از جملـه در      هاي مختلف اين كار را كـرده       من خودم در مناسبت   .  چرا فاصله گرفتن از امام را تكذيب نكرديم        گوييد  و اما اين كه مي    
سـخنان مـن در مـورد       . ي مطبوعات منعكس كردند     پخش شد و همه    عمومي كه داشتم و از صداوسيما         ، در سخنراني  65 آبان سال    13روز  

عـالوه مـن عنايـت داشـتم و      بـه . كوشيد نوعي تعارض ميان من و امام را القـا كنـد   امام و رهبري ايشان در پاسخ به همين خطي بود كه مي        
تجليل و براي سالمتي و طول عمر ايـشان دعـا           شد، از امام       عمومي كه از صداوسيما نيز منتشر مي        دانستم در هر سخنراني     ي خود مي    وظيفه

رسـد   اما به نظـر مـي  . كردم كنم و حتّي پس از اين جريانات هم همواره سعي داشتم اين القائات را پاسخ دهم و از شخصيت امام تجليل مي   
لقاي تعارض ميان من شد، مصلحت و بقاي خود را در ا ي بعضي صاحبان قدرت حمايت مي يك خط مشخصي در داخل كشور كه از ناحيه

هاي خارجي نيـز محـرك ايـن جريـان بـوده          زد و شايد بعضي از سياست       هاي خارجي دامن مي    ديد و به اين مسأله بيش از رسانه         و امام مي  
دشان ي ابزاري از امام، اهداف و مقاصد خو  خواهند با استفاده    اي مي  كنم اين جريان هنوز هم در داخل فعال است و عده            است و من فكر مي    

  .را دنبال كنند
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  اشتغاالت فعلي در حوزه

  هاي سياسي كشور، اكنون به چه كارهايي اشتغال داريد؟ پس از جريان كنار رفتن حضرتعالي از مسؤوليت

يـك مـدتي    . آينـد بـراي مالقـات       كـه مـي   عـصرها هـم افـرادي       . گويم؛ درس خارج فقـه      ها درس مي    صبح .همان كار طلبگي خودمان   
خوانيم و اين توفيقي است براي        اآلن هم اصول كافي را مي     . البالغه را خوانديم    خوانديم، يك مدتي هم كلمات قصار نهج        العقول را مي   تحف

در . شـود  مطـرح مـي  مـسائل اخالقـي و توحيـدي و معـارف در آن     . ي موعظـه دارد  براي افراد هم جنبـه   . من كه اصول كافي را ديده باشم      
ها و مطبوعـات مختلـف را         كنم روزنامه   عالوه بر اين، هر روز سعي مي      . دهم  پرسند، جواب مي    هاي ديگر هم مسائلي را كه از دفتر مي         وقت

فرصت هـم بـراي كارهـاي ديگـر         . تر به همين كارهاي طلبگي مشغول هستم        البته بيش . هم مطالعه كنم و از مسائل سياسي روز مطلع باشم         
. گويم، اگر بگذارند، باز يك تـوفيقي اسـت          حاال همين درس را هم كه مي      . شود  تر مي   رود، انسان طبيعتاً كارش كم      سن هم كه باال مي    . دارمن

رويـد؟ حتّـي بعـضي را         گويند چرا درس فالني مي      ها مي   به بعضي از طلبه   . خواهد كه همين درس هم برقرار باشد        ها دلشان نمي    ولي بعضي 
تـدريج   تر نظرشان اين است كه طالب مرعوب شـوند و بـه   اند كه درس فالني نرو و بيش   اطالعات يا دادگاه ويژه، و تعهد گرفته       اند در  برده

هـر وقـت هـم كـه        . هـا بگـويم     آن  ي من است كه درس بـراي          آيند، وظيفه   خوب، حاال تا وقتي كه افرادي مي      . درس تعطيل يا خلوت شود    
  .كنم م و مطالعه مينشين نگذاشتند بيايند، راحت مي

و كتاب زكات را به اتمام رسانديد، بحث مكاسـب محرمـه را        ) مباني فقهي حكومت اسالمي   (فقيه    حضرتعالي پس از اين كه مبحث مهم واليت       
  فرموديد كه اين مبحث را شروع كرديد؟ چه ضرورتي احساس مي. شروع فرموديد

ي   ي خريد و فروش اشياي نجس مثل خون، مسأله           مبحث غنا و موسيقي، مسأله     مثالً. مباحث مفيد و مورد ابتال در اين بحث زياد است         
ها از مباحث طلبگي اسـت كـه همـه بـه آن توجـه                 عالوه بر اين كه اين    . ي شطرنج، و مباحث ديگر كه مورد ابتالست         صور مجسمه، مسأله  

  .كنند و ما هم بايد به آن بپردازيم مي

  مسائل مختلف جهان اسالم

هـاي مختلـف، نـسبت بـه مـسائل و حـوادث گونـاگون،         ايد، به مناسبت  كه مسؤوليتي نداشته68هاي اخير بعد از فروردين  در سالاز جنابعالي   
هاي داخلي افغانستان، قيام مـردم در   از باب مثال، پيرامون مسائل فلسطين، لبنان، كشمير، چچن، جنگ. هايي منتشر شده است     ها يا پيام    سخنراني

 بهمـن، حـوادث     22د بابري در هند، كنفرانس اسالمي در داكار، كنفرانس صلح خاورميانه، كنفرانس صلح مادريد، سالگرد                عراق، تخريب مسج  
وهرزگـوين، انتخابـات ايـران، و سـاير مـسائل و            در روز عاشورا، حـوادث بوسـني      ) ع(گذاري در حرم حضرت امام رضا        خونين الجزاير، بمب  

اي موجب   ها چه بوده است؟ و بفرماييد چه انگيزه         ها و پيام    ي شما از اين سخنراني      ليت رسمي نداشتيد، انگيزه   با اين كه جنابعالي مسؤو    . اتفاقات
ها، حضرتعالي هنوز هم از اصول و اهداف انقالب اسالمي و قانون اساسي بيش از ديگـران                  كشي ها و حق   مهري  ي اين بي    رغم همه   شود علي   مي

  دفاع نماييد؟
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ي شـناخت و     ي مسائل جهان اسالم، به اندازه       ي افراد مسلمان نسبت به همه       همه. ير از مسؤوليت نداشتن است    پست رسمي نداشتن، غ   
و «: فرمايـد  ي توبـه مـي    سـوره 71ي   خداي دانا و توانا در آيه.تفاوت باشند قدرت خود مسؤوليت شرعي و وجداني دارند و حق ندارند بي          

ي مردان و زنان مؤمن، نـسبت بـه يكـديگر ولـي و                همه» .يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر     المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض،       
ي مؤمنين و مؤمنات قرار داده و  ي همه ي الهي را بر عهده خداوند كريم اين فريضه.  اختيارند تا امر به معروف و نهي از منكر نمايند   صاحب

چه به نفع اسـالم و مـسلمين باشـد معـروف، و               آن. شود  دي و اجتماعي و سياسي مي     ي موارد فر    معروف و منكر، در ديد وسيع، شامل همه       
بر مردم الزم است تذكر . تفاوت باشد گذرد بي چه در جامعه مي كس حق ندارد نسبت به آن هيچ. چه به ضرر و زيان آنان باشد منكر است   آن

در حديث معتبر از رسول خدا      . ي قدرت ترتيب اثر بدهند      و به اندازه   دهند، كمك نمايند، و بر مسؤولين الزم است به تذكرات توجه نمايند           
ها اهتمام ندارد، مسلمان      هر كس صبح كند، در حالي كه به امور مسلمان         » .1من اصبح اليتهم بامور المسلمين فليس بمسلم      «: نقل شده ) ص(

بـه كارهـاي مهـم اجتمـاعي و سياسـي اطـالق            » امر«ي    مهو معموالً كل  . است و جمع مضاف مفيد عموم است      » امر«، جمع   »امور«. باشد  نمي
ي  كس و هيچ مقامي حق نـدارد مـردم را از عمـل بـه ايـن وظيفـه       ها گذاشته شده و هيچ  ي مسلمان   اي است كه بر عهده     اين وظيفه . شود  مي

ي اجتماعي، علمـا و       ت به اين وظيفه   و نسب » .2كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته      «: نقل شده ) ص(و باز از رسول خدا      . اجتماعي باز دارد  
ما اخذ اهللا علـي العلمـا أن     «: خوانيم  مي) ع(، از كالم اميرالمؤمنين     3البالغه  ي نهج  ي شقشقيه  در خطبه . تري دارند  دانشمندان مسؤوليت سنگين  

خـوارگي سـتمكاران و گرسـنگي     ي علمـا كـه در برابـر شـكم         چه خدا پيمان گرفته بر عهده       و آن » .اليقاروا علي كظه ظالم و السغب مظلوم      
ي   خوارگي و گرسنگي، كنايه از مطلق تعديات و تجاوز به حقوق است كه از ناحيـه                ظاهراً اين شكم  . تفاوت نباشند   ديدگان ساكت و بي    ستم

ما «ألخره ما بايد ميان     با. ها مسؤوليت دارند   عدالتي  شود و علما در برابر اين بي        قشري از جامعه نسبت به ديگر از ضعفا و مظلومين انجام مي           
گذاري و  ي مردم در آن شركت داشتند و بسيار  براي آن سرمايه هرچه باشد اين انقالبي است كه همه. فرق بگذاريم» ما بالعرض«و » بالذات

 برابـر آن  اند و چقـدر بـه مـردم وعـده داده شـده اسـت و لـذا همـه در         همه در راه آن شهيد و جانباز داده      مجاهدت شده است و مردم اين     
ام و كسي كه براي به ثمر رسيدن چيزي زحمت كشيده باشد             ام را وقف اين انقالب كرده      ي زندگي   از طرف ديگر، من همه    . مسؤوليت داريم 
هـا را بـه      هـا و اجحـاف     مهـري   باألخره من اين بـي    . كند  ش آن خون دل خورده باشد، همواره براي حفظ آن دلسوزي مي           رو در رشد و پرو    
. دانـم  ي خـود مـي     دفاع از اساس اسالم و جمهوري اسالمي و حقوق مردم را وظيفه           . گذارم، نه به حساب اصل انقالب        مي حساب اشخاص 

ي مسلمانان است كه نسبت بـه مـسائلي           ي همه   اين وظيفه . ها مسؤوليت داشته باشم     مسائل جهان اسالم هم چيزي نيست كه فقط من در آن          
ت نباشند و از مسلمانان و مظلومان جهان حمايت كنند و روي همين اساس است كه هر وقت احساس تفاو گذرد، بي كه در جهان اسالم مي  

كـنم و تـذكراتي را كـه بـه نظـرم الزم                مـي   گيـري   ي مسائل و مشكات جهان اسالم موضع        كنم حرف من ممكن است مؤثر باشد، درباره         مي
  .4دارم رسد، بيان مي مي

  دخالت در امور سياسي

اي  بفرماييد آيا چنـين نهـي  . اند  آمده، مرحوم امام حضرتعالي را از دخالت در امور سياسي نهي كرده 6/1/68ي    گويند در نامه     مي چه  بر اساس آن  
  وجود داشت يا نه؟
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گونه كه در     در حالي كه همان   .  بر فرض صحت انتساب آن به امام، به من توصيه شده كه در هيچ كار سياسي دخالت نكنم                  در اين نامه،  
اگـر كـسي بگويـد ديـن از         «: گويند  ي جمعه مي   اهللا خميني در تحريرالوسيله، در باب صالت جمعه، راجع به خطبه             دهم گذشت، آيت   فصل

چه معمول دنياست، يعني حقه و تزوير و اين كه عواطف انساني و               سياست بر مبناي آن   » .سياست جداست، نه دين را شناخته نه سياست را        
ي ما اين است كه دين اسالم مشحون از سياست است و حكومـت               ولي عقيده . گذارد، اين سياست جزء دين نيست     چيز را انسان كنار ب      همه

 دفاع از اصالًاگر به كسي بگويند در سياست دخالت نكن، معناي آن اين است كه تو دين نداشته باش و    . و سياست، جزء بافت اسالم است     
امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر      . شود به كسي گفت شما دين نداشته بـاش  ين است و نميمظلوم و امر به معروف و نهي از منكر، جزء د       

  .تفاوت باشد، گناه كرده است ي افراد است و هر كس هم ساكت و بي ي همه وظيفه

ر تعارض اسـت،  د» نظام و حوزه از نظرات شما استفاده كنند« آمده و توصيه شده كه 8/1ي  چه در نامه گذشته از اين كه اين گفته با آن      
  .زيرا قرار نيست كه نظام در شكيات و سهويات نماز يا در مسائل حيض و نفاس از نظريات من استفاده كند

و . الحمدهللا در حدي هستم كه نخـواهم تقليـد كـنم          . ام كه بخواهم تكاليفم را از ايشان تبعيت كنم          من مقلد ايشان نبوده    از طرف ديگر،  
بنابراين من . توان از دخالت در مسائل سياسي و اجتماعي منع كرد كس، حتّي مقلدين را هم نمي    ي نيست و هيچ   گونه مسائل تقليد    اساساً اين 

  .گيرم تفاوت نباشم و در اين زمينه، از كسي اجازه نمي دهم، ساكت و بي دانم در مواردي كه تشخيص مي ي ديني و اجتماعي خود مي وظيفه

  ي استقراض خارجي  درباره گيري موضع

هاي متفاوتي را به دنبال داشت و  ي استقراض خارجي بيان فرموديد كه واكنش      مهمي راجع به مسأله     ، سخنراني 1368حضرتعالي در اواخر سال     
   چه بود؟ گيري بفرماييد مبناي حضرتعالي براي اين صحبت و موضع. تبليغات وسيعي عليه شما صورت پذيرفت

خواستند انجام بدهند و در همان وقت، من در آخرين مالقاتم بـا حـضرت امـام،                   ت امام مي  ي استقراض خارجي را در زمان حيا        مسأله
ي اسـتقراض   من هم مدتي پس از رحلـت امـام، كـه آقايـان مـسأله     . ايشان به حاج احمد آقا گفتند بگوييد اين كار را نكنند      . 1صحبت كردم 

هـا    گـري كردنـد و گفتنـد ايـن         آقايـان هـوچي   .  ايشان را گفـتم    ظر، به آن اعتراض كردم و در ضمن ن        خارجي را در مجلس تصويب كردند     
من ايـن را بـه عنـوان    . اند بينيم تا سي ميليارد دالر آن را خود آقايان تصديق دارند و در پرداخت آن هم مانده       ولي اآلن مي  . استقراض نيست 

لـذا  .  دقت مطالعه كردم و ديدم خيلي چيـز بـدي اسـت           من آن را تا آخر با     . بود شوراي نگهبان هم استقراض را تصويب كرده      . وظيفه گفتم 
به همين جهت دو روز در اين رابطه صحبت كردم؛ يك روز در ديدار بـا مـردم و يـك روز                   . تصميم گرفتم حداقل همان نظر امام را بگويم       

اي مؤمن و قضيه را با او مطرح شب رفتم منزل آق. اهللا مؤمن كه عضو شوراي نگهبان است، صحبت كنم بعد گفتم بروم با آيت. هم در درس  
واقعـش ايـن اسـت كـه مـا فرصـت            «: گفت» آقاي مؤمن، شما در شوراي نگهبان چطور راجع به اين موضوع چيزي نگفتيد؟            «: گفتم. كردم

رنـد و   خواهند يك چيزهايي را نسيه بخ       آقاي شرعي در مجلس است، من از او پرسيدم، ايشان گفت مي           . جور چيزها را نداريم     ي اين  مطالعه
شوراي نگهباني كه بايد مسائل را با دقت مطالعه و موشـكافي            » .ي مهمي نيست    مطلب مهمي نيست، ما هم به ايشان اعتماد كرديم كه مسأله          

به زيان ملت است و معناي آن       . جا در قم، تصويب آقايان را مطالعه كردم، ديدم چيز بدي است             من طلبه اين  . كنند  طور برخورد مي    كنند، اين 
ي سياسي هـم     ي اقتصادي به جاي ديگري شديم، قهراً وابسته        مان را از دست داديم و وابسته       وقتي ما استقالل اقتصادي   . وش كشور است  فر

ي ايـن كـار واقعـاً بـه          من ديدم آينده  . سياست و فرهنگ، امروز تابع مسائل اقتصادي است       . ي فرهنگي هم خواهيم شد     وابسته. خواهيم شد 
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هـا را     آن  تمام راكد رسيده كه دولـت امكـان اتمـام            هاي نيمه  شده به مصرف طرح    هاي قرض   غالب پول .  اعتراض كردم  لذا. ضرر كشور است  
  .1هاي خارجي خم، و نام اين كارهاي خالف و نپخته، سازندگي گذاشته شد فايده و كمر ملت زير بدهي ها بي ندارد و در نتيجه، طرح

گونه مسائل را به صورت خـصوصي و بـا پيغـام دادن بـه      كنيد اگر اين ت فرموديد، و آيا احساس نمي     با كسي هم مشور    آيا در طرح اين مسأله،    
   عمومي مطرح بفرماييد تا به اين شكل خشن با آن برخورد نشود؟ گيري بفرماييد، بهتر از اين است كه در سخنراني مسؤولين پي

بعـضي  . منداختند، من اول در ارتباط با آن با بعـضي افـراد مـشورت كـرد     اين قدر سروصدا روي آن عليه ما به راه اهكهمين مسأله را   
امـا معنـاي    ... زند و   بعضي گفتند فالن ضرر را دارد و فعالً به موقعيت و مرجعيت شما صدمه مي              . گفتند مطرح كردن آن اين ضررها را دارد       

رت اين است كه انسان با افراد مشورت كنـد تـا مـسأله              بلكه معناي مشو  .  صحيح خودش بردارد   مشورت اين نيست كه انسان دست از نظر       
 آن كه مشورت كردم و قانع نشدم، باز با قـرآن اسـتخاره              ازمن بعد   . شود  ها نمي   شود، بعضي وقت    ها انسان قانع مي     بعضي وقت . پخته بشود 

شهري در اصـفهان صـحبت       رد، آقاي ري  ي شيراز صحبت ك     جمعه    وقت عليه من امام     آن. من هم صحبت كردم   . ي بسيار خوبي آمد     آيه. كردم
اما من مصلحت نظام و انقالب و مردم را در نظر گرفتم و پـس از چنـد سـال    . هاي وابسته سروصدا و تبليغات به راه انداختند    روزنامه. كرد

ر با آن مخالفـت كـرد،       اي نيز در اين اواخ      آقاي خامنه . هايي كه به اين نصيحت من گوش ندادند، چه ضرري به كشور زدند              آن  مشخص شد   
اي كه در تهران خواند، به عواقب سوء آن و نيـز             آقاي موسوي اردبيلي نيز در آخرين نماز جمعه       . كرد  هرچند در آن اوايل از آن حمايت مي       

  . من اشاره داشت گيري به موضع

. همچون حال فعلـي . الح مرا بايكوت كرده بودنداصط دادند و به  چرا به آقايان تذكر نداديد، آقايان اصالً گوش نمي       گوييد  اما اين كه مي   
كنيم، حداقل يك عده بفهمند كه اين مسائل است و از قول حضرت امـام هـم         عمومي مطرح مي    باألخره ما گفتيم اين مسأله را در سخنراني       

ق نداشته باشد اظهار نظر كند، امري       اصالً اين امر كه چند نفر براي مردم تصميم بگيرند و كسي هم هرچند به عنوان راهنمايي ح                 . نقل كردم 
ي آيات و روايات     با منطق آقايان، بايد روي همه     . است بر خالف شرع و عقل و بر خالف آزادي است كه به مردم انقالبي ما وعده داده شد                  

  .امر به معروف و نهي از منكر خط قرمز كشيد

ي عمل پوشاندند  سوي مسؤوالن صورت پذيرفت و آيا نصايح شما را جامهالعملي از   حضرتعالي پيرامون استقراض، چه عكس پس از سخنراني
  يا خير؟

ي  تنها مسؤوالن به تذكرات من توجهي نكردند، بلكه يك عده را تحريك كردند تـا در نمـاز جمعـه و مدرسـه     ، نه  پس از اين سخنراني   
ي فيضيه تجمع به راه انداختند و در زنـدان، مرحـوم              ر مدرسه د. فيضيه و مقابل بيت من بيايند و شعارهاي تهديدآميز بدهند و فحاشي كنند            

شـهري در   ي شـيراز و آقـاي ري       آقـاي حـائري شـيرازي در نمـاز جمعـه          .  كردند  شهيد سعيدي را تحريك كردند و آنان عليه من سخنراني         
ند به جنجال و اهانت و گفتند فالني دارد         ها و مطبوعات وابسته، شروع كرد       اصفهان، سخنان تندي عليه من گفتند و به دنبال آن هم روزنامه           

الـشعاع قـرار دهنـد و        خالصه با اين كارها خواستند مسأله را تحت       . ها  انديش است و از اين حرف      گذارد و ساده    چوب الي چرخ دولت مي    
شـود كـه    گـر معلـوم مـي   دهيد، ده سال دي س، مجدداً در اين باره صحبت كردم و گفتم شما حاال گوش نمي         رمن روز شنبه، قبل از شروع د      

چهار پنج سال بعد، همـه فهميدنـد ضـرر       . اتفاقاً به ده سال هم نكشيد     . 2حرف من درست بوده و اين استقراض به ضرر مملكت بوده است           
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گانه را   شاگردان درس هم وقتي اين حركات بچه      . ها بيرون بيايد   تر از منفعتش بوده و هنوز دولت نتوانسته از زير بار اين بدهي              اين كار بيش  
  .1جواب ماند ها و شكايات، بي ها و مسؤولين نوشتند كه ترتيب اثري داده نشد و مثل خيلي ديگر از نامه اي به شخصيت ديدند، نامه

  اعتراض به برگزاري كنفرانس مادريد

يد كه در آن، ضمن تعطيلي درس و ي درس خود ايراد نمود  مهمي را در جلسه برگزاري كنفرانس مادريد در اسپانيا، حضرتعالي سخنراني هنگام  
ي شاگردان و طالب و فضال و اقشار مختلف درخواست نموديد تا نـسبت بـه برگـزاري ايـن كنفـرانس اسـرائيلي                اعالم عزاي عمومي، از همه    

ي   رم مطهر و مدرسـه    هاي قم تا ح    رسيد، در خيابان    اعتراض نمايند و متعاقب آن، شاگردان حضرتعالي كه شايد تعدادشان به حدود هزار نفر مي              
 كردند كه جو عمومي حوزه را در همان روز دگرگون ساخت و دروس حوزه كه تا آن ساعت برقرار بود تعطيل شد و  فيضيه اقدام به راهپيمايي

ن ي دروس مدارس تحت پوشش را تعطيل، و مراسمي را در سـاعت ده صـبح همـا                   نويس، كليه  اي دست  شوراي مديريت هم با انتشار اطالعيه     
 كرد كه متأسفانه نه برگزاركننـدگان و نـه سـخنران و نـه                ي فيضيه برگزار نمود و يكي از آقايان مدرسين در آن مراسم سخنراني              روز در مدرسه  

ي ضرورت اعالم اين حركـت عمـومي و    لطفاً درباره. ها، از باني و مسبب اصلي اين حركت هيچ يادي نكردند و به نام خود تمام نمودند            رسانه
  .ائل پيرامون آن توضيح بفرماييدمس

 را در  ، الزم است اقدام شود و تحركي صورت پذيرد و لذا آن سـخنراني بله؛ در آن روز من احساس كردم كه در دفاع از مردم فلسطين         
ن بود كـه امـروز   اش اي درس ايراد كردم و در اعتراض به برگزاري اين كنفرانس، عزاي عمومي اعالم، و درس را تعطيل كردم و گفتم قاعده         

رود و به آقايان طـالب        ولي حاال كه ما امكانات نداريم و دست ما كوتاه است، بيش از اين از ما انتظار نمي                 . كشور ما، سراسر اعتراض باشد    
 در حـوزه و      خودجوش اقدام كردند كه اثر خوبي       ي توان خود اعتراضشان را اعالم كنند و آنان هم به يك راهپيمايي             و فضال گفتم به اندازه    

. تمام گذاشت و انعكاس خـوبي پيـدا كـرد          ي آن روز خود را نيمه       كشور داشت و متعاقب آن، دروس حوزه تعطيل شد و مجلس هم جلسه            
در ايـن   . هرچند آنان هيچ نامي از من نياوردند و به نام خود تمام كردند، ولي قصد من حمايت از مردم فلسطين بود كه الحمداهللا انجام شد                        

  .2صحبت از مصالح اسالم و مسلمين است. وارد، صحبت از من و شما نيستقبيل م

  مالقات نمايندگان مجلس در ارتباط با حمايت از مردم مظلوم فلسطين

ها برخورد شده بود كه  آن پس از بركناري، جمعي از نمايندگان مجلس به خدمت حضرتعالي رسيدند و پس از اين مالقات، گويا با هاي  در سال
  جريان اين ديدار چه بود؟. اند به ديدن شما آمدهچرا 

در آن ايام، در تهران سميناري به عنوان حمايت از فلسطين تشكيل شده بود و در همين رابطه، تعدادي از نمايندگان مجلس به قم آمده  
آقـاي حـاج شـيخ      . ه منزل مـن هـم آمدنـد       اين افراد، در قم ب    . ي فلسطين ديداري داشته باشند      اصطالح با مراجع راجع به مسأله       بودند كه به  

مـن راجـع بـه    . ي آنان بودند اي از جمله آبادي، و آقاي سيد هادي خامنه رئيس اول مجلس، آقاي هدايتي، آقاي صالح    حسين هاشميان، نايب  
كمك مالي و تـسليحاتي كـرد   ها  آن هاي مختلف به    بايد از راه  . گفتم شعار تنها براي فلسطين كافي نيست      . ها صحبت كردم    آن  فلسطين براي   

بعـد ايـن    . كنند، بتوانند در مقابل اسرائيل به شكل بهتري از خودشان دفـاع كننـد               هاي فلسطيني كه با سنگ از خودشان دفاع مي          كه اين بچه  
يح قـرآن كـريم،     و گفتم مطابق نـص صـر      » 3و اذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الي يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب            «: ي شريفه را خواندم     آيه

                                                
  220ي  پيوست شماره 1
  221ي  پيوست شماره 2
  167ي  ، آيه)7(ي اعراف  سوره 3
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هـا    آن  بعد آن حـديث را كـه در بحـار اسـت بـراي               . ها را دارند و راحتي و آسايش نخواهند داشت         يهوديان صهيونيزم هميشه اين گرفتاري    
هم واهللا اهل قم، هم واهللا اهـل قـم، هـم    «: فرمايد كنند، مي   در مورد كساني كه در نهايت يهود را منقرض مي         ) ع(خواندم كه حضرت صادق     

  ».اهللا اهل قمو

ايـن حـديث   . باشـد   مـي 216ي  وهفتم چاپ بيروت، و جلد شصتم چاپ تهران از كتاب بحاراالنوار، صـفحه      اين حديث در جلد پنجاه    
ها خواندم و گفتم از باب اين كه قم مركز علماي اسالم اسـت، ايـن نهـضت                    آن  من اين حديث را براي      . اي است  كننده خيلي حديث دلگرم  

اصـالً  . ها مقداري صحبت شد باألخره در اين زمينه  . رسد  رود و به نتيجه مي      شود و با وحدت مسلمانان به پيش مي          قم شروع مي   شاءاهللا از   ان
ها برخورد شده بود كه       آن  ولي متأسفانه وقتي آقايان رفته بودند تهران، با         . راجع به سياست و رهبري و نظام و اين مسائل هيچ صحبت نشد            

شتر «غافل از اين كه به قول عوام،        . ها بايد بيايند مرا زنده كنند       ام و اين   مثل اين كه من مرده    . اند در قم كه فالني را زنده كنند        ها رفته   بله، اين 
الً بر حسب نقل آقايان، ايشان پيرمرد و بيمار، اص. اهللا گلپايگاني بعد آقايان رفته بودند منزل آيت » .تر است   خوابيده هم كه باشد از االغ بزرگ      

فرموده بودند در فلسطين مگر چه خبر شده است؟ بعد رفته بودنـد  . اند براي اظهار هماهنگي با فلسطينيان    ها آمده   متوجه نشده بودند كه اين    
گويـد و     ي فلسطين را بفهماند، اصالً گوش ايشان نشنيده بود كه چـه مـي               پسر ايشان هرچه خواسته بود به ايشان كلمه       . اهللا اراكي   منزل آيت 

بعد خود اين نمايندگان گفته بودند ما تنها جايي كه استفاده كرديم، . اند كرده جور كه نشسته بودند، اشعاري را زير لب زمزمه مي ايشان همين
  .منزل فالني بود

ي مـشهد   ه نمايندهآبادي را ك آقاي صالح. در مجلس عليه آنان معركه گرفته بودند. بعد تعدادي از آقايان را دادگاه ويژه احضار كرده بود  
بـا ايـن روش بـه كجـا     . شـود  هايي است كه در اين كشور متأسفانه به اسم اسالم انجام مي       ها از همان ظلم     اين. بود، دو سه ماه زندان كردند     

  .داند خواهيم برويم، خدا مي مي

  )ي سازمان ملل نماينده(رد تقاضاي مالقات گاليندوپل 

المللي، از جمله كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، هيأتي براي   گويا از مجامع بينتعالي صورت گرفت،بعد از تضييقاتي كه نسبت به بيت حضر
ي حقوق بشر به سرپرستي گاليندوپل به ايران آمده بودند و از جمله تقاضاي مالقات با حضرتعالي را داشـتند و حـضرتعالي                         رسيدگي به مسأله  
  ي حضرتعالي از رد اين مالقات چه بود؟ يد انگيزهبفرماي. ها مالقات كنيد آن حاضر نشديد با 

براي اين كه در اين شرايط، هم نسبت به مـن فـشار هـست               . هاي زيادي براي گفتن داشتم      جا، من حرف    آمد اين   بله؛ اگر گاليندوپل مي   
بايد اصل اين . شود دري مي  مقدار پردهها را بزنيم، باألخره يك ي حرف ها بيايند و ما بخواهيم همه      ولي من ديدم اگر اين    . هم نسبت به مردم   

هـا مـسائل را       آن  برداري بشود و اگر هم انسان بخواهد پـيش            هاي ما عليه اصل اقتصاد بهره       انقالب باقي بماند و جوري نشود كه از صحبت        
 نداشت و معناي اين حرف      كنند كه فالني هم چيزي براي گفتن        ها منعكس مي    آن  براي اين كه    . نگويد و مسامحه كند، آن هم درست نيست       

بـاألخره بـراي مـن دوران امـر بـين           . شـود و آزادي هـم هـست         ها حفظ مـي     اين بود كه هيچ اشكالي وجود ندارد و در ايران حقوق انسان           
خواسـتم   چيز در ايـران درسـت اسـت و اگـر مـي      شد كه همه خواستم چيزي نگويم، اين معنا تثبيت مي    از يك طرف اگر مي    . محذورين بود 

روي اين اصـل، مـن مالقـات بـا     . خواست كه به اصل انقالب و اصل نظام اسالمي و كشور ضربه بخورد دري بود و دلمان نمي   يم، پرده بگو
هـا    آنان شعارهاي آزادي و حقوق انسان     . ها باشند   ها صددرصد مدافع حقوق انسان      آن  طرف هم معلوم نيست كه        البته از آن  . ها را نپذيرفتم    آن  

خواهند اصل اسالم و كشوري را كه به اسم اسالم است زير سـؤال                اي است كه به همين بهانه مي       د، ولي بسا پشت پرده ايادي     دهن  را سر مي  
  .ها هم باشند ها بسا در اين مايه اين. ها مخالفت دارد ببرند و بگويند اسالم با حقوق انسان
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  ي نظاميان به بيت  و حمله71 سال  سخنراني

 بهمـن،   23 مهمي به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب ايران فرموديد كه متعاقب آن، در روز جمعـه                   سخنراني ،71 سال    بهمن 21حضرتعالي در   
هاي فشار پس از نماز جمعه، به حسينيه و دفتر حضرتعالي حمله كرده و با پرتاب سنگ و شعارهاي مستهجن، اقدام به تهديـد نمودنـد و                 گروه

شـنبه شـب نيـز      . اي از شاگردان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت نمودنـد              رس يورش آورده و عده     بهمن نيز به محل د     24روز شنبه   
لطفاً ضـمن بيـان   . ي منطقه، به حسينيه و دفتر حضرتعالي هجوم آورده و خسارات زيادي را وارد ساختند نيروهاي نظامي زيادي ضمن محاصره   

  كرديد؟ بيني مي  را احساس نماييد و آيا حمالت پس از آن را پيش تعالي ضرورت آن سخنرانيماجرا، بفرماييد چه چيزي موجب گرديد تا حضر

هـاي   هاي خوب انقـالب را بـه بهانـه          تعداد زيادي از بچه   . در آن زمان، خفقان شديدي عليه برخي نيروهاي انقالب به وجود آمده بود            
برخي مسؤوالن هم مصاحبه كرده و به دروغ ادعا كردند        . كرد  تراض نمي شد و اع    كس صدايش بلند نمي     مختلف بازداشت كرده بودند و هيچ     

در همان ايام، آقاي حاج داوود كريمي و آقاي محمود دردكشان و بعضي ديگر از نيروهـاي            . كه ما حتّي يك زنداني سياسي در ايران نداريم        
ي   چه نقل شد، از آنان خواسته بودند تا مصاحبه           آن مخلص را دستگير كرده و تحت فشارهاي روحي و جسمي قرار داده بودند و بر حسب               

خالصه در آن شرايط من احساس كردم كه الزم است    ... تلويزيوني كنند و بگويند ما زير نظر آقاي منتظري قصد كودتا و براندازي داشتيم و              
. رسـيد، گوشـزد نمـايم       نظـرم مـي   هاي مخلص انقـالب دفـاع كـنم و تـذكراتي را كـه بـه                   سكوت را بشكنم و در حد توان، از حقوق بچه         

ها، يك عده را از نماز جمعـه تحريـك كردنـد و در                دو روز پس از اين صحبت     . تر از ربع ساعت بود      هاي من در آن روز، شايد كم        صحبت
ر هماهنـگ بـه     روز سوم هم تعدادي از آنان به طو       . ي ما تجمع كرده و با شعارهاي زننده و پرتاب سنگ، اقدام به تهديد نمودند                مقابل خانه 

ولـي وقتـي   . من تصميم گرفته بودم به هر ترتيب شده، در درس حاضر شوم و درسـم را بگـويم  . محل درس آمدند تا درس را به هم بزنند        
ها و شاگردان درگيري و زد و خورد          آن  ها اهداف ديگري داشته باشند و در نهايت ميان            اي معتقد بودند ممكن است اين      مشورت كردم، عده  

تر به تعطيالت حوزه نمانده بود، به احمد آقا گفـتم             روي اين اساس، چون نزديك ماه مبارك رمضان هم بود و سه روز بيش             . بگيردصورت  
ولـي بـا ايـن حـال،        . ي آنان به هم خورد      برو اعالم كن درس تا بعد از ماه مبارك تعطيل است و احمد هم همين كار را كرد و تقريباً برنامه                    

ها حمايت كـرده   آن و اطالعات هم كه در صحنه حضور داشت، علناً از . به شعار دادن و ضرب و شتم بعضي از شاگردانشروع كرده بودند   
  .و بعضي از شاگردان مضروب را دستگير كرده بود

خالصه، جو رعب و وحشت شديدي درست كردند و اين ادامه داشت تا اين كه در همان شب، حدود سـاعت ده، بـه همـراه حـدود                            
اقدام ... اهللا حسينيان و با قطع برق و تلفن، منطقه را محاصره كرده و با جرثقيل و دستگاه برش و                   ر نيروي نظامي به فرماندهي آقاي روح      هزا

ي پاسدارها شدند و اموال شخصي، از جمله اموال مربـوط             ها نمودند و وارد دفتر و حسينيه و تلفنخانه و خانه           به كندن در و شكستن شيشه     
خالصه اين تهاجم تا    . ي آقايان با چند وانت بردند       ي ارزشمندي بود، به گفته      ي ما را كه مجموعه     م محمد و نيز آرشيو چهارده ساله      به مرحو 

هـا   متأسفانه در بعضي از روزنامه. ها و اهل محل را دچار وحشت و اضطراب نمود شب ادامه داشت و همسايه حدود ساعت سه بعد از نيمه     
 به صورت وارونه منعكس كردند و هرچه خواستند نوشتند و اين در حالي بود كه ما حـق يـك كلمـه تكـذيب و دفـاع                            اخبار و حوادث را   

  .نداشتيم

 شما اتفاق  ، كه به دنبال سخنراني1371 بفرماييد هنگام هجوم نيروي نظام و اطالعاتي به بيت حضرتعالي در سال دانيد، در صورتي كه صالح مي
  كرديد؟ نواده و بستگان در كجا به سر برده و از نظر روحي چه وضعيتي داشتيد و در آن لحظات پر اضطراب چه ميافتاد، حضرتعالي و خا

من يكدفعـه ديـدم     . متأسفانه برخي از پاسداري منزل و بعضي از آقايان همسايگان از جريان اطالع پيدا كرده بودند، ولي به من نگفتند                   
هـاي اطـراف محاصـره شـده و احـدي را       ي ما از دو طـرف و خانـه   آيد و خانه ياهوي زيادي ميها و ه صداي كندن درها و شكستن شيشه     

ي مـا     ها قطـع شـد و خـانواده        برق و تلفن  . ي مرحوم رباني املشي غش كرده است        دهند و خبر آمد كه خانواده       ي ورود و خروج نمي     اجازه
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شده بود، هراسان و گريان آمد در اتاق من كه چه بايد كـرد و ايـن جريـان پـنج     دار  ي سعيد كه تازه بچه كرد و در اين اثنا، خانواده      گريه مي 
ها، هرچـه بـود، حتّـي     ها و لوازم صوتي و زيراكس و ضبط و ماشين ها و تلگرافات و روزنامه   آرشيو چندين ساله و نامه    . ساعت طول كشيد  

. ربودند ها، بعضي از اشياء را از يكديگر مي آن ه و اطالعات و مساعدين ها را بردند و بعداً شاهدان عيني ماجرا گفتند كه برخي افراد سپا     پول
اي شـنيدم كـه    من خودم از آقاي خامنـه   «: آقاي مؤمن گفتند  . ها را بعداً برگرداندند و بسياري را ندادند كه ندادند           منتها بعضي از اشياء و پول     

ي قضائيه بود، آمد منـزل   چند روز بعد از عيد، آقاي يزدي كه رئيس قوه    . اند ولي تا حال كه نداده    » .گفت لوازم و اشياي ايشان را پس بدهيد       
حاال كه خبر پيـدا كردنـد چـه         «: من گفتم » .اي هم خبر نداشتند     اند و آقاي خامنه    آقاي هاشمي در سفر بوده    «: ما به عنوان ديدار عيد و گفت      

اجمالي از جريان را    .  از دست ندادم و مشغول ذكر و دعا و قرآن بودم           من الحمدهللا استقامت خود را در آن شب       » العملي نشان دادند؟    عكس
آمدهاي ايـن   ها و پي ي احمد آقاي ما و اعالميه  و مجموع صحبت من و مصاحبه1ام  ذكر كرده10/2/1372اي مورخ     صفحه 12ي    من در نامه  

ادند كه نسبت به من هر كاري خواستند انجام دهند، ولي مـا             منتها همه آز  . آوري شده   جمع» 1371ي بهمن     واقعه«اي به نام     جريان، در جزوه  
  .2شود ي گفتارها و كردارها رسيدگي مي شاءاهللا در قيامت كبري به همه ي پخش آن، و ان ي گفتن داريم و نه اجازه نه اجازه

  تأكيد بر ضرورت عمل به قانون اساسي 

آيا تخلف از قانون اساسي وجود داشت كه بر پايبندي به آن تأكيـد              . أكيد داشتيد هايتان همواره بر عمل به قانون اساسي ت         حضرتعالي در صحبت  
مجمع تـشخيص  «گيري كند؟ مسائلي نظير تشكيل  تواند از موضع باالتر از قانون اساسي تصميم فقيه نمي فرموديد؟ آيا به نظر حضرتعالي ولي    مي

ز اين قبيل كه در قانون اساسي وجـود نداشـت و در زمـان مرحـوم امـام و بـه                     و موارد ديگري ا   » ي روحانيت   دادگاه ويژه «و يا   » مصلحت نظام 
  دستور ايشان تشكيل شد، حضرتعالي در اين موارد چه نظري داشتيد؟

ولـي  . در قانون اساسي آزادي ملت و آزادي احزاب به معناي واقعي آن آمـده اسـت               . اآلن هم مخالف هستم   . ها مخالف بودم    من با اين  
آيـا واقعـاً اگـر      . اي صحبت كرد كه دانشگاه بايـد در سياسـت دخالـت كنـد               شود؟ همين چند روز پيش، آقاي خامنه         عمل مي  اآلن آيا به آن   

شود؟ يا اين كـه دانـشجويان بايـد سياسـي باشـند، بـدين                 دانشجويان بخواهند يك خط سياسي مستقل داشته باشند، كسي مزاحم آنان نمي           
هـا را بـه سـراغتان        مـخ  بـي  هاي فـشار و امثـال شـعبان         گوييد درست است، وگرنه گروه      هرچه شما مي  ها بايد بگويند      آن  ي    معناست كه همه  

در قـانون اساسـي آزادي و تعـدد احـزاب بـر اسـاس اسـالم و در                   . فرستيم؟ خالصه در ذهن آقايان اين است كه نظام يعنـي اشـخاص              مي
ايـن كـه بيـاييم در مقابـل         . شـود   كنيم كه به قانون اساسي عمل نمـي         منتها در خيلي موارد مشاهده مي     . چهارچوب قانون اساسي آمده است    

فقيه درست كنـيم،   مجلس و نهادهاي قانوني ديگر، يك مجمع تشخيص مصلحت درست كنيم، هر جا هم هر چه را خواستيم با زور واليت                    
ر كاري در مملكت ضروري بود كـه        اگ. فقيه هم در قانون اساسي يك وظايف خاصي مشخص شده است            براي ولي . اين چيز درستي نيست   

و االّ اگـر بنـا شـود هرچـه          . بيني شده است صورت بگيرد      هايي كه در قانون اساسي پيش      صورت بگيرد، بايد از طريق مجلس و همان كانال        
هايت از ديكتاتوري سر فقيه خواست انجام شود، اوالً ديگر نيازي به قانون اساسي و مجلس نبايد داشته باشيم و ثانياً اين خط مشي در ن                    ولي

كننـد    آورد و آقايان هم اشتباه مـي        حكومتي كه بر اساس ديكتاتوري باشد، دوام نمي       . آورد و دنياي امروز با ديكتاتوري سازگار نيست         در مي 
بلي؛ اگـر  . م هست جا نشود، به نفع خود آقايان ه        هاي بي  چه با ملت بسازند و به مردم مطابق قانون اساسي آزادي بدهند و دخالت               اگر چنان 

نظران در مسائل سياسي و اقتصادي، بـا         منظور از مجمع تشخيص مصلحت، كمك به مجلس شوراي اسالمي باشد، بدين نحو كه از صاحب               
ت آوردن نتيجـه،  سـ و بـه د ي كشور بحث شود و پس از تـضارب افكـار          ههاي سياسي، دعوت شود تا در مسائل مهم        بازي قطع نظر از خط   

اين كار كار خوبي خواهد بود و در حقيقـت كمكـي            . گيري نمايند  صل ادله به مجلس شورا بدهند تا آنان آن را مطرح و رأي            نتيجه را با مح   
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گيـري و     اند، منجر به تعدد مراكز تـصميم       ريزي كرده  و باألخره مجمع تشخيص مصلحت به نحوي كه آقايان طرح         . است براي مجلس شورا   
در اصـل يكـصد و سـيزدهم قـانون     . ي مجلس شورا و جمهوريت حكومت خوانده شده است تحهشود و در حقيقت، فا  حكومت فردي مي  
ولي مجمع تشخيص مصلحتي كه آقايان درست       » .ترين مقام رسمي كشور است     جمهور عالي   پس از مقام رهبري، رئيس    «: اساسي آمده است  

، مجمع تشخيص مصلحت دولتي است مستقل، فوق دولـت  جمهور عضو آن و رئيس مجمع بر او رياست دارد و در حقيقت       اند، رئيس  كرده
باشـد و ايـن امـر در قـانون اساسـي اول نبـود و در          ويژه اصل چهارم مي     رسمي كشور، و قهراً بر خالف بسياري از اصول قانون اساسي، به           

  .ش اخير اينجانب است، مراجعه نمودكه نگار» حكومت مردمي و قانون اساسي«ي  توان به كتابچه در اين رابطه، مي. بازنگري اضافه كردند

  ي روحانيت  اعتراض به تشكيل دادگاه ويژه

  ي روحانيت با حضرتعالي صحبت نشده بود؟ آيا راجع به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و يا دادگاه ويژه

در قـانون  . نون اساسي استي روحانيت خالف قا دادگاه ويژه. دانم ها را مخالف قانون اساسي مي نه، با من صحبت نشده بود و من اين    
ولي اين كه بيايد يك . ي قضائيه را مشخص كند تواند رئيس قوه   فقيه فقط مي    ولي. ي تظلمات، دادگستري است     اساسي هست كه مرجع همه    

 كـه   افرادي. خواهد بكنند، اين كار خالف قانون اساسي است         تشكيالت جدا درست بكند، آن هم به صورت دربسته كه هر كاري دلشان مي             
ها همه خالف قانون اساسي و ظلم به مردم است و در زمـان مرحـوم    شود با اين وضع اقتصادي مملكت، اين هايي كه مي كنند، خرج  كار مي 

امام، ايشان در پاسخ به نمايندگان مجلس بر ضرورت اجراي قانون اساسي و هماهنگي با آن تأكيد كردند و اين تشكيالت فراقـانوني را بـه                      
  .شود بعد از ايشان، هنوز هم اين روند ادامه دارد ولي مشاهده مي.  جنگ ذكر كردندخاطر زمان

  ها شرعي است؟ آن آيا احكام 

شنيدم كه يكي از قضات همين دادگاه ويژه، به يك نفر كه روحاني نيـست و بـه اتهـام ارتبـاط بـا مـن                          . ها هم شرعي نيست     آن  احكام  
او » .اي بنويس، توبـه بكـن      اهللا خامنه   فقط يك نامه به آيت    . چيز كه قابل تعقيب باشد ندارد       شما هيچ ي   پرونده«: بازداشت شده بود، گفته بود    

خـوب، آقـاي قاضـي، تـو كـه      . ام كه توبه كنم، بعد همين قاضي آمده است چهار سال زندان به همين آقـا داده اسـت        گفته من كاري نكرده   
اي؟ چنـين حكمـي آيـا شـرعي          ، چرا اين فرد را به چهار سال زندان محكـوم كـرده            گويي در پرونده چيزي نيست كه زندان داشته باشد          مي

  است؟

اي به اين مسأله،     گويا يك بار آقاي بجنوردي، در زماني كه عضو شوراي عالي قضايي بود، به امام پيشنهاد كرده بود كه در دادگستري يك شعبه                      
  جريان اين قضيه چه بوده است؟. ي روحانيت لغو شود ه ويژهيعني رسيدگي به تخلفات روحانيت اختصاص داده شود و دادگا

  .ممكن است آقاي بجنوردي در آن زمان چنين پيشنهادي داده باشند. اين جريان در خاطرم نيست

  آيا شخص حضرتعالي در اين زمينه با حضرت امام صحبت نكرديد؟

  .1 احمد آقا از قول امام جوابي براي آن نوشته بودندله زده شد كه متن آن موجود است و تلفنگرامي در اين رابطه به معظم
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ي  ي غير قـانوني بـودن دادگـاه ويـژه       خطاب به ملت ايران نوشتيد، مطالب مشروح و مستدلي را درباره           1372اي كه در سال       حضرتعالي در نامه  
  .لطفاً در اين باره نيز توضيح بفرماييد. روحانيت بيان داشتيد

اي  ي دوازده صـفحه     ها و تلگرافات مردم، من يك نامـه         غارت اموال و آرشيو چهارده ساله و مجالت و نامه         پس از حمله به بيت من و        
هـايي   ام كه بد نيست حاال كه اين قضيه مطرح شد، قسمت نوشتم و در آن راجع به دادگاه ويژه و عدم مشروعيت آن مطالبي را گوشزد كرده  

  :طالب را براي تاريخ نوشته بودمالبته من اين م. از آن را براي شما بخوانم
دادگاه ويژه كه از قرار معلوم عامل تهاجم شبانه به بيت اينجانب و سلب امنيت از ساكنين اين منطقه و غارت اموال بوده است،                        ...

  :گونه مبناي قانوني ندارد و تشكيالت آن خالف قانون اساسي است، به چند دليل هيچ
هاي دادگستري است كه بايد طبق مـوازين          ي دادگاه   ي قضائيه به وسيله     سي آمده است اعمال قوه     قانون اسا  61در اصل   : دليل اول 

ي قـضائيه نيـست و بـه     هاي دادگستري و زير نظـر قـوه         ي روحانيت از دادگاه     اسالمي تشكيل شود و معلوم است كه دادگاه ويژه        
گـوي اعمـال     امور قضايي را ندارد و متصديان آن بايد پاسـخ         بنابراين حق دخالت در     . قوانين و مقررات قضايي كشور اعتنا ندارد      

  .خالف قانون خود باشند
رتبه، مثالً تشكيالتي به نام دادگاه ويژه با مقـررات مخـصوص بـه               فرض كنيد شخص يا مقامي در كشور، هرچند عالي        : دليل دوم 

گـو   ي كشور پاسخ  ي قضائيه   رابر اعمال خود به قوه    ي كشور اختراع كند كه مستقل عمل نمايد و در ب           ي قضائيه   خود، در مقابل قوه   
شود كه اگر از روي عمد باشد، جـرم اسـت و اگـر از روي غفلـت و                     بدون شك اين عمل مخالف قانون اساسي تلقي مي        . نباشد

 قـانون   107اصل  بينيم كه ذيل      از طرف ديگر، ما مي    . هاي وارده را جبران نمايد     اشتباه باشد، بايد از اشتباه خود برگردد و خسارت        
طـور كـه      بنـابراين همـان   » .رهبر در برابـر قـوانين بـا سـاير افـراد كـشور مـساوي اسـت                 «: گويد  اساسي راجع به رهبر كشور مي     

ي قضائيه تشكيل دهد، رهبر نيز چنين حقي ندارد و بايد مطابق اصـل                جمهور مثالً حق ندارد دادگاهي مستقل در مقابل قوه          رئيس
  .ساسي، مجلس خبرگان رهبري به اين عمل رهبر رسيدگي نمايديكصد و يازدهم قانون ا

ها، نامي  آن در اصل يكصد و دهم قانون اساسي، وظايف و اختيارات رهبر در يازده فقره مشخص شده است و در بين                  : دليل سوم 
 انتخاب خبرگان رهبري از     الزم است توجه شود   . بنابراين تشكيل آن قانوني نيست    . ي روحانيت برده نشده     از تشكيل دادگاه ويژه   

ي خبرگـان   ي خبرگان، هر دو بر اساس قانون اساسي كشور است و ملت به وسـيله  ي ملت، و انتخاب مقام رهبري از ناحيه      ناحيه
  .نمايد كه عمالً پايبند به قانون اساسي باشد و از آن تخلف نكند رهبري را انتخاب مي

وراي اسالمي تصويب و تأييد نشده و مقررات آن نيز به تـصويب مجلـس نرسـيده    ي مجلس ش  دادگاه ويژه از ناحيه   : دليل چهارم 
. شـود   ها جرم محسوب مي     آن  گذاري كشور نرسد، ارزش قانوني ندارد و اجراي           مادامي كه مقرراتي به تصويب مركز قانون      . است

در . كند  ي كشور را تهديد مي     ومرج آينده   ا هرج تراشي شود، خط استبداد و ي      گذار، قانون   اگر بنا باشد بدون مراجعه به كانون قانون       
هـاي اسـتبدادي شـاهانه را بـه يـاد           ي سوء حكومـت    ي كشور، خاطره   ي مقننه  اعتنايي به قوه    گذاري فردي و بي     جهان امروز قانون  

نون اساسي،  ضمناً، مجلس شوراي اسالمي نيز حق ندارد بر خالف قا         ... شود  آورد و در نتيجه، حرمت انقالب ملت شكسته مي          مي
  .1قانوني را تصويب نمايد

  .ي روحانيت خالف قانون اساسي است و تشكيل آن جرم است ها چهار دليل بود بر اين كه دادگاه ويژه اين

ي آن، عمالً حريم روحانيت و مرجعيت شكسته شد و            ي حفظ حريم روحانيت تأسيس شد، ولي به وسيله         دادگاه ويژه، هرچند به بهانه    
ي شهامت   ي روحانيت ايجاد شده و روحيه       تدريج حالت رعب و وحشت در جامعه        دهاي تند و غلط برخي از مأمورين آن، به        در اثر برخور  

 ،ي اعـصار  در همه. اند، سلب نموده است  اي كه پيوسته حامي حق و مدافع حقوق مردم ضعيف بوده           و شجاعت و اعتماد به نفس را از طبقه        
ي  خواهند بـه وسـيله   آقايان مي. كلي شكسته شد ولي در زمان ما، حريم روحانيت به. گاه مردم گرفتار بودند    محترم بود و آنان پناه     ،روحانيت

غافل از اين كـه بـا ايـن روش، روحانيـت داراي معنويـت و        . دادگاه ويژه، روحانيت را به طور كلي قبضه كنند و در اختيار خود قرار دهند              
هاي مشروع كمـك نمايـد،    كه بايد حكومت و روحانيت هر يك ديگري را در رسيدن به هدفدرست است . ماند ارزش اجتماعي باقي نمي  

  .ولي اين هماهنگي بدان معنا نيست كه يك كدام ديگري را صددرصد در اختيار خود قرار دهد و استقالل آن را از بين ببرد
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هاي تندي را به دنبال داشت و باألخره تعطيل          العمل  عكسدادگاه ويژه اول بار به تصدي مرحوم آقاي آذري، كارهاي تندي انجام داد و               
ولي دوباره مرحوم امام تصميم به تشكيل آن گرفتند و چنين وانمود شد كه غرض از آن، اصالح حوزه و تطهير روحانيت است و مـن                          . شد

پيشنهاد كردم از طرف خود حـوزه، هيـأتي     ي تلفنگرام به مرحوم امام مضار آن را يادآور شدم و              چون به ضررهاي آن واقف بودم، به وسيله       
 و  1ولي آقاي حاج احمد آقا از قول مرحوم امام مطـالبي در رد پيـشنهاد مـن نوشـته بـود                    . براي رسيدگي به تخلفات روحانيون تعيين گردد      

آن تعيين شـدند و بعـداً معلـوم        باألخره دادگاه ويژه را تشكيل دادند و آقاي فالحيان به عنوان دادستان، و آقاي علي رازيني به عنوان قاضي                    
و چـه افـراد محتـرم و        . اند مندان من و دفتر من بوده       ي اين تصميم، مستقيماً سيد مهدي هاشمي و غير مستقيم، من و عالقه             شد هدف عمده  

دادگـاه  ) ره(ت امـام    پس از رحلـ   . هاي واهي و به نام سيد مهدي كوبيده شدند         گناهي از روحانيون خدمتگزار به اسالم و انقالب به بهانه           بي
شـهري   هاي آن كـه از طـرف آقـاي ري     قانون اختراعي اين دادگاه، مربوط به صالحيت13ي  از ماده» د«ويژه را توسعه دادند و حتّي در بند  

دگاه ويـژه   اين بند، دا  » .شود  ي اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده مي             كليه«: تنظيم شد، اين چنين آمده است     
در صورتي كـه مطـابق   . كند؛ جداي از دادگستري و دستگاه قضايي كشور هاي شخص رهبر معرفي مي  را ابزار و اهرمي براي اعمال سياست      

تـوان بـه فـصل شـشم از          در ايـن رابطـه، مـي      . »رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي اسـت          «اصل يكصد و هفتم قانون اساسي،       
  .كه نگارش اخير اينجانب است مراجعه نمود» كومت مردم و قانون اساسيح«ي  كتابچه

  ها اهللا گلپايگاني در ارتباط با استقالل حوزه نامه به آيت

اگـر امكـان    . ايد اهللا گلپايگاني به ايشان نوشته      شايع است كه حضرتعالي يك نامه راجع به لزوم حفظ استقالل حوزه در زمان حيات مرحوم آيت                
  .اييد كه مضمون اين نامه چه بوددارد بفرم

اند، اين بـوده كـه بـه        هاي شيعه امتيازي كه داشته      اي من به ايشان نوشتم و نوشتن اين نامه روي اين جهت بود كه حوزه                بله؛ چنين نامه  
 از اسالم و از تـشيع       توانسته است   ها و مرجعيت شيعه با قدرت مردمي در مقاطع حساس مي           اند و حوزه   ها وابسته نبوده    ها و حكومت    دولت

هـا صـالح هـم     ها بـشود، هرچنـد دولـت    اگر بنا بشود وابسته به دولت. ها را بگيرد ها دفاع كند و جلوي انحراف حكومت و از حقوق انسان   
  .2دهد ي مردمي خود را از دست مي طور كه بايد بزند و جنبه تواند حرفش را آن ها نمي بگير دولت باشند، ولي باألخره حقوق

  ار با آيات عظام گلپايگاني و اراكيديد

شـد و     ها چه نوع مسائلي بـا ايـشان مطـرح مـي            بفرماييد در اين مالقات   . اهللا گلپايگاني داشتيد    حضرتعالي ديدارهاي متعددي نيز با مرحوم آيت      
  وگو قرار گرفت؟ اهللا اراكي داشتيد، چه مسائلي مورد گفت بفرماييد در مالقاتي كه اين اواخر با آيت

هـاي   به خاطر جنبـه . دارهاي من با آقايان، صرفاً به اين عنوان بود كه آقايان باألخره پيرمرد هستند و زعامت حوزه را در دست دارند      دي
. اي داشـته باشـد     كردم، از باب اين كه مأيوس بودم كـه نتيجـه            گاه مسائل سياسي را مطرح نمي       رفتم و هيچ    ها مي   آن  اخالقي انساني به ديدن     

روي اين اصل من از روي احتـرام بـه      . پيرمردي بود از علما، آدم متدين و مقدسي بودند        .  اراكي كه شايد اصالً در اين مسائل نبودند        اهللا  آيت
در حضور ايشان معموالً افراد مختلف بودند و ممكن بود يك وقت            . طور بودند   اهللا گلپايگاني هم اين اواخر همين       آيت. رفتم  ديدن ايشان مي  

پرسـي   عمـدتاً احـوال   . به همين جهت ديدار من يك ديدار عادي بود        . ود و بد برداشت شود و طور ديگري انعكاس داده شود          حرفي زده ش  
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پس از ارتحال حضرات آقايان مراجع عظام هم بر حسب وظيفـه، از طـرف اينجانـب                 . شد  ي فقهي مطرح مي     كردم، گاهي هم يك مسأله      مي
  .1هاي تسليتي تنظيم و منتشر گرديد پيام

  انتقام از نيروهاي انقالب به اتهام دفاع از اينجانب

ها و مجالت را هم بـه عنـوان ايـن كـه               بعد از كنار رفتن حضرتعالي تاكنون افرادي را در ارتباط با شما بازداشت و زنداني، و برخي از روزنامه                  
اند كه مـا زنـداني سياسـي در ايـران نـداريم،              ؤولين قضايي گفته  كه بعضي از مس     آيا اين افراد، چنان   . اند اند، تعطيل كرده   چيزي از شما نقل كرده    

  شوند؟ آيا بردن نام شما در جمهوري اسالمي جرم كيفري و جنايي است و نه سياسي؟ زنداني سياسي محسوب نمي

هاي يك سال،   به حبسبعد از اين جريانات، افراد بسياري را كه در انقالب هم نقش داشتند، به همين بهانه بازداشت و زنداني كردند و
دانم زنداني سياسي در فرهنـگ آقايـان چـه            من نمي . دو سال، سه سال، و حتّي نه سال محكوم كردند و افراد زيادي را از كار بركنار كردند                 

هـا   آن ايـد از  گويند ما زنداني سياسي يك نفر هـم نـداريم، ب   و بعضي افراد ديگر مي) ي قضائيه رئيس قوه(اين كه آقاي يزدي     . مفهومي دارد 
پرسيد زنداني سياسي يعني چه؟ اگر كسي به يكي از كارهاي آقايان اعتراض داشت، اين البد از نظر آقايان يك جرم كيفري است؟ اگر يك                         
كسي اصل جمهوري اسالمي را قبول دارد، ولي نسبت به بعضي عملكردها معترض باشد و او را بگيرنـد زنـدانش كننـد، آيـا ايـن زنـداني                     

 نيست؟ آيا حتماً بايد يك اتهام اخالقي يا فساد مالي هم براي او درست كنيم تا بتوانيم ادعا كنيم كـه مـا در ايـران زنـداني سياسـي                               سياسي
نداريم؟ دادگاه ويژه خالف قانون اساسي است و تا حال، هر كس را خواستند، ولو روحاني هم نباشـد، بـا تمـسك بـه قـانون خودسـاخته                       

فقيـه    كنند، دلشان هم خوش است كه اين يك تشكيالتي است خارج از نظام دولت جمهوري اسالمي و بـه واليـت                      بازداشت و محاكمه مي   
  ها كـار دادگـاه      گويند اين   شود، مي   ها اعتراض مي    هر وقت به آقاي هاشمي رفسنجاني و ديگران براي بعضي از اين خالفكاري            . وابسته است 

 ويـژه خـارج از تـشكيالت         گويد كارهاي دادگـاه     شود، مي   با آقاي يزدي صحبت مي    . ت ندارد ويژه است و ربطي به دولت و وزارت اطالعا        
گويند دادگـاه ويـژه را امـام          آقايان مي . را چه كسي به و چه مجوزي درست كرده است، معلوم نيست           » 2موش ليك«حاال اين   . قضايي ماست 

حاال اگر امام هم يـك چيـزي را در يـك زمـان              . اند ساسي عمل كرده  اند، خالف قانون ا    خوب اگر امام هم درست كرده     . درست كرده است  
ي خودساخته و غيـر قـانوني      نامه درست كردند، بايد براي هميشه باشد و به نام امام هر كاري دلشان خواست بكنند؟ گذشته از اين كه آيين                   

الحيت اين دادگاه شمرده شده است، بعد از درگذشـت  شود، در ص ي رهبري مأموريت داده ميي اموري كه از سو   كه در آن كليه    اين دادگاه 
در ظرف اين چند سال اخيـر، دادگـاه ويـژه           . اي رسيده است    شهري تدوين شد و به تأييد آقاي خامنه         توسط آقاي ري   1369امام و در سال     

گرفتند كه در درس من شـركت         د مي هاي واهي زنداني كرد و در اطالعات يا دادگاه از آنان تعه            جمع زيادي از شاگردان درس مرا به تهمت       
  .نكنند

كساني كه اصالً در انقالب نبودند و يـك قـدم هـم بـراي               . شود  كنم از نيروهاي انقالبي انتقام گرفته مي        خالصه اين كه من احساس مي     
  .گيرند م مياند و از نيروهاي انقالب دارند انتقا انقالب و مردم برنداشتند، اآلن پشت پرده، در رأس جريانات قرار گرفته

فرماييد كه در انتخابات، بـه اسـم          همين روزها شما مالحظه مي    . كند، معلوم نيست    حاال چه كسي و از كجا اين جريانات را هدايت مي          
اند، صالحيتشان براي    اند و بعضي موضع معارض و مخالف هم داشته         جاي انقالب نبوده    نظارت شوراي نگهبان، برخي كانديداهايي كه هيچ      

                                                
  238 تا 236ي  پيوست شماره 1
گربـه شـير اسـت در برابـر         :  را خوانـد   ها اين شعر    آن  گويند چند نفر دور هم نشسته بودند، يكي از            مي. چيز ندارد   يعني چيزي كه شباهت به هيچ      2

»  مـوش ليـك «ها گفت خوب اين ليكموش چه حيواني است و دنبال بودند يك حيواني به نام  آن بعد يكي از   . موش، ليك موش است در برابر شير      
  .المثل پيدا شد جا اين ضرب پيدا كنند و از آن



  324  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

اند كانديـدا بـشوند، بـا هـزار      شده هستند و در انقالب بوده دردبخور كه شناخته اما اگر چهار تا آدم به     . شود  وراي اسالمي تأييد مي   مجلس ش 
كيست كه مراتب فضل    . داند  كند، خدا مي    خوب، چه كسي و از كجا اين جريانات را هدايت مي          . شود  انگ و برچسب صالحيت آنان رد مي      

. اند ي مجلس بوده اهللا صلواتي را نداند؟ يك بار هم كه قبالً نماينده سوابق انقالبي و زندان و تبعيدهاي آقاي دكتر فضلو صالحيت و تقوا و 
ي نويـد اصـفهان،     نامـه  ترين جرم ايشان اين است كه گاهي در هفته          چرا شوراي نگهبان اخيراً صالحيت ايشان را رد كرده است؟ البته بزرگ           

ي نويد را نيز به همين بهانه و با زور چماق تعطيل كردند و خـود آقـاي صـلواتي هـم از                         نامه كردند و باألخره هفته     ميمطالبي را از من نقل      
  .1تعرض آنان مصون نماند

ي سوابق مبارزاتي و خدماتي كه نـسبت بـه اسـالم و انقـالب                 مورد ديگر، مرحوم آقاي محمدحسن ظريف جاللي خراساني را با همه          
اي كه براي معاش روزانـه       ي مشاغل بركنار كردند، به گونه       كه در مشهد چند روز ميزبان من شده بود، به طور كلي از همه             داشت، براي اين    

برخي از افراد سپاه را هم كه مخلصانه چندين سال در جبهـه و در               . نيز دچار مشكل شده بود و تا هنگام درگذشت، با كمال سختي گذراند            
در صورتي  . به خاطر ارتباط مختصر با من و يا فقط اظهار تقليد و عالقه، با دست خالي از سپاه اخراج كردند                   خدمت انقالب و نظام بودند،      

  .دانم ي چه مقامي است، نمي حال اين تصميمات ظالمانه از ناحيه. ، حقوق خوارج را نيز قطع نكردند)ع(كه موال اميرالمؤمنين 

  واخر عمرچگونگي مواضع مرحوم حاج احمد آقا خميني در ا

خصوص نوشتن رنجنامه و برخوردهايي كه با حضرتعالي كرده بود،  شنيده شد كه اين اواخر، مرحوم حاج احمد آقا خميني از مسائل گذشته، به          
  ونه بود؟در اين رابطه آيا پيغام و يا تماسي با شما داشتند يا نه، و به طور كلي مواضع اخير ايشان چگ. پشيمان شده و در صدد جبران بوده است

اما من از افـرادي كـه بـه         . ام، كسي چنين پيغامي براي من نياورد       اين كه ايشان مستقيماً به من پيغام داده باشند كه مثالً من پشيمان شده             
ـ  . گويد كار درستي نبـوده اسـت      كند و مي    گفتند فالني از مسائل گذشته ابراز تأسف مي         شنيدم كه مي    آمدند، مي   جا مي   اين ل كـه  ولـي آن اواي

اي بـراي    ي پـنج صـفحه      گردان قضايا بود، من يادم هست وقتي كه اين جريانات اتفاق افتاد، مـن يـك نامـه                  ايشان خيلي داغ و تند و تعزيه      
احمد آقا وقتـي    . من شنيدم كه اين نامه را به مرحوم امام ندادند         . اي بود مستدل براي روشن شدن بعضي از مسائل          نامه. 2مرحوم امام نوشتم  

نويـسد؟ ايـن نامـه در مورخـه           ام و گفته بود فالني هنوز هم دارد نامه مـي            را گرفته بود، خيلي ناراحت شده بود كه چرا من نامه نوشته            نامه
ي مـن بـا امـام         ها برنامه را جوري تنظيم كرده بودند كه تقريباً رابطه           آن  . وشش روز پيش از فوت امام       نوشته شده بود؛ يعني بيست     18/2/68

وقتـي هـم امـام      . داده است   هاي مرا به دست امام نمي       البته اين اواخر من شنيدم كه احمد آقا ابراز ناراحتي كرده بود كه چرا نامه              . دقطع باش 
شـنيدم كـه    . مريض بودند، من دو دفعه توسط آقاي دري كه آن روز رئيس دفتر ما بود، به دفتر امام پيغام دادم كه براي عيادت ايشان بـروم                         

شد فوت شده بودند، مـن در مـسجد اعظـم     آقا رضا صدر، كه دايي خانم احمد آقا مي البته اين اواخر كه مرحوم حاج    . فته بود نه  احمد آقا گ  
تا چشمش به من افتاد،     . آمدم، احمد آقا كنار ديوار در داالن نشسته بود          وقتي از مجلس بيرون مي    . ي ايشان رفته بودم    براي شركت در فاتحه   

بعـد از بيمـاري ايـشان، آقـاي     . دانـم  ولي اين كه آيا پشيمان شده بود يا نه، من نمي. رد و خيلي گرم گرفت و احترام كردبلند شد و سالم ك  
پرسي  اي براي احوال من جواب دادم نامه . موسوي اردبيلي براي من پيغام فرستاده بودند كه مصلحت است شما هم به ديدن احمد آقا برويد                

بعد از فوت ايشان هم     . هوش نبودند تا متوجه شوند چه كسي به عيادت ايشان آمده است            ه است و ايشان هم به     ام و فاكس شد    ايشان نوشته 
  .3ها را هم جواب ندادند يك از اين اهللا پسنديده پيام تسليتي فرستادم كه البته هيچ اش و آيت من براي مادر و خانواده
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  ) ره(نقل چند خواب در رابطه با مرحوم امام 

برويد قم «: گويند  بينند كه ايشان با ناراحتي به آقاي توسلي مي          باشند، مرحوم امام را در خواب مي        شد كه آقاي توسلي كه در دفتر امام مي        شنيده  
  آيا اين موضوع صحت دارد؟» .ي مرا با آقاي منتظري حل كنيد و مسأله

م حاج غالمرضا قديري براي من اين موضوع را نقل كـرد و  از جمله مرحو. كردند جا آن را نقل مي     اين خواب خيلي مشهور بود و همه      
به مـن   . اند، برو حل كن    اي و به تو گفته     تو خواب ديده  «: گويد  كند و او مي     گفت كه آقاي توسلي اين خواب را براي حاج احمد آقا نقل مي            

هـا را   جا ايـن خـواب   مناسبت نيست در همين يخود من هم پس از رحلت حضرت امام، سه بار ايشان را به خواب ديدم كه ب  » .اند كه نگفته 
  :كنم نقل كنم و البته تعبيرش را به اهل فن محول مي

 جدر وسط باغ ايواني بود و در اتاقـك كـن  .  ـ پس از اين جريانات، يك شب من مرحوم امام را در خواب ديدم كه در يك باغ بوديم 1
شان را پوشيده بودند و يك كاله سياه هم كه معموالً به هنگام استراحت به سـر داشـتند                   قباي. اين ايوان، مرحوم امام به پهلو تكيه داده بودند        

تا چشمشان به امام افتـاد، دويدنـد رفتنـد          . زدند  تر قدم مي   طرف  چند نفر آن  . كردند  ي باغ را تماشا مي     سرشان گذاشته بودند و داشتند منظره     
من هم در عالم خواب گفتم با اين كه ايشان اين اواخـر   . ها حال و احوال كردند      آن    خيز با  ايشان هم به صورت نيم    . دست ايشان را بوسيدند   

رفتم . كند كه من هم بروم خدمت ايشان عرض ارادتي بكنم           اند اخالق اسالمي اقتضا مي     با من خوب عمل نكردند، ولي چون استاد من بوده         
: ايشان چشمش كه به من افتاد، يك آهي كشيده و گفتنـد           . را بوسيدم خدمت ايشان و يادم نيست دست به دست ايشان دادم يا دست ايشان              

من گفتم چشم، هـر  . ي سوابقمان با هم صحبت بكنيم جا با هم بنشينيم و درباره خواهد يك وقت بياييد اين   ولي دلم مي  . حاال كه حال ندارم   
  .آيد و از خواب بيدار شدم وقت مايل باشيد مي

لي كه در خانه محصور بودم، خواب ديدم در اتاق بزرگي كه تشك خواب ايشان در وسط آن پهن بود، ، در حا1378 ـ در اوايل سال 2
ي ايشان مشغول مرتب كردن تـشك خـواب ايـشان بودنـد و      خانواده. خورد جا به چشم نمي ي ايشان در آن     وارد شدم و احدي جز خانواده     
هايـشان را   گيرنـد و كتـاب   ايـشان دائمـاً بهانـه مـي    : ايـشان مـرا ديدنـد، گفتنـد    ي  به محض اين كه خانواده  . ايشان به دستشويي رفته بودند    

من فوراً چند كتاب . ها بند شود و بهانه نگيرند آن هاي ايشان را براي ايشان تهيه كنيد تا سر ايشان به            شما اگر ممكن است كتاب    . واهندخ مي
ي ايشان    اري از علوم آماده كردم و كنار تشك خواب ايشان گذاشتم و خانواده            ها مانند يك المنجد بزرگي بود، مشتمل بر بسي          آن  كه يكي از    

  .خيلي تشكر كردند و در اين ميان، ايشان با پيراهن و شلوار و يك جليقه وارد شدند و به طرف جاي خواب خود رفتند

كردنـد و   ي خلوتي عبـور مـي   چه، خواب ديدم ايشان با لباس روحانيت در سن حدود شصت سالگي در كو1378 ـ در اواسط سال  3
مـن  . ها را روي زمين گذاشته بودنـد  آن هاي شيريني با خود داشتند و خسته شده بودند و  ي سفيد بزرگ مانند جعبه چند كتاب و چند جعبه   

تم و برخـي را خـود   ممكن است شما به من كمك كنيد؟ من فوراً برخي را برداش  : تا چشم ايشان به من افتاد، فرمودند      . به ايشان سالم كردم   
مـن بـه    . گويد و خوب بلد نيست، شما يك درس اشارات بگوييد           پيرمردي اشارات درس مي   : در راه به من فرمودند    . ايشان و به راه افتاديم    

  گويد راهي ننمود اشاراتش دل شاد نشد ز بشاراتش شيخ بهايي مي: ايشان گفتم

  عاتماجراي بيمارستان لقمان حكيم و دخالت نيروهاي اطال

 به خاطر ناراحتي قلبي كه داشتيد، با اطالع قبلي به بيمارستان لقمان حكيم تهران مراجعه نموديد كه دخالت نيروهاي                    1372حضرتعالي در سال    
لطفـاً بفرماييـد   . اطالعات منجر به بازگشت شما از بيمارستان شد و اين حركت در محافل خبري داخل و خارج كشور انعكاس وسـيعي يافـت    

  ي حضرتعالي شدند؟ اجرا از چه قرار بود و نيروهاي اطالعات چگونه مانع معالجهاصل م
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ي ما هم آقاي     واسطه. ها، با هماهنگي قبلي به بيمارستان لقمان حكيم تهران مراجعه كردم           بله؛ در آن سال براي انجام يك سري آزمايش        
هـا و   وقتي ما به بيمارسـتان رفتـيم و آزمـايش   . ي آشنايي داشت ل، سابقهجا به نام آقاي دكتر توك فاضل ميبدي بود كه با يكي از پزشكان آن        

حتّي براي ايـن كـه مـن     . ترين حركات براي شما خطرناك است       ها گفتند شما بايد سريعاً بستري شويد و كم          آن  تست قلب صورت گرفت،     
ي من آمده بودند،     ها كه براي معاينه     چند نفر از پزشك    بعد. جا يك ويلچر آوردند و مرا روي آن نشاندند          تر تحرك داشته باشم، در همان       كم

اما ايـن انتظـار   . كرديم جا منتظر مانديم و خودمان را براي بستري شدن آماده مي براي انجام مقدمات كار از اتاق خارج شدند و ما هم در آن      
هـا كـه      اي شد كـه چطـور ايـن          و اين براي ما مسأله     ها به سراغ ما نيامدند     يك از پزشك    خيلي طول كشيد و چند ساعتي ادامه داشت و هيچ         

ها را گرفت و      آن  روي اين اساس، آقاي فاضل ميبدي از اتاق خارج شد و سراغ             . اند همه اصرار و عجله داشتند، تا اين اندازه تأخير كرده           اين
جا مراجعـه كردنـد و بـا          ز نيروهاي اطالعات به اين    ها را ديده بود، خيلي با حالت اضطراب و نگراني گفته بودند كه اآلن پنج نفر ا                  آن  وقتي  

ها خيلي اظهـار شـرمندگي كـرده و          بعد همان پزشك  . تهديد از ما تعهد گرفتند كه شما حق بستري كردن فالني را در اين بيمارستان نداريد               
جا به طرف قـم حركـت    خطرات، از هماني  ما هم كه ديديم قضيه از اين قرار است، گفتيم عيبي ندارد و با وجود همه             . عذر خواسته بودند  

  .اند هاي زيادي ايجاد كرده بعداً هم شنيدم كه متأسفانه براي آقاي دكتر توكل در اين رابطه مزاحمت. كرديم كه الحمدهللا اتفاقي نيافتاد

كنند اتفاق    ا مذمت مي  ي دنيا آن ر     اين قضيه وقتي منتشر شد، انعكاس خيلي بدي داشت كه چطور يك چنين رفتار غير اخالقي كه همه                 
ها خيلي به دست و پا افتادند و شروع كردند به تكذيب كردن و حتّي مسؤوالن بيمارستان را مجبور كردند تـا ايـن                  افتد و خالصه بعضي     مي

  .جا بستري شدم االنبيا هماهنگ كرديم و در آن ي معالجات به بيمارستان خاتم در نهايت، ما براي ادامه. خطر را تكذيب كنند

اهللا گلپايگاني جريان را شنيده و خيلي ناراحت شده بودند و به من هم پيغام دادند بيمارستان مـا در قـم در اختيـار                           در همان زمان آيت   
  .اعلي اهللا تعالي مقامه الشريف. كنم شما و هر نوع ابزار پزشكي و هر نوع پزشكي الزم باشد من براي شما فراهم و دعوت مي

  اي و حمله به بيت  آقاي خامنه اكي، سخنرانياهللا ار درگذشت آيت

اهللا موسـوي    كه با اقبال مردمي و رويكرد خـواص علمـا، همچـون آيـت             73اهللا اراكي و بحران مرجعيت در سال          پس از درگذشت مرحوم آيت    
تي و حكومتي از سوي ديگر همـراه        اهللا مؤمن و دوازده تن ديگر از علما نسبت به حضرتعالي از يك سو، و دخالت نيروهاي امني                   اردبيلي و آيت  

 تندي در اين زمينه ايراد نمودند كه در آن به طور صريح البته بدون ذكر نام به حضرتعالي اشاره شده بود و نـوعي                          اي سخنراني   بود، آقاي خامنه  
داً و براي چندمين بار با سـنگ و         هاي فشار پس از نماز جمعه مجد        ، گروه   به دنبال اين سخنراني   . شد  هاي فشار محسوب مي     دهي به گروه   جهت

به محل درس يورش آورده و تريبون و لـوازم حـسينيه را شكـستند و شـاگردان را تهديـد                     ها    آنچوب به بيت حضرتعالي حمله كردند و فردا         
كنيـد بـه    يد و فكر مـي دان حضرتعالي علت اصلي اين تهاجمات را چه مي . نمودند كه البته با دخالت شوراي عالي امنيت ملي غائله خاتمه يافت           

شوند؟ و بفرماييد در آن زمان  ور مي ايد، حمله ي حضرات بوده همه سوابق و با اين كه استاد همه         گونه به حضرتعالي با آن      چه دليل هر از گاه اين     
  چه واكنشي از خود نشان داديد و آيا به محاكم قضايي شكايت برديد؟

سازي كنند و حتّي در زمـان        خواهند براي مرجعيت ايشان زمينه       مشهود بود كه يك عده مي      اي، كامالً   از همان اوايل رهبري آقاي خامنه     
تـرين مـانعي كـه ايـن عـده در راه خـود           رسـد مهـم     به نظر مي  . كردند  اي اين مسأله را مطرح مي       اهللا اراكي هم عده     اهللا گلپايگاني و آيت     آيت
اي هـم     شود تا رهبـري آقـاي خامنـه          كه اگر مرجعيت فالني فراگير شود، موجب مي        كردند  ها پيش خود تحليل مي      آن  . دانستند، من بودم    مي

سويه تبليغات و جوسازي     كردند و در جامعه به صورت يك        هاي مختلف به من و بيت من حمله مي         لذا از همان ابتدا به بهانه     . تضعيف شود 
اهللا اراكـي، مـن    ولي بعد از فوت مرحـوم آيـت  . كردند  مرا بهانه ميهاي ها معموالً براي حمالت خودشان، بعضي صحبت آن . به راه انداختند  

سي را بهانه كردند كه بله، اين        بي اين بود كه مطالب راديوهاي خارجي، از جمله راديو بي         . اي در دست آنان نبود     صحبتي نكرده بودم و بهانه    
در حالي كه راديوهاي خارجي     . اي در كار است     اي و توطئه    برنامه شود مثالً   كنند و معلوم مي     راديوها دارند بر روي مرجعيت فالني تبليغ مي       
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اي نـام   هايشان بارها از ديگران و حتّي شخص آقاي خامنـه      پرداختند و اتفاقاً در گزارش      ي تحليل و گزارش از وضعيت مرجعيت مي        به ارائه 
  .بردند مي

جا كه بسياري از علما از برگزاري مراسم ختم بـراي             ردند تا آن  اهللا اراكي، جو را به صورت شديدي مسموم ك          خالصه بعد از فوت آيت    
و امثال آن راه انداختـه بودنـد و در مراسـم علمـا بـه نفـع                  » اهللا حزب«چون آن روزها يك عده را به عنوان         . نظر كردند  اهللا اراكي صرف    آيت

. 1اهللا اراكي مراسم بگيرم و فقط پيام تسليتي نوشـتم  يتروي اين اساس، من هم صالح نديدم براي آ. دادند  اي شعار مي    مرجعيت آقاي خامنه  
حتّي اعضاي دفتر را جمع كردم و به آنان گفتم الزم نيست براي مرجعيت من تبليغ كنيد يا نفي ديگـران را                      . چون احتمال درگيري زياد بود    

.  نمـود   گيـري   ه طور كنايه كالصريح عليه من موضـع        كرد و ب    ي مرجعيت سخنراني    ي مسأله   اي درباره   اما يك وقت ديدم آقاي خامنه     . 2نماييد
 مطالب راديوهاي خارجي را بهانه كرده و         ايشان در سخنراني  . اي بود كه همگان مرجع ضمير را پيدا كردند         ولي به گونه  . البته از من نام نبرد    

هاي مختلفي پخش شد كه افراد       شهر قم، اطالعيه   بود كه در سطح       پس از اين سخنراني   . را به من نسبت داد    » خيانت«حتّي تعابير تندي مثل     
اهللا   هاي فشار را مقابل منزل ما جمع كردند و عليه من و آيـت               كرد تا به بيت من حمله كنند و بعد از نماز جمعه، مجدداً گروه               را تحريك مي  

ي خطـرات در محـل    ند و من با وجود همهفرداي آن روز هم به محل درس آمد. مؤمن كه بعضي مردم را به ما ارجاع داده بود، شعار دادند           
سي است و اعـدام بايـد        بي ولي آنان پس از پايان درس شروع كردند به شعار و اين كه فالني مرجع بي               . درس حاضر شدم و درسم را گفتم      

ي ضـد انقـالب      ا شما معامله  بعد هم تريبون و لوازم حسينيه را شكستند و شاگردان را تهديد كردند كه اگر فردا به درس بياييد، ب                   ... گردد و 
خالصه روز بعد با دخالت شوراي عالي امنيت ملي آن غائله خاتمه يافت و شاگردان هم شكايتي عليه مهاجمـان تنظـيم كردنـد و                         . كنيم  مي

آقـا سـعيد هـم      . 3اثري بـه آن داده نـشد       گونه ترتيب   اي به آقاي هاشمي رفسنجاني نوشتند كه البته هيچ          بعضي آقايان اساتيد دانشگاه هم نامه     
  .4جواب ماند اي نوشت كه طبق معمول، آن هم بي اي به آقاي خامنه نامه

  سويه وحدت يك

به طور كامل ) ع(نشيني خود، چرا به تأسي از اميرالمؤمنين        سؤالي كه در بعضي اذهان مطرح است، اين كه حضرتعالي در دوران سكوت و خانه              
ي وقـت   كرد، بلكه پشت سـر خليفـه   گاه حاكميت زمان خود را تأييد و ترويج هم مي       كه حتّي گه  سكوت اختيار نكرديد، يا همانند آن حضرت        

نماييـد؟ بـه اعتقـاد ايـن عـده، اگـر        گونه عمل نكرده، هر از گاه انتقادات خود را متوجه دسـتگاه حـاكم مـي          آورد، شما نيز اين     نماز به جاي مي   
شـود و بـه وحـدت         تر رعايت مي    رتبه بپردازيد، مصلحت اساس نظام و انقالب بيش        ن عالي حضرتعالي به جاي انتقاد، به ترويج و تأييد مسؤوال        

  .آيد اي وارد نمي ي اقشار مختلف، صدمه كلمه

. تطبيـق دهـيم   ) ع(توانيم شرايط زمان خود را صددرصد با شرايط زمان اميرالمؤمنين             ببينيد، شرايط در هر زمان متفاوت است و ما نمي         
يم بر اساس مباني و اصولي كه مكتب به ما ارائه كرده است فما موظ. ي افراد با آن حضرات نيز كار صحيحي نيست    قايسهگذشته از اين كه م    

گونه نيست كه انتقـاد بـه معنـاي تـضعيف و مقابلـه باشـد و                   ي خود عمل كنيم و اين       و با توجه به شرايط خاص زماني و مكاني، به وظيفه          
از وظايف مهمـي اسـت كـه بـر     » النصيحة الئمة المسلمين«و » امر به معروف و نهي از منكر    «بلكه  . اشدهميشه ترويج و تأييد به مصلحت ب      

ي مخالف را تمـرين كننـد و در خـود تقويـت               ي انتقادپذيري و تحمل عقيده     ي اقشار جامعه است و مسؤوالن هم بايد روحيه          ي همه   عهده
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طور نبوده است كه من فقط انتقاد كرده باشـم و بـراي حفـظ مـصلحت هـيچ قـدمي                      ي ديگري كه بايد عرض كنم، اين كه اين          نكته. نمايند
. اي به رهبري، من براي حفظ مصلحت و وحدت پيام تبريك براي ايشان ارسال داشـتم                 در همان ابتداي انتخاب آقاي خامنه     . برنداشته باشم 

ولـي در همـين     . كردم در نمازهاي جمعه شركت كنم       ل سعي مي  هاي او  در هفته . 1ولي اين پيام و جواب آن را در تلويزيون منعكس نكردند          
وقتـي مـادر آقـاي      . ي مـن حملـه كننـد        جا تحريك كردند تا به خانـه        نماز جمعه عليه من صحبت كردند و شعار دادند و يك عده را از آن              

كدام از آقايان پاسـخ   ولي هيچ. پيام فرستادماي، به طور جداگانه  اي فوت كرد، من براي ايشان و آقايان سيد محمد و سيد هادي خامنه          خامنه
اي به قم آمد، من چهار نفر نماينده، آقاي رازيني، آقاي ايزدي، آقاي دري، و احمد آقا را بـه ديـدن                        ي اولي كه آقاي خامنه      در مرتبه . 2ندادند

ي مـن در دارالـشفا،        نا بر نقل آقاي كامالن، نماينـده      اعتنايي كرد و پس از اين كه ايشان از قم به تهران رفت، ب               ولي ايشان بي  . ايشان فرستادم 
در صورتي كه متصدي . ي فالني را در دارالشفا راه ندهيد    فرمايند نماينده   ي دارالشفا تلفن زدند كه آقا مي        دفتر ايشان به آقاي ملكا در مدرسه      

كننـد و فقـط    زنند، در عمل به طور يكسويه رفتار مي مسأله اين است كه آقاياني كه مرتب از وحدت و يكپارچگي دم مي          . دارالشفا من بودم  
كردنـد    خلفاي وقت در امور مهمه با آن حضرت مشورت مي         ) ع(اگر قياس صحيح باشد، در زمان اميرالمؤمنين        . از طرف مقابل انتظار دارند    

ولي حـق يـك كلمـه دفـاع را          . اند اند و نوشته   اند گفته  ها هرچه خواسته    ها، اين   اما در اين سال   . كردند  و به نصايح و تذكرات ايشان عمل مي       
تـاكنون  . كنند دهند و يا تعطيل مي اي بخواهد يك كلمه از من بنويسد، او را تحت فشار قرار مي              يا مجله   براي من قائل نيستند و اگر روزنامه      

اند و بعضاً مورد شكنجه و آزار و          كرده هاي مختلف بازداشت   ها نفر از شاگردان درس من و نيروهاي مخلص و خوب انقالب را به بهانه               ده
هـا،   آن وحدت از نظر . گويند اذيت قرار دادند و تعدادي زيادي را احضار، يا از ادارات و نهادها اخراج كردند و باز هم از وحدت سخن مي                     

  .ا آورديم، نبايد صدايتان بلند شوداگر هر باليي هم سر شم. كس نبايد به ما انتقاد كند يعني اين كه همه بايد از ما اطاعت كنيد و هيچ

  نامه به آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد ذبح در مني

مضمون اين نامه چيست؟ آيا به اين نامـه ترتيـب           . ايد اي به آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد ذبح در مني نوشته            حضرتعالي گويا اخيراً يك نامه    
  اثر داده شد يا نه؟

ي فقهاي اهل سنت، ذبح در خارج از منـي را مجـزي    همه. ا در حج دارند، مشكل ذبح در مني است     هاي م  يكي از مشكالتي كه حاجي    
. اما مطابق روايات شيعه، ذبح بايد در منـي صـورت گيـرد         . گاه است  هاي مكه قربان   ي كوه   همه» .جبال مكه كلها منحر   «: گويند  دانند و مي    مي

پيشنهاد من اين . آورد ده است در خارج از مني و اين يك مشكلي براي شيعيان به وجود ميها را بر گاه ي قربان ولي فعالً دولت سعودي همه
  .گاه بهداشتي در مني ايجاد كنند كه شيعيان در مضيقه نباشند بود كه با دولت سعودي صحبت شود كه يك قربان

ي آن فراهم نشد و  ، كه البته زمينه1375ال خواهند به مكه مشرف شوند در س جمهور وقت، مي   وقتي من شنيدم كه آقاي هاشمي، رئيس      
مشرف نشدند، من يك نامه به ايشان نوشتم كه با دولت سعودي صحبت شود كه يا خودشان و يا اجازه دهند كه ايران يك مذبح بهداشـتي                       

انه منتقل كنند و در جايي براي       ها را پس از ذبح بتوانند به سردخ        اين مذبح بهداشتي و مدرنيزه هم باشد، كه گوشت        . ي مني بسازد    در منطقه 
بـين   شود كه مردم هم نسبت به دولت ايران و هم نسبت به دولت عربـستان خـوش   اين باعث مي  . چارگان مورد استفاده قرار گيرد      فقرا و بي  

ا براي آقاي هاشمي من اين نامه ر. خورد و بار سياسي هم ندارد ي خداست و به جايي هم برنمي شوند و يك خدمتي به مردم و زائران خانه
ي كـار فـراهم       ي شما براي ايشان فرستاده شد كه زمينه         بعد ايشان جواب دادند كه ما با سفير ايران در عربستان تماس گرفتيم و نامه              . نوشتم
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لين سـعودي   بعداً شنيدم در سال بعد كه ايشان عمره مشرف شدند، موضوع را به مسؤو             . گيري شود  شود تا اين پيشنهاد در مالقات سران پي       
  .2ولي ظاهراً تا حال اقدامي نشده است. سپس به آقاي خاتمي نيز كه اخيراً مشرف شدند، همين موضوع را نوشتم. 1تذكر دادند

  جمهوري  پيام تبريك به مناسبت انتخاب آقاي خاتمي به رياست

. يي انتخاب شدند، پيام تبريكي براي ايشان فرستاديدجمهوري كه با رأي باال حضرتعالي پس از پيروزي جناب آقاي خاتمي در انتخابات رياست
اي در اين رابطه به نظر حـضرتعالي         اگر نكته . اي هم در جامعه داشت     ايد كه بازتاب گسترده    در اين پيام، حضرتعالي نكات مهمي را يادآور شده        

  .رسد، بفرماييد مي

بـراي آقـاي هاشـمي هـم كـه بـه       . دادم ند، معمـوالً پيـام مـي    شـد   جمهـوري انتخـاب مـي       من قبالً هم براي افراد ديگري كه به رياست        
اصـطالح    جمهوري انتخاب شدند و به      ي اول براي رياست     وقت كه آقاي هاشمي در دوره       آن. جمهوري انتخاب شده بودند، پيام دادم       رياست

اي، البته به صورت نامـه،       مي هم جواب محترمانه   و آقاي هاش  . يعني تلگراف زدم  . ما هم تازه از كار بركنار شده بوديم، براي ايشان پيام دادم           
  .3براي من فرستاده بود كه متن تلگراف من و جواب ايشان اآلن موجود است

جمهوري هم كه به انتخاب آقاي خاتمي منجر شد، سؤاالتي از من شده بود كه آن را جواب دادم و در آن، مردم را        در انتخابات رياست  
آقاي خاتمي هم كه انتخاب شدند، به نظرم رسيد با توجه به تجارب گذشته، تذكراتي به ايشان بدهم                  . 4ردمبه شركت در انتخابات دعوت ك     

بـه  . نظـر كـردم     ها صرف   آن  البته چهار پنج بند ديگر هم قصد داشتم اضافه كنم كه از             . و همين پيام را كه ده بند داشت، براي ايشان فرستادم          
در ايـن  . ترسم كه باعث شود يك وقت انقـالب بـه طـور كلـي از بـين بـرود           ايي كه آقايان دارند، مي    ه كاري نظر من، بعضي از اين مالحظه     

مـردم هـم   . كنـيم   اما ما متأسفانه مردم را بيگانه و نامحرم حساب مي         . ي تبليغات منفي، مردم خودشان را نشان دادند         رغم همه   انتخابات، علي 
تـوانيم مـردم را       مـا نمـي   . آورنـد   ها را مردم بر سر كار مي        ي اين   همه. الب مردمند، نه مسؤولين   زيربناي انق . دانا هستند و هم نامحرم نيستند     

دنياي امروز، دنيايي نيست كـه بتـوان بـا اسـتبداد بـر      . ناديده بگيريم و هر طور دلمان خواست تصميم بگيريم و خودمان را قيم مردم بدانيم  
هاي مشروع مـردم را انجـام داد و          كاري نكرد و خواست    بايد مالحظه . شود   زمان نمي  شد، در اين    اگر يك روزگاري مي   . مردم حكومت كرد  

اوالً رأي بـه  . مردم را در جريان امور گذاشت و اين رأي بااليي هم كه مردم به آقاي خاتمي دادند، قطعاً رأي به شخص آقاي خـاتمي نبـود      
ع اعتراض به وضع موجود و مخالفت با انحصار و استبداد بود و به همين جهـت                 ي ايشان بود و ثانياً يك نو       شده هاي اعالم   شعارها و برنامه  

توقعـات مـردم از آقـاي خـاتمي         . طور بود   من در اين پيام، از رأي مردم به عنوان يك انقالب عليه وضع موجود ياد كردم و واقعاً هم همين                   
كـاري   كـاري و مجاملـه      مردم پاسخ مثبت بدهند و بخواهند با محافظـه        چه ايشان نتوانند به انتظارات و توقعات          بسيار زياد است و اگر چنان     
به نظـر مـن، اآلن      . شود كه پس از مدتي نه چندان طوالني، مردم مأيوس، و به طور كلي از روحانيت زده بشوند                   بگذرانند، اين امر باعث مي    

  .5گذاريم دوران حساسي را پشت سر مي
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  الي دادند؟جناب آقاي خاتمي چه پاسخي به پيام حضرتع

فقط آقاي سراج را به عنوان تشكر فرستادند و ايشان گفتند اين را جواب حـساب كنيـد و مـن گفـتم البتـه                         . ايشان جواب كتبي ندادند   
كه آقاي هاشمي جواب تلگراف مرا دادند؛ منتها با قدري تأخير و به صـورت نامـه، كـه در آن هـم تـأملي          جواب نوشته، نوشته است؛ چنان    

  .است

  ي استقالل حوزه و حفظ حريم مرجعيت  اي درباره به آقاي خامنهپيام 

اهللا  اي با هم داريد؟ گويا مدتي قبل حضرتعالي پيامي توسط آيـت          اي چگونه است؟ آيا ارتباط و يا مكاتبه         ارتباط حضرتعالي اكنون با آقاي خامنه     
  .تري بفرماييد  بيشدر اين ارتباط، اگر امكان دارد توضيح. مؤمن براي ايشان فرستاده بوديد

به جز پيامي كه من به مناسبت رهبري ايشان فرستادم و نيز پيام تسليتي كه به مناسبت فوت مادر ايشان ارسال كردم، دو پيغام ديگر هم                  
  .ام براي ايشان داشته

ايـشان نوشـتم و بـه    ي مختـصر بـه     بود كـه يـك نامـه   1371يكي پس از حمله به بيت من و غارت دفتر و حسينيه و آرشيو در بهمن        
  .1اهللا سيد جعفر كريمي فرستادم، كه از طرف ايشان جواب داده نشد ي آيت وسيله

كنند و به يك شكلي با حيثيت مرجعيـت و مراجـع              اي را مطرح مي     ديگري هنگامي بود كه من ديدم آقايان دارند مرجعيت آقاي خامنه          
اي  دانستند كه آقاي خامنه و چون مي  » .تمام مراجع بايد مطيع رهبري باشند     «: فتند خود گ   آقاي هاشمي رفسنجاني در سخنراني    . كنند  بازي مي 

خواستند با استفاده از قدرت سياسي، ايشان را به عنوان مرجـع اعـال و منحـصر بـه فـرد معرفـي كننـد و ديـدم                              در عداد مراجع نيست، مي    
ي سياسي دارد و دارنـد ديـن و مرجعيـت             شان است و خالصه جنبه     ههاي متملقانه و خالف عقيد     كنند، تعريف   هايي كه از ايشان مي     تعريف

كنند و سپاه و اطالعات روي اين موضوع اصرار دارنـد و مبلغـين را در منـاطق مختلـف وادار                       شيعه و حوزه را فداي سياست خودشان مي       
ام حجت به اطالع ايشان برسـانم كـه شـما در            روي اين اصل من خواستم اين مطلب را به عنوان اتم          . كنند كه فقط ايشان را معرفي كنند        مي

اهللا اراكي در قيد حيات و در     وقت هنوز آيت    آن. ي مرجعيت را بگذاريد قداستش محفوظ باشد        اما قضيه . رأس مملكت هستيد، حاكم هستيد    
. اي فرستادم  براي آقاي خامنه  توسط آقاي مؤمن   12/8/73 تنظيم كردم و در مورخه       21/4/1373من يادداشتي را در مورخه      . بيمارستان بودند 

بند هفتم اين يادداشت را كه مربوط بـه مرجعيـت اسـت             «: آبادي هم با ايشان برود، ولي بعد ايشان گفت           بنا بود آقاي طاهري خرم     لالبته او 
بـاألخره  » .ن اسـت  اصالً قسمت مهم پيام من همي     «: من گفتم » .كند  حذف كنيد، چون ايشان در فاز مرجعيت است و اين مطلب را قبول نمي             

باشـد،    ي خود من مي     اما آقاي مؤمن گفتند چون اين مطلب مطابق عقيده        » .اي ندارد، مرا معذور بداريد     دانم فايده   چون من مي  «: ايشان گفتند 
اي و  قاي خامنهزاده، معاون اطالعات در بخش روحانيت كه راجع به مرجعيت آ من اين پيام را همراه با نوار سخنراني آقاي فالح. برم من مي 

ي روحانيـت كـه عليـه      آقاي حسينيان، جانشين دادستان دادگاه ويژه    ي سخنراني  عليه من و بعضي مراجع صحبت كرده بود، به همراه نوشته          
جا بـا آقـاي حـسينيان صـحبت كـرده بـود و                كه در آن  » سرگذشت قلم «اهللا ميثمي به نام      ي آقاي مهندس لطف     من صحبت كرده بود، و نامه     

اي هم با ما موافق بوده است و اگر ايشان مخالف بود ما را توبيخ                 نيان گفته بود كه ما به دفتر آقاي منتظري كه حمله كرديم آقاي خامنه             حسي
ي مدرسين حمله شده بـود كـه چـرا بـه              اي كه توسط ايادي اطالعات منتشر شده بود و در آن به جامعه             ي ده صفحه    كرد، و نيز يك نامه      مي

هـا   من يك نسخه از مجموع ايـن . اند كه اين نامه اآلن پيش من هست از مرجعيت، آقاي مؤمن و آقاي طاهري اسم مرا هم بردههنگام بحث   
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محورهاي يادداشتي كه من نوشته بودم، اين است كـه مـتن آن را              . اي بدهد   را در يك پاكت گذاشتم و دادم به آقاي مؤمن كه به آقاي خامنه             
  .1خوانم براي شما مي

، گفتند ايـادي مـن   »...هرچند ايادي شما تالش كنند    «جا كه رسيدم      به اين . ها را براي ايشان شرح دادم       ي اين   من همه : ي مؤمن گفتند  آقا
آقاي مؤمن گفتند وقتي من مضمون اين پيـام  . زاده كه راجع به مرجعيت شما صحبت كرده     چه كسي است؟ گفتم مثالً همين نوار آقاي فالح        

اي   بعد از چند وقت آقاي مؤمن به من گفتند آقاي خامنه          . دهم   براي ايشان گفتم، ايشان گفتند خوب من بعداً جواب مي          را حدود نيم ساعت   
اهللا  بله، يك جواب ايشان دادند و آن اين كه بعد از فـوت آيـت  . جواب پيام شما را ندادند؟ گفتم چيزي كه تاكنون به دست ما نرسيده است          

دهي كرده و عليه من شعار دادند و براي تعطيل كردن درس              آميز كردند و به دنبال آن، افرادي را سازمان         تحريك  اراكي، ايشان يك سخنراني   
  .ام جا را شكستند و شاگردان مرا تهديد كردند كه تفصيل آن را قبالً بيان كرده به حسينيه هجوم آوردند و تريبون و وسايل آن

  جريان خاوه چه بوده است؟

جمعي گفتند مربوط به آب و هواسـت  . در اثر گرماي زياد قم سخت مريض شدم و استعمال دارو اثري بر من نداشتدر يك تابستان،  
باشد، باغي را  باألخره در خاوه كه در حوالي قم مي. دو سه جا را در كرج و دماوند و اطراف قم پيشنهاد كردند. و دو سه ماهي به ييالق برو

ي اطالعـات     در اين بين از ناحيه    . پيدا كردند كه رايگان در اختيار ما گذاشتند و بحمداهللا حالم هم خوب شد             متعلق به يكي از افراد خير قم        
اي كـه موجـب      به خاوه آمده بودند و از مردم سؤال كرده بودند اين آقا كيست كه باغش را در اختيار فالني گذاشته و چرا گذاشته، به گونه                        

  .ه بودرعب و وحشت و ناراحتي صاحب باغ شد

  .لطفاً جريان اشغال پناهگاه را هم توضيح بفرماييد

با اين كه . ي سپاه يك پناهگاه كوچك متصل به بيت من ساخته بودند كه البته زمين آن مال سپاه بود                  باران صدام، از ناحيه    هنگام موشك 
 به بيت مـن شـده بـود، در روز           71اي كه در بهمن ماه       لهتوانستند آن را مطالبه كنند، ولي چند ماه پس از حم            كليد آن در اختيار ما بود و مي       
چه بعداً معلـوم      سب آن حي من جدا نمودند و بر         ي ديوار از خانه     كنند و سپس آن را به وسيله        جا را اشغال مي     روشن از ديوار باال رفته و آن      

يكي از دوستان روزي در اتاق من مطلبـي را          . كنند جا براي استراق سمع شنودگذاري مي       شد، چون نزديك اتاق و منزل ما بوده است، در آن          
قبل . اند و عين صدايش را هم براي او گذاشته بودند          گفت و بعد پيغام داد كه در تهران، ضمن بازجويي از او، آن مطلب را به رخ او كشيده                  

جا سعيد    م، ولي عذر آوردند و پس از اشغال آن        ي ما شده بود بخري      از اشغال، چند مرتبه پيشنهاد كرده بوديم پناهگاه مزبور را كه جزو خانه            
  .2جمهور بود نوشت، ولي ترتيب اثري داده نشد ي مختصري به آقاي هاشمي رفسنجاني كه آن موقع رئيس هم نامه

  مرجعيت شورايي يا شوراي افتا

 توجـه بـه گـسترش علـوم و نيـز وجـود              با توجه به محدود بودن توان و اطالعات افراد و با          .  بحث مرجعيت مطرح است     اين روزها در حوزه   
هـا مرجعيـت شـورايي،     ي لغزش و خطا در يك فرد نسبت به يك شورا، و نيز ظهور مسائل مستحدثه و نوظهور در جهان اسـالم، بعـضي     زمينه

صورت شـوراي افتـا     لطفاً بفرماييد نظر حضرتعالي به طور كلي نسبت به مرجعيت شورايي به             . كنند  هاي تخصصي را مطرح مي     ويژه در رشته    به
  توانند از چنين شورايي تقليد كنند يا خير؟ چگونه است؟ آيا چنين شورايي نسبت به فرد از خطا و لغزش دورتر نيست؟ آيا مردم مي

                                                
  253ي  پيوست شماره 1
  245ي  پيوست شماره 2
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چه شورايي باشـد كـه روي معيـار صـحيح و جريـان                ولي اگر چنان  . البته تاكنون سيره بر اين بوده كه مرجعيت به صورت فردي باشد           
شده هستند با هم بنشينند يك شورايي داشته         يعي درست شود، يعني واقعاً علمايي كه از نظر علمي و از نظر تعهد و تقوا شناخته                عادي و طب  

نظر هم باشد    جا اگر اختالف    جا مطرح بشود و واقعاً با مشورت يكديگر در مسائل نظر بدهند و طبعاً در آن                 باشند و مسائل مورد اختالف آن     
را مبنا قرار دهند و يا نظرهاي مختلف را ذكر نمايند و آن را براي مردم مطرح كنند، اين امر اقرب الي الواقـع خواهـد بـود و                             احوطاً ألقوال   

  .كند بسا حل مي خيلي از مشكالت را هم چه

هد گفتند كـه حكـم      ولي اگر فرضاً ده نفر مجت     . شود عمل كرد    در صورتي كه يك مجتهد فتوا بدهد، مي       . تقليد از شورا هم اشكال ندارد     
فتواي فقيه مجتهد، طريق الي الواقع      . توان گفت حجيت ندارد؟ ما براي فتواي فقيه موضوعيت كه قائل نيستيم             وقت آيا مي    خدا اين است، آن   

اگـر  . در حقيقت راه علم مردم، فتواي مجتهدي است كه اين راه را رفته و بر اساس كتاب و سنت اين فتـوا را اسـتنباط كـرده اسـت                            . است
نظيـر تـشكيل   . آورد تري مـي  چه ده نفر فقيه روي يك مسأله نظر بدهند و نظر آنان هماهنگ و موافق باشد، طبعاً وثوق و اطمينان بيش      چنان

ما به عنوان مرجع تقليد به عنوان يك قطبـي كـه            . شوراي پزشكان براي تشخيص يك بيماري و طريقيت اين براي كشف واقع زيادتر است             
گرفتـه  ) عـج (طور نيست كه بگوييم فتـوا را از امـام زمـان               مرجع تقليد هم اين   . كنيم  كنند، نگاه نمي    هاي خودشان نگاه مي    بدراويش به قط  

كند و نظر خودش      واقعش اين است كه فقيه از كتاب و سنت احكام را استنباط مي            . گويند  هايي است كه بعضي از عوام مي       اين حرف . است
ي باال از نظر علم و تقوا قرار دارند در يـك   باشند و در رده ر مجتهد و فقيهي كه در مظان مرجعيت و اعلميت مي      حاال اگر ده نف   . گويد  را مي 
مثل اين كه در يك مسأله، يك خبر        . ها موضوعيت هم ندارد، بلكه طريقيت دارد        آن  تر است و نظر       اي نظر بدهند، قطعاً به واقع نزديك        مسأله

و باألخره چون فقه داراي     . آورد تا يك خبر صحيح      تري مي    صحيح، كه ده خبر صحيح براي انسان وثوق بيش         صحيح داشته باشيم يا ده خبر     
باشد، لذا اگر  تواند اعلم باشد و بعضي مواقع تشخيص اعلم نيز دشوار مي   ي خاصي مي    هاي زيادي است و غالباً هر كسي در يك رشته          رشته

  .تر است ر و فتاواي آنان به حق نزديكت مجمعي از بزرگان فقها تشكيل شود، مطلوب

نـه ايـن كـه حكومـت و        . ولي اين نكته را هم بايد توجه داشت كه افراد واجد شرايط واقعاً خودشان بيايند و شورايي تـشكيل بدهنـد                    
قاللي شـوراي تحميلـي كـه از خـودش اسـت     . قدرت بيايد چند نفر را كه مطابق سياست خودش است، جمع كند و اسمش را شورا بگـذارد  

ي دارنـد و تحـت تـأثير هـيچ قـدرتي            مجتهديني كه از خودشان استقالل رأ     ولي اگر واقعاً    . نداشته باشد، بر خالف استقالل مرجعيت است      
نيستند تفاهم كنند و يك شوراي فتوايي درست كنند، چيز مفيدي خواهد بود و اگر تشكيل شوراي فقها ميسر نشود، با توجه به اين كـه در                           

جاسـت هـر فقيهـي در يـك رشـته از       ها بـسيار مـشكل اسـت، بـه     آن ي  فقه و كثرت مسائل مستحدثه تخصص يك فقيه در همه    اثر تكامل   
هـاي گونـاگون     هاي فقهي متخصص شود و در هر رشته به متخصص آن رشته مراجعه شود؛ نظير علم طب و ساير علوم كه به رشـته                        رشته

  .اند تقسيم شده

  يت شيعهآزادي اجتهاد و استقالل مرجع

  .تري در اين زمينه بفرماييد جاست حضرتعالي توضيح بيش اكنون كه سخن به مرجعيت شيعه كشيده شد، به

ي مسلمانان براي ياد گرفتن احكام خدا و دستورات اسالمي به اصـحاب آن حـضرت و پـس از                 ، توده )ص(پس از رحلت پيامبر اكرم      
تدريج فتوادهندگان در هر عصر و زمان زيـاد           نمودند و به    كردند و به فتواي آنان عمل مي       صحابه به اهل اطالع از احكام اسالمي مراجعه مي        

: ي معـروف اهـل سـنت       ها بود مذاهب چهارگانه     آن  ي    شدند و مذاهب گوناگون پديد آمد و همه كم و بيش مقلد و پيرو داشتند و از جمله                 
كردنـد    و ساير امامان خويش مراجعه مي     ) ع(ز رسول خدا به اميرالمؤمنين      مذهب پس ا   ولي مسلمانان شيعه  . حنفي، مالكي، شافعي، و حنبلي    

اهللا   عجـل (عصر    دادند و پس از غيبت حضرت ولي        و امامان شيعه نيز شيعيان بالد اسالمي را به اهل فقه و حديث از بزرگان شيعه ارجاع مي                 
ي عقـالي     كردنـد و سـيره      ه فقهاي عادل از شيعه مراجعه مي      شيعيان ب ) ع(بر حسب دستور آن حضرت و ساير امامان         ) تعالي فرجه الشريف  
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زيرا سيره و روش عقال چنين است كه جاهل هر فني به متخـصص و كارشـناس آن فـن مراجعـه                      . جهان نيز بر صحت اين امر داللت دارد       
القـادر  «تـا ايـن كـه در زمـان          . نمايند  ها را از كتاب و سنت و عقل استخراج مي           آن  باشند كه     هاي احكام اسالمي مي    كند و فقها كارشناس     مي
هـاي   بود، تصميم گرفته شد از كثرت مذاهب گوناگون كه موجب تـشنجات و درگيـري              ) ره(ي عباسي كه معاصر سيد مرتضي        ، خليفه »باهللا

 اهل هـر مـذهب كـه        ي خليفه اعالم شد     بر اين اساس، از ناحيه    . ها را محدود نمايد     آن  شد جلوگيري شود و       ي اسالمي مي    مذهبي در جامعه  
از مذاهب گوناگون اهل سنت، طرفداران چهار       . باشد  صد هزار دينار به خليفه بدهند، آن مذهب آزاد و رسمي و مورد شناخت حكومت مي               

ي مـذاهب را از رده خـارج    ها مبلغ مذكور را پرداختند و رسمي شمرده شدند و بقيـه  آن مذهب حنفي، مالكي، شافعي، و حنبلي، هر يك از       
بـرده را بپردازنـد تـا        شد، اصرار داشتند كه شيعيان نيـز مبلـغ نـام            كه مرجع شيعه در آن زمان محسوب مي       ) ره(مرحوم سيد مرتضي    . ردندك

مذهب شيعه نيز رسمي شمرده شود و خود ايشان حاضر شدند كه مبلغ هشتاد هزار دينار آن را خودشان بدهند، به شـرط ايـن كـه بيـست                             
. البته از نظر سياسي خوب بود مذهب شيعه رسمي شـمرده شـود            . ولي شيعيان قبول نكردند   . ي شيعيان بپردازند    را بقيه  مانده هزار دينار باقي  

ولي از نظر ديگر، چون مـذاهب رسـمي مـذاهب دولتـي             . يافتند  شد نجات مي    زيرا شيعيان از فشارهايي كه بر آنان در بالد اسالمي وارد مي           
  .داد يعه و مرجعيت شيعه استقالل و هويت واقعي خود را از دست ميشدند، در نتيجه مذهب ش محسوب مي

  :ضمناً، دو تفاوت ديگر بين مذاهب اهل سنت و بين مذهب شيعه وجود دارد

ولـي از   . اجتهاد علماي آنان بايد در چهارچوب مذاهب چهارگانه باشد        . از نظر اكثر اهل سنت، اجتهاد مطلق ديگر روا نيست          .1
باشد و مقيد بـه مـذهب خاصـي           علماي سنت، چهارچوب اجتهاد، كتاب خدا و سنت و حكم عقل مي           نظر شيعه و برخي از      

 .نيست

حنيفه مثالً براي مقلدين او حكم واقعي خداوند در          گونه كه فتواي ابي    بدين. اند بسياري از علماي سنت قائل به تصويب شده        .2
ولي از نظر علمـاي     . گويند  مي» مصوبه« به اين دسته از علما،       .باشد؛ حكم خدا واقعيتي غير از مضمون فتوا ندارد          حق آنان مي  

شيعه و برخي از علماي سنت، فتواي مجتهد طريق و راه است براي رسيدن به واقع و ممكن است راه اشتباه و مجتهد خطـا                         
. حجـت اسـت   كرده باشد و واقعيت حكم خدا غير از مضمون فتوا باشد؛ ولي تا زماني كه كشف خالف نشده، از نظر عمل                      

. شود مانند نظر يك پزشك متخصص كه ممكن است اشتباه باشد، ولي باألخره چون موجب وثوق است، مورد عمل واقع مي               
 .مگر اين كه اشتباه او ثابت گردد

نه كـه افـراد متعهـد    گو تا زمان ما، پيوسته جريان اجتهاد و افتا و تقليد در شيعه برقرار بوده؛ بدين              ) السالم  عليهم(و باألخره از زمان ائمه      
ي آنان به آن كه       نمودند و با تعدد مجتهدين و در دسترس بودن همه           براي ياد گرفتن احكام اسالمي به مجتهد عادل صاحب فتوا مراجعه مي           

س، كه در ساير نيازهاي اجتماعي تخصصي نيز بـا تعـدد متخـصص و كارشـنا                 كردند، چنان   به اعلم بودن از ديگران مشهور بوده مراجعه مي        
  .نمايند، مگر اين كه به او دسترسي نداشته باشند عقالي جهان به آن كه باالتر و واالتر باشد مراجعه مي

رواياتي كـه از امامـان معـصوم مـا          . اند هم شيعه و هم سني اجتهاد داشته      . اصل اجتهاد، موضوعي است كه هميشه در اسالم بوده است         
اند، در رابطـه بـا اجتهـادي اسـت كـه در اهـل سـنت         ها تمسك كرده آن  شده و اخباريين ما به در مذمت اجتهاد و رأي وارد   ) السالم  عليهم(

اند و مدرك آنان حديثي است بـدين مـضمون    كرده معمول بوده كه به آراي استنباط شده از راه قياس و استحسانات و مصالح ظني عمل مي          
» كنـي؟   اگر قضاوتي پيش آمد به چه قـضاوت مـي         «: ه يمن بفرستند، فرمودند   خواستند معاذ بن جبل را ب       هنگامي كه مي  ) ص(كه پيامبر خدا    

» اگر در كتـاب و سـنت نيـافتي؟   «: فرمودند» ).ص(به سنت رسول خدا    «: گفت» اگر در كتاب خدا نيافتي؟    «: فرمودند» .به كتاب خدا  «: گفت
امامـان مـا    . انـد  مدرك حجيـت اجتهـاد و رأي قـرار داده         اين حديث را اهل سنت،      . كنم رأي خود را بيابم      كوشش مي » .اجتهاد رأيي «: گفت

) ص(كنند و آن بزرگواران وارث علـم رسـول خـدا              ولي شيعيان از امامان خود پيروي مي      . اند گونه اجتهاد مبارزه كرده     با اين ) السالم  عليهم(
كليات و قواعد را القا كنـيم و بـر شماسـت كـه              نقل شده، بدين مضمون كه بر ماست        ) عليهماالسالم(باشند و از امام صادق و امام رضا           مي
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پس اجتهاد شيعه از قبيل تطبيق كليات بر مـصاديق اسـت و مـدرك آنـان كتـاب و سـنت پيـامبر و ائمـه                           . ها استخراج نماييد    آن  فروع را از    
در هر  . د يك امر عقاليي طبيعي است     گونه اجتها   اين. گونه اجتهاد را اخباريين نيز الزم است بپذيرند         و حكم عقل است و اين     ) السالم  عليهم(

چـه اخبـاريين بـر     پـس آن . كننـد  ها را بر مصاديق تطبيـق مـي      آن  رسانند و مردم در مقام عمل،         گذاري معموالً كليات را به تصويب مي        قانون
 اين قبيل اجتهـادي كـه مـا    اند، پاسخ آن اين است كه كنند كه اجتهاد مربوط به اهل سنت است و ائمه آن را مذمت كرده         اصوليين اشكال مي  

داريم ضروري است و غير از اجتهادي است كه در اهل سنت معمول است و باألخره اجتهاد اجماالً بين شيعه و اهـل سـنت معمـول بـوده                             
  .است

ست و  ي اعصار به فكر عظمت شيعه و حفظ كيان آن بوده ا             مقام مرجعيت در شيعه، همواره يك مقام مستقل و وااليي بوده كه در همه             
اگـر حكومـت بخواهـد در ايـن مـسائل      . انـد  ها وابسته نبـوده  آن اند و از نظر مالي نيز به    فروخته  هاي روز نمي    گونه خويش را به قدرت      هيچ

لذا ممكن است براي حفظ    . ها هم كه معصوم نيستند و در جايگاه قدرت قرار دارند            كند و حكومت    ي سياسي پيدا مي     دخالت كند، يك جنبه   
ي شيعه بوده اسـت كـه    هاي علميه خورد و اين از افتخارات حوزه   د به نام دين كارهايي بكنند كه در نتيجه ضرر آن به مذهب مي             قدرت خو 

اند مرجعي را به مـردم معرفـي كننـد، تـازه مـردم بـه او بـدبين         خواسته ها مي اند و حتّي اگر حكومت ها نبوده ي حكومت  زير كنترل و سلطه   
اهللا حكيم مراجعه كنند، مردم تـازه بـه    اهللا بروجردي كه دربار شاه عنايت داشت كه مردم به مرحوم آيت   فوت مرحوم آيت  بعد از   . اند شده  مي

اهللا   اي كـه از قـدرت مرجعيـت آيـت           اما شـاه بـا تجربـه      . اهللا حكيم در اين تصميم دخالتي نداشت        قضيه بدبين شدند؛ با اين كه مرحوم آيت       
  .خواست مرجعيت را به خارج از كشور منتقل كند ايران رقيب و مزاحمي نداشته باشد، لذا ميخواست در  بروجردي داشت، مي

از نظر شيعيان، مرجـع بايـد تيزهـوش باشـد،           . گرمي شيعيان بوده است    فتواي مرجعيت شيعه هميشه به عنوان آخرين اميد و باعث دل          
واقعاً محبتش در دل مردم باشـد و ايـن از افتخـارات شـيعه               . فريب دهند ها و صاحبان قدرت نتوانند او را         شجاع باشد، مستقل باشد، گروه    

هـا را اداره     اين سهم امامي كه ما داريـم و بـا آن حـوزه            . اند ها از آن محروم بوده      در حالي كه فقهاي سنت با وابسته شدن به حكومت         . است
كنند و به همين جهت، استعمارگران هم از علما و            خود را اداره مي   ي    هاي علميه   هاي دولتي حوزه   ها با بودجه    آن  . كنيم، اهل سنت ندارند     مي

  .تري دارند  كه متكي به مردم هستند، هراس بيش هاي علميه حوزه

هم كه يكي از افتخارات ماست، كه به رهبري ايشان اين انقالب به پيروزي رسـيد و خـود دولـت و حكومـت                        ) ره(حتّي مرحوم امام    
  .ها مانند سابق محفوظ بماند د كه استقالل حوزهتشكيل دادند، عنايت داشتن

ي الهي خويش را  آمد، با فتواي صريح يا حكم يك مرجع معروف، آنان وظيفه         هايي كه در قرون گذشته براي شيعيان پيش مي         در بحران 
  .انستندد االطاعه مي و الزم) اهللا تعالي فرجه الشريف عجل(عصر  چون او را جانشين حضرت ولي. يافتند روشن مي

ي انگلـستان بـود، يـك حكـم نـيم سـطري مرحـوم                 در داستان معروف انحصار تنباكو كه يك قرارداد اقتـصادي اسـتعماري از ناحيـه              
حتّي در دربار و اندرون شاه قاجار نيز نفوذ پيدا كـرد و قـرارداد بـا شكـست      ) مقامه اهللا اعلي(العظمي آقاي حاج ميرزا حسن شيرازي         اهللا  آيت

ولـي بـا نفـوذ      .  در زمان خود ما با اين كه بسياري از علما در مقابل حكومت پهلوي قيام كردند، ليكن موفقيت كامل پيدا نشد                     و. مواجه شد 
ي شجاعت و قاطعيت و استقامت ايشان بود، قواي تا دنـدان مـسلح رژيـم                 معنوي مرحوم امام خميني كه ناشي از مقام مرجعيت به ضميمه          

 قـانون اساسـي،   107ن بر شمشير پيروز شد و انقالب اسالمي به پيروزي رسيد و بر اين اسـاس، در اصـل         اصطالح ايما   شكست خورد و به   
ولي پس از بازنگري كه پس از رحلت مرحـوم امـام بـه تـصويب رسـيد، قيـد       . نخست در رهبر منتخب خبرگان، مرجعيت او قيد شده بود   

ي قلبي مردم را كه طبعاً نـسبت بـه           جعيت و رهبري ديني جدا شد و پشتوانه       مرجعيت القا شد و در حقيقت، رهبري نظام به طور كلي از مر            
دشمنان اسـالم و اسـتقالل      . مقام مرجعيت ديني وجود دارد، از دست داد و به صورت يك نهاد دولتي خالص جداي از رهبري ديني درآمد                   

ولي كار مهمي از آنـان سـاخته        . عيف اين مقام بودند   كشور كه به عظمت و نفوذ معنوي مقام مرجعيت شيعه پي بردند، همواره در صدد تض               
ي طبقات مورد احترام خاصي بودند و حتّي در رژيم سـابق نيـز پـس از بازداشـت مرحـوم امـام، مقـام                           مراجع تقليد همواره نزد همه    . نبود
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رفـت حـامي مقـام        انتظـار مـي   ولي متأسفانه در حكومت اسـالمي كـه         . مرجعيت ايشان سبب شد كه جرأت نكنند به ايشان آسيبي برسانند          
ي دفـاع از رهبـري سياسـي، مقـام      باك، به بهانـه   هاي فشار بي    ي گويندگان و نويسندگان و راه انداختن گروه         مرجعيت ديني باشد، به وسيله    

 دهند، به دسـت  توانستند انجام كردند نمي مرجعيت تحقير و حريم آن شكسته شد و عمالً كاري را كه دشمنان اگر ميلياردها تومان خرج مي          
  .آقايان انجام شد

  تعيين مرجع توسط حكومت يا مردم؟

ي خبرگان، كه بالفاصله پس از رحلت مرحوم امام تشكيل شد، قيد مرجعيت را ناديده گرفتند، ولي پـس از    باألخره با اين كه در جلسه     
ارجه در صدد برآمدند مقام مرجعيت و افتا را نيز بـه            ي جمعه و مسؤولين اطالعات و سپاه و وزارت خ          اي و از جمله برخي از ائمه        آن، عده 

ي قضائيه بود، بيش از همه اين موضوع را تعقيب كرد و در بالد مختلف                 رهبر منتخب اعطا نمايند و در اين زمينه، آقاي يزدي كه رئيس قوه            
اهللا خـويي، آقـاي حـاج سـيد احمـد             م آيت پس از رحلت مرحو   . كرد و بر تقليد از ايشان اصرار داشت         كشور، مرجعيت ايشان را عنوان مي     

ي مراجـع موجـود را        ي خويش در زينبيه، ايشان را متعين براي مرجعيت شيعه معرفي كرد و همـه                ي نماز جمعه   فهري در سوريه، در خطبه    
اجتهـاد ايـشان، در   هاي جمعـي از علمـا در رابطـه بـا اصـل       ي نوشته ي ايشان به زبان عربي، به ضميمه    ي نماز جمعه    ناديده گرفت و خطبه   

ي ايران در هند و پاكستان، ايشان را در عـرض            ، چاپ و تكثير شد و مسؤولين وزارت خارجه        »وحدة المرجعيه و القياده   «اي به عنوان     جزوه
تبليغـات زيـاد بـه    اي در اين زمينه به زبان اردو، با عكس آقايان و  اهللا اراكي، به عنوان مرجع معرفي كردند و جزوه   اهللا گلپايگاني و آيت     آيت

وزارت مـسؤولين   در ايـن رابطـه، يكـي از         . چاپ رساندند و بين علماي آن بالد توزيع كردند كه هر دو جزوه نزد اينجانب موجـود اسـت                  
اصرار مسؤولين وزارت خارجه بر مرجعيت ايـشان در آن بـالد            «: باشد، نزد من آمد و گفت       مند مي   خارجه كه پيدا بود به مقام رهبري عالقه       

اي نوشتم كـه ايـن امـر بـه      برد و بر اين اساس، من نامه       العمل خوبي نداشت و علما پذيرا نبودند و رهبري ايشان را نيز زير سؤال مي                كسع
يك از مسؤولين،     ي من خيلي دوستانه بود، از طرف مسؤولين مورد عتاب قرار گرفتم و در نتيجه، گفتند هيچ                  ضرر شماست و با اين كه نامه      

اهللا  پس از رحلـت آيـت  » . حق ندارند به ايشان نامه بنويسند، مگر اين كه قبالً بعضي از حواشي ايشان نامه را ببينند و كنترل كنند           حتّي وزرا، 
اي را به  ي مدرسين آقاي خامنه اند كه جامعه اراكي، برخي از مسؤولين از تهران به منزل آقاي حاج سيد مهدي روحاني آمدند و اصرار داشته       

هاي فشار را در خيابان بيمارستان، در كنار دفتـر   ها و گروه جعيت معرفي كنند و از طرف ديگر، جمع زيادي از طالب جوان و بچه        عنوان مر 
ي مدرسين كـه در       خواستند و چند نفر از جامعه       ي مدرسين همين امر را مي       ي مدرسين جمع كردند و آنان با شعار و فشار، از جامعه             جامعه

ها، هفت نفر از جامعه حاضر شدند ايـشان را   ريزي همه مقدمات و برنامه با اين. ين منظور فوراً خودشان را به قم رساندند  تهران بودند به هم   
در صورتي كه معموالً پس از رحلت       . در عداد مراجع ذكر كنند و بر اين اساس، ايشان و شش نفر ديگر به عنوان مرجع معرفي و اعالم شد                    

ي مدرسـين پـيش       بعضي از افراد جامعه   . شود تا مردم از تحير خارج شوند        ا و بزرگان يك نفر شاخص معرفي مي       ي علم   هر مرجع، از ناحيه   
اي را به عنوان مرجع معرفي كنيد، زيرا مصلحت نظـام چنـين          اند به هر قيمتي كه هست، بايد آقاي خامنه         به جامعه گفته  «: من آمدند و گفتند   

جاسـت كـه خطـر فـدا          اين» .فقط از جلسه خارج شديم    . ولي كاري از ما ساخته نبود     . مخالف بوديم ليكن من و بعضي ديگر      . كند  اقتضا مي 
ي مدرسين اين بود كه هر طرحي بايد در جلسه، اقالً به امضاي چهارده نفـر   قانون جامعه . گردد  كردن حقيقت در راه مصلحت محسوس مي      

در صورتي كـه الزم  . ايم ما با تلفن از هفت نفر ديگر كه حضور نداشتند موافقت گرفته       : آقايان گفتند . برسد تا بتوان به نام جامعه اعالم نمود       
و باألخره با اين وضع غير عادي و بـا فـشاري كـه مـا در قـم نـاظر          . عالوه برخي از آنان تكذيب كردند       به. بود همه در جلسه حاضر باشند     

اشتباه انداختند و پس از اين اعمال، برخي از افراد سـپاه و اطالعـات در               بوديم، مرجعيت شيعه را فداي اغراض سياسي كردند و ملت را به             
آوردند كه بايد ايشان را به عنوان مرجع معرفي كنيد و از ايشان مسأله بگوييد و از بيـان فتـاواي                  بالد مختلف به اهل علم و مبلغين فشار مي        

كسي مخـالف  . كردند دادند و او را گرفتار دادگاه ويژه مي زارش ميكرد عليه او گ     كردند و هر كس تخلف مي       جمعي از مراجع جلوگيري مي    
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ولي با اين رفتار سپاه و اطالعات و برخي نهادهاي ديگر، امر مرجعيت تحميل . نبود كه ايشان نيز مانند ديگران رساله و مقلديني داشته باشد
  .جريان چنين بودولي . و مبتذل شد و شايد برخي مسؤولين باال از اين كارها خبر نداشتند

رسيد كه آقاي طاهري      اي را نوشت، من به يك آقايي گفتم بعيد به نظر مي             ي مرجعيت آقاي خامنه     اهللا طاهري اصفهاني قضيه     وقتي آيت 
تان ايشان گفته بود من چه كنم؟ آقاي رشيدي، دادسـ         . او رفته بود به آقاي طاهري گفته بود       . اي را بنويسد    به اين شكل مرجعيت آقاي خامنه     

يـا ايـن كـه    . شود ننويسم جا و به من اصرار كرد كه شما بايد اين را بنويسيد و من هم ديدم نمي  دادگاه ويژه در اصفهان، چند مرتبه آمد اين       
كردند ها با فشار، بعضي از علما را وادار  اين. اش بود، با مقداري اگر و مگر يك چيزي نوشته بود    اهللا آذري قمي با اين كه خالف عقيده         آيت

دهنـد، چـه      خوانند يا به راديو گـوش مـي          را مي   راديو و تلويزيون هم كه در اختيار خودشان بود و مردم كه روزنامه            . 1كه چيزهايي بنويسند  
خوب، وقتي مرجعيتي بـه ايـن شـكل بخواهـد درسـت شـود، چـه              . دانند كه چه خبر است و اين امضاها به چه شكل گرفته شده است               مي

كنيد يا در برابر      ي خود كاري مي     ي مدرسين گفتم شما كه بر خالف عقيده         ماند؟ به چند نفر از جامعه       ها و مرجعيت مي    وزهاستقاللي براي ح  
. چون ممكن است مردم به اعتماد شما از كـسي تقليـد كننـد             . كرديد  بايد شما مخالفت خود را اعالم مي      . كاريد كنيد، گناه   خالف سكوت مي  

  .كنند و قهراً شما مسؤوليد رسين فالني و فالني هستند و اعتماد ميي مد گويند جامعه مردم مي

گونه كه حوزه پناهگاه مردم و شيعيان است، به همـان نـسبت دشـمنان       چون همان . گويم اطالعات از حوزه اطالع نداشته باشد        من نمي 
جهات باشد و اگر خطري احـساس شـد، اسـناد و            اطالعات بايد مواظب سالمت حوزه از اين        . ها نفوذ كنند   هم مترصد هستند كه در حوزه     

ي كارهاي حوزه را به دست بگيـرد و حتّـي در تعيـين                اما اين كه خودش بخواهد همه     . مدارك را در اختيار علما و زعماي حوزه قرار دهد         
ه، مـدرس معـين كنـد،       اگر اطالعات بخواهد با نفوذ در شـوراي مـديريت حـوز           . هاي حوزه دخالت كند، كار درستي نيست        مرجع و برنامه  

چند نفر از آقايان آمدند به من گفتند مـا رفتـيم بـا              . شود  دهنده به حوزه باشند، به ضرر حوزه تمام مي         ها بخواهند خط    آن  ممتحن معين كند،    
مـا  . هاسـت   ندانم، ولي كار دست آ      ايشان گفتند من هم مي    . ها در امور حوزه صحبت كرديم       آقاي استادي، مدير حوزه، راجع به دخالت اين       

ها انجام دهند، بگويند اين       آن  ي كارها را      توانيم بكنيم؟ خوب، اگر بنا شود در شوراي مديريت اسم آقاي استادي باشد، ولي همه                چه كار مي  
عات بايـد   اطال.  نباشد، اين كار درستي نيست       در حوزه باشد آن طلبه      درس باشد آن درس نباشد، اين رساله باشد آن رساله نباشد، اين طلبه            

 عمـل بكنـد؛ كارهـايي كـه در           مثالً جاسوس است، طبق وظايف خـود        به صورت يك تشكيالت جدا، اگر واقعاً تشخيص داد كه يك طلبه           
من اين مـسائل را بـراي خـودم    . كنم من نسبت به حوزه و مرجعيت احساس خطر مي. ب قانون براي آن مشخص شده، انجام دهد چهارچو

                                                
ي مفـصلي كـه در مورخـه       اهللا آذري قمي، در اين اواخر به شدت از مواضع قبلي خود اظهـار نـدامت و پـشيماني كردنـد و در نامـه                          مرحوم آيت  1
را بـه عنـوان     ) اي  آقاي خامنه (له    ي مدرسين كه معظم     ا جامعه و ام ... «: جمهور نوشتند، چنين آوردند      خطاب به جناب آقاي خاتمي رئيس      5/8/1376

زيرا با رأي تلفني و در جوي ناسـالم ايـشان را معرفـي              . يكي از مراجع سبعه معرفي كردند نيز بر خالف ضوابط شرعي و قانوني خود عمل كردند               
موجـود  ) اي  آقـاي خامنـه   (لـه     يك براي معظـم     چيز است كه هيچ   چون شرط مرجعيت دو     . ها بعداً آن را انكار كردند      شونده كردند كه برخي از تلفن    

انديشي در اين امـر حيـاتي صـحيح     اند، تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده كه مصلحت له رأي داده ي مدرسين كه به جواز تقليد معظم      جامعه... نيست
اي از    ي مدرسين عده    گيري جامعه  اتي سر داده شد و روز رأي      هاي اطالع    توسط بچه  "هم مرجعي هم رهبري   "ولي اخيراً اين شعار     ... نبوده و نيست  

ي تلـخ خـود را بـه انقـالب           ي آقاي يزدي و آقاي جنتي و يك نفر ديگر، ضربه            ها به منظور فشار بر جامعه، كه متأسفانه با تبليغات داخل جلسه             آن  
ي كاري خود را زد، كه بايد اسـتغفار          يه بايد به رهبر داده شود، ضربه      توجهي حقير هم داير بر اين كه وجوه شرع          در اين ميان، بي   . اسالمي وارد كرد  

چرا «: نويسند  العظمي منتظري مي    اهللا  ي شبانه به بيت آيت     در همين نامه است كه ايشان در اعتراض به حمله         » .موقع را محو كرد     كرده و اين فتواي بي    
اند كه شبانه قـصد      هاي اطالعاتي داده    ظمي منتظري را به دست يك مشت بچه       الع  اهللا  خصوص حضرت آيت    مقام معظم رهبري وضعيت مرجعيت، به     

... برنـد  نمايند و افراد ناصح و خيرخواه را با چشم بسته و اهانت به زنـدان مـي   تعدي به حريم مرجعيت و غارت آرشيو و ديگر اشياي ايشان را مي      
ولـي امـروز از     . من حقير هـم چيـزي نگفـتم       . اي نگفت   قدمي برنداشت و كلمه    له  ي مدرسين در دفاع و حمايت از معظم         آن روز يك نفر از جامعه     

  ».خواهم ام و معذرت مي خداي خود و پيغمبرم شرمنده
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شـاءاهللا هميـشه حـوزه و مرجعيـت           گويم كـه ان     ها مي  من اين مسائل را براي صيانت و استقالل حوزه        . ته است چون از من گذش   . گويم  نمي
ي اغراض سياسي قرار بگيرد و حوزه به صورت يك  پشتيباني براي ملت و حكومت اسالمي باشد، نه اين كه با اعمال قدرت در آن، بازيچه             

ي مدرسين    يك بار جمعي از جامعه    . يد مستقل باشند و نبايد به يك ارگان دولتي تبديل شوند          هاي علمي شيعه با     حوزه. پادگان نظامي درآيد  
ي اول به دفتر و حسينيه، نزد من آمده بودند كـه شـما بايـد     و از جمله آقايان حاج سيد مهدي روحاني، آذري قمي، و شرعي، پس از حمله              

اند و بـه مـن اهانـت     جويي كنيد كه هستي مرا غارت كرده     ايد از من دل    ن كردم آمده  من گما «: من گفتم . اي را اعالم كنيد     رهبري آقاي خامنه  
دولتي  ي مدرسين يك تشكيالت مقدس حوزوي بود، ولي متأسفانه اآلن به يك ارگان نيمه               جامعه. شما به سكوت من قانع باشيد     . شده است 

  .تأسفانه اكنون در حال تبديل شدن به ابزاري در دست حاكمان استولي م.  بايد استقاللشان حفظ شود هاي علميه حوزه» .تبديل شده است

. شـوند  ها با حاكميت هماهنگ مي  طبق اين نظريه كه هميشه يك مرجع ديني بايد در رأس حكومت اسالمي باشد، طبعاً مرجعيت شيعه و حوزه                  
  ؟ها چگونه است آن تفكيك . گردد شود و حوزه حكومتي مي يعني عمالً حكومت حوزوي مي

 ناروا در امور حوزوي مبرا باشد، ولي چون         يها زيرا هرچند رئيس حكومت از دخالت     . حوزه از حكومت جداست   . گونه نيست   نه، اين 
هاي ناروا كنند و از قداست حوزه به نفـع   حكومت كانون قدرت است، خطر اين كه ايادي او، هرچند غير مستقيم، در امور حوزوي دخالت              

تر مـردم ايـران از ايـشان     اهللا خميني كه خود در مقام مرجعيت بودند و بيش د، وجود دارد و در اين رابطه، حتّي آيت    خود سوء استفاده نماين   
ريزي و مديريت حوزه خدمت ايشان رفتـيم،   ما براي برنامه. دادند اهللا گلپايگاني ارجاع مي    كردند، بسياري از مسائل حوزه را به آيت         تقليد مي 

  .و ما رفتيم با ايشان صحبت كرديم» .اهللا گلپايگاني دمت آيتبرويد خ«: فرمودند كه

   رجب در رابطه با مرجعيت شيعه13  سخنراني

هاي ناروا در امـور حـوزه و مرجعيـت، مـن در عـين حـال سـاكت بـودم، تـا ايـن كـه پـس از انتخابـات                 ي دخالت   ي همه  با مشاهده 
در قم اين دفتر را به «: ايشان فردي را صدا زد و دفتري را به او داد و گفت        . مجمهوري، روزي در خاوه، من به منزل آقاي آذري رفت           رياست

اي   پس از حضور، آقاي خامنه    . ي مدرسين به تهران احضار شدند       پس از انتخابات، جامعه   «: سپس متوجه من شد و گفت     » .آقاي اسنادي بده  
نظر ايشان اين بوده كه چـون جامعـه را وادار كردنـد آقـاي           » .ي مدرسين مرد    ي مدرسين چگونه است؟ من گفتم جامعه        پرسيد وضع جامعه  

: آقـاي آذري ادامـه داد  . جمهوري تأييد كنند و او انتخاب نشد، پس جامعه موقعيت خود را از دسـت داده اسـت             نوري را براي رياست    ناطق
ي   ين كارهـا داريـم و از جملـه مـسأله          ي مدرسـ    اين چه حرفي است؟ مـا بـا جامعـه         «: اي از اين حرف من ناراحت شد و گفت          آقاي خامنه 

ي مدرسين تقويت     ي جامعه است و بايد جامعه      مرجع بايد يك نفر باشد و اين كار بر عهده         . هفت نفر مرجع صحيح نيست    . مرجعيت است 
: در اين دفتـر آمـده  . بدهنداند تا نظر     اند و به اعضاي جامعه داده      پس در اين رابطه، چهار نفر از اعضاي جامعه، اين دفتر را تهيه كرده             » .شود

هاي كشور نماينده داشته     ي استان   ي مدرسين حوزه دعوت شوند و ثانياً در همه          ي مدرسين منحصر در افراد خاص نباشد و همه          اوالً جامعه «
آنان حاضر نيستند   هاست كه ارزش ندارد و اگر منظور دعوت از بزرگان حوزه است،               اگر منظور دعوت از بچه    «: ام و من اشكال كرده   » .باشد

  ».ايم، طبعاً در جاهاي ديگر به ما اعتنا ندارند شركت كنند و هنگامي كه ما در قم شكست خورده

آقـاي آذري   » اي از مرجع واحد چه كـسي بـود؟          منظور آقاي خامنه  «: ها را نقل كرد، من از ايشان پرسيدم         وقتي آقاي آذري اين صحبت    
وقتـي كـه جامعـه      «: من گفتم » .ي مدرسين فقط ايشان را براي مرجعيت تعيين كنند          واستند جامعه خ  منظور ايشان خودشان بود و مي     «: گفت

» .توانند بگويند فقط يك نفر؟ بايد صبر كنند بقيه بميرند تا قهراً در يك نفـر متعـين گـردد                     اند، اآلن چگونه مي    سابقاً هفت نفر را تعيين كرده     
اگـر از بـاب     . اي از جريانات گذشته    اين بود خالصه  » .ترين اشكال همين است     مهم«:  گفتم من» .اين هم يك اشكال سوم    «: آقاي آذري گفت  

هاي فشار در بالد مختلف كشور در ايـن رابطـه بـه         ي اين امور قابل اغماض باشد، ولي فشار مأمورين اطالعات و سپاه و گروه               فرض، همه 
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گانه شـده بـود و همـين امـر باعـث و              هاي بچه  ي سياست  عيت شيعه بازيچه  زيرا به طور كلي، مرج    . اهل علم و اهل منبر قابل اغماض نبود       
  .1، و عجيب است كه چرا آقايان ديگر در اين زمينه احساس تكليف نكردند1418 رجب 13  ي من بود در سخنراني انگيزه

  ي گسترده به حسينيه، دفتر، و داخل بيت حمله

لـذا خـود مـن از     . ي اطالعات، به برخي از افراد دفتر فشار وارد آمـد             ولي از ناحيه   . مذكور، چند نوار از آن منتشر شد        پس از سخنراني  
ها را به هتاكي و نثار كلماتي ركيـك كـه شخـصيت گوينـدگان          در چند روز اول، هرچند برخي روزنامه      . تر نوار جلوگيري كردم     پخش بيش 

البته در همان زمان به محـل درس  .  مانند سابق به تدريس خود ادامه دادمداد وادار كردند، ولي در قم خبري نبود و من هم ها را نشان مي   آن  
تا اين كه در روز هفدهم رجب، جمعـي         . كردند  هايي را فراهم مي    شد و براي ايشان مزاحمت      اهللا آذري قمي در فيضيه حمله مي        مرحوم آيت 

من احـساس تكليـف     «: گفتم»  رجب چه بود؟   13   از سخنراني  دف شما ه«: از آقايان مرتبط با شوراي مديريت حوزه به منزل آمدند و گفتند           
ي الهـي   حق را بايد گفت و من به وظيفـه  «: گفتم» .العمل نشان بدهند    ممكن است جمعي عكس   «: گفتند» .ام كردم و مطلب خالفي هم نگفته     

» . هم من گرفتم و تا حال به خيـر گذشـته           شود برگرداند و جلوي پخش نوار آن را         شده را كه نمي     انجام  وانگهي، سخنراني . خود عمل كردم  
باألخره در اين ميان، عناصـري      » . انجام شود   ي شوراي مديريت حوزه تعطيل اعالم و راهپيمايي         معلوم نيست و بناست فردا از ناحيه      «: گفتند

آوري كردند و به  جاهاي ديگر جمعباك و خرابكار را از اصفهان و تهران و  هاي هتاك و بي هاي متشكل از بچه  شدند و گروه    مشغول توطئه 
هاي فـشار    از طالب جوان و محصلين و گروه        گناه مدارس را نيز اغفال كردند و يك راهپيمايي          زور و تهديد برخي محصلين و شاگردان بي       

مسجد اعظم هدايت كردنـد      را به طرف      راهپيمايي. ها مقاومت كردند   به راه انداختند و به بازار هم فشار آوردند تعطيل شود؛ هرچند بازاري            
ي شهدا و دفتر و بيت من سرازير كردند و تعـدادي از آنـان    آميز آقاي جوادي آملي، جمعيت را به طرف حسينيه     تحريك  و پس از سخنراني   

فتر شكـستند و  ها حسينيه را اشغال كردند و هرچه توانستند از اشياي حسينه و د ها و قفل دهي شده بودند، با شكستن درب   كه كامالً سازمان  
ها و كتب ادعيه و كتب علمي را نيز پاره كردند و حدود سه هزار عدد نوار كاسـت و ويـديويي از                        پاره كردند و غارت نمودند و حتّي قرآن       

ز البالغه و اصول كافي را با خود بردند و جمعي از فضال و طالب را كه در دفتر مشغول نماز جماعت ظهر و عصر بودند، پـس ا                      فقه و نهج  
ي قضائيه كه بايد حافظ امنيت جامعه باشد، از تهران به قـم آمـد و          كتك زدن و هتاكي، بازداشت نمودند و از قراري كه نقل شد، رئيس قوه             

ي تهـران نيـز هرچـه         ي نمـاز جمعـه     دستور حمله به حسينيه و دفتر و بيت را صادر نمود و شب چهارشنبه به تهران بازگشت و در خطبـه                    
  .فتخواست به هم با

  تالش براي خارج كردن اينجانب از منزل

سيم   ها را نيز قطع كردند و همكاري افراد اطالعات و سپاه با مهاجمين محسوس بود و از قراري كه معلوم شد، با بي                       در اين ميان، تلفن   
 مـرا از اتـاق و كتابخانـه و منـزل            ي محافظت از مـن،     شد و اصرار داشتند به بهانه       از طرف سرتيپ فرمانده لشكر قم به آنان دستور داده مي          
چه نقل شد، وزير سـابق اطالعـات، آقـاي     ها و غارتگران قرار دهند و بر حسب آن خارج نمايند و با خود ببرند و منزل مرا در اختيار رجاله    

د اينجانـب از منـزل بيـرون        من به اشخاصي كه اصرار داشتن     . كردند  فالحيان، و يكي از فرماندهان عالي سپاه، از دور مهاجمين را رهبري مي            
اي آمدنـد و هـستي مـرا غـارت      يك بار از طرف آقاي خامنـه . ي اول نيست كه به من و هستي من حمله شده   دفعه«: بروم، با ناراحتي گفتم   

» .شـوم  خارج نمـي من با پاي خود از منزلم      . كردند، اين بار بيايند در همين اتاق و كتابخانه، مرا بكشند تا خيالشان براي هميشه راحت شود                
ي نمـاز   از اين سخن من حاضرين بسيار جا خوردند و باألخره پس از مشاجرات زياد با افراد مختلف كه آمده بودند، من مبادرت بـه اقامـه                

ه بـه   من شنيدم كـ   «: ولي باز از بيرون به افراد داخل اتاق فشار آورده بودند كه نمازش را بشكنيد و يكي از دوستان صادق گفت                    . ظهر كردم 
                                                

  254ي  پيوست شماره 1
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سپس در يك فرصتي كه افراد داخل اتـاق بـراي كـسب تكليـف          » .آنان دستور داده شد طناب به گردنش بياندازيد و او را بكشيد و بياوريد             
به آنان دستور داده شـده بـود از درب انـدرون        . ها اصرار كردند درب را باز نكرديم        آن  بيرون رفته بودند، درب اتاق را بستيم و ديگر هرچه           

ي بعضي از آقايان مجاورين با تندي با آنان برخورد            شوند و در حالي كه با ديلم مشغول كندن درب اندرون بودند، شنيده شد از ناحيه               وارد  
هاي خانه شدند و در اين ميـان،         ولي مهاجمين مشغول شكستن درب و شيشه      . شده بود و باألخره بعد از چند ساعت از كنار اتاق من رفتند            

آميـز، در چنـدين روز متـوالي هرچـه           يه را در اختيار گرفتند و مانند لشكر مهاجم پيروزمند، با شعارهاي انحرافي و اهانت              بلندگوهاي حسين 
شـد و     هاي فحاشي و تهديدآميز تنظيم و پخـش مـي           آميز نوشتند و مرتباً اعالميه     خواستند گفتند و پخش كردند و شعارهاي ركيك و اهانت         

گويي اينان بويي از انسانيت و عقل به مشامشان نخـورده بـود و بـه خيـال خودشـان، بـا ايـن                        . فراهم نمودند ي همسايگان را      ناراحتي همه 
فقيـه آقايـان را بـا         ي واليت  خوب شد ما نمرديم و معنا و ثمره       . فقيه حمايت كنند    خواستند از واليت    ها مي  ها و هتاكي   ها و فحاشي   غارتگري

  .1ي اعمال ننگين آنان را يادآور شدم  من در همان روز حمله و يورش، در يك پيام، خالصه.چشم و گوش خود از نزديك احساس كرديم

  حمايت برخي از مسؤوالن از مهاجمان

گونه تناسـبي بـا اسـالم     حكومتي كه مردم در آن از نظر جان و مال و آبرو امنيت نداشته باشند، هيچ               . حكومت براي امنيت جامعه است    
هـا   شد و پيوسته مردم از قم و جاهاي ديگر تماشـاگر ايـن صـحنه                روز در حسينيه انجام مي     وار و مستمر كه شبانه     اين حركات ديوانه  . ندارد

تنهـا جلـوگيري نكردنـد،        و نه . كردند  آميزي به خود گرفته بود و اگر مقامات باال رضايت نداشتند، البد جلوگيري مي              بودند، صورت مسخره  
از مـن  » خائن«ي  شده، با كلمه   هاي انجام   ضمن تأييد اجمالي اهانت     اي در يك سخنراني      و آقاي خامنه   بلكه برخي از آنان حمايت هم كردند      

انگيـز بـه ايـشان       اي متضمن اظهـار نـاراحتي از ايـن اوضـاع اسـف              اهللا زنجاني نامه    ياد كرد و مرا به محاكمه تهديد نمود و هنگامي كه آيت           
ياللعجب كه جمعي رجاله را كه همه       » .توانم جلوي خشم مردم را بگيرم       من نمي «: وشته بودند نويسند، از قرار مسموع ايشان در جواب ن         مي

آوري كردند و به قم آوردند و آنان را وادار به اين كارها كردند، به عنوان مردم                   هاي سنگين جمع   ديدند از شهرهاي مختلف با صرف بودجه      
هـا    گردند و به اين خالفكـاري       باشند، اغفال مي    اه هم كه ذاتاً داراي ايمان و اخالص مي        كنند و در اين ميان، برخي افراد عادي سپ          قلمداد مي 
  .شوند وادار مي

 به اعتبار آن كبوتران پرپرشده، چنـد نفـر بـه نـام              ولي متأسفانه . د و به شهادت رسيدند     كردن  ها فداكاري   هاي مخلص سپاه در جبهه      بچه
كننـد و بـه       دهند و در مسائل اسالمي خودسرانه اظهار نظر مـي           كنند و فتوا مي      مي  لف سخنراني هاي مخت  كنند و به مناسبت     اسالم جنايت مي  
ي مردم كشور بندگان  هاست و همه ي كشور ملك طلق آن اند، همه  بوده كنند با يكي دو سال كه در جبهه نمايند و خيال مي بزرگان اهانت مي
هاي واهي به طور كلـي قطـع         ها بودند، خودسرانه به بهانه      ها در جبهه     سپاه را كه سال    حقوق جمعي از افراد مخلص    . باشند  زرخريد آنان مي  

فقيه بايد نـاظر      ي ولي   شنوند و در اين ميان، آن آقايي هم كه به عنوان نماينده             كنند، جواب رد مي     كنند و بندگان خدا به هر جا مراجعه مي          مي
ها را در پـي      ظرفيت همين گرفتاري   سواد كم   تعريف و تمجيد از افراد بي     . كند  ا تأييد مي  ي آنان باشد، يا ساكت است و ي        بر اعمال خودسرانه  

اطالعات كه يك نهاد الزم و ضروري براي كشور است و كار آن بايد منحصر باشد در تحـصيل اطالعـات نـافع بـراي كـشور بـدون               . دارد
تدريج به صورت يك نهاد مخفـي و پيچيـده درآمـد؛ دور از نظـارت      بههاي فراوان از آن،  دخالت در كارهاي ديگر، در اثر تعريف و تمجيد        

انگيز درآمد و    ها و جنايات نفرت    مجلس و مردم و دولت، و هر كاري كه خواستند خودسرانه انجام دادند و در نتيجه، به صورت كانون قتل                   
حاال متأسفانه سپاه هم در همـان مـسير         . فراهم آوردند هاي پاك و مخلص اطالعات، ننگ و عار           آبروي انقالب و نظام را بردند و براي بچه        

ها به شهادت رسيدند انجام شد، برخي از فرماندهان          ها و تمجيدهايي كه از سپاه و جوانان فداكار آن كه اغلب در جبهه              افتاده، در اثر تعريف   
گو نيستند و بـا      كنند و در برابر كسي هم پاسخ        ت مي تدريج در اموري كه مربوط به آنان نيست دخال          ها را به خود گرفتند و به       ي تعريف   همه
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كننـد و     اين كه با عنوان نظامي نبايد در سياست عمومي كشور دخالت كنند، در غالب مسائل داخلي و خارجي كشور خودسرانه دخالت مي                     
هاي آنان    جلوي تندروي  كس  دهند و هيچ    تدريج حكومت كشور را همچون تركيه به صورت يك حكومت تحت قدرت نظاميان نشان مي                به

اي مخـالف     سپاهي كه در آغاز انقالب مورد تأييد و اعتماد مردم ما بود و ما در مجلس خبرگان قانون اساسي با ايـن كـه عـده                         . گيرد  را نمي 
ي اعتماد ملت از    اي كه فعالً در پيش گرفته ادامه دهد، به طور كل           بودند آن را به صورت يك اصل در قانون اساسي درج كرديم، اگر به رويه              

ولي چه كنيم كه مسؤولين باال متوجه اين نكته نيـستند؟ و بـاألخره از همـان             . دهد   اجتماعي خود را از دست مي      تشود و حيثي    آن سلب مي  
 بام هم مأمور گشت گذاشتند كه ها را جوش دادند و تا مدتي روي پشت ها و پنجره  روز حمله و يورش، مرا در خانه محصور كردند و درب          

بلنـدگوهاي  . ها آن هاي برخي از  چراني حاال بگذريم از چشم . ام بودند   وآمد زياد مزاحم زندگي و خواب و آسايش من و خانواده            در اثر رفت  
گيرند و آقاي مقتدايي، دادستان كل كشور،         ي مدرسين جلسه مي     حسينيه تا چند روز در اختيار مهاجمين بود تا اين كه از قرار منقول، جامعه              

ي  دادستان كل كشور كه بايد جلوي مظالم و جنايات را بگيرد و با مهـاجمين بـه خانـه و كاشـانه                     . آيد  ي آنان به سراغ مهاجمين مي        ناحيه از
شود و آنان حـصر در     هاي آنان را جويا مي     او خواسته . كند  ها را تأييد مي    ها، و غارتگري   ها، خرابكاري  شكني مردم برخورد قانوني كند، قانون    

كننـد تقريبـاً      ي مـرا مطالبـه مـي       ي محاكمه  ي زمينه  المالقات بودن و تعطيل درس و شهريه و پس ندادن حسينه و دفتر و تهيه               ه و ممنوع  خان
گيرنـده در مـسائل كـشور، خرابكـاران و            پس در حقيقـت، تـصميم     . شود  ها در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و تصويب مي          همين خواسته 
واي به حـال ملـت مـسلمان و مظلـوم           . باشد  ن آنان هستند و شوراي عالي امنيت ملي، مجري تصميمات آنان مي           باك و محركي    مهاجمين بي 

آقاي مقتدايي در حسينيه سـخنان مفـصلي        . ي قم كه تعيين سرنوشتشان به افراد خرابكار و مهاجم تفويض شده است              ي علميه   ايران و حوزه  
از اين حركتي كه شما عزيزان انجام داديد كه حمايت از حريم واليـت و رهبـري                 «: گويد   مي از جمله به آنان   . دارد كه نوار آن موجود است     
خيلي ممنـون، اميـدوارم كـه       ... شود و شما اين را به حساب خدا بگذاريد و اجر و پاداش اين را از خدا بگيريد                   بود، جداً تقدير و تشكر مي     

قرار بگيرد و در    ) ارواحنافداه(شاءاهللا مورد توجه امام زمان        اين خدمتي كه كرديد ان    . مأجور هستيد و زحمت كشيديد    . شاءاهللا موفق باشيد    ان
و از قرار مسموع از راه موثـق،        » ...1ناكرده يك چنين قضايايي پيش بيايد، انتظار هست كه همين شماها بايد به پا خيزيد                آينده هم اگر خداي   

ها گرفته بودند و در آن جلسه، آقـاي دري بـه عنـوان وزيـر اطالعـات از                    اكز استان ي مر  ي جمعه  اي براي توجيه ائمه     همان موقع هم جلسه   
به آقايان ارائه   ... وآمد هستند و    اش مجاز به رفت    چگونگي قضايا و برخورد با اينجانب و اين كه فعالً در منزل محصور گشته و فقط خانواده                

آورديـد و   بايستي آخر شب او را از منـزل و از رختخـوابش بيـرون مـي               . ندارداين كه فايده    «: گويد  دهد كه آقاي جنتي در جمع آنان مي         مي
اي  سـوز و باعاطفـه     خوشا به سعادت ملت ايران كه چنين روحانيون دل        » .برديد جايي كه حتّي من هم اطالع نداشته باشم كه او كجاست             مي

از طـرف ديگـر، بـر حـسب نقـل           .  اينان قرار گرفته اسـت     كنند و سرنوشت اسالم و انقالب و كشور و ملت در اختيار             بر آنان حكومت مي   
ي شما مـن بـه قـم         با اجازه «: كند كه   اي كه در تهران در اين زمينه تشكيل شده بود، يكي از قضات دادگاه ويژه پيشنهاد مي                  مستند، در جلسه  

  ».گردم كنم و برمي روم و فوراً فالني را محاكمه و اعدام مي مي

 كردنـد و   بخش اسالم، اين همـه فـداكاري   ش كه ملت ايران براي تحصيل آزادي و پياده شدن دستورات حياتبارالها، تو خود شاهد با   
ي  هاي علميـه و عظمـت مرجعيـت شـيعه كـه بازيچـه         ولي متأسفانه در برابر تذكرات اينجانب به عنوان دفاع از استقالل حوزه           . شهيد دادند 

ي قضائيه كشور خرابكاران  ي قم و رئيس قوه ي علميه صارطلبان قرار گرفته بود، مديريت حوزهي انح شده از ناحيه هاي اغفال ها و بچه رجاله
ي تهران هرچه توانست هتاكي نمود و دادستان كل كـشور هـم               هاي نماز جمعه   و غارتگران را عليه من بسيج كردند و آقاي يزدي در خطبه           

ي ايـن جنايـات بـه نـام حكومـت       كند و متأسفانه همـه  م فوري مرا پيشنهاد مي  كند و آن قاضي هم اعدا       مهاجمين و غارتگران را تشويق مي     
با اين حال، ملت مظلوم ايران از آقايان انتظار پياده كردن دستورات اسالم و دفاع از حقوق مـردم                 . شود  اسالمي و حمايت از اسالم انجام مي      

  .را دارند
                                                

 مراجعـه  78 آذر  2 آبـان و     25ورخـه   ، سال سـوم، م    81 و   80ي    ي آوا، شماره    نامه توانيد به هفته    براي اطالع از متن كامل سخنان آقاي مقتدايي، مي         1
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شود، اعالم نمايند و از حـوزه    از اين جنايات و امثال آن كه به نام اسالم انجام ميرفت برائت خود را با اين كه از آقايان علما انتظار مي    
نمـا و   ي قم و جاهاي ديگر، هرچه خواستند گفتند و نوشتند و مـرا خـائن و عـالم            ي علميه   و روحانيت دفاع نمايند، برخي از آنان در حوزه        

شاءاهللا در  ان. هاي ناروا به كار بردند يات خود را در اهانت و فحاشي و تهمتادب ادب منافق و فاسق خطاب كردند و برخي از نويسندگان بي
  .شود ي امور رسيدگي مي الحساب به همه يوم

ادب و    ي قم را از شر عناصر خرابكار و هتاك، و ملت ايران را از شـر نويـسندگان بـي                     ي علميه   شاءاهللا به تفضل خود، حوزه      خداوند ان 
همه جنايات به نـام اسـالم    ولي جاي تأسف است كه چگونه اين. ام تر نيستم و عمر خود را گذرانده يك فرد بيشمن . باك محفوظ بدارد    بي

  .شود انجام مي

  اي به مردم اصفهان آميز آقاي خامنه پيام اهانت

ردم شـريف اسـتان     ي شهدا و دفتر اينجانب در قم و مشهد، مـ            ي تصرف غاصبان نسبت به حسينيه       پس از تداوم حصر اينجانب و ادامه      
هـا   ي تجمعـات آرام و بيانيـه        ها، به وسيله   قانوني  اصفهان بر اساس عرق ديني و غيرت اسالمي خود، بارها اعتراض خود را نسبت به اين بي                

ان، ي اصفه   ي حضور در نماز جمعه      اعالم داشتند و بر اين اساس، جمعي بازداشت و محاكمه و زنداني شدند و آخر كار خواستند به وسيله                  
اعتراض خودشان را ابراز نمايند و در حالي كه اعتراض آرام و با متانت، حق قانوني و اسالمي ملت است، وزير اطالعات وقت، آقاي دري، 

اي گرفت و كه در آن پيام به مردم شريف استان اصفهان اهانت شده  هاي باال بزرگ جلوه داد و يك پيام تند از آقاي خامنه     مسأله را نزد مقام   
البته غير از آن كه آن پيام مردم را نسبت . ها با طمطراق پخش نمودند بود و آنان را باند روسياه و تبهكار قلمداد كردند و آن پيام را در رسانه

مومي كه  هاي ع  كنند كه از قضاوت     هاي باال در شرايطي زندگي مي      معموالً مقام . اي نداشت  ها و مسؤولين بدبين كرد، براي آنان نتيجه        به مقام 
در ايـن ميـان، بانـد تبهكـاري كـه در            . دارند  ها را در حصاري از غفلت نگه مي         آن  اطالعند و حواشي آنان       شود بي   در سطح جامعه انجام مي    

ها و بندگان خدا و آبروي آنان ارزشي قائل نبودند، اين فرصت شيطاني را مغتنم شمرده                  داخل اطالعات كارگردان بودند و براي خون انسان       
ابداع كردند و جناب آقاي وزير اطالعات هم اظهار لطف فرموده، آن را افتتاح نمودنـد و                 » پيچك انحراف « در اصفهان، يك نمايش به نام        و

ي كشور بدهكار ما صرف ايجـاد و تبليـغ           سپس آن نمايش و متاع باارزش به شهرهاي قم و تهران نيز صادر شد و چه مقدار زياد از بودجه                   
ي اين نمايش، سيد مهدي هاشمي، هرچه بود يازده سال قبل از اين اعدام شده بود                  ي كه آقاي وزير توجه داشتند كه سوژه       در صورت . آن شد 

و هدف برگزاركنندگان آن نمايش بازي با آبرو و حيثيت من محصور است كه فعالً امكان دفـاع نـدارم و ناجوانمردانـه مـورد حملـه قـرار                             
، اختراع و نمايش دادند و با آبروي جمع زيادي از بندگان خدا بازي              »هويت«ي اطالعات نمايشي به عنوان        حيهپيش از آن نيز از نا     . ام گرفته

البته دنيا دار امتحان است و الزم است هـر روز بـه وسـايل            . همه جنايات، باز انتظار دارند ملت آنان را الگوي اسالم بپندارند            كردند و با اين   
  .هاي آزمايش شناخته شود مخصوصاً قدرتمندان در كورهها،  ود انسانجمختلف، فلز و

چنـين   هاي آن اين ي دفاع از اسالم و ارزش چه در نظر من مهم است، اين كه چگونه كساني كه مدعي تعبد و تقدس هستند، به بهانه             آن
  .كنند باكانه با جان و مال و آبروي بندگان خدا بازي مي بي

ي شـهدا     حسينيه. شوم  هايي را متحمل شده و مي      باشم و چه ناراحتي      من در خانه محصور مي     اينك حدود دو سال و شش ماه است كه        
هاي مختلف و وسايل مربوط به مـن و ديگـران در    باشد و چه مقدار كتاب     محل تدريس و جماعت من در توقيف و تحت اختيار آقايان مي           

وال و نوارها را به غارت بردند و دفتر مرا كه ملك من است، غاصـبانه  و چه بسيار از وسايل و لوازم سمعي و بصري و ام. جا حبس شده  آن
ي ايـن     انـد و همـه     ي لوازم و اثاث آن توقيف كـرده         خوانند و دفتر مرا در مشهد، با همه         كنند و نماز مي     در اختيار گرفته و در آن تصرف مي       

 در صورتي شوراي عالي امنيت ملي، بر فرض نهاد صالحي باشد،            .دهند  كارها را از قرار مسموع، به حكم شوراي عالي امنيت ملي انجام مي            
گذاران انقالب بـوده اسـت و بـراي     براي مقابله با يك كشور مخالف و يا گروه مهاجم است، نه مقابله با يك فرد خدمتگزار كه خود از پايه             
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ي قضائيه است، با      ي قوه   قضاوت وظيفه . نداردوانگهي، شورا حق قضاوت     . ي علميه و مرجعيت شيعه تذكراتي داده است         حفظ حريم حوزه  
طلبـان وجـود      البته نظير همين شورا در زمان رژيم سابق نيز به منظور سـركوب مخـالفين و اصـالح                 . حضور متهم و وكيل او، و امكان دفاع       

اللهـم انـا    . دهـد   هاي ناروا انجـام مـي      هاي واهي، دخالت   داند و به بهانه     داشت و در اين ميان، دادگاه ويژه نيز خود را متولي اين جنايات مي             
  .نشكوا اليك فقد نبينا و غيبه ولينا و كثره عدونا و قله عددنا و شده الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا

  مشاركت واقعي مردم در حكومت، رمز تداوم انقالب

ب در چيست؟ چه بايد بكنيم كه سرنوشـت انقـالب           هاي انقال   دانيد؟ رمز تداوم و حفظ ارزش       به طور كلي، حضرتعالي آفات انقالب را چه مي        
  اسالمي به سرنوشت انقالب مشروطه دچار نشود؟

البتـه  . اين تصور درستي نيست   . كنيم فقط ما چهار تا روحاني انقالب را به پيروزي رسانديم            جاست كه ما خيال مي      اشكال عمده در اين   
ي مردم بود و مردم به روحانيت اعتماد داشـتند، نقـش اساسـي در                  و اراده  روحانيت به عنوان اين كه مظهر خواست      . روحانيت نقش داشت  

ي مردم كمك كردند تا انقـالب بـه           همه. اما واقعش اين است كه مردم انقالب كردند       . رهبر انقالب بودند  ) ره(انقالب داشت و مرحوم امام      
ها را خلـع سـالح كردنـد و     اي مردمي مسلح بودند كه پادگانودوم بهمن، همين نيروهاي آماده و نيروه در همان شب بيست   . پيروزي رسيد 

شـد،    ارتش قصد كودتا داشت و اگر ارتش وارد صـحنه مـي           . رسيد   نمي يافتاد، انقالب به اين زودي به پيروز        اگر اسلحه به دست مردم نمي     
كردند و هر كس به سهم خود كـاري انجـام             ي مردم احساس وظيفه مي      ي مراحل، همه    در همه . معلوم نبود به اين زودي كار به نتيجه برسد        

اگر ما چهار تا روحاني آمديم خودمان را قيم مردم دانـستيم و گفتـيم               . رمز تداوم انقالب نيز همين است     . داد تا انقالب به پيروزي رسيد       مي
هبان كـرده و نظـارت استـصوابي        به عنوان مثال، اين حركتي كه اآلن شوراي نگ        . مردم بايد مطيع صددرصد ما باشند، اين تصور غلطي است         

 قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان بايد ناظر بر انتخابات باشد، 99در اصل . اند، اين خالف قانون و خالف مصلحت است قرار داده
هـاي نـارواي     ها بـاقي بـود، بـراي جلـوگيري از دخالـت            هاي رژيم سابق در انتخابات در ذهن       ي سوء دخالت   چون خاطره . نه بر كانديداها  

نه اين كه خود شوراي نگهبـان در  . ها گرفته شود مسؤولين و دولت در انتخابات و تعيين كانديداها، اين اصل تصويب شد تا جلوي دخالت              
جا بنشينند و بگويند در فالن شهرستان فالن شخص حق دارد از سوي مردم                ي مراحل انتخابات و تعيين كانديداها دخالت كند و در آن            همه
شناسـند تـا      مردم خودشان افراد را بهتر مـي      . هاي گوناگون انتخابات مردم را باطل كنند       انديدا بشود و فالن شخص حق ندارد و يا به بهانه          ك
خواهد عمل  مردم چون مسلمان هستند، اگر ببينند كسي خالف موازين اسالمي مي. گيري كنند   خواهند براي مردم تصميم     ها كه از دور مي      آن  

البته روحانيون بايد به مردم رهنمود بدهنـد و مـوازين و شـرايط را بيـان                 . دهند  اگر شايسته نيست به او رأي نمي      . دهند   او رأي نمي   كند، به 
  .گيري كنند ولي بگذارند مردم خودشان در كارهاي مربوط به خودشان تصميم. كنند

شـده بـر اسـاس مـوازين      ساسنامه و مرامنامه و خط مشي اعـالم به نظر من، بايد براي حفظ و تدوام انقالب، احزاب سياسي مستقل با ا   
يكي از اشكاالت   . هايشان را بزنند، روزنامه و رسانه در اختيار داشته باشند          ها آزاد باشند كه حرف      اسالمي، از خود مردم تشكيل بشود و اين       

ر اختيار حكومت است و اگر مردم بخواهند حرفشان را به هاي تبليغي و امكانات د تر دستگاه  فعلي ما اين است كه راديو و تلويزيون و بيش         
راديو و تلويزيون بايد زبان ملت باشند، نه اين كه مـردم            . ها بايد زبان ملت باشند      روزنامه. اي در اختيار ندارند    حكومت بزنند، چندان وسيله   

خواهـد مجبـور      ر كس همان چيزهايي را كه حكومت مي       اگر شما نتوانيد نظرتان را منعكس كنيد، ديگري هم نتواند و ه           . فقط مستمع باشند  
گوييم آزادي، يعني مـردم آزاد        اين كه ما مي   . اين خالف آزادي است   . روند  شوند و از صحنه كنار مي       سرد مي  تدريج دل   باشد بگويد، مردم به   

گونه كه اول انقالب روحـاني، دانـشجو،           همان بنابراين. نه اين كه فقط افراد وابسته به حكومت آزاد باشند و مردم پيرو محض باشند              . باشند
بازاري، كشاورز، كارگر، و هميه اقشار و اصناف نقش داشتند و همه خواستار انقالب بودند، بايد اين حالت حفظ شود و اگر يك عده خود                   

ي  نقالب بخواهد باقي باشـد، بايـد جنبـه   اگر ا . روند  كنند و از صحنه كنار مي       تفاوتي مي   تدريج ديگران احساس بي     را قيم ديگران دانستند، به    
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مردمي بودن آن محفوظ بماند و واقعاً مردم حكومت را حكومت خودشان بدانند و اين با وجود احزاب سياسي آزاد، مستقل، و متـشكل از                         
دارند و مسلمانند و هاي خودشان را بزنند و مردم هم عقل و هوش         هاي سياسي حرف   نيروها و تشكل  . پذير است   اقشار مختلف مردم امكان   

  .كنند هر كدام را درست دانستند انتخاب مي. فهمند مسائل را مي

اگر اين آزادي به معناي واقعي كلمه براي مردم محفوظ نگاه داشـته شـود، خيلـي از مـشكالت حـل         . آزادي ركن اصلي انقالب ما بود     
. قـيم آنـان نباشـيم     . ولي مردم را به كاري خالف نظرشان مجبور نكنيم        . دهيممان را انجام ب    وظيفه. البته ما بايد تبليغ اسالم را بكنيم      . شود  مي

. زنـيم   خوريم و به اسالم هم لطمه مـي         اگر ما بخواهيم خودمان را قيم مردم بدانيم، شكست مي         . روحانيت راهنماي مردم است، نه قيم مردم      
  .ها عفتي ها و بي دري دهها و پر البته مقصود از آزادي، آزادي سياسي و فكري است، نه هتك حرمت

كننـد و قهـراً مـسؤولين         جا اعتراض مي    هاي بي  هاي مأمورين، و به مزاحمت     كاري ها، به كم    هاي ارگان  مردم اگر آزاد باشند، به ولخرجي     
ـ   كنند و جلوي بسياري از تخلفات را مي         احزاب سياسي بر كارهاي دولت نظارت مي      . شوند جهاتي را رعايت كنند      ناچار مي  د و دولـت    گيرن

گفتم مردم فقط اين چند صـد نفـري كـه           ) ره(يك وقت من به مرحوم امام       . ها توجه كند   شود به گفته    ي مردم است، ناچار مي      چون نماينده 
هـا و   ولـي در دل خواسـته  . دهنـد  ها هم چون به دين و روحانيت عالقه دارند شعار مـي        تازه خود اين  . دهند نيستند   براي ما و شما شعار مي     

  .شوند سرد مي تدريج دل هاي آنان توجه نشود، به اضاتي هم دارند و اگر به خواستهاعتر

  پخش قدرت و نظارت مردم

ي   اما اين نظريه را بايد در يك سيستم پياده كـرد يـا فقـط يـك توصـيه                  . فرماييد، مطلب اساسي و درستي است       اين مطلب را كه حضرتعالي مي     
ي نصب، يك مقامي است كه از طرف خدا به            فقيه بر اساس نظريه     مقام واليت . شود  تمركز عمل مي  اخالقي است؟ در سيستم فعلي به صورت م       

شـود و   ها پخش مي شود و از او به ديگر افراد و قسمت ي قوا در وي متمركز مي  گيرد و همه    فقها داده شده و نظام هم مشروعيتش را از وي مي          
بر اساس اين نظريه، پس چه جايگاهي براي ابراز نظر مـردم غيـر از پيـروي و                  . اي او هستند  ي اركان نظام، ايادي و اعضا و دست و بازوه           همه

  ماند؟ تبعيت باقي مي

به نظر ما، امر حكومت امـر مـردم اسـت و مـردم هـستند كـه در چهـارچوب                     . اي باشد كه حق مردم پايمال نشود       بايد سيستم به گونه   
گزينند و همواره به صورت   ، فرد يا افرادي را براي رهبري خود براي زماني معين برمي           شرايطي كه اسالم براي رهبران جامعه مشخص كرده       

مـا در  . باشـد  تداوم حكومت، وابسته به رضايت مردم و اكثريت جامعه مـي . ها و احزاب بر كارهاي او نظارت دارند         مستقيم، توسط روزنامه  
را كافي ندانسته ) السالم عليهم(ي امامان معصوم    ي نصب فقها از ناحيه     همباحث حكومت اسالمي كه در چهار جلد به چاپ رسيده است، ادل           

در آن كتـاب،    . و واليت مطلقه را به آن معنا كه فقيه هر كار دلش خواست و هر چه را به نظرش درست آمد انجام بدهد، درست ندانـستيم                         
اي از وجود استبداد در حكومت       رح كرديم كه تا اندازه    يك فصل مستقلي در ارتباط با بيعت و يك فصل در ارتباط با ضرورت مشورت مط               

فقيه بايد اوالً منتخب مردم باشد، ثانياً  ولي. وگو واقع شده است كند و اين مباحث در جاي خود، به تفصيل مورد گفت     گيري مي  اسالمي پيش 
انـد و در همـان چهـارچوب          رأي داده  او وظايف مشخصي دارد كه در قانون اساسي مشخص شده است و مردم هم بـه آن قـانون اساسـي                    

جمهور اسـت كـه منتخـب         كند و اجراي آن در اختيار رئيس        قانون را مجلس مشخص مي    . تواند اعمال واليت كند     فقيه منتخب مردم مي     ولي
يـان بـراي فقيـه      اي كـه آقا    آن نحو واليت مطلقه و حكومت مطلقـه       . گيرد  كند و جلوي انحرافات را مي       فقيه نظارت مي    باشد و ولي    مردم مي 

  .باشد ي مردم، در تضاد مي جمهور از ناحيه قائلند، با جمهوريت نظام و انتخاب نمايندگان و رئيس

شما . مهم اين است كه مردم بايد اين آزادي را داشته باشند كه اگر عليه رهبر جامعه هم نظري دارند، بتوانند نظر خودشان را ابراز كنند                        
توانـد    جمهور آمريكا هم حرفي داشته باشد، مي        دهيم، اگر كسي عليه كلينتون رئيس       قدر ما عليه آن شعار مي        اين بينيد در همين آمريكا كه      مي

در ظرف آن چهار سال كه مشخص شده، در چهارچوب وظايف           . شود  وجه كلينتون تضعيف نمي     هيچ  ها هم به   حرفش را بزند و با اين گفتن      
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هـا و راديـو و تلويزيـون و مجلـس و جاهـاي ديگـر مطـرح                    نتون نظراتشان را در روزنامه    كند و مخالفين هم عليه شخص كلي        حكومت مي 
. كنند  كنند و يا در همان دوره از كار بركنارش مي           ي بعد انتخابش نمي     رود و براي دوره     منتها اگر بد عمل كند، حزبش زير سؤال مي        . كنند  مي

بـراي او   . الي منتخب خود را محدود و يا تفكيك نمايند و از تمركز آن جلوگيري كنند              توانند اختيارات و    عالوه بر اين، به اعتقاد ما مردم مي       
اي قـرار    مدت تعيين كنند و يا ضمن بيعت، شرايطي را كه با شرع مخالفت ندارد قرار دهند و سيستم حاكميت را در قانون اساسي به گونـه                         

  .دهند كه حق نظارت آنان بر حاكمان تضمين گردد

  بيني شده، چرا تاكنون در جمهوري اسالمي ايران اجرا نشده است؟ ه در قانون اساسي هم پيشقانون احزاب ك

احزاب بايد به صورت واقعي و مستقل وجود داشته باشد، نه اين كه توسط خود حكومت و يا افـراد                    . كار نادرستي بوده كه اجرا نشده     
احزاب به ايـن    . نام بكنند  بور باشند فقط در همين احزاب دولتي ثبت       منسوب به حاكميت، مثل زمان شاه، حزب درست شود و مردم هم مج            

  .توانيد به آن مراجعه نماييد  كه مي1مطلبي هم از اينجانب در مورد احزاب منتشر شده. كند شكل، بود و نبودش فرقي نمي

  آخرين پرسش

ايد و عمر خويش را در مـسائل   م چند مجلد كتاب نوشتهي مسائل حكومتي اسال به عنوان آخرين پرسش در اين محور، حضرتعالي كه در زمينه  
 هستيد، بفرماييد آيا مبناي واليت و حاكميت فقيه، يك حكم خدايي است يا              سايد و در مباني فقهي نيز فقيه و كارشنا         سياسي مبارزاتي گذرانده  

طور مطلق در دسـت يـك نفـر متمركـز كـرد و فقـط بـر        توان قدرت را به  ي جامعه در شرايط فعلي، مي     مردمي؟ آيا با توجه به پيچيدگي اداره      
ها بود؟ آيا تمركز قدرت فسادآور نيست؟ و بفرماييد جايگاه مـردم در              صالحيت فردي وي تكيه كرد و همواره نگران فروريختن اين صالحيت          

  فقيه چگونه است؟ نظام واليت

ي   در واقع مردم هستند كه براي اداره      . است» امر مردم «حكومت،  ايم،   فقيه به طور مفصل يادآور شده       گونه كه ما در مباحث واليت       همان
ترين افراد را بـراي      ترين فرد را براي حاكميت خود، و بالطبع، صالح         هايي كه خداوند مشخص فرموده، صالح      ي خود، بر اساس مالك      جامعه

ما . كنند  هاست، معين مي    اند و مورد قبول آن     دهگزينند و اختيارات و وظايف او را در چهارچوب قوانيني كه مشخص كر              حكومت خود برمي  
ايم كه در واقع مردم با بيعت خـود، كـه            مبحث بيعت را مطرح كرده    ) جلد دوم مباني فقهي حكومت اسالمي     (فقيه    در جلد اول كتاب واليت    

حـاكم يـا حاكميـت را معـين         باشـد،     يك قرارداد طرفيني است و عمل در چهارچوب قانون اساسي هم طبعاً يكي از شرايط ضمن عقد مي                 
گذارند، حاكميت هم بايد به لوازم اين بيعت پايبند باشـد             گونه كه كردم با بيعت خود اطاعت خود را در اختيار حاكميت مي              كنند و همان    مي

، طـرفين  »لعهد كان مسؤوالًو اوفوا بالعهد انّ ا  «ي   ي شريفه   ، و آيه  »اوفوا بالعقود «ي   ي شريفه   و حقوق مردم را رعايت نمايد و به مقتضاي آيه         
  .بايد به عهد و قرارداد اجتماعي خود وفادار باشند

كس، چه حاكم و چه غير حـاكم،          قدرت مطلق فقط از آن خداوند است و هيچ        . كس نيست   در حكومت ديني، تمركز قدرت دست هيچ      
ران شرايط و وظايفي معين كرده است، براي مردم هم خداوند براي حكومت و كارگزا. ترم تواند بگويد من به خداوند از ديگران نزديك     نمي

خداوند مردم را بر سرنوشـت      . ها دانسته است    آن  وظايفي معين كرده و قراردادهاي اجتماعي را هم محترم شمرده و همه را ملزم به رعايت                 
است؛ هرچند براي حاكم منتخب، هاست، حاكم كرده و سرنوشت آنان را به دست خودشان سپرده  خود، كه تشكيل حكومت هم يكي از آن

حال اگر مردم اين حق را براي خودشان مخفوظ نگاه نداشـتند و بـه               . باشد، مشخص نموده است     شرايطي را كه مطابق عقل و منطق نيز مي        
حكومـت  . استفقيه در واقع واليت قانون و واليت فقه و احكام خداوند            واليت. رايگان از دست دادند، ديگر تقصير دين يا خداوند نيست         

                                                
  117ي  پيوست شماره 1
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تر از همه مورد تأييد و  تر و بهتر دستورات خداوند را اجرا كند و بيش          پس هر شكل و سيستم حكومتي كه بتواند بيش        . است» امر مردم «هم  
از . تـر اسـت     رضايت مردم باشد، چه رهبر يك نفر باشد يا چند نفر، چه متمركز باشد و چه غير متمركز، اين به حكومت اسـالمي نزديـك                        

گاه ما كه به قيامت معتقد هستيم، قدرت و حكومت يك امتحان بزرگ الهي است كه خداوند هم حاكمان و هم مـردم را بـا آن امتحـان                          ديد
  .وگو قرار گيرد ها مباحثي است كه بايد در جاي خودش مورد گفت البته اين. كند مي

بريم و از اين كه در اين مدت وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد و به سـؤاالت مـا جـواب داديـد،       جا به پايان مي     هايمان را در همين     ما پرسش 
  .گزاري و كمال تشكر را داريم نهايت سپاس

كـنم و از     رسـاندند، تـشكر مـي     ي آقاياني كه زحمت كشيدند و با جديت و پشتكار اين كار را بـه انجـام                    من هم به سهم خود، از همه      
  .والسالم عليكم و علي جميع اخواننا المؤمنين و رحمةاهللا و بركاته. خداوند متعال براي شما آرزوي عمر پربركت و حسن عاقبت دارم
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  له در مورد خدمات اسالمي مرحوم حاج شيخ حججي نوشته معظم: 1پيوست شماره 
  1395 1 ج15

  رحيم بسم اهللا الرحمن ال

امام جماعت مسجد نيز بـسيار      . رفتم  آباد اصفهان به مسجدي مي      در سنين كودكي به معيت پدرم كه خدايش محافظت فرمايد، در نجف           
تـر    كـم بـزرگ     كـم . تارش با كوچك و بزرگ بسيار عادي و بودن تشريفات بود          فآاليش و ر    مردي بود بي  . وآمد داشت   به منزل و باغ ما رفت     

در ايـام  .  نوشتن آشنا شدم و با ترغيب آن مرد بزرگ، پدرم مرا به منظور آموزش علوم اسالمي به اصفهان و قم فرسـتاد  شدم و با خواندن و    
كردم و در خدمت ايشان هم چند سفر به اصفهان و يك سـفر بـه قـم                 آباد از جماعت و تدريس آن مرد بزرگ استاده مي           تعطيالت در نجف  

ورزيدند و مرجع وجوه شـرعيه بـود، زنـدگي     تر مردم آن منطقه به ايشان ارادت مي  ممتاز بود و بيش با اين كه از جهت فضل و كمال       . رفتم
همين ترغيب مردم، مخصوصاً جوانان، به تعلـم و  . داد  ايشان بسيار ساده و متوسط بود و با رفتار و عمل، مردم را به دين و مذهب سوق مي                  

داد   كرد و طالب را بسيار مورد تشويق قرار مـي           پدر مهربان رفتار مي    طالب علم همچون     فراگرفتن علوم اسالمي بود و با يك فرد محصل و         
تند و بـين آنـان، اسـاتيد و         في بسياري به سراغ تحصيالت علوم دينيه ر        ي آن، عده   آباد و اطراف و حومه      ي نجف   و روي اين اصل در منطقه     
 و كاسب و زارع با علوم عربي و كتـب دينـي آشـنا شـدند و در اثـر اخـالق                       آباد، از تاجر    بسياري از مردم نجف   . فضالي كثيري پيدا شدند   

  . قاطع مردم محل، گرايش مذهبي عجيبي پيدا شدعمومي ايشان و برخورد خوبي كه با اشخاص داشت، در اكثريت

ي   بـه دنبالـه  گـذرد،  با يك برداشت و درك صحيحي از دين و مذهب كه هنوز پس از حدود سي سال كه از وفات آن مرد بـزرگ مـي               
توان كانون علم و دانش و مذهب شمرد و گذشته از علما و فـضالي آن شـهر،               آباد را مي    ريزي كردند، شهرستان نجف    تحولي كه ايشان پايه   

  .باشند و در درك مسائل مذهبي امتياز خاصي دارند اي با علوم عربي و اسالمي آشنا مي آباد تا اندازه حدود نيمي از مردم عادي نجف

ي همـت خـود قـرار دهـيم و در           داوند به ما توفيق دهد كه بتوانيم به پيروي از آن مرد بزرگ، خدمت به اسالم و مسلمين را وجهـه                    خ
  .العالمين آمين يا رب. انجام وظايف ديني و وجداني كوتاهي نكنيم و تجمالت و عالئق دنياي فاني، ما را نفريبد

 با محمد و آل محمد محشورش فرموده و حقوق او را بـر مـا جبـران فرمايـد، مرحـوم                      آن مرد بزرگ كه خدا درجاتش را عالي كند و         
نور اهللا مرقده الشريق بحق محمد و آله الطـاهرين و الـسالم             . آبادي بود   والمسلمين، آقاي حاج شيخ احمد حججي نجف       مغفور حجةاالسالم 

  .علي جميع أخواننا المؤمنون و رحمة اهللا و بركاته

  آبادي ي نجفحسينعلي منظر

  اهللا شهيد مرتضي مطهري له پيرامون آشنايي ايشان با آيت ي معظم نوشته ـ 2ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي تحصيل، به تشويق بعـضي از دوسـتان اصـفهان،            در سال يكهزار و سيصد و بيست شمسي هجري، در سن نوزده سالگي، براي ادامه              
ي فيضيه، در درس سطح كفايه، جلد اول، باب           رحوم حاج مالصادق ساكن شدم و  پس از چندي در مدرسه           ي م   عازم قم شدم و در مدرسه     
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مجمـوع  . شـد، شـركت كـردم       اهللا آقاي حاج سيد محمد محقق يـزدي، معـروف بـه دامـاد، تـدريس مـي                   ي مرحوم آيت    اوامر، كه به وسيله   
  .تر بودند كنندگان، از ده نفر كم شركت

تر است، پيشنهاد كرد مطالب درس را بـا يكـديگر بحـث           نمود چند سالي از من بزرگ       كنندگان كه مي   ر از شركت  پس از چندي، يك نف    
شد و در بحث بـه مطالـب          تر مي   ي ما به يكديگر بيش     تدريج ارتباط و عالقه    ولي به . در اول من با سردي از اين پيشنهاد استقبال كردم         . كنيم

. داديـم   مختلف اسالمي و حتّي مسائل فلسفي و عرفاني را در حدود استعدادمان مورد مذاكره قرار مي                كرديم، بلكه مسائل    درسي قناعت نمي  
اهللا حاج شـيخ مرتـضي مطهـري          استعداد و پركار و باهمت و متقي و مقيد به آداب و سنن اسالمي، مرحوم آيت                اين جوان باهوش و خوش    
  .لد درجتهاهللا مقامه و رفع في الخ فريماني خراساني بود، اعلي

تدريج در زندگي و دخل و خرج و         ي فيضيه منتقل شده بودم و به        ي فيضيه سكونت داشتند و من هم به مدرسه          ايشان در مدرسه  باري؛  
درس و بحث و گردش و تفريح و حضور در مجالس و محافل ديني و اخالقي با يكديگر مالزم بوديم و هرچند از نظـر مـادي هـر دو بـا                                

هاي آموزنده، مخصوصاً درس اخـالق حـضرت         ذرانديم، ولي با درس و مذاكره و شركت در بعضي محافل و انجمن            گ  عسرت و سختي مي   
هاي خارج مرحوم  خوش بوديم و از درس    شد، دل   ي فيضيه تدريس مي     شنبه و جمعه در مدرسه      العظمي امام خميني كه عصرهاي پنج       اهللا  آيت
آقا حسين بروجردي     العظمي آقاي حاج   اهللا  ضمناً، هر دو نفر، دورادور نسبت به آيت       . كرديم  ده مي اهللا حجت تبريزي استفا     اهللا داماد و آيت     آيت

 قمـري و مـن در       1362اهللا مطهـري در تابـستان         كه مرحوم آيت    بردند، ارادتي خاص پيدا كرديم، چنان       كه در آن زمان در بروجرد به سر مي        
 قمري، 1364ذاق و اخالق آن مرحوم آشنا شديم و پس از اين كه آن مرحوم در محرم  قمري به بروجرد رفتيم و با درس و م1363تابستان 

به قم آمدند، ما دو نفر از ملتزمين درس اصول و فقه آن مرحوم العظمي امام خميني   اهللا  آيتبه دعوت بزرگان و اساتيد قم، از جمله حضرت          
اهللا بروجـردي   هـاي آيـت    پـس از چنـدي چـون درس       . خوانـديم   خميني مي اهللا    ار را نزد آيت   في حكمت و سپس اس     شديم و ضمناً، منظومه   

ي اصـول را نيـز       عمومي و شلوغ بود و ما احتياج داشتيم به يك درس خصوصي كه بتوانيم در آن بحث آزاد داشته باشيم، لذا مباحث عقليه                      
گـذاري شـد و ضـمناً، مـا غيـر از       ي قـم پايـه   ي علميه  اهللا خميني در حوزه     آيتي   جا دروس عاليه    اهللا خميني شروع كرديم و از اين        نزد آيت 

هـاي   ي تدريس داشـتيم و در شـب   كرديم و هر كدام نيز جداگانه حوزه مباحثات فقهي و اصولي، جلد اول اسفار را نيز با يكديگر بحث مي            
.  شـد اصـول فلـسفه  ي كتاب  ها، پايه  كرديم و همين بحث     اهللا عالمه طباطبايي شركت مي      ي بحث فلسفي آيت    شنبه و جمعه نيز در جلسه       پنج

هاي زندگي ديگر قدرت اقامت در قم را نداشتند، لذا  اهللا مطهري در اثر گرفتاري اين جريان، حدود ده سال برقرار بود تا اين كه مرحوم آيت         
ز دانشگاه، به تدريس و تـأليف       ولي بحمداهللا وجود ايشان در تهران منبع فيض بود و در محيط دانشگاه و بيرون ا               . به تهران مهاجرت كردند   

مرحوم آقاي مطهري در علوم اسالمي، از قبيل تفسير و اصول فقه و اصول دين و . شكر اهللا مساعيه الجمليه . و نشر معارف اسالمي پرداخت    
 و گفتار و تأليفـات    ي صدرالمتألهين شيرازي را دقيقاً لمس كرده بود         ي شرق، مجتهد و اهل نظر بود و مخصوصاً اعماق مسائل فلسفه             فلسفه

آن مرحوم در شناساندن مكتـب اسـالم        . پژوه بسيار سودمند و ارزنده است      آن مرحوم، دقيق و پخته و آموزنده بود و براي نسل جوان دانش            
مـاي  اي از عل   اهللا خمينـي و عـده       اصيل و در مبارزاتي كه به رهبري امام خميني شروع شد، نقش مؤثري داشت و در پانزده خرداد كه آيـت                    

شدگان بود و هميشه خلوص و سادگي و جهات اخالقي و معنوي ايشان              بازداشتاعالم و روشنفكران بازداشت شدند، آن مرحوم نيز جزو          
و . كماكان باقي ماند و چه فضيلت بزرگي است براي انسان كه محيط در او اثر سوء نگذارد، بلكه او بتواند در محيط اثر خوب داشته باشـد                         

به ياد دارم كه در همان اوايل آشنايي ما         . بيداري ي مفرط ايشان بود به ذكر و دعا و تهجد و شب            هاي آن مرحوم، تقيد و عالقه       يز از ويژگي  ن
ي اين كه آب حوض مدرسه شـور و كثيـف و بـراي               كرد و من به بهانه      با يكديگر، ايشان به نماز شب مقيد بود و مرا نيز بدان تحريص مي             

كردم، تا اين كه شبي در خواب ديدم كه خوابم و مردي مرا بيـدار كـرد و گفـت مـن عثمـان بـن                        ن شانه خالي مي   چشمانم مضر است، از آ    
اند به پا خيز و نماز شب را به پاي دار و اين نامه را نيز           باشم و آن حضرت به تو دستور داده         مي) ع(ي حضرت اميرالمؤمنين      حنيف، نماينده 

من در  » .هذه برائة لك من النار    «:  سبز روشن نوشته شده بود     امه با حجم كوچكي كه داشت، با خط        آن ن  در. اند آن حضرت براي تو فرستاده    
اهللا مطهـري مـرا از     در همان حال تحير، مرحوم آيت، متحيرانه نشسته بودم ناگهان)ع(لي ي زماني حضرت ع عالم خواب، با توجه به فاصله 
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برخيز و نماز شـب بخـوان و بهانـه    . ام ر دست داشت و گفت اين آب را از رودخانه تهيه كرده         ي آبي د    كه آفتابه  ليخواب بيدار كرد، در حا    
گوارا باد او را، حشرةاهللا مع الشهدا و الصالحين و رزق اوالده و اهل بيته الصبر و االجر                . آن مرحوم، فيض بزرگ شهادت را دريافت      . مجوي

  .بجاه محمد و آله

  1400االول   ربيع16به تاريخ 

  م ـ حسينعلي منتظريق

  له به تبليغ العظمي بروجردي به هنگام اعزام معظم اهللا ي آيت  ـ نامه3ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

لـذا جنـاب مـستطاب    . جا از آقايان كسي نيست كه مردم را هـدايت نمايـد   شود كه آن معلوم مي. دارد مكتوب آقايان رسيد   معروض مي 
له قـدرداني     مقتضي است اهالي از وجود معظم     . ي فضال هستند، فرستادم    افاضاته، كه از اجله    يخ حسينعلي منتظري، دامت   ثقةاالسالم آقاي آش  

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. از همه ملتمس دعا هستم. نموده و استفاده و استفاضه نمايند

  1372 صفر 16

  حسين الطباطبايي

  له ر رابطه با ناراحتي اطرافيان شاه از ضد بهايي بودن معظم ـ سند ساواك د4ي  پيوست شماره

  وزارت جنگ

  رياست ستاد ارتش

   زرهي9لشكر : اداره

  2ركن : دايره

   محرمانه29/5/34 6686/2ي  شماره

  آباد ها در نجف ي وضع بهايي درباره

  2 ركن 24/3/34 3616ي  پيرو شماره

 از 20/5/34آبـاد معرفـي و روز      اهللا بروجـردي در نجـف       ي آيت   ري خود را نماينده   برابر گزارش شهرباني اصفهان، شيخ حسينعلي منتظ      
هـا    ي مـسلمين بـا بهـايي       اهللا بروجـردي معاملـه      وعاظ و معتمدين و اصناف و ساير طبقات دعوت، و اظهار داشته كه به موجب فتواي آيت                

 شـده   با اين كه قبالً آموزش كافي به شهرباني اصـفهان داده          . باشندي خريد و فروش داشته        ها رابطه   تحريم گرديده و مسلمين نبايد با بهايي      
آباد برقرار بوده و مـأمورين        فعالً آرامش در نجف   . برده جداً جلوگيري شود    بود، مجدداً تأكيد گرديد كه از هر گونه تحريكات و اقدامات نام           

  .باشند انتظامي مراقب اوضاع مي

   زرهي اصفهان9م ع فرماندهي لشكر 

  پ ضرغامسرتي
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  هاي ايالتي و واليتي ها به مجلس و انجمن ود زنروزير، در مورد و تلگراف امام خميني به آقاي اسداهللا علم، نخست ـ متن 5ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  وزير ايران تهران، جناب آقاي اسداهللا علم، نخست

 قـانون اساسـي     ي را در نظر دارد كه مخالف شرع مقـدس و مبـاين صـريح              شود كه دولت اقدامات      طوالني مجلسين ديده مي    يدر تعطيل 
ي مجلس شـورا، بـراي شـخص جنابعـالي و دولـت، ايجـاد                مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسالم و قانون اساسي و قوانين موضوعه           . است

هـاي ايـالتي و       هـا بـه مجلـسين و انجمـن          ورود زن . مسؤوليت شديد در پيشگاه خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد              
واليتي و شهرداري، مخالف قوانين محكم اسالم، كه تشخيص آن به نص قانون اساسي محول به علماي اعالم و مراجع فتوا اسـت و بـراي                        

هـا و     ن بـه زن   دهند، در اين صورت حـق رأي داد         ديگران حق دخالت نيست و فقهاي اسالم و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا داده و مي                
الثـاني   ي مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسي است و نيز قانون مجلس شورا، مصوب و موشـح ربيـع                 ها در همه    آن  انتخاب  

مراجعـه كنيـد بـه    . ها سلب كرده است    هاي ايالتي و واليتي و شهرداري از زن          قمري، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را در انجمن          1325
هـا دادن،     آن  در اين صـورت چنـين حقـي بـه           ). شهرداري(هاي ايالتي و واليتي و پانزده و هفده انجمن بلديه             فت و نه قانون انجمن    مواد ه 

مجيـد را     شونده كه در قانون مذكور قيد كرده و تبديل قسم به قرآن            كننده و انتخاب   تخلف از قانون است و نيز الغاي شرط اسالم در انتخاب          
نخواسـته عمـداً      تخلف از قانون مذكور است و خطرهاي بزرگي براي اسالم و استقالل مملكت دارد كه يا غفلتاً يا خـداي                    به كتاب آسماني  

اند و مسؤوليت به دولت شما متوجـه         حضرت درخواست علماي اعالم را به دولت ارجاع فرموده          اكنون كه اعلي  . اقدام به اين امر شده است     
تكـرار  از قوانين محكم اسالم و قوانين مملكتي، اين امر را به اسرع وقت نماييد و مراقبت كنيد كه نظـاير آن                      رود به تبعيت      است، انتظار مي  

ي قم شويد تا هر گونه ابهامي حضوراً رفع شود و مطالبي كه به صالح مملكـت   نشود و اگر ابهامي در نظر جنابعالي است، مشرف به آستانه 
شود كه علماي اعالم ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين در امور مخالفـه                  و در خاتمه يادآور مي     .است و نوشتني نيست، تذكر داده شود      

  .ي خداوند تعالي، امور مخالفه با اسالم رسميت نخواهند پيدا كرد با شرع مطاع ساكت نخواهند ماند و به حول و قوه

28 / 7 / 41  

  اهللا الموسوي الخميني روح

. له تنظيم و به امضاي علما رسيده است  علماي مهاجر به تهران پس از قيام خونين پانزده خرداد به امام خميني كه توسط معظملگرافمتن ت ـ 6ي  پيوست شماره
  1342 / 4 / 27مورخه 

  ي رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور ، به وسيله306ي  تهران، شماره

  ر تقليدقد العظمي آقاي خميني، مرجع عالي اهللا محضر مبارك آيت

  اهللا محالتي حضرت آيت: رونوشت

  .اهللا قمي، دامت بركاتهم حضرت آيت: رونوشت

آمدهاي ناگوار و اهانت به مقـام شـامخ روحانيـت و              هاي ايران پس از تقديم سالم به جنابعالي و ابراز تأثر از پيش              روحانيون شهرستان 
ي  ها به تهران حركت نموده، استخالص حضرتعالي و كليه          از شهرستان دردي و پشتيباني از هدف مقدس روحانيت         مرجعيت براي اظهار هم   

  .ي اسالم، از خداوند متعال خواستاريم محبوسين حوادث اخير و موفقيت شما را براي اعالم كلمه
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مرتـضي  الرشتي، حسين الموسوي الخادمي اصفهاني، علي بـن ابـراهيم همـداني،              الحاج بحرالعلوم الرشتي، الحاج سيد محمود ضيابري      
صدر همداني، االحقـر      اصغر صالحي كرماني، نصراهللا الموسوي بني      اهللا كمالوند، حاج سيد حسين رودباري رشتي، االحقر علي         الحائري، روح 

 تبريزي، االحقر عبدالرسول قائمي آباداني، االحقـر عبـدالجواد     عبداهللا مجتهدي تبريزي، محمود علوي شيرازي، االحقر سيد يوسف الهاشمي         
آقـا يقطينـي شـيرازي، االحقـر سـيد احمـد        ونشهري، حسين الحسيني اليزدي الشيرازي، محمـدجعفر طـاهري شـيرازي، االحقـر علـي            هماي

آبادي اصـفهاني، محمـد هاشـميان، االحقـر حـسين       خسروشاهي تبريزي، محمد حسن النجفي الرفسنجاني، االحقر محمد الموسوي الشمس 
اي، االحقر سيد احمد پيشوا كازروني، االحقر السيد عبداهللا موسوي شبستري، االحقـر رفيـع                تقي مراغه گوگاني تبريزي، االحقر الفاني محمد    

اي، العبد مجتبي العراقي، سيد مهدي يثربـي كاشـاني،           آبادي، االحقر محمد الصدوقي اليزدي، االحقر احمد اميني مراغه         مدرس تبريزي بستان  
  .آبادي ي نجفآبادي، ابراهيم امين حسينعلي منتظري نجف

  1344آباد به امام خميني در پي انتقال ايشان از تركيه به نجف اشرف، مورخه مهر ماه  متن تلگرام جمعي از روحانيون شهرستان نجف ـ 7ي  پيوست شماره

  العالي العظمي آقاي خميني، مدظله اهللا نجف اشرف، مرجع تقليد شيعه، حضرت آيت

ي  ي علميـه  اي موجب مسرت، ولي ملت ايران عموماً منتظر مراجعت حضرتعالي به حـوزه   تا اندازه انتقال حضرتعالي از تركيه به عراق،     
  .ي بسيار نزديك اين موفقيت حاصل شود اميد است در آتيه. مند گردند هاي شما بهره قم هستند تا از افاضات و رهبري

مدحسين كاظمي، سيد كمال حـسيني، حـسين بهرامـي،          حسينعلي منتظري، عباس ايزدي، سيد هادي طباطبايي، محمدعلي صالحي، مح         
سيد جعفر طباطبايي، سيد اكبر حسيني، سيد حسن هاشمي، محمدجعفر رحيمي، محمدعلي موحدي، سيدحسن حسيني، غالمرضـا داوري،                  

امـاني، سـيد   اهللا موسوي، سيد حيدر كـاظمي، سـيد هاشـم           سيد فخر هاشمي، حسين معزي، جعفر جعفري، االحقر محمد استكي، سيد ولي           
  .حسين هاشمي، االحقر ابوطالب مصطفايي، مهدي حسني

  1344ي قم به امام خميني در پي انتقال ايشان از تركيه به نجف اشرف، مورخه مهر ماه  ي علميه  و محصالن حوزهي فضال  ـ متن نامه8ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .اهللا المسلمين بطول بقائه العظمي آقاي خميني، متع اهللا محضر مقدس بزرگ مرجع عالم تشيع، حضرت آيت

قدر كه به خـاطر      ي تبعيد آن مرجع عالي      ي خرسندي است، ولي ادامه      هرچند انتقال حضرتعالي از تركيه به عتبات عاليات از جهتي مايه          
صورت گرفته است، بسي موجب تأثر و تنفر        دفاع از قرآن و حقوق ملت اسالم و حمايت از استقالل و تماميت ارضي كشور اسالمي ايران                  

كننـد و بـراي    الشأن پيروي مي ي قم، كه از منويات مقدس آن قائد عظيم ي علميه  ملت شريف مسلمان ايران و حوزه     . عموم ملت ايران است   
ي   اجعـت حـضرتعالي بـه حـوزه       زودي موانع برطرف شود تا بـا مر         گونه فداكاري دريغ ندارند، انتظار دارند كه به         تأمين و اجراي آن از هيچ     

ي ملـت    ي اسالم و ايران و حقوق از دست رفته         قدر، مصالح عاليه   ي آن زعيم عالي    هاي ارزنده  ي قم و با تدبيرات خردمندانه و رهبري         علميه
  .ادام اهللا ظلكم علي رئوس االنام. تأمين گردد

الهدي خراساني، حسينعلي منتظـري، ابوالفـضل النجفـي     د علماصغر مرواريد، محم   حسين نوري، احمد آذري قمي، رباني شيرازي، علي       
اكبـر   الخوانساري، سيد محمدرضا سعيدي، علي المشكيني االردبيلي، ناصر مكارم شيرازي، محمدتقي مصباح يزدي، ابوالقاسم خزعلي، علي               

اقـي، جـوادي آملـي، سـيد مـصطفي          مسعودي، سيد موسي شبيري زنجاني، محمد مفتح، مهدي الحائري الطهرانـي، غالمرضـا صـلواتي عر               
  .الهدي علم
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  1344ي قم به امام خميني در پي انتقال ايشان از تركيه به نجف اشرف، مورخه مهر ماه  ي علميه ي ـ متن تلگرام فضال و مدرسين حوزه پيوست شماره

  نجف اشرف 

  العالي العظمي آقاي خميني مدظله اهللا محضر مقدس آيت

ي محروميـت   وقتي است، ولـي ادامـه   ي خوش تري است، مايه ركيه به عراق، از آن جهت كه محيط مناسب        گرچه انتقال حضرتعالي از ت    
ي  اميـدواريم در آينـده    . الشأن، موجب افسردگي شديد عمومي است      ي قم از افاضات آن مرجع عظيم        ي علميه   ملت ايران و مخصوصاً حوزه    

قدر كه موجب تأمين مـصالح اسـالم و          ي آن زعيم عالي    هاي ارزنده  ز نعمت رهبري  بسيار نزديك با مراجعت حضرتعالي به قم، مردم ايران ا         
  .مند گردند مسلمين است، بهره

آبادي، حسينعلي منتظري، مكارم شيرازي، سيد محمدباقر ابطحي، رباني شيرازي، سـيد        ابوالفضل النجفي الخوانساري، االحقر محمد شاه     
عبدالعظيم محصلي، اكبر هاشمي، حسين نوري، علي پنـاه اشـتهاردي، حـسين المظـاهري،               الهدي، محمدحسين مسجدجامعي،     مصطفي علم 

ابوالقاسم خزعلي، سيد يوسف تبريزي، علي المشكيني، ابراهيم اميني، جعفر سبحاني، علي قدوسـي، احمـد پايـاني اردبيلـي، سـيد موسـي                        
اهللا صالحي، سيد مهـدي حـسيني الجـوردي، محمـد       نعمتشبيري زنجاني، مصطفي اعتمادي، يحيي انصاري شيرازي، محمدمهدي گيالني،       

مفتح، سيد محمدرضا سعيدي، هاشم تقديري، ابوالقاسم محجوب، احمد آذري، محمد موحدي، محمدعلي گرامي، احمد جنتي، محمدرضا                 
  .توسلي

  3/8/1344ي تبعيد امام خميني، مورخه  وزير، درباره ي علميه به اميرعباس هويدا، نخست ي جمعي از علما و فضالي حوزه  ـ متن نامه10ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  وزير جناب آقاي نخست

  ديوان عالي كشور: رونوشت

ظله، بر خالف قـانون، در       اهللا العظمي آقاي خميني ادام     اهللا  قدر و مرجع تقليد شيعه، حضرت آيت       بيش از يك سال است كه پيشواي عالي       
ي قـم،   ي علميه ويژه حوزه در طي اين مدت، مردم ايران، به  . برند  تحت نظر و سپس در عراق به طور تبعيد به سر مي           ) هتركي(زندان استعمار   

شـماري   صبري در انتظار قدوم شريف ايـشان دقيقـه        ي ايشان محروم بوده و با كمال بي        هاي فروزنده  هاي ارزنده و تعاليم و تربيت      از رهبري 
 بيان كند   هاي غيرملي به جايي كشيده كه مرجع ديني يك ملت نتواند احكام الهي را صريحاً                روش ناهنجار دولت  وضع مسلمانان و    . اند كرده

بيش از يك سال در حال تبعيد و ناراحتي به          ) به كاپيتوالسيون منفور  (و از آزادي ملت و استقالل كشور خود دفاع نمايد و به جرم اعتراض               
هـاي   گويد ملت ايران بايد در برابر اراده و خواسته          اي كه مي   پيتوالسيون، يعني به جرم اعتراض به اليحه      آري، به جرم اعتراض به كا     . سر برد 

ما نفهميديم اگر كاپيتوالسيون به نفع و صالح ملـت اسـت،            . گونه دفاع از مال و جان و ناموس خود نداشته باشد            اجانب تسليم، و حق هيچ    
 ي آن روز شمردند و اگر به ضرر است، چـرا دومرتبـه    د و القاي آن را از افتخارات هيأت حاكمه        ها گرفتن  چرا يك روز براي القاي آن جشن      

اي دارد، نـسل ديگـري در پـي ايـن نـسل              كنند اين مملكت آتيه     ها فكر نمي    تري به ملت ايران تحميل كردند؟ آيا دولت        آن را با وضع فجيع    
ها را مورد بررسي قـرار داده و در صـفحات تـاريخ واقعيـت                نسل آينده، گذشته  . كند  است؟ تاريخ، پس از اين كارهاي ما را دقيقاً بازگو مي          

  .سازد كردار ما را رنگين يا ننگين مجسم مي

اهللا حاج ميرزا محمدحسن شيرازي، حكم تحريم تنباكو را صادر فرمود، شايد هيـأت                آن روز كه بزرگ مرجع جهان شيعه، مرحوم آيت        
كرد تاريخ آينده با قضاوت صحيح، خادم و خائن را مشخص نموده و  خنثي كردن آن حكم داشت، خيال نمي حاكمه كه پافشاري زياد براي      

ي  آن روز كه نابغـه    . دهد  اي به عظمت و حقارت، به خدمت يا خيانت معرفي كرده و در معرض افكار جهانيان قرار مي                  هريك را در صفحه   



  353  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

خـواهي    اي استعمار و مبارزه با خودكامگي و استبداد قـد علـم كـرد و لـواي آزادي                 الدين اسدآبادي براي گسستن زنجيره     شرق، سيد جمال  
 تاريخ را مسخ نموده و توانند هاي ناروا، تحريف حقايق، و تبعيد آن مجاهد رشيد، مي كردند با تهمت داران آن روز تصور مي برافراشت، زمام

ي آن روز ايران با سرپيچي  كند كه هيأت حاكمه ها، تاريخ قضاوت مي آن ور ولي اكنون بر خالف تص. هاي آينده را منحرف سازند افكار نسل
ها رو آورده بود، محروم نموده و با تبعيد او، رشـد و ترقـي را از    آن مرد، ملت ايران را از سعادت و سيادتي كه به    هاي آن بزرگ   از راهنمايي 

  .آسيا به جانب آفريقا سوق داد

 ي شـرق، هـر دو در شخـصيت    مرجع شيعه و همـان نابغـه     امروز همان بزرگ  . كند   صورت نويني تجديد مي    ها را به   تاريخ دائماً گذشته  
خواهي، همان مبـارزه بـا اسـتعمار و اسـتبداد، همـان تبعيـد و همـان         العظمي آقاي خميني متمثل شده و تاريخ همان آزادي        اهللا  حضرت آيت 

يص حقايق از خرافات و تميـز خـادم از          خاين تفاوت كه مردم امروز ايران در تش       سازد، با     محروميت ملت ايران به صورت تازه منعكس مي       
 هـر گونـه     خـواهي،   ي ايران از هر گونه آزادي      امروز هيأت حاكمه  . (آيند  ي قضاوت برمي   تر، و در برابر افكار متضاد بهتر از عهده         خائن دقيق 

اد و ايادي استعماري را با تهديد، ارعاب، حبس، شكنجه، تبعيـد، و اعـدام               شكوه از فقر و بيچارگي، و باألخره هر گونه مبارزه با عوامل فس            
ي  گـذرد كـه خبـر تـازه     روزي نمـي .) تر گسترش دهـد  ها را در سينه خفه سازد و خفقان را بيش كند نفس دهد و دائماً كوشش مي      پاسخ مي 

ي  محـاكم دربـسته  . ها به روي مردم باز است گاه  شكنجهها و درهاي زندان. موحشي به گوش نخورد و ناراحتي جديدي به سراغ مردم نيايد       
هاي  بر خالف خواست سازمان   . وجه اطالعي ندارد    هيچ  ي مملكت به   ملت از جريان روزمره   . كند  ها رسيدگي مي   حساب به حساب    نظامي، بي 

شوند و ملت از      المدت محكوم مي    طويل هاي دسته مردم رشيد به اعدام و تبعيد و حبس         دسته. شود  ها منعكس نمي   پليسي، چيزي در روزنامه   
جمعي، اعدام، شكنجه، آزار روحانيون و مردم متدين پايان نيافته كـه خبـر               هاي دسته  هنوز حبس . كند  ي آنان خبري پيدا نمي     جريان محاكمه 

تـازگي، متجـاوز از    ايع است كه بهش. هايي را تحت ناراحتي قرار داده است     اي افكار را به خود مشغول نموده و خانواده         ي تازه  كننده ناراحت
اند و پدرها و مادرها از جرم و يا علت           صد نفر دانشجو، كسبه، و روحاني را در ظرف يكي دو روز به جرم شركت در جلسات ديني گرفته                  

رونـد و كـسي     مـي ها را سياه و تجار محترم وعـاً رو بـه ورشكـستگي    گونه اطالعي ندارند و بازار مسلمان    جلب و مكان و احوال آنان هيچ      
. هايي نيز وجود دارد    اين است معني آزادي در مملكت دموكراسي ايران؟ درست است كه در ساير كشورها ناراحتي              . گويي ندارد  جرأت حق 

 آقاي هويدا،. جنگد جنگند و دولتي كه به خاطر استعمار با ملت مي هايي كه به خاطر ملت با استعمار مي ولي تفاوت فاحش است بين دولت
تواند ببيند مرجع تقليد و پيشواي مذهبي خود در تبعيد، و ساير رهبران ملي محـدود بـوده باشـند و بـا ايـن حـال، سـاكت                              ملت ايران نمي  

شـود    العظمي آقاي خميني از تركيه به عـراق، مـي           اهللا  شما خيال نكنيد با انتقال حضرت آيت      . نشسته، به كارهاي هيأت حاكمه صحه گذارند      
ي ناراحتي و  اهللا خميني در هر جا و به هر صورتي كه باشد، مايه     ي تبعيد حضرت آيت    ادامه. ي اين ملت را خاموش كرد      تهاحساسات افروخ 

ي حقوق بشر، بـا ايـن طـرز     آقاي هويدا، هرچه در نظر شما محترم است، وجدان، مذهب، قانون اساسي، و اعالميه            . خشم عموم ملت است   
مع الكفر و الملك يبقي «. ي آن بر ظلم و ستم به ملت است، بقا و ثباتي ندارد هايي كه پايه يد حكومتشما يقين بدان. حكومت مخالف است

الـسقف مـن فـوقهم و آتـيهم العـذاب مـن حيـث                قد مكر الذين من قبلهم فاتي اهللا بنيهانهم مـن القواعـد فخـر علـيهم               » «.ال يبقي مع الظلم   
العظمي آقاي خمينـي      اهللا  است به اين وضع اسفناك خاتمه داده شود و با ارجاع حضرت آيت            شويم الزم     ما در خاتمه، متذكر مي    » .اليشعرون

ما تا به حال، كـراراً بـه منظـور          . به قم و خاتمه دادن به حبس، شكنجه، اعدام، و مبارزه با دين و ملت، شكاف بين مردم و دولت را پر كنيد                      
ي ما   اميد است كه تذكرات مشفقانه    . ايم  و عواقب سوء ظلم و ستم را متذكر شده         هاي قبل داده    صالح ملك و ملت تذكراتي به شما و دولت        

  .مورد قبول واقع شود

زاده آملي، حسينعلي منتظري، علي المشكيني االردبيلي، عبـدالحريم          ابوالفضل النجفي الخوانساري، علي حيدري نهاوندي، حسن حسن       
اكبـر مـسعودي،     سيد يوسف تبريزي، مهدي الحسيني الروحاني، علي قدوسي، عليالرباني الشيرازي، سيد محمدرضا سعيدي، حسين نوري،   

محمدي گيالني، محمدحسين مسجدجامعي، ابوالقاسم حسين المظاهري، مرتضي مقتدايي اصفهاني، محمدمهدي رباني، اكبر هاشمي، محمد      
الهـدي اهـوازي، االحقـر عبـدالعظيم         اهري، علـم  پناهي، رضا گلسرخي كاشاني، سيد حـسن طـ         مسافري، يحيي فاضل همداني، محسن حرم     
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عنـه،   آبادي عفـي   محصلي، سيد عبدالحميد ايرواني، عباس محفوظي، محمدعلي گرامي، كريمي، العبد محسن الخراساني، االحقر محمد الشاه              
هدي الحائري، ابوالفـضل  مصطفي اعتمادي، يداهللا پورهادي، سيد محمدعلي موسوي، محمدباقر حسني، جوادي آملي، سيد احمد موسوي، م        

اي، سيد حسين خلخـالي، يعقـوب الموسـوي           علمايي، هاشم تقديري، يحيي انصاري، محمد مؤمن، احمد آذري قمي، محمد حسيني خامنه            
آبادي، الشيخ محمد الهمداني، محمد كاظم شرفي يزدي، علي كاظمي، سيد             الزنجاني، غالمحسين عابدي، يوسف صانعي، مطفي زماني نجف       

حمود دعايي، سيد ابوالفضل الموسوي التبريزي، احمد آيتي اصـفهاني، سـيد محمدصـادق زيـارتي، عبدالحـسين معـزي تهرانـي، محمـد                        م
آبادي، قاسم تهراني، ميرآقا موسوي زنجاني، علي احمدي، محمدتقي مصباح يزدي، محمـدعلي منتظـري، سـيد صـدرالدين طـاهري                      خندق

ن فاضل هرندي، علينقي فرايي زنجاني، محمد صدرالدين طباطبايي مهريزي، غالمرضـا زنـدي، محـسن                الدي اهللا كياني، محي   شيرازي، حجت 
اهللا شهاهب، سيد محمد حسيني، مهدي كروبي، حسين مفيـد دليجـاني، حجـت كـشفي، غالمحـسين                   دوزدوزاني، علي تهراني پهلواني، فتح    

آبادي، ابوالقاسم وافي يزدي، محسن فيض، سيد جعفر حـسيني   خرمايزدي، سيد محمدتقي محصل همداني يزدي، سيد محمدتقي شاهرخي         
 محمدعلي شرعي، محمد عبايي خراساني، محمدرضا مؤيدي، عباس شيرازي رفـسنجاني، سـيد جـواد                يزدي، جواد حاتمي، مهدي مؤيدي،    

حمد فـاكر خراسـاني، محمـدباقر       اي، لطفعلي فقيهي، محمدتقي نصيري سمناني، م       موسوي، عبدالعي معزي تهراني، سيد تقي موسوي درچه       
پور، يحيي سـلطاني      شريعتي سبزواري، محمد اشرفي اصفهاني، سيد حسن شجاعي كياسري، سيد احمد موسوي اصفهاني، محمدحسين بني              

رحيمي اكبر نـاطق نـوري، محمـد آقـا     پرور، عباس مناقبي يزدي، علي اهللا مرزوقي شميراني، دين  اصفهاني، محمدمهدي غفاري تهراني، حبيب    
اهللا قاسمي، سيد فخرالدين هاشـمي، محمدرضـا رحيمـي، علـي يزدانـي، عليرضـا احمـدي، حـسن                     اصفهاني، سيد حسن اسماعيليان، فضل    

اللهي، حسن صالحي، رضا مطلبي، مهدي تسليمي، السيد مجتبي الموسوي الكاشاني، سـيد هـادي هاشـمي، سـيد محمـود سـجادي،                        حبيب
اصغر طاهري كني، خليل    پور كرماني، سيد محمود هاشمي، علي      ي، محمد جعفري رودسري، محمد رواق     محمدباقر منتظري، سيد باقر موسو    

صادقي، احمد توكلي، حسين كريمي، سيد محمد مدني، عبدالرسول شاهرخي، سيد محمـدكاظم ارفـع، غالمحـسين فـالح، حـسين نبـوي                        
ي، االحقر سيد محمدتقي كاظمي اصفهاني، االحقـر بـزرگ كـازروني،            آباد اهللا ساكي خرم   خويي، االحقر سيد جعفر كاظمي اصفهاني، حجت      

زاده، مطهري يزدي، عيسي خطيبي گيالني، نوراهللا طباطبايي، سيد علـي متقـي مازنـدراني، عبـاس حـسني كرمـاني، محمـد                        سيد محمد فقيه  
الهـدي يـزدي، محمدحـسين زنـدي،         جـم  محمدعلي دهخدا كرماني، سيد ضياءالدين ن      مودي تويسركاني، محمدحسين اماليي اصفهاني،    مح

آبادي، سيد محمد شاهرخي، محمدابراهيم محمدي، محمداسماعيل غائبي، محمد رهنمـا، حـسين              اللهي خرم  مرتضي رباني، عبدالحسين كرم   
ي، جابر صباري، جعفر اهللا اميد، رسول پناهنده، محمدعلي روحاني خراسان آبادي، فتح اللهي نجف الزماني، اسداهللا روح طالبي، فتحعلي صاحب

حسني، نصراهللا صالحي، محمدرضا ياسيني، ضياءالدين الحسيني االشكوري، حسن تهراني، قربانعلي ذوالقدري زنجاني، هادي دولت مهدي،                
مهدي مهدوي، محمدرضا ياسيني، ضياءالدين الحسيني االشكوري، حسن تهراني، قربانعلي ذوالقدري زنجاني، هادي دولت مهـدي، مهـدي                  

 زاده، محمدتقي رضواني، حسن ايمـاني، علـي عظيمـي،          دوي، علي حسين جاهدي، حميد ارجندي، سيد ايوب، سيد حسن، حيدر حمزه           مه
آبادي، موسي سليمي ميانجي، سيد التفـات   رحيم داستاني، جواد حيدري خلخالي، محمد واعظي، عبداهللا واعظي، علي طاهري، حسن سلطان  

وردي زيـارتي، سـيد حـسن        يل سودمند، محمدمهدي حجتي ميانجي، محمدعلي ذوالقدري ميـانجي، اهللا         ميرصالحي تركي، مظاهر نظري، خل    
حسيني، سيد سليمان مير رحمتي، سيد سجاد چاوشي ميانجي، محمدحسين يوسفي، سيد حسن موسوي، سلمان واعظي ميانجي، علي نـصر    

اهللا قاسمي ميانجي، علـي رشـيد خـواني ميـانجي، جـواد              يانجي، عزت اهللا السكندري م   ي ميانجي، سيد جعفر عظيمي ميانجي، قدرت       مالزاده
عزيزي ميانجي، عزيز رمضاني، سيد مختار عظيمي، اقل علي باقري، محمد جابري، عباس عباسي ميانجي، ذكر علي اسـالمي سـرابي، سـيد                       

داغـي،   چمني، علـي قـره     يعي، عبدالناصر قره  احمد هاشمي ميانجي، رحيمي ميانجي، احمد خردمند سرابي، يونس ستاري ميانجي، عبداهللا شف            
اهللا رضايي، االحقر احمد بداقي، محمد ذاكري، سيد سـجاد وحيـدي، محمدمهـدي ميـانجي،                 زاده عبدالفياض محمدي، كالم    محبوب ابراهيم 

اهللا رسـتمي     فـيض  زاده تبريزي، صالح شكري ميانجي، علي عظيمـي ميـانجي،          احمد موسوي ميانجي، مرتضي اشراقي اصفهاني، علي حسين       
ميانجي، مرتضي مصطفايي، علي گمندي تبريزي، سيد جعفر صالحي رضاييه، سيد ابوالقاسم موسوي رضـاييه، ضـياءالدين اجـارودي، سـيد         

العابـدين مجاهـدي خـويي، رضـا         ي اهري، حسينقلي برهاني سرابي، حسين پزشكي تبريزي، زين         جالل صفوي تبريزي، سيد عباس ميرزاده     
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ي، عبداهللا شاكري، عباس جباري ماكويي، سيد علي حسين ماكويي، ابراهيم اسكندري، سـيد حيـدر موسـوي، حـسين هـاتفي                      واعظي تبريز 
اكبر مهرداد خويي، غالمحسين جعفرپور تبريـزي، بـاقر آخونـدي تبريـزي، غالمحـسين                زاده، جعفر محمدزاده، سيد علي     خويي، هادي علي  

اهللا حكيمي، سيد علي علوي، علـي صـادقي سـرابي، حـسين شـفيعي، احمـد داود تبريـزي،                     قديمي، حسن امامي، سيد محمد سيدي، عزت      
اكبـر شـريفي     زاده مشكيني، علي   آبادي، سيد جواد علوي، سيد محمود نوري       عبدالعلي حاتمي، عبدالجواد ملكي تبريزي، االحقر مهدي جمال       

  .حمداسماعيل غفاري تبريزيزاده تبريزي، اصغر عدل سرابي، م اردبيلي، حسين احمدي، اسحاق حسين

  1349ي اعلميت امام خميني، مورخه خرداد  اهللا رباني شيرازي درباره له و آيت  ـ متن اعالميه معظم11ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

داريـم در ايـن      سره، اعـالم مـي      قدس العظمي آقاي حكيم،    اهللا   ما ضمن تسليت به درگذشت حضرت مستطاب، آيت        ملت مسلمان ايران،  
ي دينـي و تكليـف       دانيم بر حـسب وظيفـه       ي ما بر سر دوراهي انتخاب و تثبيت وضع آينده قرار گرفته، الزم مي               لحظات حساس كه جامعه   

  .ي مردم را به طور قاطع و روشن، تعيين و ابالغ نماييم خطيري كه به عهده داريم، وظيفه

رتضي انصاري، به جوار قدس الهي رحلت كردنـد، مرحـوم حجةاالسـالم ميـرزاي      موقعي كه بزرگان مرجع تقليد شيعه، مرحوم شيخ م        
ي شيخ را در مجلسي دعوت نموده و تذكر دادند كه شيخ ما از جهان رفته و عالم اسالمي احتياج به فردي دارد كـه                    شيرازي، بزرگان تالمذه  

اجات جامعه را تشخيص دهد و با درايت كامل، قيام به امر ملـت              در ده جزء يك جزء علم و نه جزء عقل و درايت دارا باشد تا بتواند احتي                
شاگردان شيخ كه از علمي تراز اول و واجد صالحيت مرجعيت بودند، باالتفاق ابراز داشتند كه چنـين شخـصيتي بـا ايـن اوصـاف،                          . نمايد

رازي را بـه زعامـت مـسلمين انتخـاب          منحصر به شخص شماست و ديگري را چنين صالحيتي نيست و با اتفاق كلمه، مرحوم ميرزاي شي                
تر اسـت   تر و اوضاع عالم اسالمي آشفته امروز وضع جامعه بسي حساس  . ي آن مرحوم، مرهون چنين فداكاري بود       نمودند و خدمات ارزنده   

اي   در مرحلـه   ي مـا    امروز جامعـه  . تر است  بين، و واقف به مصالح اسالم و مسلمين، شديدتر و محسوس           و لزوم انتخاب فردي مدبر، روشن     
واقع شده كه درست بر سر دوراهي عزت و ذلت، رشد و انحطاط، و باألخره بقا و زوال است و سرنوشت امت اسـالم، مرهـون صـفات و                             

ما نبايد منتظر بمانيم    .  ديگران به ما راه نشان دهند      تفاوت بنشينيم تا    امروز ما نبايد خاموش و بي     . هاي رهبري است كه انتخاب گردد      خصلت
خـود مـا    . اند، بر ما تحميل كننـد      بهره بهره يا كم    بيني اسالمي بي     ديگران فرد يا افرادي را كه از رشد اجتماعي، شهامت، شجاعت، و جهان             تا

تر و اصلح به حال اسالم و مسلمين باشد، فردي كه به اوضاع جهان و حوادث واقعه  بايد سرنوشت خود را تعيين نماييم و فردي را كه اليق   
نظر باشد، انتخـاب   ي شئون اسالمي صاحب   كامل داشته باشد، فردي كه بتواند اسالم واقعي را به مردم معرفي كند، فردي كه در همه                 آشنايي
ي افراد داشته، با رعايت كامل مقـررات         هاي علميه و روحيه     ي قم با شناسايي كامل و بصيرت كافي كه به وضع حوزه             ي علميه   حوزه. نماييم

نظيـر مرجـع عـالم     ي خود را پيرامون شخصيت بارز و بـي  كرات نظريه د در تشخيص صفات الزمه براي زعيم اسالمي، به  ديني و دقت شدي   
اهللا المسلمين بطول بقائه، بيان نموده و مراتب اتكا و اعتماد خود را نسبت به ايـشان ابـراز                    العظمي آقاي خميني، متع     اهللا  اسالم، حضرت آيت  

بـا توجـه بـه وضـع روز و موقعيـت خطيـر مـسلمانان،                : دارد  ي عموم را روشن نموده، ابالغ مي        الصراحه، وظيفه اينك مجدداً ب  . داشته است 
اما «ي عموم است و مصداق اجالي حديث مروي          ي تقليد و مراجعه    ترين شخصيت براي رهبري و زعامت و شايسته        له اليق   حضرت معظم 

از اين روز الزم است آن عده . ، ايشان هستند»خالفاً لهواه، مطيعاً المر مواله، فللعوام ان يقلدوهمن كان من الفقها، صائنا لنفسه، حافظاً لدينه، م     
شاءاهللا بـا     گونه ترديد، تقليد نمايند تا ان       از مردمي كه تا به حال از ايشان تقليد ننموده، به اكثريت مردم ايران بپيوندند و از ايشان، بدون هيچ                   

از خداوند متعال، توفيقات ملـت اسـالمي را در      . ه در تعظيم اسالم و اعتالي مسلمين و دفع مفاسد بكوشند          ايجاد يكپارچگي و وحدت كلم    
  .والسالم عليك و رحمة اهللا و بركاته. راه پيشبرد اسالم عزيز خواهانيم

  حسينعلي منتظري، رباني شيرازي
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  ق. ه2/2/1390لعظمي امام خميني، مورخه ا اهللا له در ارتباط با مرجعيت آيت ي معظم  ـ نظريه12ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

له، صالحيت ايشان     بيني و مجاهدات معظم    العالي و روشن   العظمي آقاي خميني مدظله     اهللا  با توجه به مراتب علمي و عملي حضرت آيت        
  .ن استبراي مرجعيت و زعامت شيعه، به نظر اينجانب محرز، و ترويج و تعيين ايشان به صالح اسالم و مسلمي

  2/1390ع/2

  حسينعلي منتظري

   شمسي14/3/1349اهللا خادمي در مورد مرجعيت امام خميني،  له به آيت ي معظم  ـ نامه13پيوست شماريه 

  تعالي بسمه

  بركاته اهللا آقاي خادمي، دامت حضرت مستطاب، آيت

رساند چون  سره، به عرض عالي مي ، قدسالعظمي آقاي حكيم اهللا  نسبت به درگذشت حضرت آيتتپس از تقديم سالم و عرض تسلي
  :راجع به اوضاع اصفهان صحبت به ميان آمد، الزم شد به چند كلمه مصدع شوم

لـه    گير ايشان، به نظر اينجانب، معظم      العالي، و مجاهدات پي    العظمي آقاي خميني، مدظله     اهللا  با لحاظ مراتب علمي و عملي حضرت آيت       
جاست حضرتعالي مـصلحت اسـالم را رعايـت          به. باشد  ن و ترويج ايشان به صالح اسالم و مسلمين مي         براي مرجعيت شيعه متعين، و تعيي     

والـسالم علـيكم و رحمـةاهللا و     . باشم  در خاتمه، از حضرتعالي ملتمس دعا مي      . كرده و با كمال شهامت، نسبت به تعيين ايشان اقدام فرماييد          
  .بركاته

  1390 / 1ع / 29

  حسينعلي منتظري

  13/3/1349اهللا اشرفي اصفهاني در مورد مرجعيت امام خميني،  له به آيت ي معظم  ـ نامه14ي  مارهپيوست ش

  تعالي، بسمه

  افاضاته حضرت مستطاب، حجةاالسالم آقاي حاج ميرزا عطاءاهللا، دامت

رسـاند نظـر بـه        ميسره، به عرض     العظمي آقاي حكيم، قدس     اهللا  پس از اهداي سالم و عرض تسليت نسبت به درگذشت حضرت آيت           
ي اينجانب،    به عقيده . ي حضرتعالي صحبتي به ميان آمد، مناسب شد به چند كلمه مصدع شوم             اين كه راجع به اوضاع كرمانشاهان با آقازاده       

ز ايشان به باشند و در شرايط فعلي، تعيين ايشان و ترويج ا العالي، براي مرجعيت شيعه متعين مي العظمي آقاي خميني مدظله    اهللا  حضرت آيت 
والسالم . ي اسالمي اقدام فرماييد     جاست حضرتعالي بدون تزلزل و با كمال شهامت، نسبت به اين وظيفه            به. باشد  صالح اسالم و مسلمين مي    
  .عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  1390 / 1ع / 28

  حسينعلي منتظري
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   ـ پيام تسليت امام خميني 15ي  پيوست شماره

  بركاته مين آقاي منتظري، دامتوالمسل حضرت حجةاالسالم

شنبه شب از برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس براي آنان بـه سـوگ نشـستند و دشـمنان            گرچه تمام شهيدان عزيز و معظم يك      
رزنـدي  اسالم در شهادت آنان شاد و اسالم عزيز سرافراز است، لكن از فرزند عزيز شما شناختي دارم كه بايد بـه شـما بـا تربيـت چنـين ف               

شـده   ي حـساب   هاي اسالمي را نيز شناخت و با تعهـد و انگيـزه             او از وقتي كه خود را شناخت و در جامعه وارد شد، ارزش            . تبريك بگويم 
محمـد  . نمـود  او با ديد وسيعي كه داشت، سعي در گسترش مكتب و پرورش اشخاص فداكار مـي . وارد ميدان مبارزه عليه ستمگران گرديد    

دار تـسليم جامعـه      شما فرزندي فداكار و متعهـد و متفكـر و هـدف           . شناخت  را وقف هدف و براي پيشبرد آن سر از پا نمي          شما و ما، خود     
هـاي روحـي از طـرف     هـا و از آن بـدتر، شـكنجه    او در زجرها و شكنجه   . او فرزند اسالم و فرزند قرآن بود      . كرديد و تقديم خداوند متعال    

خدايش رحمـت كنـد و بـا        . وار خداوند متعال شتافت و با دوستان و برادران خود راه حق را طي كرد               او به ج   .بدخواهان عمري به سر برد    
والـسالم علـيكم و     . از خداوند متعال براي جنابعالي و بازماندگان آن فرزند برومند اسالم، صـبر و اجـر خواهـانم                 . مواليانش محشور فرمايد  

  .رحمةاهللا

  اهللا الموسوي الخميني روح

  له در پاسخ به پيام تسليت امام خميني   ـ جواب معظم16ي  هپيوست شمار

  تعالي بسمه

  العالي العظمي آقاي خميني مدظله اهللا مرجع بزرگ انقالب، آيتمحضر مبارك 

ضمن تشكر و تبريك و تسليت متقابل، از اين كه خداي متعال توفيق          . بخش آن حضرت را شنيدم     آفرين و تسلي   بعد از سالم، پيام روح    
گرچه مـن   . وقتمهايي كه حضرتعالي اشاره فرموديد تقديم خداي منان كنم، بسيار مفتخر و خوش               فرمود و توانستم فرزندي با آن ويژگي       عطا

تري به انقالب عظيم اسالمي كه عمر خود را در آن صرف نمود بنمايد و حاكميت اسالم در تمام جهان  اميد داشتم كه در آينده خدمت بيش  
ولي البد تقدير الهي و مصلحت چنين بـود        . ورزيد و محور تمام تالش او بود، از نزديك ببيند           مين را كه به آن عشق مي      مستضعفين و محرو  

شـايد دشـمنان اسـالم كـه بـه دسـت            .  بزرگ را سرعت بخشد    سنگان و همرزمان عزيزش، رسيدن به آن هدف        كه خون پاك او و ساير هم      
ي انقالبـي مـا گرفتنـد،         هاي مؤثر در انقـالب را از جامعـه          اي از ابرار و شخصيت     د آورند و عده   اي را به وجو    هاي وابسته چنين فاجعه    گروه

ي طيبه كه به دست تواناي پيامبر اسـالم   ولي بايد بدانند كه اين شجره. اند خيال كنند كه خلئي را در ادامه و گسترش انقالب به وجود آورده     
هاي مقدس آبياري گرديده و اكنون رسالت حفـظ و بـارور          بشريت غرس شده و تاكنون با خون       السالم در بستر تاريخ    ي اطهار عليهم   و ائمه 

الشأن اسالم سپرده شد، اصلها ثابت و فرعها في السماء، و هرگـز از بـاروري در                  نمودن اين امانت بزرگ الهي به دست باكفايت رهبر عظيم         
  .ايستد ترين شرايط نمي سخت

مـن مطمئـنم امـت      . د خالقيت و تأثيرات معنوي خون شهيد و بركات وجود حضرتعالي را درك نماينـد              توانن  دشمنان خدا و مردم نمي    
رسـاند و هرگـز    هاي صحيح حضرتعالي و پشتيباني روحانيت متعهد، اين بار سنگين را به منزل اصلي مـي  دار ما در پرتو رهبرييقهرمان و ب  

از خداي بزرگ، علو درجات معنوي براي تمام شـهداي عزيـز            . ان نداشته و ندارد   هدف، تأثيري در تصميم قاطع آن       چنين كارهاي كور و بي    
  . ادام اهللا ظلكم علي رئوس المسلمين. هاي آنان مسألت دارم اسالم و صبر و اجر عظيم براي بازماندگان و خانواده

9 / 4 / 60  

  حسينعلي منتظري 
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  24/9/1346ي رسيدگي به امور فقرا و كمك به نيازمندان، مورخه  ، دربارهآباد له به علما و بزرگان نجف ي معظم  ـ نامه17ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاتهم آباد، دامت محضر مقدس علماي اعالم و حجج اسالم نجف

درات بـوده و  آمدهاي نـاگوار صـابر و تـسليم مقـ     رساند با اين كه من در مقابل حوادث و پيش     پس از اهداي سالم، به عرض عالي مي       
شـد، جـداً مـرا نگـران و           هايي مـي   ها مساعدت   آن  آباد كه در ماه رمضان به         ذلك، تصور اوضاع اسفبار فقراي شهرستان نجف        هستم، ولي مع  

ن ي آقايـان اسـتدعا دارم كـه سـالم مـرا بـه متمكنـي                 ام، از همه   جا تبعيد شده    ي دور، كه به ناحق به آن        من از اين منطقه   . ناراحت كرده است  
ها سفارش كنيد كه مخصوصاً در اين ماه عزيز، از كمك و مساعدت به همسايگان و فقـرا و ضـعفا دريـغ          آن  آباد ابالغ، و به       شهرستان نجف 
  .والسالم عليكم و علي جميع اخواننا المؤمنين، و رحمةاهللا و بركاته. ي آقايان ملتمس دعا هستم ضمناً، از همه. نداشته باشند

  1387 رمضان 12

  سينعلي منتظري ح

  ي ايشان در امور شرعيه له در مورد اخذ وجوه شرعيه و وكالت تامه ي امام خميني به معظم نامه  ـ اجازه18پيوست شماريه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .الحمد هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي محمد و آله الطاهرين و لعنة اهللا علي أعدائهم أجمعين

باشند در  افاضاته، وكيل اينجانب مي  اب مستطاب عماد العلما االعالم و حجةاالسالم آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري، دامت            و بعد، جن  
  .المالك و غيرها السالم و سهم سادات عظام و مجهول اخذ وجوه شرعيه، از قبيل سهم مبارك امام عليه

اخـذ ايـشان و قـبض رسـيد ايـشان، بـه       . ي ايشان بفرستند انند، به وسيله  ي خود را به اينجانب برس      خواهند وجوه شرعيه    كساني كه مي  
و نيز وكيل هستند در دستگردان نمودن وجوه شرعيه و امهال، به قـدري كـه صـالح دانـستند و                     . ي اخذ و قبض رسيد اينجانب است        منزله

جنب عن الهوي و التمسك بعـروة االحتيـاط فـي الـدين و          اخذ، و اوصيه ايده اهللا تعالي بما اوصي به السلف الصالح من مالزمه التقوي و الت               
  .الدنيا و ارجوا من جنابه الدعا و النصيحه والسالم عليه و علي عباداهللا الصالحين و رحمةاهللا و بركاته

  1390الحرام  القعده  شهر ذي11به تاريخ ليله 

  اهللا الموسوي الخميني روح

  له العظمي شيرازي به معظم اهللا لعظمي بروجردي و آيتاهللا ا ي آيت نامه  ـ اجازه19ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

الحمد هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اهللا علي أعدائهم جميعاً من اآلن إلي قيام             
  .يوم الدين

افاضـاته، از جانـب حقيـر مجـاز و مـأذون              سالم، آقاي شيخ حسينعلي منتظـري، دامـت       و بعد، جناب مستطاب، مروج االحكام و ثقةاال       
الملك و مظـالم     باشد در تصدي امور حسبيه كه در زمان غيبت منوط به اذن فقيه است و در اخذ وجوه شرعيه از قبيل زكوات و مجهول                         مي

الصلوة و السالم كـه بـه مقـدار          تند در اخذ سهم مبارك امام عليه      ها در موارد مقرره و كذلك مجاز و مأذون هس           آن  مردوده و غيرها و صرف      
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چه مازادي باشد، بفرستند نزد اينجانب بـراي          احتياج صرف امور طالب علوم دينيه و مواردي كه موجب تقويت اسالم است بنمايند و چنان               
و المرجوا ان الينساني من صالح دعواته كمـا ال  . واهند نمودي امور خ ي علميه و البته رعايت احتياط در كليه    ههاي مهم   ي حوزه  ادامه و اقامه  

  .شاءاهللا تعالي، و السالم عليه و علي اخواننا المسلمون، و رحمةاهللا و بركاته نساء ان

  1375مورخه نوزدهم شهر شوال المكرم 

  حسين الطباطبايي

.  

  تعالي شأنه بسمه

الـشريف مجـاز بوديـد، از قبـل احقـر نيـز              سره اهللا فقيد قدس    ي مرحوم آيت    احيهي فوق، به همان نحو كه از ن        جنابعالي در امور مزبوره   
والسالم عليكم و رحمةاهللا    . توفقيقاتهم نيز مجازيد   آباد، دامت   ي نجف   ي علميه   االقتضا، در اجازه دادن به طالب متدينين حوزه        مجازيد و لدي  

  .و بركاته

  1380 ذق 12

  االقل عبدالهادي الحسيني الشيرازي

  له اهللا حكيم به معظم ي آيت نامه  ـ اجازه20ي  وست شمارهپي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .الحمد هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي محمد و آله الطاهرين و لعنة اهللا علي أعدائهم أجمعين

باشند،  ي علما مي ، كه از مفاخر فضال و اجلهبركاته و بعد، جناب مستطاب مالذاالنام حجةاالسالم آقاي آقاشيخ حسينعلي منتظري، دامت
 اهللا تعالي فرجه الشريف منوط به اذن ها در زمان غيبة ولي امر، عجل آن از قبل اينجانب مجاز هستند در تصدي به امور حسبيه كه تصدي به   

السالم و صرف تـا       هم مبارك امام عليه   باشند در اخذ و قبض حقوق منطبقه و س          الشرائط است و نيز مجاز مي      حاكم شرع اقدس و فقيه جامع     
ي خود، علي النحو المتعارف، و باقي را براي اينجانب به نجـف اشـرف                ها در محل بر علما و طالب علوم دينيه و امور معاشيه             آن  نصف از   

مند شـوند و    معظم بهره  هاي علميه به مصرف برسد و بر اخوان مؤمنين الزم است از وجود شريف جناب                ي حوزه  ايصال تا در حفظ و اقامه     
از احترامات الئقه به مقام ايشان كوتاهي ننمايند و اوصيه بالزمه التقوي و االحتياط في جميع اموره و ان الينساني من صالح دعواتـه كمـا ال                    

  .شاءاهللا انساه ان

  1380 حج 15

  محسن الطباطبايي الحكيم

  له ودي به معظمالعظمي شاهر اهللا ي آيت نامه  ـ اجازه21ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

و الحمد هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي اشرف بريته محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اهللا علي أعدائهم أجمعين الـي يـوم                           
  .الدين
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بركاتـه، از    آبـادي، دامـت     تظري نجـف  االعالم مالذاالنم حجةاالسالم آقاي شيخ حسينعلي من       و بعد، مخفي نماند كه جناب مستطاب علم       
باشند و از جانب احقر مجازند در امور حسبيه كه منوط به اذن فقيه است، در زمان غيبت علـي              ي علماي اعالم مي    مفاخر فضال كرام و اجله    

اش خود كنند و به مصرف طـالب  السالم را اخذ نموده تتميم مع مغبيها آالف التحية و الثنا تصرف نمايند و نيز مجازند سهم مبارك امام عليه       
اهللا برعايه االحتياط الذي هـو        اوصيه ايده  ي اسالم است برسانند و مازاد را به اينجانب ايصال نمايند و             و ساير جهاتي كه مربوط به اعال كلمه       

  .ين و رحمةاهللا و بركاتهالسالم عليه و علي اخواني المؤمن. طريق النجاه و أن الينساني من صالح الدعوات في الحيوة و بعد الممات

  محمود الحسين الشاهرودي

  19/7/49له به ساواك، مورخه  هاي سازمان امنيت كشور براي وابسته نشان دادن معظم اسناد تالشاي از   ـ نمونه22ي  پيوست شماره

  خيلي محرمانه

  به رياست ساواك قم

  )316(ي كل سوم  از اداره

  ي شيخ حسينعلي منتظري درباره

  16/7/49 2303/21عطف به 

ي باال به نحو غير محسوس بين روحانيون، شايع نمانيند مشاراليه با سـاواك               برده خواهشمند است دستور فرماييد به منظور تضعيف نام       
  .دي اقدامات را اعالم دارن آباد عزيمت كرده است، نتيجه رابطه و همكاري دارد و به همين جهت پس از دستگيري بالفاصله آزاد و به نجف

  ي سوم ـ مقدم مدير كل اداره

  49 / 7 / 19امضا  

  .) آمده است149 تا 140ي  ، جلد اول، از صفحهفقيه عاليقدراسناد ديگر در اين زمينه، در كتاب (

ر شهرستان طبس، مورخه له نسبت به رأي كميسيون امنيت اجتماعي قم، دائر بر اقامت اجباري به مدت سه سال د ي معظم ي دفاعيه  ـ اليحه23ي  پيوست شماره
10/10/1352  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي  در تعقيب اعتراضات سابقه، مورخـه     ) 52/744ي    ي شماره  راجع به پرونده  ) (تهران(هاي استان مركز      دادگاه 15ي   دادگاه محترم شعبه  
آبـادي،   باري اينجانب حسينعلي منتظري نجف نسبت به رأي كميسيون امنيت اجتماعي شهرستان قم، مبني بر اقامت اج18/6/52 و   30/5/52

آباد اصفهان به مدت سه سال در شهرستان طبس، پس از اعتذار از عدم حضور به علت                   ي نجف   صادره 7583ي    ي شماره  ي شناسنامه  دارنده
ي حضور و نداشـتن       تيجههاي خانوادگي و ضعف مزاج و سرماي زمستان و ابهان ن           بعد مسافت و بدي راه و كمبود وسائط نقليه و گرفتاري          

  .و علل اخري يطول ذكرها) چه سابقاً شده است چنان(محل مناسبي براي ورود كه بعداً مورد عتاب مقامات نشود 

  . قانون و تأخير رسيدگي تا اين تاريخ4ي  در ماده» فوراً خارج از نوبت«ي  و پس از گله از عدم توجه قضات محترم به جمله

واتقوا يوماً التجـزي نفـس عـن    ( اوالً خدا را شاهد و ناظر بدانيد و دين و وجدان خودتان را حكم قرار دهيد و پس از تذكر به اين كه  
نظر و ثانياً حيثيت مقام قضايي و استقالل آن را در           ) 48ي بقره،     نفس شيئاً و اليقبل منها شفاعع و اليؤخذ منها عدل و ال هم ينصرون، سوره              
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پـس از ايـن تـذكرات، بـه     . ي قضائيه محفوظ بماند ي قضائيه نكند و آبروي قوه     ي مجريه طمع در تسخير قوه      داشته باشيد و سعي كنيد قوه     
  :رساند عرض مي

شـدند و   ي قم بودم و حدود چهارصد نفر به درس من حاضر مي ي علميه ي حوزه س عاليهور اين كه اينجانب يكي از مدرسين دبا ـ  1
ي  بدون ارائـه  (ذلك، حدود يك سال و نيم بود كه تحت فشار ساواك و شهرباني قم                 باشم، مع   كن مي متجاوز از سي سال است كه در قم سا        

، عمالً از اقامت در قم محروم بودم و فقط چون خانواده و منزل مـن در قـم   )كنيم  دليل و با تهديد به اين كه اگر از قم نروي تو را تبعيد مي              
رفتم تا اين كـه در        آمدم واز منزل هم بيرون نمي       ها به قم مي     آن  بي براي رسيدگي به اوضاع      گاهي يك شب دو ش     بودند، از روي ناچاري گاه    

جـا بـه تـدريس و         آباد منتقـل و در آن       آباد حركت، و رسماً با خانواده به نجف         ، از تهران به قصد نجف     3اواخر خرداد ماه جاري، يعني برج       
شـدند و هـر شـب حـدود           هر روز حدود شصت نفر به درس من حاضر مي         . فرت نكردم جا مسا   ي جماعت اشتغال داشتم و ابداً از آن        اقامه

ي مـن حـضور      هـزار نفـر بـه نمازجمعـه        شدند و هر روز جمعه، حـدود سـه          آباد به جماعت من حاضر مي       هزار نفر در مسجد جامع نجف     
آبـاد امـري اسـت        پس بودن من در نجف    . زير نظر داشتند  آباد دائماً     آباد، من و منزل مرا در نجف        عالوه مأمورين شهرباني نجف     به. يافتند  مي

آباد و اصفهان، خود مقامات شهرباني و امنيتي شهرستان قم هم از نبودن               عالوه گذشته از مقامات شهرباني و امنيتي نجف         به. واضح و آشكار  
چه باز ترديدي باشد، بـه     كاري است آسان و چنان    مگر اين كه بخواهند عمداً سهو كنند و تحقيق در اين امر براي دادگاه               . من در قم مطلعند   

آور نيست كه كميسيون امنيت اجتماعي       بنابراين آيا تعجب  . آوري و ارائه دهم     آباد بروم و شواهد آن را جمع        خود من محول شود تا به نجف      
كند و سپس به شهرباني اصـفهان دسـتور         ام، سراً و بدون اطالع اينجانب رأي صادر          آباد بوده    نسبت به من كه در نجف      22/5/52قم در روز    

آباد بازداشت و مستقيماً به قم بياورند و در شهرباني قم ورقه ارائه دهنـد، بـي امـضا و                      آباد مرا از منزل نجف      بدهند به معيت شهرباني نجف    
ياللعجب، من  . باشي  ر طبس مي  بدون ذكر دليل دائر بر اين كه تو از طرف كميسيون امنيت اجتماعي قم محكوم به سه سال اقامت اجباري د                    

مگر اين كه   .  قانون امنيت اجتماعي بداند    2ي    ماده» ب«يا بند   » الف«ها در قم نباشم، ولي كميسيون امنيت اجتماعي قم مرا مشمول بند              مدت
  .ام نستهدا ها وجود هورقليايي من، به نحو اعجاز در قم منشأ آثاري بوده است و من نمي اصطالح بعضي وجود مثالي، يا به

چه به نحو استراق بصر از پرونده در قم به چشم مـن خـورد،    شده، هرچند مفصالً به نظر من نرسيده است، ولي آن ي تنظيم  ـ پرونده 2
حاكي بود از اين كه جانشين رياست سازمان اطالعت و امنيت قم، در كميسيون تشكيل شده در فرمانداري قم، جريان كشته شدن پاسـباني                        

شـود    ها ذيالً درج مي     آن  اي از طالب كه اسامي       عده«گويد     به دست سه نفر از اهل نهاوند مطرح كرده و بعداً مي            27/4/52 در روز    را در قم،  
ايجـاد مزاحمـت بـراي    ي حضورشان در شهرستان قم موجب سلب آسايش اهالي و    اند، به نحوي كه ادامه     گونه ماجراها دست داشته     در اين 

 يـك پاسـبان     27/4/52اوالً به قول ايشان در روز       » .اند  است كه براي تحصيل علم و كسب معارف اسالمي به قم آمده            يازده هزار نفر طالبي   
هـا   شناسم و نه نهاوندي ام نه پاسبان را مي در بازار قم به دست چند نفر نهاوندي كشته شده، چه ربطي به من دارد كه نه تا حال نهاوند رفته                 

جاي شكرش باقي است كه خود آقاي جانشين . گري گنه كرد در هند آهنگري، به شوشتر بريدند سر مس. ام  قم بودهرا و نه در آن تاريخ در
تـر از مـادر    ي مهربـان  ثانياً خيلي تعجب است كه ايشان دايه. گونه ماجراها و نگفته است در اين ماجرا  رياست سازمان قم گفته است در اين      

هـاي متـوالي،    ي قم هستم و بيش از نيمي از فضالي قم، چه رسد به طالب سال ي علميه ي حوزه  عاليهمن يكي از مدرسين دروس    . اند شده
سـوز    رياست سازمان قـم، دل نشدند، به فكر تحصيل طالب و كسب معارف اسالمي ايشان نيستم، ولي آقاي جانشي به درس من حاضر مي    
  .اند م را هم به طور دقيق، يازده هزار نفر قمداد كردهي ق ي علميه اند و حتّي آمار حوزه طالب علوم دينيه شده

انـد، اغلـب آنـان از مدرسـين      اي از طالب مورد اتهـام قـرار داده   آقاياني را كه ايشان به نام عده: خوب است آقايان قضات تحقيق كنند 
ثالثاً الزم است دادگاه محتـرم از افـراد   . كردند ي قم را آقايان اداره مي ي علميه ي دروس حوزه باشند و عمده ي قم مي  ي علميه   معروف حوزه 

و يا آقاي استاندار مركز بپرسند كه اصالً آنان را تـا حـال رؤيـت                ... كميسيون امنيت اجتماعي قم، از قبيل فرماندار و رئيس شهرباني و غيره           
اند، يا اين كه به محض ايـن         أيي را امضا كرده    ر شناسند و به خصوصيات و روحيات من و ساير آقايان آشنايي دارند كه چنين               اند يا مي   كرده

كه جانشين رياست سازمان امنيت قم موضوعي را طرح و صورتي تنظيم شد، فوراً آقايان آن را وحي منزل دانسته، هر كدام يك خط به نام                          
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 جالب توجه اين كه همين آقاياني كه        .شود  اند، بدون اين كه فكر كنند چه آثار شومي بر اين امضائات ناميمون مرتب مي               امضا زير آن كشيده   
شـوند، از خـدا و قيامـت و حـساب و              جهت مزاحم اشخاص مي     كنند و بي    سازي مي  براي اشخاص پرونده  » محض جلب رضايت باالترها   «

  .زنند كتاب هم دم مي

بنـابراين اساسـاً قـانون    . دي مملكت هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهـد بـو   قواي ثالثه متمم قانون اساسي، 28 ـ مطابق اصل  3
زيرا در آن به كميسيوني حق رأي و حكم داده شده كه اكثريت قاطع آن را . امنيت اجتماعي بر خالف اصول مشروطيت است و اعتبار ندارد    

دهد و واقعاً جاي تعجب است كه كميسيون خودش بدون احضار طرف حكم صادر كند و سپس طرف را جلـب و    قواي مجريه تشكيل مي   
شده، خودش حكم خودش را اجرا نمايد و حتّي با اين كه در متن قانون ذكر شده است كـه محكـومين    ي تنظيم ي دليل و پرونده  دون ارائه ب

 قانون امنيت اجتمـاعي بـه   53ي   قانون مجازات عمومي كه در ماده16ي  ماده(شده بروند،  ي تعيين   به اقامت اجباري بدون مستحفظ به نقطه      
  .شده ببرند ، طرف را با چند ژاندارم، با كمال شدت عمل به محل اقامت اجباري تعيين)آن احاله شده

البد مقصود مدلل بودن در عالم مثال و يا بـه اصـطالح   .  متمم قانون اساسي، احكام صادره بايد مدلل و موجه باشد78 ـ مطابق اصل  4
ه حكم با دليل به طرف ابالغ شود تا اين كه طرف به جرم خـود واقـف   بلكه مقصود اين است ك. فالسفه با عالم عقول و نفوس كليه نيست   

هـاي معمولـه، نـه     آباد و پس از آوردن به شهرباني قم و فرستادن به طبس با آن شدت عمل   پس چرا در حين توقف اينجانب از نجف       . شود
ي مـن در قـم، انتقـاداتي موجـه از كارهـاي                از ناحيه  پرونده به من نشان دادند و نه علت توقيف و بازداشت و توابع آن را؟ البته روزگاري                

. مرا بازداشت و زنداني كردند و سپس هم محاكمـه و محكـوم نمودنـد              ) البته ناحق بوده است   (دولت در بين بوده است كه به حق يا ناحق           
ي مـن در بـين         ثانياً مطلب تازه از ناحيه     ام و  ولي مطالب سابق كه مجازات آن هم تمام شده، چه ربطي به حال دارد كه اوالً من در قم نبوده                   

  .نبوده است

اهللا  عصر عجل كه بر حسب تصريح متن آن تا ظهور حضرت ولي( ـ اضف الي جميع ذلك اين كه چون اصل دوم متمم قانون اساسي  5
 ندارند و بر خالف اصول      ش قانوني ها ارز   آن  كدام از     شده، پس هيچ  ن، در قوانين جاريه رعايت      )تعالي فرجه الشريف، تغييرپذير نخواهد بود     

  .و السالم علي من اتبع الهدي و رحمة اهللا و بركاته. فيا الهي رضا بقضائك و تسليماً المرك و إليك المشتكي. باشند مشروطيت ايران مي

  ، شهرستان طبس1352دهم دي ماه 

  حسينعلي منتظري 

  11/7/1352ني بر هوشياري و حفظ وحدت، خطاب به علما و مراجع معظم تقليد، مورخه  از تبعيدگاه طبس، مبله ي معظم  ـ اعالميه24پيوست شماريه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين و عليه التكالن

الحمد هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعن علي أعدائهم جميعاً من اآلن إلـي قيـام             
بقـره،  . (يا أيها الذين آمنوا ادخلو في السلم كافه و التتبعوا خطوات الشيطان انـه لكـم عـدو مبـين         : قال اهللا تعالي في كتابه الكريم     . لدينيوم ا 
208(  

. واعتصموا بحبل اهللا جميعاً و التفرقوا و التكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا مـن بعـد مـا جـائهم البينـات و اولئـك لهـم عـذاب عظـيم                              
  )105 ـ 103عمران،  آل(

  ).46انفال، (و اطيعوا اهللا و رسوله و التنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا انّ اهللا مع الصابرين 

اهللا  ي معـصومين سـالم   اهللا علي و آلـه و سـلم، و ائمـه        ي اماميه و اخبار مأثوره از پيغمبر اكرم صلي         و بعد، بر حسب ضرورت فقه شيعه      
شناس و آشنا بـه زمـان خـود باشـند، در عـصر غيبـت حـضرت                   ي عدود و شايسته كه هم عالم به احكام و هم حادثه           عليهم اجمعين، علما  
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باشند و موظفند كه با تفاهم        و مرجع حوادث و مجري  احكام الهيه مي        ) ص(اهللا تعالي فرجه الشريف، جانشينان پيغمبر اكرم         عصر عجل  ولي
كه بالد مسلمين و    (ي آنان را زير نظر بگيرند و با همبستگي كامل عليه مخالفين اسالم                مصالح كليه  و شورا، از اسالم و مسلمين دفاع كنند و        

ي طبقات از مسلمين نيز الزم است كه آنان را در انجام اين               مبارزه نمايند و بر همه    ) اند ي خود قرار داده    ي شئون آنان را ملبعه و بازيچه        همه
تأسفانه عدم توجه به يك سنخ مسائل اجتماعي از طرفي، و تحريكات دشمنان و استعمارگران از طرف      ولي م . ي سنگين حمايت كنند     وظيفه

من بر حسب وظيفه، از اين شهرستان دورافتاده، از آيـات عظـام و علمـاي                . ديگر، اين نيروي عظيم را تقريباً از خاصيت و اثر انداخته است           
دهم كه به خود آيند و متوجه شـوند كـه دشـمنان و اسـتعمارگران بـا چـه        حترم تذكر ميكنم و به فضالي كرام و طالب م       اعالم استدعا مي  
اين نيروي عظيم كه در صورت اتفاق كلمه مورد حمايت اكثريت قاطع ملـت اسـت،   . اند الحيلي ما را به خود مشغول كرده     دسائس و لطايف  

هـر  . رسد  خاصيت كردن خود مي     غيرمستقيم، به مصرف تضعيف و بي     گيري نمايد، در اثر تحريكات       به جاي اين كه در مقابل دشمنان جبهه       
اندازند و اتهاماتي را نسبت به افرادي وارد  ها مي اي را طرح و مطالب دروغي را بر سر زبان ي تازه سازان خارجي و داخلي، مسأله روز شايعه

چه اخيراً در قم و تهـران         چنان. شود  به زد و خورد منجر مي     ها كار منازعه و مشاجره و لعن و طرد، گاهي             نمايند و سپس در داخل حوزه       مي
ها افتـاده و كـار    گناه بر سر زبان اي از علما و فضالي بي     گري نسبت به عده    گري و وهابي   و مشهد و اصفهان و برخي نقاط ديگر، اتهام سني         

زننـد و كارهـايي انجـام       هـايي مـي     واليت و تشيع، حرف    تر از مادر هم گاهي به اسم دفاع از         هاي مهربان  به جايي رسيده است كه حتّي دايه      
توجه ندارند كه مذهب وهابيت مذهب كثيفي است كه مبدع آن، محمد بن عبدالوهاب در نجد بـوده و عقايـد چرنـدي                       آيا آقايان   . دهند  مي

كنـد؟ آيـا    نجد است از آن حمايت ميدارد كه حتّي اكثريت قاطع اهل سنت هم از آن عقايد بيزارند و فقط حكومت حجاز كه پايگاه آن در      
ي دانشمندان و فضالي شيعه واقـع شـود؟ البتـه ممكـن        چگونه ممكن است مذهبي كه حتّي اكثريت اهل سنت از آن بيزارندف مورد عالقه             

ولـي آيـا مـا      ). هچه از اغلب علما در جميع اعصار چنين اشتباهاتي رخ داد            چنان(است از بعضي افراد در برخي مسائل اشتباهاتي واقع شود           
ها بنماييم و قهراً جنگ داخلي شروع شود و در بين     آن  ي زيادي را متهم كنيم و تمام نيروي خود را صرف خرد كردن               بايد به اين بهانه، عده    

راجعين نـشينان و مـ     طبقات مردم نيز تحير و اختالف و حس بدبيني ايجاد كنيم؟ خوب است آقايان محترم احتمال بدهند كه در بين حاشيه                    
آنان، حتّي اخص خواص و اقرب اقارب، افراد ساده و جاهل نيز وجود دارند و همچنين افراد مغروض و مرموزي كه يا از جاهايي تحريك               

جاي تأسف است كه بعـضي از آقايـان   . هاي خود را جبران كنند وسيله عقده خواهند بدين شوند و يا نسبت به اشخاص عقده دارند و مي   مي
يـاتي بـه اسـم دفـاع از     هايي، چه جنا   ي آنان، چه افرادي در چه منطقه       اخل منزل نشسته و خبر ندارند كه به اتكاي پول يا نوشته           محترم در د  

خطبـه  (البالغـه     در نهـج  » .اللهم فان كانوا اهالً للهدايه فاهدهم و اال فاخذلهم كما يخلدون الدين باسم الـدين              «. دهند  دين و واليت انجام مي    
يها الناس، من عرف من اخيه وثيقه دين و سداد طريق فال يسمعن فيه اقاويل الرجال اما انه قد يرمي الرامي و            ا«: ارد شده است  چنين و ) 141

الـسالم عـن    فـسئل عليـه  . اما انه ليس بين الحق و الباطل اال اربع اصـابع . تخطي السهام و يحيك الكالم و باطل ذلك يبور و اهللا سميع شهيد    
بسا در برداشت     آري، چه » .الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأيت        : ا، و فجمع اصابعه و وضعها بين اذنه و عينيه ثم قال           معني قوله هذ  

ولي . نظرهايي وجود داشته باشند و سنخ درك افراد متفاوت باشد          و مسائل اسالمي در بعضي موارد اختالف      ) ع(ي اطهار    و فهم كلمات ائمه   
) اختالف نظر (شود كه منشأ نزاع       استفاده مي » و التنازعوا فتفشلوا  «ي   ي شريفه   از خود آيه  . ب لعن و طرد و نزاع گردد      اين موضوع نبايد موج   

و راه صحيح در صورت اختالف نظر، . فرق است بين اختالف نظر و بين نزاع و تشاجر. شود قهراً وجود دارد و االّ سالبه به انتفا موضوع مي     
در كتاب ايمان و كفر اصول كافي، بابي منعقد شده به نام            . گانه  بچه ها و زدوخوردهاي   بندي  و لعن و شتم و دسته      بحث علمي است، نه نزاع    

شود كه اختالف برداشت و درك اشخاص در مسائل، نبايد موجب تبري و               از اخبار اين باب و باب بعد، استفاده مي        . »باب درجات االيمان  «
ي امامت و خالفـت اخـتالف     ي اماميه با اين كه با اهل سنت راجع به مسأله           ما شيعه «د كه اگر كسي گفت      شو  ضمناً، يادآور مي  . بيزاري شود 

ي مسلمين از شيعه و سني با هم در مبـارزه عليـه               باشند الزم است همه     نظر داريم، ولي در شرايط فعلي كه مسلمين گرفتار كفار و يهود مي            
گري متهم كنيم و معناي اين جمله هم اين نيست كه ما شيعه بايد از عقايـد                اين جمله را به سني    ي   ، ما حق نداريم گوينده    »كفار متحد شوند  

اصـوالً  . بلكه منظور، همبستگي عملي در مبارزه با كفار اسـت         . و امامت آنان و وظايف تشيع دست برداريم       ) ع(ي اطهار     به ائمه  خود نسبت 
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 اگر فرضاً با مسلمين سر جنگ نداشته باشند و بالد اسالمي را تصرف نكرده باشند و بسا كفار و اهل كتاب نيز اهل سنت كه سهل است، چه
  .به مصالح مسلمين نيز لطمه وارد نكنند، بر طبق دستور قرآن شريف، مسلمين مجازند نسبت به آنان به نيكي رفتار كنند

» .تبـروهم و تقـسطوا الـيهم، إن اهللا يحـب المقـسطين     الينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لـم يخرجـوكم مـن ديـاركم ان      «
اهللا اشهد اني لم ابادر الي كتابه هذه الصحيفة المختصرة اال للعمل بالوظيفة الشرعيه و الدا بعض الحقوق ممن وجب حقه علـي      ). 8ممتحنه،  (

  .يع اهدي التحية و السالممن العلما العظام و االصدقا الكرام حفظني اهللا و اياهم من الشرور و االثام و الي الجم

  ، شهرستان طبس1393پنجم رمضان المبارك 

  آبادي حسينعلي منتظري نجف

  1353ي اعراب و اسرائيل، مورخه مهر ماه  له به انورسادات در ارتباط با جنگ شش روزه  معظم ـ متن تلگراف25ي  پيوست شماره

  حضرت السيد الرئيس انور السادات، القاهره، مصر

، والـسالم علـي الـذرين    )ص(القرآن الكريم سوره محمد . و تدعوا إلي السلم، و انتم االعلون و اهللا معكم و لن يتركم اعمالكمفال تهنوا  
  .جاهدوا في سبيل اهللا و رحمةاهللا و بركاته

  طبس ايران حسينعلي منتظري 

  25/5/53يير محل تبعيد از طبس به خلخال، مورخه ، آقاي صادق احمدي، در اعتراض به تغ ـ نامه به وزير دادگستري26ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

الحمد هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعن علي أعدائهم جميعاً من اآلن إلـي قيـام             
  )42ابراهيم، . (م ليوم تشخص فيه االبصارو التحسبن اهللا غافالً عما يعمل الظالمون انما يؤخره. يوم الدين

  جناب آقاي صادق احمدي، وزير دادگستري

  جناب آقاي دادستان كل: رونوشت

   مركز15ي  دادگاه شماره: رونوشت

  فرماندار خلخال: رونوشت

 بـر حـسب رأي      كـه (ي قم     ي علميه   ي حوزه  آبادي، يكي از مدرسين دروس عاليه       رساند اينجانب حسينعلي منتظري نجف      به عرض مي  
ي آن بـه      محكوم گرديده به اقامت اجباري به مدت سه سال در طـبس و پرونـده               22/5/52اصطالح امنيت اجتماعي قم در روز        كميسيون به 
ي كوچكم نزد من   بچهي من به اصفهان رفته بودند و فقط يك  در حالي كه خانواده21/5/53، در روز ) مركز ارجاع شده15ي  دادگاه شماره

اند، مرا با دو ژاندارم مسلح از طـبس بـه    ، بدون اخطار قبلي، به عنوان اين كه از مشهد تو را خواسته)و اكنون در طبس تنها مانده است    (بود  
  .مشهد اعزام و از مشهد به تهران و از تهران به خلخال آوردند

 حصر آقايـان بـود و مـن در منـزل خـودم در            منزل من هم كه در كنترل و      . در طبس، درس مختصر و جماعتي كه داشتم تعطيل كردند         
ديگر اين عمل وحشيانه چه بود كه مرا بدون اخطار قبلي از طرف دادگـاه راجـع بـه    . وسط كوير زنداني و به مطالعات علمي اشتغال داشتم        

ي كوچكم جدا و  چهمحكوميت يا تغيير محل و بدون تقاضايي از اينجانب پس از تحمل گرماي سخت طبس، از خانه و زندگي مختصر و ب      
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هـاي آتـشين شـما بـه         كنيد و نطـق     در شهر سرد و برفي خلخال آواره و سرگردان كردند؟ شما آقايان كه هر سال جشن مشروطيت برپا مي                  
ايد  ههايي را كه خودتان تصويب كرد    زنيد، چرا اقالً قانون     شود و دم از عدالت و قانون و دموكراسي مي           ها پخش مي   ي راديو و روزنامه     وسيله

ثانياً در محل نبايد زير نظر باشد تا چه رسـد بـه زنـداني شـدن در                  . كنيد؟ اوالً محكوم به اقامت اجباري نبايد با مأمور اعزام شود            عمل نمي 
  .ار باشدرابعاً تغيير محل نيز بايد با رأي دادگاه و پس از اخط. ثالثاً بايد پس از اعتراض، دادگاه فوراً خارج از نوبت رسيدگي كند. خانه

. اي استقالل داشت و مورد اميد مردم بود سابقاً دادگستري تا اندازه . آقاي وزير دادگستري، در زمان تصدي شما آبروي دادگستري رفت         
ي قـم را بازداشـت و بـه نقـاط مختلـف و       ي علميـه  وپنج نفر از علما و مدرسين حوزه   حاال به صرف گزارش يك مأمور ساواك قم، بيست        

، پس از يك سال تأخير و دور سر گردانـدن، بـاألخره   15ي  ي پرونده به دادگاه شماره رستند و پس از اعتراض آقايان و احالهف دوردست مي 
نسبت به بعضي از آقايان هنوز ساكت مانده و نسبت به بعضي هم بدون اين كه اقالً صورت دادگاه را حفظ كنند و بدون اين كه از سـاواك              

ترسيد، اقالً خوب بود حيثيت دادگستري و         اگر از خدا و دادگاه عدل خدا در قيامت نمي         . كنند  كنند، حكم صادر مي   قم علت و دليلي مطالبه      
وجداني چرا؟ باألخره هواي سرد و برفي خلخال با مزاج من كه بـه             كاري و بي    همه محافظه   براي يك لقمه نان اين    . كرديد  دادگاه را حفظ مي   

و باك هم نـدارم كـه نـابود         . ي ايذاء و نابودي من در بين باشد         هيچ نحو سازگار نيست، مگر اين كه نقشه       امراض مختلف گرفتار هستم، به      
  .و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ي شما خواهد بود ولي بدانيد كه خون من به عهده. ها را مشاهده نكنم روي همه كج شود و اين

  94 رجب 27

  حسينعلي منتظري 

  21/9/53له به وزير دادگستري در اعتراض به تغيير محل تبعيد از خلخال به سقز، مورخه  تلگراف معظم ـ 27ي  پيوست شماره

  تهران، 

  جناب آقاي صادق احمدي، وزير دادگستري

  .دادستان كل كشور: رونوشت

  . مركز15ي  دادگاه شماره: رونوشت

متأسفانه توجهي نشد و پس از چهار ماه اقامت خلخـال،  . تراض كردمپس از تغيير محل اقامت اجباري اينجانب از طبس به خلخال، اع           
 بـه سـقز آوردنـد و        20/9/53رونـد، مـرا اجبـاراً در روز           هايم به مدرسه مي     ي من در خلخال و بچه      اول سرماي زمستان، در حالي كه عائله      

 آواره و خـانواده و دوسـتانم را نگـران و ناراحـت              تحقيـق، مـرا     هاي غلط و بـي     جهت، به صرف گزارش     چرا بي . ام در خلخال ماندند    عائله
آيـا  . اگر فرضاً منطق و قانون در كار نيست، اقـالً وجـدان را حكـم قـرار دهيـد                  . اي دارد   فكري براي عده   العمل  كنيد؟ اين اعمال، عكس     مي
  دانيد بر يك انتقال اجباري، آن هم نسبت به مثل من، چه آثار و عواقبي مترتب است؟ مي

  سقز 21/9/53

  حسينعلي منتظري 

  ق.ه1386الثاني  اهللا رباني شيرازي از زندان، مورخه ششم جمادي له و آيت العظمي حكيم جهت استخالص معظم اهللا اقدام مرحوم آيت ـ 28ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  الدين صهري جناب مستطاب، ثقةاالسالم و المسلمين، آقاي سيد جمال
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انـد، اطـالع    ي اصـفهان امـضا نمـوده    ي علميـه  از حاالت شريف بر مرقومه كه آقايان علما و طالب حوزه   پس از ابالغ سالم و استعالم       
روزي كه خبر محبوس شدن ايشان و ديگـر آقايـان شـنيده شـد، موجـب                 . حاصل از گرفتاري آقاي منتظري و آقاي رباني تذكر داده بوديد          

ي آقايان مذاكرات اكيد نمودم و قول دادنـد كـه بـه تهـران                ي افراج از كليه      و درباره  ناراحتي و تأثر شديد گشته و آقاي سفير كبير را طلبيده          
اهللا آشـتياني     اند و نامه در اين خصوص نيز به حـضرت آيـت            حركت، و با مقامات مربوط صحبت نمايند و تاكنون به عراق مراجعت ننموده            

ت، آقايان را مستخلص كنند و از اقدامات خود مضايقه نداشته و ندارم و نوشته كه ايشان هم با مسؤولين مذاكره فرمايند و به هر نحوي هس           
كمـا ال انـساكم     . ي خود فراموشم نفرماييد    شاءاهللا تعالي با توجهات حضرت ولي عصر، ارواحنا فداه، اقدامات منتج خواهد شد و از ادعيه                 ان

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا

  2/1386ج/6مورخه 

  الطباطبايي الحكيم

  16/6/1345قلعه به آيات عظام و مسؤولين قضايي كشور، مورخه  اهللا رباني شيرازي از زندان قزل له و آيت معظمي   ـ متن نامه29ي  ت شمارهپيوس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  قلعه بازداشتگاه قزل

  تيمسار دادستان ارتش

  ي دادرسي ارتش اداره: رونوشت

  ديوان عالي كشور: رونوشت

  رك، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحدنيويو: رونوشت

  : اسالم اهللا و حجج حضور مقدس مراجع عظام و حضرات آيات: رونوشت

آقـاي گلپايگـاني،    : ؛ قم )آقا سيد عبداهللا طاهري شيرازي    (آقاي حكيم، آقاي خميني، آقاي شاهرودي، آقاي خويي، آقاي طاهري           : نجف
آقاي ميالنـي، آقـاي     : انساري، آقاي آشتياني، آقاي آملي، آقاي سعيدي، آقاي فلسفي؛ مشهد         آقاي خو : آقاي شريعتمداري، آقاي نجفي؛ تهران    

صدر؛   آقاي معصومي، آقاي بني   : آقاي قائمي؛ همدان  : الهدي؛ آبادان  آقاي بهبهاني، آقاي علم   : آقاي محالتي، آقاي دستغيب؛ اهواز    : قمي؛ شيراز 
آقـاي  : آقـاي صـالحي؛ يـزد     : آقاي كوهـستاني؛ كرمـان    : ري، آقاي بحرالعلوم؛ سوادكوه   آقاي ضياب : آقاي ارباب، آقاي خادمي؛ رشت    : اصفهان

  .اهللا المسلمين بطول بقائهم آقاي جليلي، متع: آقاي قاضي؛ كرمانشاه: صدوقي؛ تبريز

 شـئون بـا   وجـه     هـيچ   قلعه، با تضييقات شديد كه تناسب با يك زندان سياسـي نـدارد و بـه                 حدود شش ماه است كه در بازداشتگاه قزل       
اند و اين امر حـاكي از         را داده  ي مالقات با خانواده    با اين كه تقريباً بيش از سه ماه است اجازه         . باشيم  كند، بازداشت مي    روحانيت تطبيق نمي  

روز اول  . انـد  شتهي ناراحتي، ما را در زندان انفرادي نگه دا          ي تضييقات و ادامه     ذلك، بر خالف قانون، به منظور ادامه        رفع بيم تباني است، مع    
هـاي   شـكني  هـا و قـانون     بار بود؛ جرياني كه از روي خالفكاري       آور و تأسف   و دوم فروردين ماه سال جاري، شهر قم شاهد جرياني شگفت          

چه در مورد اينجانب، حسينعلي منتظري، و فرزنـدم محمـدعلي منتظـري كـه از                  چنان. دارد  مأمورين آن در تمام مراحل بازجويي پرده برمي       
ي پوچ بازداشت صورت گرفت، بلكه ضمن بازرسي خانـه كـه در              تنها بدون مجوز رسمي و به بهانه        ي قم است، نه     ي علميه   محصلين حوزه 

 بود و مورد مـصرف بـراي        اي كه اخيراً رسيده    غياب من انجام شد، بر خالف قانون، تعدادي كتب علمي و ديني را ضبط و از وجوه شرعيه                 
در . هـا بـاقي اسـت    آن برداري و سپس آن را نيز ضبط كردند و تا بـه حـال در نـزد      مشخص شده بود، صورت    طالب و سادات روي پاكت    
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هـايي كـه موجـب حـد شـرعي        گونه اهانت نسبت به مراجع بزرگ روحانيت شيعه و ضرب و شكنجه و فحش               مراحل بازجويي نيز از هيچ    
  .هاي متوالي در فرزندم باقي است  آثار صدمات جسماني ناشي از شكنجهچه هنوز است، نسبت به اينجانب و فرزندم خودداري نشد، چنان

رغم تذكر قبلـي اينجانـب در          بازداشت بدون احضار رسمي و مجوز قانوني صورت گرفت و علي           و در مورد اينجانب، رباني شيرازي،     
ي مـن     سازمان امنيت و شهرباني و آگاهي به خانه       اش، حدود ده نفر از مأمورين        ي جاني براي ايشان و بچه      مورد بيماري خانواده و مخاطره    

مأمورين كه معلـوم نبـود   . ي من و بيماري ممتد خانواده در اثر هراس گرديد اي عمل كردند كه موجب اتالف بچه     ور شدند و به شيوه     حمله
جرمي، بر خالف قانون، مقداري كتـب       اند، پس از كنجكاوي دقيق و نيافتن مدارك          به چه منظور منزل را محاصره و مورد بازرسي قرار داده          

هاي ممتد و طوالني كه بعـضي جلـسات آن تـا حـدود         قلعه، در مراحل بازجويي     پس از انتقال به قزل    . ديني و حقوقي جمع و ضبط نمودند      
تگاه از اينجانب نمودند با ارعاب و تهديد، مطالبي را به نفع دس          شب به طول انجاميد، بازجوها از حدود نزاكت خارج و سعي مي            11ساعت  

  .ي ضخيمي درست نمايند جا، پرونده ولي با كارگر نيافتادن اين روش غيرقانوني، سعي نمودند با سؤاالت مكرر و بي. اقرار بگيرند

ي ديني از بيست سال پيش در بين  ي قم و امور تبليغاتي و نشر كتب مفيده ي علميه هاي تدريس حوزه توضيح آن كه فكر اصالح برنامه     
اهللا العظمي بروجردي  ي قم وجود داشت و بارها بدين منظور جلساتي تشكيل داده و از مرحوم آيت ي علميه اي از فضال و اساتيد حوزه      عده

ي علميـه جلـساتي بـه       اي از اسـاتيد و فـضالي حـوزه         در تعقيب اين هدف، حدود سه سال پيش عده        . كردند  تقاضاي اقدام و مساعدت مي    
اينـك سـازمان   . م اصالحات فوق تشكيل دادند كه متأسفانه مانند جلسات قبلي، بدون اخذ نتيجـه تعطيـل گرديـد   منظور مشورت براي انجا  

نمودنـد، پـس از       العظمي آقاي خميني انتقاد مي      اهللا  ها و تبعيد حضرت آيت      اي كه از روش ضد ديني و قانوني دولت          براي كوبيدن عده   امنيت
  .سازي كرده است ده و آن را سياسي تلقي نموده و شروع به پروندهگذشت سه سال، اين جلسات را دستاويز كر

ويژه  ي محترم روحانيت، به در عرض مدت زنداني بودن اينجانبان و ساير رفقا، سازمان كه خود را مواجه با اعتراض و نارضايتي جامعه
شـوند، در     زودي آزاد مـي     هاي دروغي و اين كه آقايـان بـه         ديد، با وعده    اهللا المسلمين بطول بقائهم و ساير اصناف مردم مي         مراجع عظام متع  

تر گسترش پيـدا   ها، نارضايتي شديدتر و موج احساسات هر آن بيش ولي با توجه به روش سازمان در عدم ايفاي وعده. اسكات آنان كوشيد 
قيب اقدامات حضرات علماي اعـالم و مراجـع         نمود تا ناچار سازمان امنيت دو نفر از فضال را كه شريك پرونده بودند آزاد كرد و در تع                    مي

محترمين علماي عظام تـشكيل     اي از    قلعه با حضور عده     ي ديگري از دفتر قزل      اي در اداره و جلسه     عظام، چندي قبل از طرف سازمان جلسه      
.  كـار ماسـت، نباشـيم   يافت و از طرف سازمان پيشنهاد شد كه ما تعهد كنيم شش ماه در شهرستان قم، يعني محلي كه وطن فعلـي و محـل         

ولـي  . نمايـد   ديد تبعيد جبري نگراني و احساسات را شديدتر مـي           خواست كه ما داوطلبانه حاضر به تبعيد از قم شويم، چون مي             سازمان مي 
ده بود، ي حقوق بشر و مستلزم اعتراف ضمني به جرم واقع نش اين امر چون مغاير با موازين ديني و قانون اساسي و آزادي مسكن و اعالميه  

  .از طرف اينجانبان رد شد

ي معصوم، مريـضي   ها، اتالف نفس بچه ها، شكنجه بازداشت بدون سبب، اهانت به جاي آن كه از اعمال خالق قانون خود،           آيا سازمان، 
اكمه كند، صحيح هاي وارده مح ها و تضييعات شديد در مدت پنج ماه پوزش بطلبد و رئيس سازمان قم را به جرم جنايت و ناراحتي خانواده

تعهد فوق، صورت قانوني به كارهاي خود دهد؟ آيا درخواست اين موضوع فكري را              ) درخواست(بود خالف قانون تازه مرتكب شود و با         
 مـا امـروز     كنـد؟ اگـر     ي قم را تضعيف نمايد، تقويت نمـي         ي علميه   هاست گسترش پيدا كرده است كه دولت در صدد است حوزه           كه مدت 

ي ديگري از اساتيد حوزه را به عناوين واهي بازداشت كند و پس از               نموديم، چه چيز مانع دولت بود كه فردا عده          ا قبول مي  چنين تعهدي ر  
ي قم را تضعيف و عمالً منحل سازد؟ با استناد به مطلب فـوق   ي علميه مدتي با اخذ تعهد عدم سكونت در قم آزاد نمايد؟ و بالنتيجه، حوزه      

داريـم كـه    ي سازمان امنيت و دولت، صريحاً اعالم مي شود، پس از اظهار تأسف از رويه      ي كه در موقع خود ذكر مي      هاي ديگر  و خالفكاري 
ي  خواهد جامعـه  دولت مي. خواهد در قلمرو حكومتش كسي از حق آزادي سخن گويد  دولت هرگونه آزادي قلم و بيان را از بين برده، نمي          

ي اسـالمي     نهي از منكر و ارشاد مردم و دفاع از اسالم و حقوق مسلمين و حفـظ مـصالح جامعـه                   روحانيت را كه مسؤول امر به معروف و         
  .ي خطير الهي خود ممنوع سازد، در حالي كه اين ممنوعيت و فشار، با روح اسالم و قانون اساسي كشور مخالفت دارد است، از وظيفه
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ترين اشاره نسبت بـه مفاسـد اخالقـي و مـشكالت              ي اسالمي، كوچك   ندهدولت در اين راه كار را به جايي رسانده كه اگر مبلغ يا گوي             
تدريج روح ديني را در  ، بهگيرد و در مقابل، با روش مرموزي نمايد، مورد تعقيب و بازداشت مأمورين قرار مي   اقتصادي و اجتماعي مردم مي    

  .نمايد مردم تضعيف نموده و اخالق اسالمي را از جامعه سلب مي

ها  هاي ضد ديني و ضد اخالقي، وضع كثيف مطبوعات، سينماها، كاباره            ونه انتقاد صحيح، آزاد گذاشتن هر گونه فعاليت       ممنوعيت هر گ  
ي آن تضييع حقوق سياسـي   كاري، تصويب قوانين و اعمالي كه نتيجه برانداز فقر و بي سوز و دين ي بالي خانمان و ساير اماكن فساد، توسعه   

توان ادعا كرد كه اساس دين و مذهب در ايـن كـشور در    باالتر از اين، مي. ن است، دليل زنده بر اين مدعاستو اقتصادي ملت مسلمان ايرا  
هـا عمـالً نظـام        چون كه دين و مذهب زماني رسميت دارد كه تشكيالت جامعه بر اساس آن دور زند و با آن كه دولت                    . معرض خطر است  

چـه   شود كه اسمي از اسالم در لوايح مصوبه نباشد؛ چنان        سالم قرار نداده، رسماً نيز سعي مي      بخش ا  اجتماعي ايران را بر مبناي قوانين نجات      
  .و در آگهي استخدامي ارتش شرط تدين به اسالم حذف شده است» مطلق دين«در مورد قانون جديد استخدام، شرطيت 

ي مـسلمان، و جريـان       وحانيـت و سـاير مـردم آزاده       ي ر   آيا عمليات چند سال اخير، از حبس، زجر، شكنجه، و تبعيد، نسبت به جامعه             
ها نيست؟ آيا حبس و تبعيد يكي از مراجع تقليد شـيعه              اي از اهداف ضد ملي و ضد اسالمي دولت         ي فيضيه، صحن مطهر قم، نشانه       مدرسه

 عوامـل  هـاي جاسوسـي و   توان تعبير كـرد؟ آيـا آزادي غيـر محـدود بعـضي از اقليـت             ي ايشان را به چه چيز مي       و ممنوعيت فروش رساله   
ها بر سرنوشت اقتصادي و اجتماعي ملت ايران، توهم خطر را نـسبت               آن  ها در امور حكومتي و مسلط نمودن          آن  صهيونيسم و شركت دادن     
م عزيز و   ي زندان، از اين وضع ناهنجار اظهار تأسف نموده، و مخاطراتي را كه براي اسال               نمايد؟ ما از اين گوشه      به حريم اسالم تشديد نمي    

مـا هـر    . داريـم   آمد نموده، به مراجع ديني و حقوقي تذكر داده، آنان را از عواقب سوء آن برحذر مي                  روحانيت و اخالق عمومي كشور پيش     
ي صالحي با حضور نماينـدگان       گونه ناراحتي را به منظور حفاظت از اسالم و روحانيت و مملكت ايران تحمل نموده، مطمئنيم اگر محكمه                 

ي مردم تشكيل شود، پرده از روي بسياري ديگر از اقدامات ضد ديني و قـانوني دولـت       ي روحانيت و طبقات مختلفه       عظام و جامعه   مراجع
  ».ما النصر اال من عند اهللا العزيز الحكيم«. برداشته خواهد شد

  حسينعلي منتظري 

  االحقر عبدالحريم الرباني الشيرازي

 11/1/1351ي سازمان مجاهدين خلق، مورخه  گذاران اوليه گيري از اعدام رهبران و بنيان ه به امام خميني براي اقدام در جهت پيشل ي معظم نامه ـ 30ي  پيوست شماره
  شمسي

  1392 صفر 15

  تعالي بسمه

  العالي العظمي مدظله اهللا حضرت آيت

هاي مسلمان و متدين گرفتارنـد و        ادي از جوان  ي زي  چه اطالع داريد، عده     چنان: رساند  پس از تقديم سالم و تحيت، به عرض عالي مي         
تصلب آنان نسبت به شـعائر اسـالمي و اطالعـات وسـيع و عميـق آنـان بـر احكـام و            . اند اي از آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفته         عده

علمـاي بـالد، اقـداماتي      ي آقايان و روحانيين واقع شده است و بعضي از مراجع و جمعـي از                  معتقدات مذهبي، معروف و مورد توجه همه      
جا و الزم است از طرف حضرتعالي نيز در تأييد و تقويت و حفظ دمـاء آنـان چيـزي                     به. اند و چيزهايي نوشته شده     براي تخلص آنان كرده   

ه بـه نظـر     البته كيفيت آن بست   . كنند آنان را منحرف قلمداد كنند       اين معنا در شرايط فعلي ضرورت دارد، چون مخالفين سعي مي          . منتشر شود 
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. باشم در خاتمه، از حضرتعالي ملتمس دعاي خير مي. حضرتعالي است
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  26/7/1345اهللا مرعشي نجفي پس از رهايي از زندان، مورخه  اهللا منتظري به آيت آيت ـ متن تلگرام تشكر 31ي  پيوست شماره

  .دظلهالعظمي آقاي نجفي، م اهللا حضرت آيت

بركاته هستم و حالم خـوب، از عواطـف و تفقـدات حـضرتعالي               فعالً در منزل حضرت حجةاالسالم، واعظ محترم، آقاي فلسفي دامت         
  .متشكرم

  حسينعلي منتظري 

  11/8/57العظمي منتظري،  اهللا قدر، حضرت آيت حضرت امام خميني به فقيه عاليي   ـ متن نامه32ي  پيوست شماره

   الرحيم بسم اهللا الرحمن

  بركاته والمسلمين آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري دامت حضرت حجةاالسالم

هـا از آزادي،      هيچ از دستگاه جبار جنايتكار تعجب نيست كه مثل جنابعالي، شخصيت بزرگوار خـدمتگزار بـه اسـالم و ملـت را سـال                       
 خيانتكـاران بـه     .خواه رفتار كنـد      علماي مذهب و رجال آزادي     وسطايي با او و ساير     هاي قرون   ترين حقوق بشر محروم، و با شكنجه       ابتدايي

بايد رجال دين و سياست در بند باشند تا براي اجانب و بـستگان آنـان، هرچـه                  . ترسند  خواه مي  ي شما رجال عدالت    كشور و ملت، از سايه    
خوار، فـضاي آزاد يعنـي بـه زنـدان كـشيدن             ن مفت خوارا در منطق كارتر و ساير نفت     . المال و ذخائر كشور باز باشد      تر راه چپاول بيت     بيش
طلب، از علماي روشنفكر مذهبي تا رجال سياسي و دانشجويان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعـات                   خواه و استقالل    هاي آزادي  جناح

هـاي   تـصاد و ارتـش، تـا دسـتگاه    و در اين منطق، ترقي و تمدن در كشور ما بيش از پنجاه سال دوران فرهنـگ و اق . هاي تبليغاتي  و دستگاه 
اكنـون كـه    . جاه سال دوران سياه پهلوي پياده و مورد عمل بوده و هست           ناين برنامه در كشور ما بيش از پ       . گذاري و قضايي و اجرايي     قانون

 سـدي آهنـين     هـاي سـتمگري و چپـاول، چـون         كرده در مقابل دستگاه    ملت غيور ايران با نهضتي عظيم اسالمي به پا خاسته و با مشت گره             
رو از مراجع عظام و علمـاي   هاي پيش هاي بنيادهاي آن، يكي پس از ديگري فرو ريخته يا در حال فرو ريختن است، بر جناح         ايستاده و پايه  

ها و بازارها و كارمندان محـروم و كـارگران           اعالم مذهب و خطباي محترم و مدرسين و دانشمندان، تا رجال سياسي و روشنفكران دانشگاه              
امان جميع اقشار ملت را به پيش هدايت كننـد و از خواسـت ملـت كـه                    مظلوم روشنفكر، الزم است اين فرصت الهي را از دست نداده، بي           

ها و قيـام جمهـوري اسـالمي ضـامن آزادي و              گريبرچيده شدن نظام سلطنتي و قطع دست اجانب از دخالت در مقدرات كشور و از غارت               
نشيني نكنند، كه آن هدر دادن خون جوانـان       ها سر مويي تخلف و عقب      ماندگي  ها و عقب   تي منشأ تمام بدبختي   استقالل، به جاي رژيم سلطن    

ي كشور و كمك به هدم احكام، بلكه اساس اسالم است كـه از اعظـم كبـائر و بـاالترين خيانـت                        جانبه عزيز اسالم و به تباهي كشيدن همه      
                                                

هاي آنان به منازل مراجع قم مراجعه نمـوده و در   ، چند نفر از مؤسسين سازمان مجاهدين خلق محكوم به اعدام شدند و خانواده51 ـ  50در سال  1
هاي روحـاني     اكثر اشخاص مبارز و چهره    . ين تحصن استقبال كردند   در آن زمان طالب حوزه از ا      . اهللا شريعتمداري متحصن شدند     بيت مرحوم آيت  

جا كه مرحوم امام موسي صدر كـه مـورد    كرد تا از اعدام آنان جلوگيري شود، تا آن از حكم اعدام آنان نارحت بودند و هر كس به نحوي تالش مي          
اري، و نجفي، با شاه مالقات نمود و حامل پيام شفاهي حـضرات          توجه شاه بود، از طرف مراجع وقت، آيات عظام گلپايگاني، خوانساري، شريعتمد           

  .و آنان از اعدام گرديدفمراجع براي شاه، مبني بر ع

خودداري از نوشتن صـريح نـام امـام و امـضاي صـريح، بـه       . له در همين ارتباط براي حضرت امام ارسال شده است  ي فوق نيز از طرف معظم       نامه
 .هاي امنيتي بوده است جهت جنبه
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تواند از خون جوانـان عزيـز خـود و     ملت نمي. پذيريم م بر فرض محال اگر تأمين گردد، نميما با بودن رژيم حاضر، دموكراسي را ه  . است
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. اسالم تكليف اين جاني را معين فرموده. نظر كند هاي چندين ساله صرف خيانت

  اهللا الموسوي الخميني روح

  21/8/57 پيام حضرت امام خميني، قدر به  ـ متن پاسخ فقيه عالي33ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .سالم عليكم بما صبرتم. بركاته العظمي آقاي خميني دامت اهللا قدر اسالم، حضرت آيت محضر مقدس زعيم عالي

هـضتي كـه    ن. گر عنايت خاص شما به نهضت مقدس اسالمي ايران اسـت           گر حضرتعالي بيش از هر چيز، بيان        پس از سالم، پيام روشن    
ي مـا   هاي مادي و معنوي جامعه   ها و ميراث   ي سرمايه   شانزده سال قبل در يك مقطع حساسي از تاريخ مبارزات ملت مسلمان ايران، كه همه              

شد، به رهبري مراجع محترم و علماي اعالم، خاصه آن زعيم بزرگ، آغاز گرديد و با       ي شوم استبداد و استعمار به نابودي تهديد مي         با سلطه 
ي ملت مسلمان ايران، ادامه يافـت و بحمـداهللا اينـك در پرتـو      جانبه هاي همه دريغ و فداكاري وحدت كلمه و همبستگي كامل و حمايت بي 

نهـضت مقدسـي كـه رژيـم شـيطاني حـاكم، بـا همدسـتي                . ي حضرتعالي به اوجي شكوهمند رسـيده اسـت         هاي صحيح و قاطعانه    رهبري
ي   بختانـه دسـت قـدرت الهـي كـه فـوق همـه               ولي خوش . اي عليه آن دريغ نكرد      نه دسيسه و توطئه   هاي راست و چپ، از هر گو       ابرقدرت

ي ابعاد زنـدگي امـت و ملـت مـا را      نظيري كه در مدتي كوتاه همه نهضت بي. ها حفظ نمود ها و انحراف   هاست، آن را از انواع سستي      دست
هاي علميه،     بنيادي توحيدي را در تمام سطوح اجتماع، از منبر و مسجد و حوزه             ي اسالمي و انقالب    تحت تأثير قرار داده و آثار حيات طيبه       

هاي خصوصي تا عمومي و  تا دبستان و دبيرستان و دانشگاه، از كوچه و بازار و خيابان تا كارخانجات صنعتي و مجتمعات توليدي، از بخش
ها را   ها را به اميد، تزلزل      جنبش عظيمي كه با قدرتي اعجازآميز، نوميدي       .ترين شهرها نمايان ساخت     ترين روستاها تا بزرگ    ملي، از دورافتاده  
ها را به احساس مسؤوليت بدل نمـود و          تفاوتي  ها را به تفاهم، و باألخره بي       ها را به وحدت، بدبيني     ها را به شجاعت، نفاق     به قاطعيت، جبن  

نهـضت مقدسـي كـه      . بخش اسالم در سطح جهاني خواهـد بـود         تهاي مسلمان و گسترش انقالب حيا      پيروزي آن، مبشر نجات ساير ملت     
دار ساختن اسـالم عزيـز و قـدرت مـذهب، حـق را بـا ايجـاد                   ي استعمارگران غرب و شرق براي لكه       هاي ديرينه  اثر ساختن نقشه    ضمن بي 
هـاي    ن را از سقوط به دامـن مكتـب        پرور، نسل جوا   ي نيرومند اسالم عدالت    هاي ظلم و فساد نشان داد و با جاذبه         هاي عميق در كاخ    شكاف

  .پايه نجات داد بي

شـماري    هاي خارجي در مقابل اين نهضت اسالمي و مردمـي، از آغـاز مرتكـب فجـايع بـي                    رژيم استبدادي ايران كه با حمايت قدرت      
ري و رشـد مـذهبي   ولـي بـا هوشـيا   . زد» آشتي ملـي «و » فضاي باز سياسي«خورده احساس نمود و دم از       گرديد، سرانجام خود را شكست    

آميز، ايران را به خـاك و        ي سلطه و حياتش، با خشونتي جنون        بست كامل قرار گرفت و ناگزير براي ادامه        سياسي ملت مسلمان ايران، در بن     
  .يك از شهرهاي ايران از اين تعرض وحشيانه مصون نماند خون و آتش كشيد، به طوري كه هيچ

روز ( شـهريور    16شـنبه،     ، كه به دنبال راهپيمايي عظيم عيـد فطـر و پـنج            )ي سياه  جمعه(هران  ناشدني هفده شهريور ت    ي فراموش  فاجعه
ترين  صورت گرفت و در حقيقت رفراندومي عليه رژيم حاكم بود، مردم ما را چنان خشمگين ساخت كه كوچك               ) تجليل از شهداي رمضان   

اي گرديد و متعاقباً در  سابقه هاي عظيم و بي  ي تظاهرات و راهپيمايي     صحنهجا    نظامي غير قانوني ننمودند و بار ديگر همه        اعتنايي به حكومت  
  .ها نيست آن ي  آور ديگري صورت گرفت كه امكان حتّي اشاره به همه ها، جنايات شرم آن سركوبي 
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 حـوادث اسـفبار     نشين و سوزاندن قرآن و هتك مقدسات و نواميس، و همچنين           به آتش كشيدن مسجدجامع كرمان به نام كولي و زاغه         
هاي كشور، و اخيـراً در   رحمانه در اكثر شهرستان ي كردستان و لرستان، و هتك نواميس در همدان، و حمله و كشتار بي     هاي منطقه   شهرستان

  .اش هرگز فراموش نخواهد شد هايي از اين جنايات است كه خاطره دانشگاه تهران، نمونه

ي اقـشار ملـت، رژيـم بـا ايـادي خـود در مقـام سوءاسـتفاده و                     م و طغيـان همـه     ي خـش    پس از فـراهم شـدن زمينـه       طبيعي است كه    
هايي برآمده كه آن را به خيال خود توجيهي براي برقراري دولت نظامي و سركوبي مجدد بداند و بـه طـور رسـمي، سانـسور و                            سازي زمينه

هـا و معـابر را بـه     ي خيابـان  ر گونـه اجتمـاعي، همـه   جاي كشور حاكم سازد و ضمن ممنوع نمودن هـ  اختناق را با شديدترين وجه بر همه  
ملـت  . پـردازد   ي همين مردم تهيه شده، به قتل و جرحـشان مـي            هاي سنگيني كه از بودجه     ي جنگ و لشكركشي مبدل كرده، با سالح         صحنه

 ارزشي قائل نشده، به اعتصابات      وجه  هيچ  الشأن، براي اين دولت نظامي به      خصوص آن مرجع عظيم     مسلمان ما، به تبعيت از مراجع ديني و به        
اي كـه حـاكي از       اكنون ساعتي نيست كه از شهرهاي مختلف ايـران، اخبـار مؤلمـه             دهند و هم    منطقي و برپا ساختن تظاهرات خود ادامه مي       

   .اي ننشاند هاي تازه شهادت عزيزان بسياري است به گوش نرسد و ما را در سوگ

صـدا بـا    ديدگان فجايع اخير، هـم   هاي دردناك و همدردي با تمام داغ        اين حوادث و مصيبت    اينجانب، ضمن ابراز تأسف عميق خود از      
ي انقـالب     كلمتهم را مجدداً لبيـك گفتـه، و در ادامـه           اهللا ملت مسلمان و مستضعف ايران، دعوت حق حضرتعالي و ساير علماي اعالم اعلي            

در . اسالمي متكي به آراي عمومي، از هـيچ كوشـشي دريـغ نخـواهم نمـود               اسالمي ايران، تا پيروزي نهايي و برقراري يك نظام صددرصد           
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. قدر را همواره از خداوند بزرگ مسألت دارم خاتمه، بقاي عمر و دوام رهبري آن زعيم عالي

  98الحجه   ذي11، 21/8/57

  حسينعلي منتظري 

  10/8/1357ت مسلمان و شريف ايران، مورخه له به مل  ـ پيام معظم34ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  ملت مسلمان و شريف ايران، 

قـدر، روحـانيون، دانـشگاهيان،        ي اقشار و طبقات ملت ايـران، اعـم از مراجـع عـالي               ناپذير همه  ي مبارزات خستگي    در نتيجه اينك كه   
ام كه در راه     ام، با ملتي عزادار مواجه شده      قات، از زندان آزاد شده    وران و ساير طب    هاي سياسي و حقوقي و تجار و پيشه        فرهنگيان، و جمعيت  

  .ها نثار كرده است ها داده و خون تحقق اهداف مقدس اسالمي و انساني خود قرباني

ي  هاز اين روز ضمن تشكر از هم. دانم ها مي ها و  فداكاري شكي نيست كه آزادي خود و ديگر برادران آزاد شده را مديون همين تالش
دار  هـاي داغ  ي خـانواده  هاي وارده شريك دانسته و مراتب همدردي و تسليت خـود را بـه همـه    قشرها و طبقات، خود را در جميع مصيبت    

العاليـه، و فـشرده    بركاته العظمي خميني، دامت اهللا ويژه حضرت آيت   گيري مبارزات به رهبري مراجع معظم، به       دارم و اميدوارم با پي      تقديم مي 
دارند، و با همبستگي كامل بـرادران اسـالمي      صفوف و تصفيه از عناصر مشكوك كه احياناً در جهت مخالف جنبش اسالمي گام برمي              كردن  

اينجانب . به پيروزي كامل جنبش خود و برقراري يك نظام صددرصد اسالمي و ديني موافق و منطبق با شرايط و پيشرفت زمان نائل شويم                      
باشـد، در وضـعي    هاي جسمي و روحـي گونـاگون مـي          ي فشارها و شكنجه      ذهاب و عوارض زندان كه نتيجه      اكنون به علت كثرت اياب و     

كوتـاه سـخن آن كـه در شـرايط فعلـي و             . ي اوضاع حساس كشورمان سخني بگويم       نيستم كه در اين فرصت كوتاه بتوانم به تفصيل درباره         
 حـضرت   ،الـشأن اسـالم    يروزي از اهداف و منويـات مرجـع و زعـيم عظـيم            ، سامان يافتن وضع كشور ما فقط با بازگشت و پ          اوضاع آشفته 

  .شاءاهللا ان. پذير است العظمي خميني امكان اهللا آيت
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  .دهم نظرهاي خود را مفصالً در معرض افكار عمومي ملت مسلمان قرار مي ها و نقطه  ديدگاههاي آينده، در فرصت

هايي نظيـر تغييـر       ها و شيوه    اي رسيده كه با توطئه      جنبش اسالمي ملت ما به مرحله      در خاتمه، توجه به اين نكته الزم است كه بحمداهللا         
ملت مـسلمان در اثـر رشـد و آگـاهي           . ي آن جلوگيري نمود    توان از موج فزاينده     نمي... ها و  نشين ها و زاغه   لباس مأمورين و استخدام كولي    

عـصر،    اميد اسـت بـه لطـف خداونـد متعـال و توجهـات حـضرت ولـي                  .دهد  ها را تشخيص مي     ي اين توطئه   مذهبي و سياسي خود، ريشه    
ارواحنافداه، هرچه زودتر ملت مسلمان ايران به پيروزي كامل برسد و با اتحاد و همبستگي، ايادي استعمار چپ و راست را از كشور قطـع                         

  .نمايد

هـاي خـود را در بنـد         بنـدي  زيرا ساير هـم   . رون آمدم شود كه من هنگام وداع با دوستان از زندان، با چشم گريان بي              ضمناً، يادآوري مي  
اساس، از قبيل خواندن يك كتاب و يا يك اعالميه و يا ايـراد يـك سـخنراني                    تر آقايان به اتهاماتي سست و بي        در صورتي كه بيش   . ديدم  مي

لـذا  . اند المدت محكوم شده   هاي طويل  بضاعت يك زنداني دستگير و محاكمه و به زندان          ي بي   مذهبي و يا فرضاً كمك مختصري به خانواده       
ي زندانيان سياسـي را يكـي از    دانم كه تا سرحد موفقيت، درخواست آزادي بدون قيد و شرط همه       ي قشرهاي آگاه مي     ي خود و همه     وظيفه

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. هاي خود قرار دهند خواسته

10/8/1357  

  حسينعلي منتظري

  آقا مصطفي خميني اهللا حاج له به امام، به مناسبت فقدان آيت ـ تلگراف تسليم معظم 35ي  پيوست شماره

  98الحجه   ـ اول ذي11/8/57

  تعالي بسمه

  العالي العظمي االمام خميني مدظله اهللا قم، پاريس، حضرت آيت

آقـا مـصطفي      السـالم آقـاي حـاج      از دست دادن عالم عامل و فاضل مجاهد، فرزند عزيز و همراهتان، حضرت حجةا              گداز مصيبت جان 
ي محترمه تسليت عرض نموده، ضـمناً، مراتـب تأسـف و انزجـار شـديد خـود را از رفتـار                        ثراه را به آن حضرت و خانواده       موسوي، طاب 

مي هاي ايران، عراق، و كويت نسبت به آن حضرت اظهار داشته، اميدوارم هجرت جنابعالي به تحولي در جنبش عظيم اسال                     غيرانساني رژيم 
  .عظم اهللا اجوركم في تحمل تلك المصائب و ابقي وجودكم الشريف لتقوية االسالم و قيادة االمه االسالميه. ملت مسلمان ايران بيانجامد

  حسينعلي منتظري 

  14/8/1357آباد، مورخه  له به مردم غيور اصفهان و نجف  ـ پيام معظم36ي  پيوست شماره

  98الحجه   ذي4

14/8/1358  

   الرحمن الرحيم بسم اهللا

ي بـرادران و خـواهران مبـارز و           سالم بر شـما همـه     . اهللا تعالي  آباد، ايدهم    اصفهان و شهرستان نجف    برادران و خواهران مسلمان استان    
درود بـر شـهداي اسـالم و        . نماييـد   گونه رنج و تالشي دريغ نمي       مسلماني كه در راه به دست آوردن حقوق انساني و اسالمي خود، از هيچ             
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ديـده   هاي داغ   درود بر خانواده  . اند ي اسالمي به شهادت رسيده      قرآن، درود بر شهداي وقايع اخير ايران كه در راه عظمت بخشيدن به جامعه             
  .ي شوم استبداد حاكم بر ايران را رسوا نمودند كه با از دست دادن جوانان رشيد و عزيز خود، بيش از پيش چهره

د و مسلمان اصفهان و حومه بود كه رسوايي رژيم استبدادي ايران را بيش از پيش آشكار سـاخت و او                     اين فداكاري شما مردم شرافتمن    
هاي ملت مسلمان از زندان آزاد شده        ها و ازخودگذشتگي    ي فداكاري   اكنون كه به وسيله   . نظامي واداشت  را براي اولين بار به اعالن حكومت      

هاي زنـدان سـپري نمـوده، مـديون      ها عمر خود را در سياهچال ه اتهامات واهي و سست سالو آزادي خود و ساير زندانيان سياسي را كه ب      
  .بينم هاي ملت مسلمان مي مجاهدت

 ها تا پيروزي نهايي و استقالل و آزادي كامل مملكت از چنگال اجانب چـپ و راسـت و تـشكيل حكومـت                        بديهي است اين فداكاري   
  .بركاته ادامه خواهد داشت العظمي نائب االمام خميني دامت اهللا قدر اسالم، حضرت آيت  عالياسالمي به رهبري علماي اعالم، خاصه مرجع

، خدمت رسيده و حضوراً از      98الحجه    ذي 9به ديدار شما مسلمانان آگاه و فداكار دارم، تصميم داشتم روز جمعه،             با اشتياق فراوان كه     
ف جسمي كه در اثر ناماليمات و فشار زندان بـرايم پـيش آمـده، سـفرم را بـه       وآمد و ضع    ولي كثرت رفت  . احساسات پاك شما تشكر كنم    

هـاي خالـصانه و    وسيله از محبـت  بدين. شاءاهللا در فرصت مناسب به ديدار شما برادران و خواهران مسلمان خواهم رسيد        ان. تأخير انداخت 
ي ملت ما تا پيروزي نهايي و تشكيل يك نظام صددرصـد             طلبانه شود و با ياري خداوند متعال، مبارزات حق         ي شما سپاسگزاري مي    شائبه  بي

  .اسالمي، ادامه خواهد يافت

ي مسلمين و قطع ايادي اسـتبداد و اسـتعمار از كـشورهاي               در پايان، توفيق همگان را در اجراي اهداف مقدس قرآن و خدمت به همه             
  . والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته.نمايم ويژه مملكت عزيزمان، از خداوند بزرگ مسألت مي اسالمي، به

  1398الحجه   ذي4

  حسينعلي منتظري 

  15/8/1357له به اساتيد دانشگاه اصفهان، مورخه   ـ پيام معظم37ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  اساتيد محترم دانشگاه اصفهان، برادران و خواهران دانشگاهي

. ام رو شده ساز كشور روبه ام، با شرايط حساس و سرنوشت لمان ايران به آزادي نسبي دست يافتهمبارزات ملت مسي  اكنون كه در نتيجه
  .نگري و غفلت، ممكن است كشور را به پرتگاهي عميق سوق دهد ترين ساده شرايطي كه كوچك

هـا،   ي مـستقيم شـهادت      كـه نتيجـه   بل. ي پيروزي قرار داده، ارزان به دست نيامده        را در آستانه  ي كنوني نهضت كه ملت مسلمان         مرحله
ي جديد و     نمونه. درپي مردم مسلمان شهرهاي ايران است كه متأسفانه هنوز هم ادامه دارد            هاي پي  عام ها، و قتل   ها، تبعيدها، محروميت    زندان

ان است كـه بـه قتـل و جـرح           كننده از آن   ي اخير به دانشجويان عزيز دانشگاه تهران و ساير مردم مسلمان حمايت            ي وحشيانه  بارز آن، حمله  
هـا و مجـروحين    ي علميه را بيش از پيش برانگيخته و متأسفانه هنوز از تعداد كـشته            ي كثيري انجاميده و نفرت مسلمانان، خاصه حوزه        عده

  .اطالع دقيقي نداريم

رژيم حاكم كه تمام درها     . شدبا  در اين شرايط حساس چه مسؤوليت سنگيني متوجه ما مي         برادران و خواهران مسلمان، توجه داريد كه        
هاي خود زده و به اين حقيقت رسيده كه ملت مـسلمان ايـران در ايـن جنـبش عظـيم              بيند، دست به آخرين تالش      را به روي خود بسته مي     

ي زيـر  بركاته تا رسيدن به حكومـت اسـالم      العظمي نائب االمام خميني دامت      اهللا  اسالمي خود به رهبري مراجع عظام، باالخص حضرت آيت        
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هاي اخير خود را كه       زاران قرباني و شهيد دريغ نكرده و نخواهد كرد و از طرفي توطئه            هنظر روحانيت آگاه و رجال سياسي متعهد، از دادن          
از ايـن رو ملـت   . بيند خورده مي  ها صورت گرفته، شكست    نشين ها و زاغه   هاي مختلفي از قبيل تغيير لباس مأمورين و استخدام كولي           با شيوه 

هـا را خـود در       هـا و قربـاني      مسلمان ما بايد آگاهانه با مسائل جاري برخورد كند تا به خواست خداوند متعال، محصول اين همه فـداكاري                  
  : منظور، تذكر چند نكته الزم است بدين. وردآجهتي كه انتخاب كرده، به دست 

هـا و   ي نوسانات و بحران شته و در تمام طول عمر خود با همهاز آغاز با زيربناي ايدئولوژي اسالمي آغاز گ ـ جنبش عظيم ملت ما،  1
ي خود را حفظ كرده و تا پايان نيز حفظ خواهد كرد و در پرتو رشد مذهبي ـ سياسي ملـت    هايي كه در سر راهش بوده، اصالت اوليه توطئه

 از هـر گونـه انحرافـي محفـوظ خواهـد مانـد و               باشـد،   العظمي نائب االمام خمينـي مـي        اهللا  ي آيت  هاي قاطعانه  مسلمان كه محصول رهبري   
  .نتيجه خواهد بود دار كردن جنبش اسالمي بي هاي نامرئي و مرموز براي لكه تالش

انديشي گردد و در شرايط كنوني كه ملت مسلمان مـا بـر    وجه نبايد ما را فريفته و موجب غرور كاذب و ساده هيچ  ـ پيروزي نسبي به 2
المللي چپ و راست قـرار گرفتـه، دچـار ترديـد              هاي بين   ت و دستاورد نهضت اسالمي مورد تهديد و توطئه        سر دو راهي مرگ و حيات اس      

فاصـبر انّ وعـد اهللا      . ي مبارزه و استقامت قطعي است      چه آن كه در منطق قرآن، پيروزي نيروهاي توحيدي در برابر طاغوت، در سايه             . سازد
  .حق و اليستخفنك الذين اليوقنون

وجـه   هيچ روزافزون نهضت بزرگ ملت ما، رژيم را سخت در تنگنا قرار داده و آگاهي و هوشياري اقشار ملت مسلمان، به ـ پيشرفت  3
  .شود، مصالحه و معامله انجام گردد هاي شهداي عزيزش كه به سرنوشت ملت بزرگ اسالم مربوط مي نخواهد گذاشت تا بر سر خون

بنابراين با تمـام قـدرت و كمـال هوشـياري، الزم اسـت بـا       . ترين شرايط پيروزي است  ـ وحدت كلمه و همبستگي اسالمي، از مهم 4
ناپـذير مـردم، نبايـد تغييـري      ي خلل در راه اراده. اي باشد، مبارزه را ادامه داد   افكن رژيم، در هر شكل و قيافه       هاي استعماري و نفاق    سياست

  .ايجاد شود

ي اسالمي شديدي است كه بين قشرهاي روحاني، دانشگاهي، فرهنگي، تجار، كسبه، چه در خور تقدير و ستايش است، همبستگ  ـ آن5
اند با آهنگي بـس   هاي اجتماعي و سياسي به وجود آمده، به طوري كه همگي در صف واحد قرار گرفته  ي گروه   كارگران، كشاورزان، و همه   

از اين رو اينجانب ضمن ارسال پيـام        . اند شكوه خاصي بخشيده  شان نمايان گرديده، به نهضت اسالمي        سريع كه در شكل اعتصابات گسترده     
خود به اساتيد و دانشگاهيان محترم دانشگاه اصفهان، مراتب تشكر عميق خود را از جميع طبقات و اقشار مردم مـسلمان و مبـارز اصـفهان                     

ي  روز با پيوسـتن كليـه       همبستگي اسالمي روزبه   هاي اين  عصر ارواحنافداه، پايه   دارم و اميدوارم در پرتو توجه خاص حضرت ولي          اعالم مي 
تر شود و همگي با تشكل نيروهاي اسالمي به پيروزي كامل جنـبش بـا برقـراري يـك نظـام اسـالمي           افراد لشكري و كشوري به آن محكم      

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. برسيم

  1398الحجه   ذي5

  حسينعلي منتظري 

  19/8/1357در تاريخ ) ABC(له با خبرنگار راديو و تلويزيون آمريكا  ي معظم  ـ مصاحبه38ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

   به نظر شما در حال حاضر در ايران به چه چيز نيازمند هستيد؟اهللا،  حضرت آيت:1س

  .ورد نياز ما استدر حال حاضر رفع هر گونه استبداد و فشار بر ملت و بازيافتن آزادي و شخصيت براي ملت، م: ج
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رو   كنيد اگر از رهبران ديني دستور جهاد داده شود، با موفقيت روبه             در شرايط كنوني كه يك دولت نظامي روي كار آمده، فكر مي           : 2س
  خواهد شد؟

 چـون  .ولي اگر از طرف مراجع ديني چنين دستوري داده شود، با موفقيـت همـراه خواهـد بـود           . فعالً كه چنين دستوري داده نشده     : ج
. باشند و براي مراجع دينـي احتـرام قائلنـد           ي كمي، بقيه به عقايد ديني پايبند مي        شود و جز عده     ارتش ما از همين مردم مسلمان تشكيل مي       

  .ولي در درازمدت، به صف ملت خواهند پيوست.  كنند و با مشكالتي مواجه شويمهاي مشتب البته ممكن است در آغاز، امر را بر عده

  زنند؟ ي مذهبي دارند، پس چرا دست به كشتن برادران مسلمان خود مي است بفرماييد پس اكنون ارتشي كه اكثراً پشتوانهممكن : 3س

هـايي كـه      آن  وگرنـه   . اند هي قليلي هستند از كساني كه هنوز تحت تأثير تبليغات رژيم ماند            زنند، عده   هايي كه دست به كشتار مي       آن  : ج
اش اخباري است كه حكايت از پيوستن        زنند و نمونه    ه صف ملت ملحق شده و يا حداقل دست به برادركشي نمي           اند، يا ب   حقيقت را شاخته  

  .كند اي از افسران و سربازان به صفوف مردم مي عده

  كنيد؟ بيني مي ريزي پيش حضرتعالي آيا امكان پيروزي بر چنين رژيمي را بدون خون: 4س

 و شوروي دست از حمايت رژيم موجود بردارنـد و بـه خواسـت ملـت كـه همـان خواسـت               خصوص آمريكا   ها و به   اگر ابرقدرت : ج
باشـد توجـه كامـل شـود، هرگـز            العظمي خميني كه رهبري نهضت اسالمي را بـه عهـده دارنـد مـي                اهللا  روحانيت و شخصيتي همچون آيت    

  . تأمين نخواهد شدشود و خواست ايشان جز با تشكيل جمهوري اسالمي متكي به آراي عمومي ريزي نمي خون

  باشد، آيا بدون شاه امكان آن هست؟ اهللا خميني مي اين جمهوري كه فرموديد خواست ملت و حضرت آيت: 5س

  .هاي ايشان منعكس است، ابهامي وجود داشته باشد ها و مصاحبه اهللا خميني كه در اعالميه هاي آيت كنم در خواسته فكر نمي: ج

  ي افراد مقدور است؟ براي همهآيا شركت در حكومت يادشده : 6س

باشد و روابط چنـين حكـومتي بـا سـاير كـشورها       هاي مذهبي هم حقوقشان محفوظ و محترم مي بلي؛ براي همه مقدور است و اقليت     
  .حسنه خواهد بود

ن هست كـه بـا      در حال حاضر كه شاه اعتراف كرده كه در گذشته اشتباهات بزرگي شده و هرگز تكرار نخواهد شد، آيا اين امكا                    : 7س
  بودن شاه در رأس قدرت، دست به تشكيل حكومت اسالمي يا انتخابات آزاد زد؟

گويند، ندارم و بدون راضي كردن مردم و ايـشان، هـيچ              اهللا خميني مي    شان آيت  چه كه ملت و رهبر مذهبي       اينجانب نظري غير از آن    : ج
  .عملي ممكن نيست

اهللا خمينـي از طـرف مـردم،          ت آزاد داده، به نظر شما آيا ممكن اسـت بـا انتخـاب آيـت               ي انتخابا  شاه وعده در شرايط كنوني كه     : 8س
  اختالف موجود بين رژيم و مردم از بين برود؟

بلكـه ايـشان   . مسأله اين نيست كه ايشان بخواهند وزيـر يـا وكيـل بـشوند    . اهللا خميني با رژيم، يك اختالف اساسي است       اختالف آيت 
ها عمل شـود و چنـين چيـزي           آن  هاي واقعي    ستند كه در آن، مردم نقش اصلي را داشته باشند و به خواسته            خواهان تشكيل يك حكومتي ه    

ي مجريـه و نفـي    جز در پرتو يك حكومت اسالمي ممكن نيست و خيال نشود كه پيشنهاد چنين حكومتي به معني نفي مجلس شورا و قوه         
ي مجريه و افرادي كه از بين مردم براي           المي هم مجلس شورا داريم و هم قوه       در حكومت اس  . ي مملكت است    وزارت و وكالت براي اداره    

اهللا خميني و ساير علما در چنين حكومتي، تشخيص قوانين و مقـررات اسـالمي و        نهايت، نقش آيت  . اجراي دستورات اسالم انتخاب شوند    
  .ها است آن نظارت بر اجراي دقيق 

  يا فرهنگ اسالمي در رژيم موجود صدمه خورده و يا به كلي نابود شده؟به نظر شما كدام بخش از قوانين و : 9س
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توجه داريد كه فرهنگ اسالم قابـل تفكيـك و          . در نظام موجود، يك روز هم قانون و فرهنگ اسالم به تمام معني الكلمه پياده نشد               : ج
  .باشد تجزيه نمي

  ه چه نوع اصالحاتي دست خواهيد زد؟در صورت جايگزين شدن حكومت اسالمي به جاي حكومت فعلي، ب: 10س

  .ها نيست، دست خواهيم زد آن واضح است به اقدامات اساسي و زيربنايي كه فعالً مجال بيان : ج

  جهادي كه قبالً گفته شده ممكن است از طرف علماي دين اعالم شود، كيفيت و شرايطش چيست؟: 11س

  .الم آن، شرايطش از طرف رهبران مذهبي بيان خواهد شددر صورت لزوم و اع. تاكنون چنين امري پيش نيامده: ج

اگر رژيم فعلي تغيير كند و يك دولت اسالمي روي كار بيايد، موضع و خـط مـشي سياسـي اجتمـاعي شـما در قبـال ايـاالت                             : 12س
  ي آمريكا چيست؟ متحده

 غرب كه اگر قصد اسـتعمار و اسـتثمار          خصوصاً. هاي غرب و شرق روابط حسنه خواهد داشت         دولت اسالمي اصوالً با تمام دولت     : ج
. بينـد  تر مي توان گفت در رابطه با وجه مشتركي كه بين مسيحيت و اسالم وجود دارد، چنين دولتي خود را به غرب نزديك         نداشته باشد، مي  

فته كه تضادش با اسـالم بـديهي        ها قرار گر    آن  بر خالف شرق كه اساساً عالوه بر استعمار و استثمار، الحاد زيربناي مكتب سياسي اقتصادي                
ي انگلستان، از رژيم كنوني، نسبت به دولتين اياالت   البته ملت ايران تاكنون به علت حمايت صريح كارتر و ديويد اوئن، وزير خارجه             . است

 و در ايـن راه      متحده و بريتانيا سخت خشمگين شده، زيرا در شرايطي كه ملت هـستي خـود را در راه مبـارزه بـا سـتم بـه خطـر انداختـه                             
دهد، كارتر و ديويد اوئن با تظاهر شديدشان به دفاع از حقوق بشر، هيچ ارزشي براي احساسات و عواطف ملت قائل             هاي فراواني مي   كشته

  .دهد نشده و همچنان به سياست حمايت از رژيم فعلي ادامه مي

  انيد؟ها برس آن آيا شما پيامي براي مردم دنيا داريد كه توسط ما به : 13س

در زماني كه هر ملتي حق دارد سرنوشت خودش را به دسـت خـويش تعيـين كنـد، آيـا ملـت                       : هاي دنيا اين است     پيام من به ملت   : ج
مسلمان ايران اين حق را نخواهد داشت كه سرنوشتش را خود تعيين نموده و ديگران براي او تصميمي نگيرند؟ آيـا روا اسـت كـه جنـبش      

هاي شرق و غرب در جريان اسـت و بـه قيمـت از دسـت دادن هـزاران كـشته و تحمـل                           كه بدون اتكا به قدرت     عظيم اسالمي را در ايران    
عكـس، گـاهي آن را بـه ارتجـاع و             گونه حمايتي از آن به عمل نيايد، بلكه به          شود، ناديده گرفت و هيچ      هاي مادي فراواني تمام مي     خسارت

صدا شـده و نهـضت اصـيل         خواهم كه با ملت مسلمان ايران هم        ن از تمام مردم جهان مي     وسيله م  زماني به پيوند با چپ نسبت دهند؟ بدين       
  .كنند، ناديده نگيرند ها را در سطح جهاني تأييد و ياري كنند و اين احساسات و عواظفي را كه مردم ما با خون خود امضا مي آن 

  21/8/1357ي رژيم شاه در مراسم نماز عيد قربان خرمشهر، مورخه  ي كشتار وحشيانه اهللا شبير خاقاني درباره له به آيت  ـ پيام معظم39ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته اهللا آقاي حاج شيخ محمدطاهر خاقاني دامت حضرت آيت

 نـاراحتي   ، باعـث  ي دژخيمان رژيم در خرمشهر، در مراسم نماز عيد قربـان           پس از اهداي سالم، خبر تأثرانگيز حمله و كشتار وحشيانه         
ي حـق و نـابودي        گام با ديگر شهرها، نشان دادند كه براي اعـالي كلمـه            مردم غيور خرمشهر نيز هم    . انا هللا و انا إليه راجعون     . شديد گرديد 

  .باطل، تا آخرين قدم به مبارزه ادامه خواهند داد

العـالي، بـه وضـع كارمنـدان          العظمي خميني، مدظلـه     اهللا  تالشأن اسالم، حضرت آي    جاست به پيروي از اوامر مؤكد مرجع عظيم         ضمناً، به 
اعتصابي دوائر دولتي و كسبه، مخصوصاً شركت نفت، رسيدگي جدي شود و در رابطه با تنگنا قرار گرفتن از جهت مسكن، علمـاي اعـالم                         
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انصار را بار ديگر در تاريخ اسالم تكرار        اقدام فرموده و مردم شريف و متدين در منازل خويش از آنان پذيرايي نموده و داستان مهاجرين و                   
  .نمايند

  .ي نهضت تا برقراري نظام صددرصد اسالمي، خواستارم از خداوند متعال توفيق همگان را در ادامه

  حسينعلي منتظري 

  له اهللا شبير خاقاني در پاسخ به پيام معظم  ـ تلگرام آيت40ي  پيوست شماره

  25/8/1357  1398الحجه   ذي15

   قمخرمشهر

  تعالي بسمه

  بركاته اهللا آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري دامت حضرت آيت

انگيز خرمشهر واصل، بديهي اسـت ايـن ايـام كـه ملـت       بار و غم پس از اهداي تحيات، مراتب تسليت آن جناب راجع به وقايع تأسف    
ي حق تحت لواي حكومت       ي اسالمي و اعالي كلمه     هي روحانيت براي نيل به اهداف عالي        مسلمان ايران به پيروي از منويات مقدس جامعه       

گـداز   ي جـان   حادثه. شود  اسالمي به پا خواسته، متأسفانه هر روز در سرتاسر كشور با مصائب دردناكي از طرف حكومت استبداد مواجه مي                  
س شد، بار ديگـر قلـب مقـدس    ي حسا ي كثيري از مسلمانان غيور اين منطقه روز عيد قربان خرمشهر، كه باعث كشته و مجروح شدن عده    

گونـه   ولي مسلم است كه ملت مـسلمان ايـران بـا ايـن        . ي روحانيت و ملت مسلمان را عزادار نمود         دار، و جامعه   را جريحه ) عج( عصر    ولي
 و  )ع(اهللا المنـتقم     گـاه ولـي    اينجانب ضمن عرض تسليت بـه پـيش       . اعمال در راه اين هدف مقدس تا كسب آزادي از پاي نخواهد نشست            

  .كن شدن ظلم و فساد را خواستارم ي روحانيت و ملت مسلمان، از خداوند متعال توفيق همگان و ريشه جامعه

  شبير خاقاني خرمشهر ـ محمدطاهر آل

  24/8/1357بار رژيم در اين شهرستان مورخه  آباد پيرامون جنايات خون له به پيام روحانيون شهرستان نجف  ـ پاسخ معظم41ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاتهم آباد، دامت اسالم و وعاظ محترم شهرستان نجف حضرات حجج

دفاع و    ي رژيم حاكم به مردم بي       در رابطه با آخرين حمالت وحشيانه      ي تأثرانگيزتان مشتمل بر اخبار مؤلمه       ، نامه پس از سالم و تحيت    
ي  تـرين جنايـات و كـشتار كـه در حقيقـت چهـره       اين روزها در ايران، فجيع. شجاع آن شهرستان واصل شد و موجب تأسف عميق گرديد    

گناه، حتّي زنان و كودكان  هاي بي ترين شكل را به خود گرفته و ريختن خون انسان باشد، عادي مي» آشتي ملي«و » فضاي باز سياسي«واقعي 
تـر   خـراش  شود كه هـر يـك از ديگـري دل           يعي گزارش مي  هر روز و هر ساعت، از نقاط مختلف، فاجعه يا فجا          . معصوم، امري عادي شده   

هاي ظاهري، حكايت از تحوالتي در روند جنبش اسالمي ملت ايران دارند كه از باب نمونه، به برخـي از                    اين وقايع بر خالف تفاوت    . است
  :شود ها اشاره مي آن 

العظمـي آقـاي خمينـي     اهللا الشأن، حضرت آيـت  مرجع عظيمويژه   ـ ملت مسلمان ما بر اساس پيروي از آيات عظام و علماي اعالم، به 1
العالي، در راه گسستن زنجيرهاي استبداد و استعمار و نيل به آزادي و استقالل در پرتو حكومت اسالمي مصمم و قـاطع اسـت و در                            مدظله
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دريغ  خسارات مالي و جاني هر قدر الزم باشد          ها و تحمل   السالم است، از دادن قرباني     ي اطهار عليهم   اين مسير كه مسير انبياي عظام و ائمه       
  .ندارد

روز بـر كينـه و    درپي در سراسر كـشور، روزبـه   گونه پيوندي با ملت نداشته، با جنايات و كشتارهاي پي  ـ رژيم حاكم كه از ابتدا هيچ 2
 قـرار گرفتـه و هـر روز بـه شـكلي             ي طبقات   نفرت مردم مسلمان افزوده، به نحوي كه خصومت و تضاد با نظام حاكم در متن زندگي همه                

  .شود نمايان مي

گيـرد، در مراحـل    ي اقشار ملت مسلمان ما كه از يك اصل اعتقادي و ايدئولوژيكي سرچـشمه مـي    ـ وحدت كلمه و همبستگي همه 3
افكنـي مـؤثر    فـاق شـود و ديگـر سياسـت تفرقـه و ن            ي طبقات افزوده مي     روز بر تشكل و يكپارچگي همه      مبارزات كنوني رشديافته و روزبه    

هاي اقتصادي و سياسـي آن عمـق    ي ما الزم است كه به شناخت خود از اسالم عزيز و جنبه شود كه بر همه  ضمناً، يادآوري مي  . نخواهد بود 
تري داده و با همبستگي كامل در اجـراي دسـتورات اسـالم و عمـل بـه آن، جـديت و كوشـش خـود را مبـذول داريـم تـا دشـمنان                                     بيش

  .هاي شومشان عليه مكتب اسالم ناكام سازيم ي اسالم و مسلمين و استعمارگران شرق و غرب را در نقشه شده شناخته

وسـيله ابـراز، مراتـب       هاي ايران، بدين    آباد و ساير شهرستان     انگيز شهرستان نجف    تأسف عميق خود را از وقايع اسف       اينجانب بار ديگر  
كـنم و از   نمايم و براي شهداي عزيزمـان رضـوان و مغفـرت حـق را آرزو مـي         اعالم مي  دردي خويش را با ملت مسلمان و فداكار ايران         هم

ي نهضت مقدس افتخارآميزمـان تـا        خداوند قادر، توفيق صبر و استقامت توأم با بينش و هوشياري را براي ملت شجاع و مبارزمان در ادامه                  
  .منماي نيل به پيروزي نهايي و برقراري حكومت عدل اسالمي مسألت مي

  ، قم، حسينعلي منتظري 98الحجه   ذي14

  ي اعتصاب شركت نفت اهللا شبير خاقاني درباره له به آيت  ـ پيام معظم42ي  پيوست شماره

  7/9/57 ـ 98الحجه   ذي27

  تعالي بسمه

مت و موفقيت شـما  پس از اهداي سالم، سال. العاليه بركاته شبير خاقاني، دامت اهللا آقاي حاج شيخ محمدطاهر آل حضرت مستطاب، آيت 
قـدر    باري؛ پيـروي حكـم مرجـع عـالي        . ي توحيد و نصرت اسالم از خداوند متعال خواستارم         ي برادران مسلمان را در راه اعال كلمه         و همه 

اين كـه  الحجه مبني بر قطع صدور نفت ايران به خارج و تأكيد بر   ذي 21ي مورخه    العالي در اعالميه    العظمي الخميني مدظله    اهللا  حضرت آيت 
ي  جـا خواهـد بـود كـه علمـاي اعـالم منطقـه              اعتصابات نفت همراه با جنبش اسالمي ملت ايران آغاز و ادامه يابد، به نظر رسيد بـسيار بـه                  

ي برادران خوزستاني، خصوصاً كارمندان و كارگران صنعت نفت و اظهـار      ويژه حضرتعالي، به تأييد اين حكم و تقويت روحيه          خوزستان، به 
بـه همـين منظـور پيـشنهاد     . قدم شوند له پيش ي معظم سبت به فشارهايي كه بر آنان واقع شده، اقدام فرموده و در پشتيباني از نظريه      انزجار ن 

، كه سرآغاز ماه شهادت و انقالب است، به عنوان روز همبستگي ملت ايران بـا كاركنـان صـنعت نفـت                  99شود روز شنبه اول ماه محرم         مي
مناسب اسـت كـه ايـن دعـوت         . ي اقشار مردم براي همبستگي با كارگران و كارمندان نفت دعوت عمومي به عمل آيد                اعالم شود و از همه    

ي قـم و   ي علميـه  ي حضرتعالي و ساير علماي اعالم خوزستان آغاز شود و طبيعي است كه مـورد تأييـد و پـشتيباني حـوزه                ابتدائاً از ناحيه  
. تر در اين زمينه را حامل نامه كه از دوستان مورد اعتماد است، حضوراً عرضه خواهد كرد           بيش توضيح. مقامات روحاني قرار خواهد گرفت    
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  حسينعلي منتظري 
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  24/9/1357آباد، مورخه  ي رژيم شاه در شهرهاي اصفهان و نجف له به مناسبت راهپيمايي تاسوعا و عاشورا و كشتار وحشيانه  ـ پيام معظم44ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلوة، انّ اهللا مع الصابرين، و التقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا اموات بل أحياء و لكن التـشعرون                          «
الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هللا و انا إليه . ابرينو لنبلونكم شيء من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و بشر الص               

  ».اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون. راجعون

  ملت مسلمان و شجاع ايران

چـون ملـت   . تر بود تر و هولناك    مراتب از جنايات قبل بيش      بار ديگر رژيم استبدادي ايران دست به جنايتي وحشتناك زد كه ابعاد آن به             
هاي عظيم و باشكوهي را كـه        السالم راهپيمايي   الحسين عليه  عبداهللا شريف ايران در روزهاي تاسوعا و عاشوراي سرور شهيدان، حضرت أبي          

وسيله نظام استبدادي موجود را محكـوم،         در حقيقت يك رفراندوم تاريخي بود در سراسر كشور، حتّي در قرا و قصبات، ترتيب داد و بدين                 
العظمـي خمينـي      اهللا  ويژه حـضرت آيـت      قدر اسالم، به    ست خود را مبني بر تشكيل حكومت جمهوري اسالمي به رهبري مراجع عالي            و خوا 
پيوسـت رژيـم آن قهـراً سـاقط           كه در هر كشور ديگر بـه وقـوع مـي          (رژيم ايران به دنبال اين رفراندوم تاريخي        . العالي اعالم نمودند    مدظله

اي از اشـرار و     اصطالح ملي و ميهني به نفع رژيم، عده        نه پايگاهي در ميان مردم ندارد، به ناچار تحت تظاهرات به          گو  ، فهميد كه هيچ   )شد  مي
ي  به ملت مسلمان حمله كردند و عـده       » جاويد شاه «اوباش مزدور را در پناه مأمورين دالل در اكثر شهرهاي ايران به راه انداختند و با شعار                  

ها، و وسايل نقليه را به آتش كشيده و يا تخريـب نمودنـد و حتّـي                  ها، منازل، مغازه   مساجد و بيمارستان  . ح كردند زيادي را كشته و يا مجرو     
  .نواميس مردم را مورد تجاوز و هتك قرار داده و به مقدسات مذهبي اهانت نمودند

سابقه و هولناكي   تاكتيكي، ناگهان به طور بينشيني از باب نمونه، عمال و مزدوران رژيم در روزهاي يازده و دوازده محرم در يك عقب           
ي وحشيانه قرار دادنـد و از هـيچ جنـايتي            دفاع را مورد حمله     آباد را محاصره نموده و از زمين و هوا مردم بي            شهر اصفهان و حومه و نجف     

وسيله محيطي توأم     آوردند و بدين  زده در  زدند و كشتند، سوختند و غارت كردند، و اين دو شهر را به صورت شهر جنگ               . خودداري نكردند 
جاهـا نيـز      ولـي متأسـفانه در آن     .  پناه بردند  بست هاي بن  ها و مساجد و كوچه     با رعب و وحشت به وجود آوردند كه مردم به ناچار به خانه            

واقع شد و حتّي مردمـي      ها مورد هجوم     ها به آتش كشيده شد و بيمارستان       داروخانه. مردم از يورش مأمورين بدتر از مغول محفوظ نماندند        
ي پزشكان مسلمان و متعهـد را بـه گلولـه بـستند، بـه       خانه. كه براي اهداي خون رفته بودند، در بيمارستان و اطراف آن به شهادت رسيدند          
  .نحوي كه در اين دو شهر صدها كشته و هزاران مجروح به جاي مانده است

گونـه حمـالت وحـشيانه        ولي رژيم ايران بايد بداند كه بـا ايـن         . ل و نفوس مردم   داري از اموا   آري، اين است معناي حفظ امنيت و نگاه       
ملت رشد و آگاهي پيدا كرده و به وظايف خود آشنا شده است و بـراي نيـل بـه     . ي شرعيه باز دارد     تواند ملت متعهد را از انجام وظيفه        نمي

بـه اعتـصابات خـود ادامـه خواهـد داد و            . هراسـد    رژيم پوشالي نمي   گونه فداكاري دريغ نخواهد كرد و از تهديدات         پيروزي نهايي، از هيچ   
هاست، با كمال شجاعت و شهامت، از دستور رهبـر   مخصوصاً كارگران و كارمندان صنعت نفت كه حيات اقتصادي ملت ايران در اختيار آن        

  .ي اعتصابات پيروي خواهند كرد قدر جهان اسالم مبني بر ادامه عالي

دردي خود را به عمـوم ملـت مـسلمان           زده، مراتب تأسف عميق و هم      ديده و مصيبت    به برادران و خواهران داغ     اينجانب ضمن تسليت  
آباد اظهار داشته، و به پيروي از رهبر نهضت، روز دوشنبه هفدهم محـرم را روز عـزا و تعطيـل                       ويژه مردم اصفهان و حومه و نجف        ايران، به 

المللـي اسـتمداد كـرده و صـداي            حقوقي و بين   خواه جهان و مجامع     هاي مسلمان و آزادي     تمام ملت وسيله از     دارد و بدين    عمومي اعالم مي  
ها را از جنبش اسالمي ايـران، كـه الگـويي بـراي سـاير كـشورهاي                   آن  رسانم و پشتيباني      ها مي   آن  مظلوميت ملت مسلمان ايران را به گوش        

  .ي صبر و استقامت به اميد پيروزي نهايي در سايه. دارمخواه جهان درآمده، تقاضا  اسالمي منطقه و ملل آزادي
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  ، قم، حسينعلي منتظري 1399 محرم 14جمعه، 

  3/10/1357ي جديد عمال شاه و ايجاد اختالف بين مردم شهرها و روستاهاي ايران، مورخه  له به ملت مسلمان ايران در مورد توطئه  ـ پيام معظم44ي  پيوست شماره

  رحيم بسم اهللا الرحمن ال

  و اليجرمنكم شنن قوم اال تعدلوا اعدئوا هو اقرب اللنقوي

هـاي   ي اخير رژيم مبني بر بـه راه انـداختن دسـته             طور كه آگاهي كامل داريد، پس از شكست توطئه           همان برادران و خواهران مسلمان،   
ختند، به اين فكر افتادند كه بايد صـفوف متحـد و          دست و حمله به جان و مال مردم، عمال شاه كه فعالً از چنگ مردم گري                به اشرار و چماق  

ي مردم و روح اخوت اسالمي حاكم بين شهرها و روستاها را تضعيف نمود تا بـدين طريـق روح عنـاد و بـدبيني و خـصومت كـه                               فشرده
ي  ا از خشم مردم از حملـه      لذ. ي وحدت الزم در پيشبرد جنبش اسالمي را متالشي سازد          ي استعمار است، احيا شده و شيرازه       ي ديرينه   شيوه
گناه و احياناً اطفال كوچك را مورد ضرب و قتل قرار داده،         العمل كار زشت آنان، افراد بي       دستان سوءاستفاده كرده و به عنوان عكس       به چماق

 كه اين مردمند كـه چنـين   اند ي خردسال را كشته و وانمود كرده آباد، چند بچه   چه شنيده شد در اطراف نجف       چنان. اند و به مردم نسبت داده    
خورده  ي كنوني جنبش و اين كه دشمن شكست         در اين رابطه، الزم است تذكر دهم با توجه به حساس بودن مرحله            . دهند  واكنشي نشان مي  

 و گرفتـار    كند، برادران غيور و مسلمان بايد كامالً آگاه باشـند           از هيچ كوششي براي فرصت تدارك نيرو و بازيافتن رمق تازه خودداري نمي            
زيرا عـالوه بـر ايـن كـه بـا مـوازين       . تواند باشد جويي نشوند و بدانند كه چنين اعمال ضد انساني، جز از طرف عمال شاه نمي            حالت انتقام 

كند و جنبش عظيم و مقدس ما را كه جهانيان به             طلب معرفي مي   ومرج  اسالمي مخالفت صريح دارد، مسلمانان را گروهي آنارشيست و هرج         
دسـت را    بـه  الزم است ضمن حفظ نظم و اخوت اسالمي بين شهرها و روستاها، افراد فاسـد و چمـاق                 . سازد  دار مي  اند، لكه  شم دوخته آن چ 

زودي پس از اعالم جمهوري اسالمي به رهبري آيات عظـام، خاصـه قائـد بـزرگ اسـالم،                     شناسايي كامل كرده و زير نظر داشته باشند تا به         
والسالم علـيكم و رحمـةاهللا و       . هاي شرعي و صالح محاكمه و به مجازات برسند          العالي افراد ذكر شده در دادگاه      حضرت امام خميني مدظله   

  .بركاته

  3/10/1357 ـ 1399 صفر 24

  حسينعلي منتظري 

  29/9/1357آباد، مورخه  له به مناسبت چهلم شهداي اصفهان و نجف  ـ پيام معظم45ي  پيوست شماره

  يم بسم اهللا الرحمن الرح

  و نريد أن نمنّ علي الّذين استضعفوا في األرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين

برادران و خواهران مسلمان، اكنون كه ملت قهرمان و مسلمان ما فداكاري و ازخودگذشتگي را به اوج خود رسانده، اكنون كه ملت مـا                        
شود، اكنون كه شهيدان ما با خون خـود جنـبش عظـيم اسـالمي را        ميوخم نهضت به هدف خود نزديك        پس از عبور از راه دشوار و پرپيچ       

آبياري نموده و شكست و رسوايي را براي دشمن خدا و خلق ما، رژيم سفاك پهلوي، به جاي نهادند، اكنـون كـه ملـت مـا بـا پـشت سـر            
 اكنون كه ملت مسلمان و قهرمان ما در پرتو          كند، و باألخره    ي حق بر باطل و اسالم بر كفر را مشاهده مي           ي غلبه  گذاشتن شب تاريك طليعه   

العـالي بـا فـرار        العظمي آقاي خميني مدظله     اهللا  ي علماي اعالم و آيات عظام و باالخص قائد بزرگ اسالم، حضرت آيت             هاي قاطعانه  رهبري
 قـرار گرفتـه، بـار ديگـر         ي سرنگوني كامل رژيم ارتجاعي و ضد اسالمي شاهنشاهي و برقراري حكومت جمهوري اسـالمي               شاه در آستانه  

داريم و براي آن      هاي خود درخت نهضت و انقالب اسالمي را بارور كرده گرامي مي             ي شهيدان اين جنبش اسالمي را كه با نثار خون          خاطره
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ن را در   هـاي دشـم     عزيزاني كه با آگاهي و خون خود تمام توطئـه         . كنيم  تعالي و علو درجات را طلب مي       عزيزان از دست رفته، مغفرت حق     
  .مراتب بهتر است بار به نطفه خفه كردند و ثابت نمودند كه مرگ با افتخار در راه خدا، از زندگي مذلت

ي  آباد را به خاك و خون كـشيد و در يـك يـورش وحـشيانه                 خوار شاه، دو شهر اصفهان و نجف       در چهل روز پيش بود كه رژيم خون       
زده درآورد و صدها كـشته و زخمـي و بـسيار خانـه و                 دو شهر را به صورت شهر جنگ        در حمايت پليس، اين    دستان مزدور خود،   به چماق
خصوص يـك   تاريخ سياه پنجاه سال ديكتاتوري گذشته، به. ي سوخته به جاي گذاشت و اموال زيادي از مردم مسلمان به غارت رفت  مغازه

مـا در شـهرهاي گونـاگون ايـن سـرزمين، اعجـاب جهانيـان را                هاي ملـت     ها و قهرماني   شهادت. سال اخير ايران را با خون دل بايد نوشت        
با اين كه شاه مخلوع از كشور فرار كرده و هيچ پايگاه مردمي نداشته و ندارد، در همين دو روز عمال جنايتكار او با اجراي  . برانگيخته است 

آبـاد و برخـي نقـاط ديگـر           ي نهاوند و نجـف      قههاي محكوم به شكست اربابانش در شهرهاي دزفول، انديمشك، اهواز، اراك، و منط              توطئه
دانـد كـه      ملـت آگـاه ايـران مـي       . اي را به خاك و خون كـشيدند         وسايل و اموال مردم، عده     يي وحشيانه زده و پس از نابود       دست به حمله  

و به دشمن اسالم    نگري ممكن است از سرعت روند جنبش عظيم بكاهد           ترين غفلت و ساده     گذراند و كوچك    لحظات بسيار حساسي را مي    
  :لذا الزم است نكات زير مورد توجه واقع شود. ي مجددي را بدهد و مردم، مجال تدارك نيرو و ترتيب حمله

خورده و مزدور اجازه ندهد تـا    ـ ملت مسلمان ايران بايد صفوف خود را بيش از پيش فشرده و متحد نمايد و به عناصر احياناً فريب 1
  .ي متحد آنان رخنه نمايند  در جبهههاي واهي و پوچ، به بهانه

ريزي آلوده نشده، جداً بپرهيزند و بلكه دست برادري بـه آنـان     ـ از برخورد خصمانه با برادران ارتشي كه دستشان به جنايت و خون 2
  .نمايندطلبان شرق و غرب كوشش  بدهند و با كمك آنان، در تقويت استقالل كشور و حفظ آن از حمالت استعمارگران و تجزيه

اهيم كه بيش از اين راضي نشوند كه خود را فداي رژيمي نمايند كه ثـروت و منـافع مملكـت را در    وخ  ـ از افراد پليس و ارتش مي  3
هـاي پيـاپي،    رژيمي كه منفور ملت است و ملت با رفراندوم. انحصار خود و هزار فاميل خود قرار دادند و مملكت را به خاك سياه نشاندند       

  .پايگي آن را ثابت نمود اعتباري و بي ر تاسوعا و عاشورا و اربعين حسيني، بيخصوص د به

ويـژه اهـالي شهرسـتان     ي ملت ايران، به هاي شهداي اخير، مراتب تسليت خود را به همه دردي با تمام خانواده اينجانب ضمن اعالم هم   
نشينند، تقديم داشـته و اميـدوارم          شهداي اخير خود به سوگ مي       صفر را به مناسبت چهلمين روز      22شنبه    آباد، كه روز يك     اصفهان و نجف  

. هرچه زودتر پيروزي جنبش ما با تشكيل جمهوري اسالمي به رهبري امام خميني مبشر نجات تمام مـسلمين و مستـضعفين جهـان باشـد                        
  .والسالم عليكم

  99 صفر 20

  حسينعلي منتظري 

  27/11/1357ان اعتصاب ملت مسلمان و شجاع ايران، مورخه له به مناسبت پاي  ـ پيام معظم46ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ملت مسلمان ايران، برادران و خواهران گرامي

اكنون كه به خواست خداوند قاهر غالب، نهضت انقالب اسالمي شما كه با خون شهيدان پاكتان آبياري شد، به ثمر رسيده و از زير بار                         
  :ايد، الزم است به نكات زير توجه شود سرخ و سياه رها شدهاستبداد و استعمار 

  .شده نيز بسته به مقدار رشد و فداكاري شما است  ـ حفظ و ابقاي آزادي و عدالت تحصيل1
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. ي خود را همچون گذشته حفظ نمايند و متوجه تحريكات دشمنان باشند ي اقشار ملت، همبستگي و وحدت كلمه  ـ الزم است همه 2
  .افكني است ك تنها سالح دشمن، ايجاد اختالف و تفرقهزيرا اين

التعقيـب، شناسـايي شـده و      ـ افراد غير مسؤول از بازداشت افراد به طور كلي خودداري نمايند و مطمئن باشند كه افراد فاسد و الزم 3
  .زودي بازداشت و مجازات خواهند شد شوند و به مي

واجـب و الزم اسـت اسـلحه و    . دهـد  عادي، امنيت كشور را در معرض خطر قرار مي ـ پخش اسلحه و مهمات جنگي در بين مردم  4
  .هاي اسالمي تحويل گردد تا به مراكز و افراد صالحه انتقال يابد شده از طرف كميته مهمات جنگي به مراكز و افراد تعيين

شود كه كامالً بر كار خود مسلط شوند و در   مي ـ از كارمندان و كاركنان و مسؤولين محترم ادارات دولتي و مؤسسات عمومي تقاضا 5
از كـار و انجـام   . حفظ و پاسداري اموال دولتي و عمومي جديت كنند و با احساس مسؤوليت و رويي باز با مراجعين خـود مواجـه شـوند                   

  .وظايف محوله فرار نكنند و در هر لحظه خدا را شاهد و ناظر رفتار خود بدانند

هـاي حـرام و    شود در كسب و كار خود انصاف و عدالت را رعايت فرماينـد و از كـسب   وران استدعا مي يشه ـ از تجار و اصناف و پ 6
معامالت ربوي اجتناب كنند، از سد معابر عمومي پرهيز نمايند و با روي باز و اخالق خوش با مـراجعين برخـورد نماينـد و چـون در اثـر              

طلبكاران بـه بـدهكاران   .  و مطالبات آشفته شده، با صلح و سازش با يكديگر رفتار نمايندها ها و چك ها، اوضاع سفته اعتصاب بازار و بانك   
  .انگاري و مسامحه نكنند هاي خود سهل فشار نياورند و بدهكاران نيز در پرداخت بدهكاري

ي كوشـش نماينـد و   ي دامپـرور  شود كه در توليد محصوالت كشاورزي و ارزاق عمـومي و توسـعه    ـ از كشاورزان محترم تقاضا مي 7
هـا و    هاي زراعي و وسائل كشاورزي دولتي و جنگل        هاي شركت  هميشه توكل به خدا داشته باشند و از حرام اجتناب نمايند و فعالً به زمين              

ـ  آن ي اموال دولتي وابسته به شاه و اطرافيانش دستبرد نزنند و در حفظ و حراست              كليه ا از طـرف  ها كوشش نمايند و نگذارند به يغما رود ت
ي شـما     همـه . خوبي انجام دهيد    ي ملي و ديني را به       ي شما اين وظيفه     اميد است همه  . ها تعيين شود    آن  ي ديني تكليف قطعي      مراجع صالحه 

بيش از همه ترقـي و تعـالي كـشور وابـسته بـه همـت و جـديت                   . ي شما اجر بدهد     خدا به همه  . پاسداران اموال عمومي و اسالمي هستيد     
دهيـد و كـشور را از         شما هستيد كه با كوشش و فعاليت خود، اوضـاع اقتـصادي كـشور را سـامان مـي                  .  كارگران محترم است   كشاورزان و 

  .دهيد وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمارگر نجات مي

 زيرا اين امر، گذشته از      .المقدور پرهيز شود    هاي شيرخوار، حتّي   شود از ذبح حيوانات باردار اهلي و جنگلي و ذبح بره            ضمناً، توصيه مي  
  .خوب است با حس ترحم با حيوانات رفتار شود. زند ي عاطفي، به اوضاع اقتصادي كشور لطمه مي جنبه

هـا را مرتـب كننـد و     ها و دانشگاه ها و دبيرستان سامان دبستان شود اوضاع نابه  ـ از محصلين و دانشجويان و اساتيد محترم تقاضا مي 8
ي استقالل واقعي، بتوانيم سرنوشت كشور را به دسـت   ج و نياز كشور را از جهت نيروي انساني رفع نمايند تا در سايه           سعي نمايند كه احتيا   
والـسالم علـيكم و رحمـةاهللا و        . ي ما را در انجام وظايف اسالمي و انساني خود پيـروز و موفـق فرمايـد                  خداوند همه . خودمان تعيين كنيم  

  .بركاته

  27/11/57 ـ 1399االول   ربيع18

  حسينعلي منتظري

  15/6/1358ي خونين هفده شهريور، مورخه  له به مناسبت اولين سالگرد فاجعه  ـ پيام معظم47ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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  .و التقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا اموات بل أحياء عند ربهم يرزقون

اسالمي ما مستحكم گشته، رسـالت خـون و شـهادت را عميقـاً درك كـرده و در ايـن                     بياييد اكنون كه پيوند مكتب و خون در انقالب          
  . برسانيمرنگ زمان كه سرزمين اسالمي ايران به خون هزاران شهيد رنگين است، پيام شهيدان را به گوش تاريخ هاي خون لحظه

 57ي هفده شـهريور سـال        خفته خون  شهداي به  اي كه به مناسبت بزرگداشت     شائبه   احساسات پرشور و بي    برادران و خواهران مسلمان،   
اي كـه در طـول    روحيـه . ي انقالبي شماسـت  گر راستين روحيه داريد و شور و هيجاني كه با اشك و سوز و فرياد همراه است، بيان   ابراز مي 

ها و اقـدامات و      يادها و خروش  ي فر  ناپذير ملت مسلمان ايران به رهبري قائد اعظم، حضرت امام خميني، همواره پشتوانه             مبارزات خستگي 
  .تصميمات ما بوده است

ي تاريخ آغاز گشت؛ يعني گفتن       اي آغاز شد كه حركت انقالبي توحيد در طليعه         ملت مسلمان ايران، انقالب اسالمي شما از همان نقطه        
گيـري پـشت سـنگر     موضـع . يرت داردنه در برابر هر پديده، نظام، قدرت، و تشكيالتي كه با نظام عقيدتي و سياسي توحيدي راسـتين مغـا                 

عـدالتي و اسـتبداد و    ي چهره و اشكال شرقي و غربي و چپ و راستش، شوريدن به بي االّاهللا و نفي شرك و طاغوت و استعمار در همه         الاله
  .ستم در كل زمين و كل تاريخ

ي ادوار   انه و انقالبـي مبـارزان خداپرسـت همـه         گيري قاطع   توحيد ابراهيمي، اسالم محمد، و تشيع علي، از اين نقطه آغاز شد و موضع             
ها تمام شد تا امانت پاك خدا        ها، و آوارگي   ها، اعدام  ها، محروميت  سوزي ها، آتش  عام ها، سوزها، كشتارها، قتل    ها، اشك  تاريخ به قيمت خون   

ت انسان متعهد ايـن قـرن سـپرده شـود و            و رسالت انسان كه بر كوه، زمين و زمان عرضه شده و تنها انسان پذيراي آن گشت، سالم به دس                   
اي از پاي ننشـسته      حراست آن لحظه  باز و راستين اين امانت بزرگ الهي بوده كه در راه حفظ و               دار پاك  اكنون شما ملت شجاع ايران، امانت     

  .كنيد ي آسماني و توحيدي تقديم مي دريغ، حتّي جان عزيز خويش را به پيشگاه اين وديعه و بي

هاي امپرياليسم  خصوص در برخورد با توطئه ي ملت غيور ايران، قبل از پيروزي و پس از آن، و امروز و به شائبه هاي بي ريراستي فداكا
  .ي تقدير و تجليل است و صهيونيسم و شركت در بسيج عمومي و جهاد مقدس غرب ايران، شايسته

گردد، ولي بـدون      ي گذشته تلقي مي    ند از نظر زماني يك پديده     عام جوانان سلحشور اسالمي، هرچ     ي قتل  كشتار هفده شهريور و فاجعه    
آمـدهاي    پاي زمان و تاريخ و انسان، پي       هاي پيكار حق و باطل و نبرد مستضعفين و مستكبرين بوده و هم             گاه شك، اين فاجعه يكي از تجلي     

ي شاه مخلوع    ريكا و اسرائيل در حكومت خودكامه     گر نقش استعماري و ميزان تسلط آم       چه آن كه از يك سو نمايان      . آن تداوم خواهد يافت   
گر سالمت مكتب و اصالت خط مشي اسالمي نهضت و ميزان ايمان و صداقت مبارزان راه خدا بوده كه در برابر    است و از سوي ديگر، بيان     

ي كـل    درود پيوسـته  . ادت نائل گـشتند   ي شه  ي رفيعه   هاي آمريكايي و اسرائيلي، پايمردي و مقاومت نمودند تا به درجه           امان گلوله   رگبار بي 
انسانيت به روان پاك آنان كه با خون خود رسالت شهادت و نقش مؤثر آن را در تكامل نهضت انبياء و تشيع تجـسم داده و بـه دنيـا ثابـت         

  .يروز گرددهاي مجهز جهان پ ترين ارتش گر و انقالبي و مؤمن و صادق، خواهد توانست بر يكي از عظيم نمودند كه ملتي پرخاش

هاي توحيدي، تنها در بعـد ادبـي و          هاي شيعي و انقالب    ي راه خدا، پيوند مكتب و خون كه در تاريخ نهضت           خفته خون شما شهيدان به  
ي جـاودانگي ايـدئولوژي      شود، به تبلور عيني و ملموس رسانديد و با قطرات خون خـويش، بـر تـارك تـاريخ حماسـه                       از آن ياد مي    ذهني

  .ي شيعه را رقم زديد طلبانه  حقاسالمي و نهضت

ايـد و مـا و شـما وارث خـون        خواهان مأوي گرفته    ي تراب نهاده و در قلوب آزادي       اكنون شما با يك دنيا افتخار و عظمت، سر به تيره          
  .هستيم» حكومت اسالمي«ي آن  و نتيجه» مقاومت«ي آن،  و فلسفه» شهادت«دار به ثمر رساندن مكتب شما،  شهدا و عهده

ها انتظار كه صاحبان زر و زور و تزوير صالبت ايمان و عفت و فكر و انديشه و فرهنگ و اخالقمان را بـه سـنگ             كنون ما پس از قرن    ا
ي خود شكستند، با عبور از گذرگاه خونين عاشورا كه سندي زنده بر اصالت روح مقاومت و ايثار در برابـر خـدا و خلـق                استبداد و سرنيزه  
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خـواران و    ي جبـاران و خـون       ي يـك جهـاد مـداوم بـا همـه           هفده شهريور و ميدان شهدا قدم نهاده و خـود را در صـحنه             بود، ديگر بار به     
  : كنيم ي شما، بار ديگر سخن شما را تكرار مي هاي تاريخ يافته و با فريادي از خون برخاسته از حنجره ابرقدرت

العظمي امام خميني را تـا حـصول          اهللا  ط رهبري و امات حضرت آيت     سوگند به خون و خونين پيام شهدا و مقاومت و محروميت كه خ            
سوگند به نيروبخش جهان و آفريدگار نيروها كه اجازه نخواهيم داد يك لحظه رسالت مقدس شـهادت و                  . پيروزي نهايي دنبال خواهيم كرد    

  .ي مقاومت فراموش گردد فلسفه

هاي  گري و پيمان    و تجزيه  طلبانه هاي توسعه  هاي اهريمنان و سياست     وطئهگر انقالبي كه ت    سوگند به طراوت خون شهيد و روح پرخاش       
  .تنها با دست و فرياد، كه با خون و آتش متالشي خواهيم كرد ها را نه شوم مثلث ابرقدرت

 ي تلخ و وحـشتناك اسـتعمارزدگاني چـون خلـق قهرمـان فلـسطين، فيليپـين،        سوگند به عنصر مقاومت و محروميت، كه هرگز خاطره      
  .را از ياد نبرده و با تمام امكانات، آنان را ياري خواهيم كرد... افغانستان، اريتره، فطاني، و

آوردهاي انقالب اسالمي ايران را در جزء جزء خاك گرامي اين مرز و بوم پاسـداري   سوگند به عاشورا و كربال و ميدان شهدا كه دست  
  .خواهيم كرد

هـاي محافـل     ي تاريخ كه سياست پليد آمريكا و اسرائيل در كردستان و ديگر نيرنـگ               بين همه سوگند به مستضعفين، محرومين، و منكو     
ي بـزرگ شـيعه و    ي پيامبران بـر حـق خـدا و ائمـه     جاسوسي شرق و غرب ما را از راه مقدس منحرف نخواهد نمود و سوگند به حق همه 

  .رهبران وادي توحيد كه راه شهيدان را تا آخر ادامه خواهيم داد

  .و السالم علي من التبع الهدي. د اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض كما استخف الذين من قبلهموع

  1399 شوال 14 ـ 15/6/58

  تهران، حسينعلي منتظري 

  1399الحرام   محرم19، 30/9/1357قام سلطنت، مورخه ي خلع محمدرضاشاه از م ي قم درباره ي علميه اساتيد و فضالي حوزهي   ـ متن اعالميه48ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 به پا خاسته و مخالفت خود را با شاه، صريحاً اعالم داشته است و اين اظهار مخالفت بـه  بيش از يك سال است كه ملت مسلمان ايران   
هـا و   ها و اعتـصابات در كارگـاه   ضد شاه و تصويب قطعنامه  و دادن شعارهاي      صورت تعطيالت سراسري و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي       

ي   با آتـش اسـلحه  ها اين ملت به پا خاسته،  ي شهرستان   در همه . هاي ديگر انجام گرفته است     ادارات و مؤسسات دولتي و خصوصي و گونه       
  .مراتب بيش از آن مجروح و مصدوم داده است گرم دولت شاه مواجه، و هزاران شهيد و به

) 1357 آذر 20 و 19(م اين مصائب، ملت نستوه و آگاه ايران، داوطلبانه و شجاعانه، در دو روز تاسوعا و عاشوراي سـال جـاري                   با تما 
تر، در قالب شعار، پالكارد، و قطعنامه، مخالفت خود          اي را در سراسر كشور ترتيب داد و با صراحت هرچه تمام            سابقه   عظيم و بي    راهپيمايي

 حـضرت   رژيم شاهنشاهي بيـان داشـت و خواسـتار تـشكيل حكومـت جمهـوري اسـالمي بـه رهبـري نائـب االمـام،                        را با شخص شاه و      
هـاي   قـدر بـوده و خبرگـزاري        ملت ايران در اين رفراندوم صددرصد آزاد كه مورد تصديق مراجع عـالي            . ظله شد  العظمي خميني دام    اهللا  آيت

ي مـذهبي و   ما امضاكنندگان ذيل، با در نظر گرفتن رفرانـدوم مـذكور، وظيفـه      . را داد اند، رأي صريح خود      بزرگ دنيا هم گزارش آن را داده      
اي در   هايي كه با كشور مـا رابطـه         دانيم كه رسماً به شخص شاه و دولت و ارتش و مقامات وزارت كشور و همچنين به دولت                   ملي خود مي  

  :ها ابالغ نماييم كه حد تبادل سفير دارند، از طريق سفارتخانه
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وجه پايگاهي در ميان ملت ندارد و مردم حتّي در زير فـشار سـرنيزه و مسلـسل هـم آن را تحمـل                          هيچ   به ـ شاه و رژيم شاهنشاهي،     1
گيري خود را اعالم دارد و بساط شاهنشاهي بـراي           كنند و قهراً شاه از مقام خود مخلوع و سلطنت او غير قانوني است و فوراً بايد كناره                   نمي

  .لكت برچيده شودهميشه از اين مم

  .ظله تشكيل گردد العظمي خميني دام اهللا االمام حضرت آيت بايست حكومت جمهوري اسالمي زير نظر نائب  ـ هرچه زودتر مي2

  . ـ دولت نظامي ازهاري و هر دولت ديگري به هر نحو شكل بگيرد، غير قانوني است3

وجـه از شـاه مخلـوع و رژيـم      هيچ  ملتند، الزم است به ملت بپيوندند و بهداران و سربازان كه ارتش درجه ـ امراي ارتش و افسران و  4
  .هاي ملت بسيج نمايند مردود اطاعت و جانبداري نكنند و تمام نيروي خود را براي برآوردن خواست

 ته، از دولت غير قانونيداران و فرمانداران و بخشداران و رؤساي دواير كه خدمتگزاران ملتند، الزم است به ملت پيوسي استان  ـ كليه 5
  .اطاعت نكنند

باشند و هر گونـه همكـاري و    هاي خارجي توجه داشته باشند كه شاه و دولت او از نظر ملت ايران غير قانوني و غاصب مي  ـ دولت 6
 غير آن بـا دولـت       پشتيباني از شاه، نقض حقوق بشر و دشمني با ملت ايران است و هر نوع قرارداد سياسي نظامي و اقتصادي و فرهنگي و                      

  .او، از نظر ملت ايران ارزش و اعتبار قانوني نخواهد داشت

 سيد اسـداهللا    آبادي، مهدي حسيني روحاني، حسينعلي منتظري، ابوالفضل النجفي الخوانساري،         مسلم ملكوتي، حسين نوري، محمد شاه     
، حسين راستي كاشـاني، محمـد محمـدي گيالنـي،           مدني، مصلحي اراكي، علي احمدي ميانجي، هاشم تقديري، محمدحسين مسجدجامعي         

فـضل، رضـا اسـتادي، سـيد ابوالفـضل       ابوطالب تجليل، محسن دوزدوزاني، محمدمهدي رباني، عباس محفوظي، محمد مؤمن، مرتضي بنـي    
پناهي،  ن خرم محمد فاضل، محمد يزدي، محسآبادي، موسوي، سيد حسين برقعي، حسن تهراني، احمد آذري قمي، سيد حسن طاهري خرم        

محمدعلي شرعي، علي مشكيني، احمد جنتي، سيد يوسف مدني تبريزي، رضا بهاءالديني، سيد محمد ابطحي كاشاني، رضـا توسـلي، سـيد                      
  .محمدتقي شاهرخي، ابوالقاسم خزعلي، صادق خلخالي

  ب ايرانله از علماي محترم و مردم شريف و قهرمان غر متن تشكر و اعتذار معظم ـ 49ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

العظمي آقاي خمينـي در پـاريس، و پـس از زيـارت      اهللا قدر اسالم، حضرت آيت اينجانب پس از بازگشت از زيارت مرجع و قائد عالي        
 علي مشرفها آالف الثنا و التحية در سوريه و عراق، با علماي اعالم و احساسات گرم مـردم شـريف شـهرهاي غـرب كـشور                  مشاهد مشرفه 

ام بود، نتوانستم از احساسات و عواطف آقايان، كما هو حقـه، قـدرداني               هاي فوري و سنگيني كه به عهده       دم و به خاطر مسؤوليت    مواجه ش 
ذهـاب،   وسيله مراتب اعتذار و تشكر عميق خـود را از علمـاي اعـالم و بـرادران و خـواهران شـهرهاي قـصرشيرين، سـرپل                           لذا بدين . كنم

  .دارم ر، مريانج، همدان، و ساوه اعالم ميآباد، كرمانشاه، كنگاو اسالم

 هاي جاني و مالي شما و ديگر برادران و خواهران سراسر كشور بود كـه جنـبش اسـالمي                 شكي نيست كه ايمان و استقامت و فداكاري       
ي  دشـمن را در همـه  قدر، بـه اوج خـود رسـاند و     ي علماي اعالم و آيات عظام، باالخص آن زعيم عالي       ملت ما را در پرتو رهبري قاطعانه      

  .سنگرهاي استبدادي و استعماري خود شكست داد

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. زودي شاهد پيروزي نهايي و برقراري حكومت جمهوري عدل اسالمي باشيم اميد است به

   ـ حسينعلي منتظري 1399 صفر 17
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  ني بر عذرخواهي از عدم عضويت رسمي در جلسات شوراي انقالبقدر به امام خميني مب فقيه عاليي   ـ نامه50ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  العالي  العظمي آقاي خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

ايد كـه مـن      ، حضرتعالي امر فرموده   )افاضاتهما دامت(اي و هاشمي رفسنجاني      ي آقايان حجةاالسالم خامنه    پس از سالم، بر حسب گفته     
ولي شرايط و وضع مزاجي من با كار سنگين و زياد         . البته من از اوامر حضرتعالي مايل نيستم تخلف كنم        . ب باشم عضو رسمي شوراي انقال   
ام، حاضرم تا پايان انتخابات و استقرار اوضاع كشور در تهران بمانم و با آقايان همكاري كنم و در                    چه به اقيان گفته     تناسب ندارد و من چنان    

هـا   دانم و بلكه اگر عضو رسمي باشد، از بسياري از همكاري            ولي عضويت رسمي را صالح نمي     . دور شركت كنم  المق  جلسات آنان نيز حتّي   
  .والسالم عليكم و ادام اهللا ظلكم. چه صالح بدانيد، مرا از قبول عضويت رسمي معذور بداريد لذا چنان. باز خواهم ماند

  1399الحجه   ذي19

  حسينعلي منتظري 

  :اند  همين ورقه نوشتهبعداً ايشان در زير

  تعالي بسمه

بلكه مطالـب بـا مـشورت شـما انجـام گيـرد و بـودن                . عضويت رسمي به اين معني نيست كه جنابعالي در تمام جلسات حاضر باشيد            
هللا والسالم عليكم و رحمـةا    . دانيد عمل فرماييد    هر طور صالح مي   . ولي اختيار با خود شماست    . حضرتعالي به مصلحت اسالم و ملت است      

  .و بركاته

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  6/11/1357ي پيوستن ارتش ايران به صفوف ملت و مطلع نمودن آنان به جنايات رژيم شاه، مورخه  له درباره  معظمي  ـ متن اعالميه51ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ارتش با الهـام از مكتـب الهـي، دژ محكـم ملـت و      . البالغه نهج» .ل االمنالجنود باذن اهللا حصون الرعيه و زين الواله و عز الدين و سب            «
  .داران و عظمت و مجد دين و برقراري آرامش كشور است ي سربلندي زمام مايه

در اين لحظات حساس كـه نـسيم حيـات و آزادي از قطـرات خـون               . داران، و سربازان شريف    برادران ارتشي، افسران، همافران، درجه    
 وزد، در ايـن فرصـتي كـه بـا           ي اين سرزمين مي    هاي الهي و آزاد ساختن كشور از يوغ اجانب به پيكره            د كه در راه تحقق ارزش     هزاران شهي 
ي ملت مسلمان مبني بر به دست گرفتن سرنوشت خويش و طرد جميـع عمـال                 ي جميع اقشار ملت، آرزوي ديرينه      جانبه هاي همه   فداكاري

العالي در    العظمي امام خميني مدظله     اهللا  تشكيل جمهوري عدل اسالمي به رهبري قائد بزرگ، حضرت آيت         استعمار جهاني از كشور در پرتو       
ي تحقق قرار گرفته، در اين هنگام كه اميد است ارتش غيور و مسلمان ما شخصيت اسالمي خود را بازيابد و از شـكل اسـتعماري و                            آستانه

 به در آيد و در راه حفظ منافع اسالمي و ملـي مـردم مـا كوشـا باشـد و از آثـار ننـگ                           عامل اجراي مقاصد ضد مردمي دشمنان اسالم بودن       
ي حـساس انقـالب كـه     براي هميشه خود را پاك گرداند، در اين مرحلـه         ) مصونيت قضايي مستشاران نظامي آمريكا    (كاپيتوالسيون تحميلي   

له از نزديـك   كند تا با رهبري قاطع معظم قالب اسالمي خود آماده ميترين استقبال تاريخي از رهبر ان       ملت مسلمان ايران خود را براي بزرگ      
و همت شما برادران ارتشي و ساير اقشار ملت به نوسازي كشور پرداخته و ملت محروم را از وضع موجود نجات دهد، و باألخره در ايـن                           
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بيند و از ارتـشيان آزاده بـا    د را از ارتش جدا نميي شرعي و فرمان رهبر بزرگوارش ارتش را از خويش و خو            زمان كه ملت به حكم وظيفه     
ي ارعـاب و تهديـد و    شود كه دولت غيرقانوني و ضد ملي كنوني، شما را همچـون گذشـته، وسـيله           كند، مشاهده مي    آغوش باز استقبال مي   

هـاي كـشور را بـسته و مـانع      دگـاه خوردگان، به اسـم شـما بـرادران، فرو    كشتار مردم قرار داده، و حتّي به دست برخي از مزدوران و فريب 
ي مزدوران خود، مردمي را كه در حال تدارك استقبال بودند به گلولـه بـستند و    فرمايي رهبر انقالب اسالمي ايران گشته و به وسيله       تشريف

خلق خدا، بـه رهبـري آيـات        ولي ملت مسلمان ايران چون براي خدا و رفاه          .  وا دارند  نشيني  اي را كشتند تا از اين راه مردم را به عقب           عده
نـشيني   هاي فراواني شده، همچنان به پيش رفته و به فكر عقـب          عظام، خاصه قائد بزرگ، قدم برداشته و متحمل هزاران قرباني و محدوديت           

ت، منفـور و از  ي مردم، چون خود را در بـين ملـ   عام كشتار وحشيانه  هاي قتل  هايند كه پس از ايجاد صحنه      ها و اويسي   اين ازهاري . افتد  نمي
گـران   ي ملت محروم، همچـون ديگـر غـارت    شده هاي غارت ديدند، پا به فرار نهاده و با خارج نمودن ثروت   صفوف ارتش مسلمان جدا مي    

هاي خارجي به عياشي مشغولند كه البته ديري نخواهد گذشت كه به خواست خـدا و همـت               المال و در رأس آنان شاه خائن، در ييالق         بيت
  . ان و مبارز ايران، به كشور كشانده شده و در دادگاه عدل اسالمي محاكمه خواهند شدملت مسلم

اكنون، مورد اهانت و آزار چنين فرماندهاني نبوديد؟ آيا مستشاران نظامي آمريكا كه              آيا شما تا چند سال پيش و حتّي هم        ارتشيان آزاده،   
دانيد كه ايـن    نداشتند؟ آيا نميند، تا ديروز بر شما ارتشيان محترم حكومت مطلقه اكنون در اثر مبارزات جرأت خروج از منازل خود را ندار          

هـا   كنند و در مقابل، شما كه از ملتيد و صاحب اين ثروت             هاي گزاف صدهزار توماني، به بهترين وجه زندگي مي         مستشاران با گرفتن حقوق   
هاي متمادي براي شـما    ه و به بدترين نحو زندگي نماييد؟ آيا در طي سال          باشيد، بايد از جهت مخارج مادي و مسكن در تنگنا قرار گرفت             مي

انـد؟ و آيـا كوشـش     ي عالي يك سرباز رشيد اسالم باشيد، امكان كسب معنويات و فـضايل انـساني گذاشـته                 برادران مسلمان كه بايد نمونه    
خبـر قـرار    ه در خدمت مشتي فرمانـده فاسـد و از خـدا بـي     اند تا شما را با فرهنگ ضد اسالمي شاهنشاهي تربيت نمايند و كوركوران             نكرده

نمودنـد؟   ترين اعتنايي مي شد، به شما كوچك ي كشور به جيب مستشاران نظامي خارجي ريخته مي    هاي گذشته كه بودجه     دهند؟ آيا در سال   
ت مبارزات مردم بوده و به منظـور اغفـال و دور   كنند، اين نيز از ثمرا  بينيد اينك به ظاهر به فكر شما افتاده و رعايت حال شما را مي               اگر مي 

ي  ديده اي كه در دست شماست و از پول اين ملت ستم           و باألخره آيا اسلحه   . گيرد  نگه داشتن شما از امواج انقالب اسالمي ملت صورت مي         
اسـت كـه در راه حفـظ منـافع و اجـراي      ها استفاده شود، سزاوار  آن مسلمان تهيه شده و بايد در راه حفظ استقالل كشور و دفاع از ملت از        

ي سقوط مادي و معنوي قرار داد، به كار رود؟ شخصي  هاي شرق و غرب و حفظ شخص خائني كه كشور را در آستانه        هاي ابرقدرت   توطئه
برادران عزيـز،   . ر نمود هاي خارجي سرازي   ها را به بانك     آن  ها و منابع طبيعي را در انحصار خود و خانواده و اطرافيانش قرار داد و                 كه ثروت 

ي خانـدان ننگـين پهلـوي     خواهان در ايران مـورد هجـوم وحـشيانه    ي آزادي  ي استبداد سياه كه روحانيت و همه       در طول پنجاه سال گذشته    
شـدن  كردند، آيا جز براي آن بود كه منابع كشور و عقايد ملت مسلمان در حال غارت                   دادند و اسارت و شكنجه تحمل مي        بودند، كشته مي  

بود؟ و مگر نه اين است كه رهبر ملت ايران براي دفاع از حيثيت و شرافت و استقالل اين كشور و به جـرم اعتـراض بـه تـصويب قـانون                                
ننگين كاپيتوالسيون از كشور خود به خارج تبعيد شد؟ شما بايد بدانيد كه اينك ارتش بـر سـر دوراهـي قـرار گرفتـه؛ راه خـدا و اسـالم و         

ي موجود كه راه طاغوت و بردگـي و اسـارت و كـشتار              نشانده كه همان راه ملت و رهبر آن است، و راه اربابان رژيم دست            استقالل كشور،   
  .شود ملت است، كه در نتيجه به ضرر ارتش و به قيمت سقوط حيثيت و وابستگي آن تمام مي

ها را به حاميـان رژيـم    الح نفت، يكي از مؤثرترين ضربه     اكنون از طريق س     عالوه بر دادن هزاران قرباني و خسارت زياد كه هم          ملت ما، 
تر با توجه به هويت اسالمي و ملي خود، دين خود را به اسالم و مـسلمين ادا                    فاسد زده، در انتظار است شما برادران ارتشي نيز هرچه بيش          

ي  بختانه طليعه   م و مردم درآيد، كه خوش     نماييد تا اين سالح قوي كه دشمن بدان متكي بوده و هست، همچون سالح نفت در خدمت اسال                 
بينيم و اميـد      مي... هاي مكرر برادران ارتشي در شهرهايي نظير تهران، اصفهان، همدان، شيراز، و             آن را در تظاهرات و اعتصابات و راهپيمايي       

العظمي خمينـي، در ايـران    اهللا يتزودي پرچم جمهوري عدل اسالمي، به رهبري آ    ي ملت و ارتش، به     جانبه است با يكپارچگي و تشكل همه     
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. ي اسالمي در كشور خـود بكوشـيم     به اهتزاز درآيد تا همگي با فراست كامل و برخورداري از امكانات موجود، براي اجراي قوانين عادالنه                
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. از خداوند متعال سربلندي و شرافت استقالل ارتش ايران را خواستارم

   ـ حسينعلي منتظري 1399صفر  27

اهللا حاج شيخ جواد تهراني به حضرات آقايان منتظري و صدوقي و ساير علما، در حمايت از تحصن آنان در مسجد دانشگاه   ـ تلگرام مرحوم آيت52ي  پيوست شماره
  6/11/1357تهران، مورخه 

  تعالي بسمه

عالم و برادران متحصن، آقايان گرامي در مسجد دانشگاه تهران بـه منظـور              اهللا صدوقي و ساير علماي ا        آيت اهللا منتظري و    حضرت آيت 
ايجاد نموده، اقدام   ) بركاته  دامت(العظمي آقاي خميني      اهللا  اعتراض به مشكالتي كه حكومت غير قانوني بختيار در راه بازگشت حضرت آيت            

  .ي طبقات ملت است اي است كه مورد حمايت همه آگاهانه

ي دژخيمان اين نظام غير قانوني، پشتيباني خـود را            ي نقاط كشور به وسيله     ي اخير تهران و بقيه     ن كشتار وحشيانه  ما ضمن محكوم كرد   
نـشانده همچنـان بـه     چه اين حكومـت دسـت   كنيم و چنان    ي ملت ايران است، قوياً اعالم مي        هاي مقدس آن تحصن، كه هدف همه       از هدف 

  .صميمات الزمه اتخاذ خواهد گرديدي خود ادامه دهد، بدون شك ت روش خائنانه

  جواد تهراني، از طرف جامعه روحانيت مشهد

  21/6/1358ي تهران، مورخه  له به امامت جمعه ي نصب معظم درباره) ره( ـ حكم امام امت 53ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته والمسلمين آقاي منتظري دامت خدمت جناب مستطاب، حجةاالسالم

. مرحوم مجاهد بزرگوار، آقاي طالقاني، پس از عمري مجاهدت و پاسداري از اسالم، به رحمت خداوند پيوست و ما را سـوگوار كـرد        
دانم، بـراي دژ محكمـي كـه آن     قدر مي ي ماست و من شما را كه مجاهدي بزرگوار و فقيهي عالي         ي همه   تكليف پاسداري از اسالم به عهده     

نماز جمعه كـه نمايـشي از قـدرت سياسـي و اجتمـاعي اسـالم اسـت، بايـد هرچـه                      . د، انتخاب و منصوب نمودم    فقيد سعيد پاسدار آن بو    
نماز جمعه با شكوهمندي كه دارد، براي نهضت        . ملت گمان نكند كه نماز جمعه يك نماز عادي است         . تر و پرمحتواتر اقامه شود     شكوهمند

ملت عظيم و عزيز، بـا شـركت خـود بايـد ايـن              . قالب اسالمي عالم مؤثر و بزرگي است      ي محكم، و در پيشبرد ان      عمر ما يك پشتوانه    كوتاه
از خداونـد  . هاي مفـسدان خنثـي شـود    هاي خائنانه و دسيسه تر حفظ نمايد تا به بركت آن، توطئه تر و بلندپايه   سنگر اسالمي را هرچه عظيم    

  .تعالي، دوام نهضت و عظمت اسالم را خواستارم

  1358 شهريور ماه 21

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  23/10/1358ي تهران، مورخه  له از امامت جمعه ي معظم  ـ متن استعفانامه54ي  پيوست شماره

  العالي  العظمي حضرت امام خميني مدظله اهللا محضر مقدس آيت
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ي تهـران نـصب فرموديـد،         جمعـه  رساند ضمن تجديد تشكر از اين كه حضرتعالي اينجانب را به عنوان امام              پس از سالم، به عرض مي     
ي قم باشم و به مباحثات و مذاكرات علمي ادامه دهم، لذا از محـضر حـضرتعالي تقاضـا     ي علميه ي مفرط دارم كه در حوزه   چون من عالقه  

  .اهللا ظلكم ادام. ييدي نماز جمعه در دانشگاه تعيين فرما ي تهران، براي ادامه جمعه كنم يك نفر از آقايان واجد شرايط را به عنوان امام مي

  .ق.ه1400 صفر 24، برابر با 58ماه   دي23

  حسينعلي منتظري 

  له به امام خميني در مورد مسائل و اختالفات اصفهان ي معظم نامه ـ 55ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

) با حذف القاب(اي با حضور آقايان  ها، جلسه آن ي حضرتعالي از مسائل اصفهان و امر شما نسبت به حل        پس از سالم، بر حسب نگران     
آبادي، رباني املشي، شيخ عباسعلي روحاني، شيخ عبـداهللا نـوري، و حـاج احمـد آقـا                   طاهري اصفهاني، پرورش، ناطق نوري، طاهري خرم      

ي اختالفات، روحانيت مبارز اصفهان كه محور        ي عمده   چنين به نظر رسيد كه ريشه     تشكيل شد و پس از مذاكرات مفصل و بيان اشكاالت،           
لذا تصميم گرفته شد كـه مـن طـي دو نامـه از     . باشد آن آقاي طاهري است و حزب جمهوري اسالمي كه محور آن آقاي پرورش است، مي       

زودي   اميـد اسـت بـه     .  ادغام كنند و آقايان هـم پذيرفتنـد        آقايان طاهري و پرورش، جدا بخواهم كه اين دو ارگان را هماهنگ و در يكديگر              
  .والسالم عليم و ادام اهللا ظلك. كلي برطرف گردد مشكل حل، و نگراني حضرتعالي به

   1402 شوال 13

  حسينعلي منتظري 

  اهللا طاهري در مورد مسائل و اختالفات اصفهان له به آيت ي معظم  ـ نامه56ي  پيوست شماره

   الرحيم بسم اهللا الرحمن

  بركاته ي محترم اصفهان، دامت جمعه اهللا طاهري، امام جناب مستطاب، آيت

له بـه حـل       العالي نسبت به مسائل اصفهان  وامر معظم         العظمي امام خميني مدظله     اهللا  سب نگراني عميق حضرت آيت    حپس از سالم، بر     
و حجـج  نابعالي و آقاي پرورش، وزير محتـرم آمـوزش و پـرورش     با حضور ج11/5/61ي منعقده در  ها و مذاكراتي كه در جلسه       آن  سريع  

آبادي، ناطق نوري، ربـاني املـشي، شـيخ عباسـعلي روحـاني، شـيخ عبـداهللا نـوري، و حـاج احمـد آقـا خمينـي                 اسالم آقايان طاهري خرم   
بـي اصـفهان، روحانيـت مبـارز و     افاضاتهم انجام شد، مستدعي است جنابعالي با همكاري آقاي پرورش، هرچه زودتر دو ارگـان انقال              دامت

حزب جمهوري اسالمي اصفهان را هماهنگ و در يكديگر ادغام كنيد و از عناصر و اعضاي اين دو ارگان انقالبي اصفهان، ضـمن تقـدير و                      
ياتي كـه بـه سـود    كنم كه به پاس خون شهداي انقالب و بعد از انقالب، در اين امر ح            ها به انقالب، تقاضا مي      آن  ي   تشكر از خدمات ارزنده   

  .والسالم عليكم و عليهم و رحمةاهللا و بركاته. ش همكاري نمايندرانقالب و خواست رهبر انقالب است، با شما و آقاي پرو

  حسينعلي منتظري 
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  له به آقاي پرورش در مورد مسائل و اختالفات اصفهان ي معظم  ـ نامه57ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

پس از سـالم، بـر حـسب نگرانـي حـضرت            . اكبر پرورش، وزير محترم آموزش و پرورش، دام توفيقه         ، آقاي سيد علي   جناب مستطاب 
ي منعقـده در      ها و مـذاكراتي كـه در جلـسه          آن  له به حل سريع       العالي نسبت به مسائل اصفهان و امر معظم         العظمي امام خميني مدظله     اهللا  آيت
آبادي، ناطق نوري، رباني املشي، شيخ عباسعلي روحـاني،    طاهري و حجج اسالم آقايان طاهري خرم اهللا   با حضور جنابعالي و آيت     11/5/61

افاضاتهم انجام شد، الزم است جنابعالي هرچه زودتر، ضمن سفري به اصفهان به معيت و  شيخ عبداهللا نوري، و حاج احمد آقا خميني دامت        
ن، يعني روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسالمي را هماهنگ و در يكديگر ادغام كنيد و اهللا طاهري، دو ارگان انقالبي اصفها همكاري آيت

 شهداي  كنم كه به پاس خون      ها به انقالب، تقاضا مي      آن  ي   از عناصر و اعضاي اين دو ارگان انقالبي، ضمن تقدير و تشكر از خدمات ارزنده              
  .اهللا طاهري همكاري نمايند الب و خواست رهبر انقالب است، با شما و آيتانقالب و بعد از انقالب، در اين امر حياتي كه به نفع انق

وسيله بعـضي     ي اصفهان شركت، و پيش از آن سخنراني كنيد تا بدين           جاست جنابعالي در نمازجمعه     و به . شكراهللا مساعيكم و مساعيهم   
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. سوءتفاهمات محتمله برطرف گردد

   1402ل  شوا13

  حسينعلي منتظري

  ي نمايندگي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي   ـ اعتبارنامه58ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  دولت موقت جمهوري اسالمي ايران، وزارت كشور

  ي نمايندگي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي اعتبارنامه

م مورخ سيزدهم تيـر مـاه هـزار و سيـصد و پنجـاه و                /139ي    ر شماره  امام خميني، و دستو    بر اساس فرمان رهبر انقالب اسالمي ايران،      
وزير دولت موقت جمهوري اسالمي ايران و بر طبق قـانون انتخابـات مجلـس بررسـي                   هشت، جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، نخست      

 مـورخ   53/5263/1311ي    ي شـماره    ، شوراي انقالب اسالمي ايران و بر حـسب نامـه          1358نهايي قانون اساسي ايران، مصوب هفتم تير ماه         
ي استان تهران  ي انتخابيه  جناب آقاي مهندس هاشم صباغيان وزير كشور، انتخاب نمايندگي مجلس بررسي قانون اساسي حوزه     18/4/1358

ي، فرزنـد  آبـاد  اهللا حـسينعلي منتظـري نجـف    دهيم كه حضرت آيت برگزار گرديد و ما امضاكنندگان زير، اعضاي انجمن نظارت، گواهي مي  
 انجام شده است، با     1358، در انتخابات اين حوزه كه در تاريخ دوازدهم مرداد ماه            1301 متولد سال    7583ي    ي شماره  علي، داراي شناسنامه  

 رأي، به نمايندگي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران انتخاب گرديده              2525381 رأي از مجموع     1663423اكثريت  
ي ستاد مركزي انتخابات كشور به عمل آمده است و مشروح برگزاري ايـن انتخابـات                  نامه برده با رعايت مقررات قانون و آيين       اب نام و انتخ 

  .باشد ي استان تهران، مندرج مي ي انتخابيه ي پايان انتخابات حوزه جلسه نيز در صورت

  25/5/1358به تاريخ 

  امضاي اعضا و مهر انجمن نظارت

  ندار و مهر فرمانداريامضاي فرما
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  ايرج تبريزي

  نويس قانون اساسي  له راجع به پيش ، نظرات معظم»ي دو پيام مجموعه«ي  جزوه ـ 59ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  1/4/58نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  اهللا منتظري نسبت به پيش اولين پيام و نظريات آيت

  ن ملت مسلمان ايرا

ي بـرادران و خـواهران اسـالمي كـه اهـل نظـر         نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران منتشر شـده اسـت، از همـه              اينك كه پيش  
ي كشور است به دقت مورد مطالعه قرار دهند و نظريـات خودشـان را اعـالم                  رود متن آن را كه زيربناي حكومت آينده         باشند، انتظار مي    مي

هاي جاهالنه، و هدفي جز روشن شدن حـق          مسلمان واقعي هم از مسامحه و مجامله به دور است و هم از تعصب             طبيعي است كه    . فرمايند
دهـم و از بـرادران و خـواهران اسـالمي،             هايي را تذكر مي    اينجانب نيز به سهم خود نسبت به چند اصل از آن اصول، نكته            . و حقيقت ندارد  

  .فانه و برادرانه قضاوت فرمايندخصوص برادران اهل سنت، استدعا دارم منص به

  :  چنين است13 ـ اصل 1

دين رسمي ايران اسالم و مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران است و مذاهب ديگر اسالمي، اعم از زيدي، حنفي،                      «
ررات محلي در حدود اختيارات ند، مقمالكي، شافعي، و حنبلي، معتبر و محترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو اين مذاهب اكثريت دار    

ولي در احوال شخصيه و تعليم و تربيت ديني، هر مسلماني در هر نقطه از ايـران، بـر طبـق مـذهب                       .  بر طبق اين مذاهب خواهند بود      شورا
  ».كند اسالمي خود عمل مي

عـصر   صـل تـا ظهـور حـضرت ولـي         و ايـن ا   «: ي ذيـل الزم اسـت اضـافه شـود           فقط جمله . اين اصل بسيار منصفانه تنظيم شده است      
» اسـالم «برادران اهل سنت اصرار دارند كـه بـه   شود بعضي از  جا ديده مي  در اين».فرجه باقي است و به هيچ نحو قابل تغيير نيست         اهللا عجل

خاطر برادران و خواهران    جا    در اين . ايم هايي است كه خود ساخته      تسنن و تشيع، واژه   : گويند  اكتفا شود و از مذهب نامي به ميان نيايد و مي          
  :كنم را به دو نكته متوجه مي

با اين كه مسلمين همه برادرند و در اسالم شركت دارنـد، ولـي انـشعاب مـسلمين بـه مـذاهب مختلفـه، واقعيتـي اسـت                            : ي اول   نكته
ي اهل سنت بـا يكـديگر اخـتالف          فقه جعفري با فقه شافعي يا مالكي يا حنبلي تفاوت دارد و همچنين خود مذاهب چهارگانه               . انكارناپذير

دهد و در نتيجه، چـون اكثريـت قـاطع مـردم تـابع فقـه                  ها را مقياس عمل خود قرار مي        آن  دارند و قهراً هر مسلماني در مقام عمل، يكي از           
گيرد، بدون اين گذاري و چه در دادگستري، فقه جعفري مورد عمل قرار          جعفري هستند، بايد در شئون مربوط به آنان، چه در مجلس قانون           

چه در هر يك از كشورهاي اسالمي ديگر،          چنان.  ملحوظ شده است   13خوبي در متن اصل       كه حقوق ساير برادران تضييع شود و اين امر به         
ي اهل سنت، مـذهب رسـمي        چون مراكش، مصر، عربستان سعودي، يمن، عمان، پاكستان، افغانستان، و اندونزي، يكي از مذاهب چهارگانه              

  .دون اين كه مزاحم ساير مذاهب باشنداست، ب

كنـد،    ي حنفي، شافعي، مالكي، و حنبلي بر اساس اكثريت پيروان در كشوري رسميت پيـدا مـي                 چرا وقتي كه يكي از مذاهب چهارگانه      
 رسمي تلقـي    بيت پيغمبر است بر مبناي اكثريت پيروان مذهب         ولي هنگامي كه مذهب جعفري كه متكي بر فقه اهل         . اشكالي در ميان نيست   

  افتد؟ شود، داد و فرياد راه مي مي

از بـاب نمونـه،     . اسـت ) ص(ي آن در كـالم پيغمبـر اكـرم             بلكـه ريـشه    .، چيزي نيست كه ما ساخته باشيم      »شيعه«ي    واژه: ي دوم   نكته
ـ  و اخرج ابن«: فرمايد ي بينه مي ، در تفسير سوره»در المنثور«الدين سيوطي در كتاب      جالل ن عبـداهللا قـال كنـا عنـد النبـي      عساكر عن جابر ب
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و الذي نفي بيده ان هذا و شيعته لهم الفـائزون يـوم القيامـه و اخـرج ابـن عـدي عـن                        ): ص(فقال النبي   ) ع(اهللا عليه و آله فاقبل علي        صلي
و أنـت و شـيعتك يـوم        هـ ) ع(لعلي  ) ص(اهللا    قال رسول  "إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه         "عباس قال لما نزلت      ابن

  ».القيامة راضين مرضيين

چـه مـسلم و ترمـذي و     نقل شده اسـت، چنـان    ) ص(از طرف شيعه و سني، به نحو تواتر از پيغمبر اكرم            » ثقلين«و در حديث معروف     
 خدري، و جـابر بـن       وچهار نفر از اصحاب پيغمبر از جمله زيد ابن ارقم، ابوسعيد           احمد حنبل و بسياري ديگر از مؤلفين اهل سنت، از سي          

  : شده بدين مضمون است ي مجموع متون نقل اند و خالصه نقل كرده) ص(عبداهللا از پيغمبر 

كتاب خـدا و    (ها تمسك جوييد، گمراه نخواهيد شد        گذارم كه اگر بدان     روم و دو چيز نفيس در ميان شما باقي مي           من از ميان شما مي    «
در اين حديث شريف، عترت پيغمبر در عرض كتاب خدا قـرار داده       » .شد تا بر من وارد شوند     اين دو از يكديگر جدا نخواهند       ). عترت من 

  .وسيله راه حق پويند شده كه بايد امت پيغمبر بدان تمسك جويند و بدين

پـس  . انـد   سنت پيغمبر و دستورات عترت آن حضرت را اساس فقه خود قرار دادهمجيد و ي اماميه، قرآن    و از اين جهت است كه شيعه      
ي   اسـت و در حقيقـت شـيعه       ) ص(هاي پيغمبر اكـرم      ي آن فرموده    بلكه ريشه . ي تشيع و پيروي از امامان شيعه، خودساختگي نيست          مسأله

آورند و اهل البيت      بيت آن حضرت به دست مي       كنند و سنت آن حضرت را از راه عترت و اهل            اماميه به كتاب خدا و سنت پيغمبر عمل مي        
  .يتادري بما في الب

 واقـع و    بيت پيغمبر، در مقايسه با فقه فقهاي ديگر همچون ابوحنيفه، مالك بن انس، شافعي، و احمد حنبل، بـه                     فقه عترت و اهل    آري،
  .تر است سنت واقعي پيغمبر نزديك

شـديد اعمـال    بيت پيغمبر را كنار زدند و نسبت بـه آنـان سانـسور                هاي طاغوتي و شيطاني خلفاي اموي و عباسي، اهل         و لكن سياست  
دانستند، ولي براي حفظ اتحاد و وحـدت كلمـه و             شد و قهراً پيروان آنان در اقليت قرار گرفتند و امامان شيعه با اين كه خود را احق مي                    مي

وآمد خود را حفظ كنند و در جماعت و           گام باشند و رفت    كردند كه شيعيان آنان با ساير مسلمين هم         عظمت و شوكت مسلمين، سفارش مي     
ي مـسلمين در      ي همـه    ها سوءاستفاده نمايند و همين است وظيفـه         آن  ي آنان شركت نمايند تا مبادا دشمنان اسالم از تفرق و اختالف               جمعه

ي اطهـار    ي اسالمي و دستور ائمه      باألخره ما بر حسب وظيفه    . گيرند  آلود ماهي مي   وگرنه استعمارگران شرق و غرب از آب گل       . عصر حاضر 
دهـد   چه را كه انسان تـشخيص مـي   ولي اين وظيفه مانع از آن نيست كه آن. فشاريم ي برادران مسلمان خود را مي يهم، دست همه  عل اهللا سالم

إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهـدي مـن بعـد مـا بينـاه                  «. زيرا كتمان حقيقت، خود گناهي است بزرگ      . حقيقت است، بيان نكند   
  ». يلعنهم اهللا و يلعنهم الالعنونللناس في الكتاب اولئك

  .خواهم ي سخن معذرت مي جا مربوط بود به اصل سيزدهم، و ضمناً، از اطاله تا اين

جمهور يا دو سـوم نماينـدگان مجلـس     درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد از طرف رئيس« قيد شده، 147چه در ذيل اصل   ـ آن 2
  . ذكر شود17، بهتر است ذيل اصل »شوراي ملي باشد

زيرا اديان غير رسمي، ممكن است از . »هاي رسمي كشور دين«: هاي ديني بايد قيد شود  راجع به آزادي تشكيل انجمن26 ـ در اصل  3
  .اين اصل سوء استفاده كنند

محـسوب اسـت،   هـا   آن  كه مراتع از اموال عمومي شمرده شده است، الزم است مراتع وابسته به دهات كه جزء مرافق 46 ـ در اصل  4
  .ي عمومي ندارد زيرا مالكين دهات به اين قبيل مراتع احقند و جنبه. استثنا شد

ها از جهت سن و مذهب و سـواد داشـتن و    آن بلكه الزم است شرايط . شوندگان درست نيست ، اهمال شرايط انتخاب48 ـ در اسل  5
  .ودي اخالقي و ديني ذكر ش آشنا بودن به مسائل اسالمي و حسن سابقه
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جمهـور بايـد    مذهبنـد، رئـيس   چون اكثريت قاطع ملت ايران جعفـري «: جمهور بايد اضافه شود ، راجع به شرايط رئيس76 ـ در اصل  6
و » ي اخالقي و ديني و كامالً آشنا به مسائل اسالمي، و چه بهتر كـه مجتهـد باشـد در مـسائل اسـالمي                مذهب و داراي حسن سابقه     جعفري

  .وزير جع به شرايط نخست را106همچنين در اصل 

  .، يك اصل اضافه شود و در آن شرايط افسران و سران ارتش از جهت مذهب و اخالق ذكر شود125 ـ پس از اصل 7

 ـ در فصل هشتم، راجع به قضات يك اصل اضافه شود و در آن شرايط قاضي از جهت مذهب و اخالق عمومي و آشنايي به مسائل  8
  .األخره بايد قضات از طرف مجتهدين تعيين شونداسالمي ذكر شود و اين كه ب

شود از پنج نفر علماي تراز اول منتخب از ميان  ، راجع به شوراي نگهبان قانون اساسي گفته شده است كه تشكيل مي142 ـ در اصل  9
  .نظران منتخب از طرف مجلس شورا علماي پيشنهاد شده از طرف مراجع تقليد، و شش نفر از صاحب

در صورتي كه در قانون . باشند ، علماي تراز اول كه بايد نظارت كنند بر قوانين موضوعه در مجلس، در اين شورا در اقليت ميدر نتيجه
  .داشتند، نسبت به قوانين موضوعه» وتو«اساسي سابق، علماي تراز اول مستقل بودند و حق 

والسالم عليكم . نمايم  و چه در ساير كشورهاي اسالمي، مسألت مي     ي مسلمين را چه در ايران       از خداوند متعال موفقيت و پيروزي همه      
  .و رحمةاهللا و بركاته

  ، قم، حسينعلي منتظري1399 رجب 27

  :دومين پيام

  تعالي بسمه

  برادران و خواهران

ي  اي سياسـت آينـده    ي برادران و خواهران تذكر دادم كه چون قانون اساسي زيربن            نويس قانون اساسي ايران، به همه      پس از انتشار پيش   
كشور است، الزم است اهل نظر به مقدار امكان در اصول آن دقت كنند و بدون اعمال حب و بغض، فقط به منظور كتمان نكردن حقيقـت،                           

  :شوم ميهايي را يادآور  هايي را تذكر دادم و اينك باز نكته رسد تذكر دهند و خود اينجانب نيز در سطحي اول، نكته چه را به نظرشان مي آن

هزار شهيد و مجروح و ميلياردها تومان خسارت به   ـ چون انقالب اسالمي ايران راحت و رايگان به دست نيامد، بلكه متجاوز از سي 1
خصوص حضرت    ي اقشار ملت و رهبري علماي و روحانيين متعهد و مسؤول، به             جاي گذاشت و ايمان، استقامت، اتحاد، و همبستگي همه        

ي قـانون اساسـي    ترين عوامل پيروزي نهضت بود، لذا الزم است قبـل از هـر چيـز در مقدمـه                 العالي مهم    آقاي خميني مدظله   العظمي  اهللا  آيت
هـا،   هاي دوران پهلوي و سپس قيام ملت و برخوردها، درگيري ها، و شكنجه ي مختصري از اختناق، فشارها، ظلم و جنايات، زندان   تاريخچه

هاي نياكان خود گردد و در حفظ و حراست  خره عوامل پيروزي ملت ذكر شود تا نسل آينده متوجه فداكاريو خسارات جاني و مالي و باأل
  .دستاوردهاي انقالب كوتاهي نكند

بنـد ضـوابط خاصـي     اين نحو تعبير با دموكراسي غربـي كـه پـاي   » .آراي عمومي مبناي حكومت است«:  ذكر شده است3 ـ در اصل  2
آيـا مـا آن را     . كنيم پس از تشكيل شوراها، آراي عمومي ربا و يا شرب خمـر را تجـويز كردنـد                   فرض مي . باق است تر قابل انط    نيستند، بيش 
  ».بخش اسالم مبناي حكومت است آراي عمومي بر اساس قوانين حيات«: كنيم؟ بايد اين اصل بدين نحو تصحيح شود تجويز مي
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معنويـت و اخـالق اسـالمي بـه     . دهد  سياسي، اجتماعي، و اقتصادي قرار مي، معنويت و اخالق اسالمي را مبناي روابط4 ـ در اصل  3
پس بايد در اين اصل به دنبال معنويـت و          . جاي خود، ولي ما در اسالم نسبت به مسائل سياسي، اجتماعي، و اقتصادي، صريحاً قانون داريم               

  .اضافه شود» قوانين«ي  اخالق، كلمه

  :  ذكر شده است13 ـ در اصل 4

مي ايران اسالم و مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران است و مذاهب ديگر اسالمي، اعم از زيدي، حنفـي،                 دين رس 
مالكي، شافعي، و حنبلي، معتبر و محترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو اين مذاهب اكثريت دارند، مقررات محلي در حدود اختيارات     

  ...الخ. هد بودشوراها بر طبق اين مذاهب خوا

ثانياً در عداد مـذاهب ديگـر بايـد         . مذهبند زيرا اسماعيليان نيز جعفري   . ي اثناعشري بايد اضافه شود      ي جعفري، كلمه    اوالً به دنبال كلمه   
  .مذهب اسماعيلي نيز اضافه شود

. قي است و به هيچ نحو قابل تغيير نيست        فرجه با  اهللا عصر عجل   اين اصل تا ظهور حضرت ولي     «:  بايد اضافه شود   ،ثالثاً در آخر اين اصل    
جا بسياري از برادران اهل سنت اصرار دارند كه در اين اصل به اسالم اكتفا شـود                   در اين » .نه رفراندوم در آن راه دارد و نه مجلس مؤسسان         

  :ندارس با عرض معذرت، به عرض مي. و نامي از مذهب خاص به ميان نيايد

ي مذاهب در اصول اتفاق دارند و همه پيرو قرآننـد              يعني توحيد و نبوت و معاد راه ندارد و همه           اسالم، اوالً اختالف در اصول اساسي    
  .ي جنگ و نزاع هم ندارند كنند و اجازه و از دستورات محكم قرآن سرپيچي نمي

 راهي براي نفوذ دشـمنان اسـالم   بسا همين اختالف مذاهب اسالمي در اعصار گذشته         بريم و چه    و ثانياً ما هم از تشتت و تفرق رنج مي         
  .انداختند بوده است و پيروان خام مذاهب را به جان يكديگر مي

زيرا تقسيم شدن مسلمين به مذاهب مختلفه و اين كـه اهـل هـر مـذهبي                 . ايم شده قرار گرفته   ولي چه بايد كرد كه در مقابل عمل انجام        
ي است انكارناپذير و اين موضوع به دست من و شما نيست و امري هم نيـست                 اند، واقعيت  براي خود يك روش فقهي خاص را اختيار كرده        

شروع شد و در اواخر قرن دوم به اوج خـود رسـيد و           ) ص(بلكه اين تفرق و اختالف، بالفاصله پس از پيغمبر اكرم           . كه تازه رخ داده باشد    
، مذاهب اهل سنت در چهار مـذهب حنفـي، مـالكي، شـافعي، و           ها بود تا اين كه در اواخر قرن چهارم          البته مذاهب فقهي خيلي بيش از اين      

ي اثناعـشري،    گانـه  مـذاهب هفـت   چه عمالً وجود دارد، تقريبـاً         حنبلي منحصر شد و ساير مذاهب فقهي را كنار زدند و فعالً در عصر ما آن               
  .زيدي، اسماعيلي، حنفي، مالكي، شافعي، و حنبلي است

شـود بـر اسـاس فقـه اسـالم       م چه كنيم؟ فردا كه مجلس شوراي ملي و يا در دادگستري الزم ميپرسي اينك ما از برادران اهل سنت مي 
  هاي فقهي موجود را اساس قرار دهند؟ يك از روش ب كنند و يا حكمي را صادر نمايند، كداميقانوني را تصو

 اساس قرار دهند و فقه جعفري را كنار بزننـد، در            اكثريت قاطع ايران تابع فقه جعفري هستند، فقه حنفي يا شافعي را مثالً            آيا با اين كه     
كـه ميـان دو   (بيت پيغمبر گرفته است و معتقد است كه چون در حديث ثقلـين            ي اماميه فقه خود را از طريق عترت و اهل          صورتي كه شيعه  

  .ها واجب شده است  بدانبيت پيغمبر در كنار كتاب خدا حجت قرار داده شده، تمسك عترت و اهل) فريق شيعه و سني متواتر است

ها از طـرف      آن  اند و نه نسبت به       بنابراين فقه عترت پيغمبر از فقه ابوحنيفه و مالك و شافعي و احمد حنبل، كه نه در عصر پيغمبر بوده                   
سـالم كـه در   تر مورد اعتماد است؟ آيا فردا بـراي هـر قـانوني از قـوانين ا     پيغمبر سفارشي شده است، براي كشف سنت واقعي پيغمبر بيش       

شود، شروع كنيم جنگ شيعه و سني راه بياندازيم؟ يكي طرفدار فقه جعفري شود و يكـي                   مجلس شورا و يا در دادگستري مورد احتياج مي        
  طرفدار فقه شافعي؟

   در اسالم مذاهب فقهي مختلفي پيدا شده، به طور كلي از فقه اسالم صرف نظر كنيم؟ چه بايد كرد؟آيا چون
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طلبـي بـه     ي ايران بگذارند ايران هم به سرنوشت عراق دچار شود؟ زيرا در عراق با اين كه جنبش استقالل                  ي اماميه  د شيعه فرمايي  آيا مي 
مذهبند، ولي باألخره حكومت عراق فقـه حنفـي را محـور عمـل قـرار داد و كـاله                     رهبري علماي شيعه بود و اكثريت ملت عراق هم شيعه         

  .شيعيان پس معركه ماند

نظر كنند و فقه ابوحنيفه      بيت پيغمبر صرف    ي اماميه بايد از فقه عترت و اهل          شيعه سالم به وحدت و اتحاد دعوت كرده است،       آيا چون ا  
  يا شافعي را مثالً محور عمل قرار دهند تا اتحاد برقرار شود؟

اكثريت ايـران   .  فعلي غيرممكن است   باألخره وجود مذاهب مختلف فقهي در ايران، واقعيتي است انكارناپذير و تغيير آن هم در شرايط               
اي فقه خودشـان را   عمالً تابع فقه جعفري هستند و كردستان تابع فقه شافعي و اهل سنت بنادر و جنوب خراسان تابع فقه حنفي و هر فرقه                  

  .كنند و جبر و اكراهي هم در ميان نيست دانند و ديگران را تخطئه مي صحيح مي

ي مذاهب معتبر و محترمند و پيروان هر مذهبي به فقه خودشان عمـل كننـد و                   اين كه بگوييم همه    راهي هست جز     آيا در اين صورت،   
پس نزاع در . ي بهتري سراغ داريد، بفرماييد اگر شما راه عملي معقوالنه. 13جنگ و درگيري هم نبايد در ميان باشد؟ و اين است مفاد اصل          

  .، غلط و بيهوده است13اصل 

ي مجريـه كـه بايـد هميـشه      ي قـضائيه، و قـوه   ي مقننه، قوه قواي ناشي از حق حاكميت ملي عبارتند از قوه«:  چنين است16 ـ اصل  5
ي دقيـق الزم   جا توجه به يـك نكتـه   در اين» .جمهور برقرار گردد ي رئيس ها بر طبق اين قانون به وسيله     آن  مستقل از يكديگر و ارتباط ميان       

  .است

 همه مخلوق خـدا، همـه ملـك خـدا، و وابـسته بـه وجـود خـدا         .شر را مستقل و آزاد خلق كرده است   ي افراد ب     همه خداوند عزوجل، 
يك از افراد بشر نسبت به يكـديگر تـسلط و اختيـار               ي موجودات، تكويناً تسلط دارد و همه پرتو وجود اويند و هيچ              خدا بر همه   .باشند  مي

حـق حاكميـت و فرمانـدهي، اوالً و         . غ دستورات خدا را دارند و نه حق حاكميت        حتّي پيامبران خدا از جهت پيامبري فقط حق ابال        . ندارند
ولي اگر خداونـد  » )يوسف. (إن الحكم إالّ هللا«. بالذات منحصر است به خدايي كه همه ملك اويند و تار و پود وجودشان به او وابسته است  

شود و همه بايـد از او اطاعـت         قرار دهد، او حاكم و فرمانروا مي      كه حاكم است به كسي حق حاكميت بدهد و او را خليفه و جانشين خود                
) ي ص   سـوره (» .يا داود، إنا جعلناك خليفة في االرض فاحكم بين الناس بالحق          «: فرمايد  السالم مي   چه خداوند در حق داود عليه       كنند، چنان 

  ».داود، تو را خليفه قرار داديم در زمين، پس ميان مردم حق حكم كن«

 حق حكم و قضاوت نداشتي و همچنين در قرآن راجع به پيـامبر اسـالم         آيد كه اگر داود خليفه نبودي،       ي شريفه به دست مي      آيهاز اين   
ي حاكميت پيغمبر اسالم نسبت به مؤمنين از طرف خـدا            ي شريفه، واليت و سلطه      در اين آيه  » .النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم    «: فرمايد  مي

ي اماميه، پيغمبر اكـرم   ي شيعه  به عقيدهي واليت براي حضرتش نبودي، فقط پيغمبر بودي و حق حاكميت نداشتي و        هتثبيت شده و اگر جنب    
الست أولي بكم من أنفسكم؟ قـالوا بلـي،         «: چه فرمود   تفويض كرد و چنان   ) ع(اين حق حاكميت را از طرف خدا در روز غدير خم به علي              

تكيه بر واليت خود كرد، نه بـر نبـوت   ) ع(در تفويض واليت به علي ) ص(دقت شود كه پيغمبر اكرم » .قال من كنت مواله فهذا علي مواله  
، يكي پس از ديگري تفويض شد تا امام دوازدهم و در زمان غيبـت كبـراي آن   )ع(واليت به فرزندان علي     ) ع(و باألخره پس از علي      . خود

  :حضرت، كساني كه داراي شرايط ذيل باشند، تفويض شده

  ).فقيه و مجتهد(متخصص و كارشناس مسائل اسالمي باشند  ـ 1

  . ـ عادل و باتقوا باشند2

  . ـ آشنا به حوادث و مسائل روز باشند3
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ي پيغمبر و حـق       ي امام است و حق حاكميت امام از ناحيه          پس واليت و حق حاكميت فقيه، از ناحيه       . ي اماميه   ي شيعه   اين است عقيده  
. ي مخلوقات خـود دارد  ي خدا و حق حاكميت خدا بالذات است و از آثار مالكيت تكويني است كه نسبت به همه  هحاكميت پيغمبر از ناحي   

گذاري و چه در     چه در مقام قانون   (ي حاكم قرار داده شده، دستوري صادر شود           اگر از طرف خدا يا حاكمي كه از طرف خدا، ولو با واسطه            
دسـتور  دانـد كـه    داند، وجداناً خـود را موظـف مـي    ودش را وابسته به خدا و ملك خدا مي  ، انسان چون خ   )مقام قضاوت و فصل خصومت    

 اوسـت دسـتوري   ولي اگر از طرف شخصي كه مثـل خـود  . داند كار مي برده را اطاعت كند و اگر اطاعت نكند، خودش را شرمنده و گناه           نام
و به عبارت ديگر، دستور خدا و يا حاكمي كه از طـرف خـدا   . ددان صادر شود، انسان بر حسب وجدان خودش را موظف به اجراي آن نمي    

ولي دستور ديگران در وجدان انسان ضامن اجرا ندارد و دسـتوري كـه در وجـدان                 . باشد، در وجدان انسان معتقد به خدا، ضامن اجرا دارد         
  .ارزش است انسان ضامن اجرا و پشتوانه ندارد، بي

 ي وحي تعيين شده و كارشناس اسـتنباط  نين و دستورات كلي داريم كه از طرف خدا به وسيله  شود كه يك سنخ قوا      ضمناً، يادآوري مي  
و يك سنخ قوانين و دستورات جزئي است كه حـاكم برحـق هـر زمـان بـر                   ) احكام فقهي (و تشخيص آن در زمان غيبت، فقيه عادل است          

چـه بـه نحـو فـشرده و        و بـاألخره از آن    ) احكـام واليتـي   (دهـد     ي حكومت خود قرار مي      حسب مقتضيات و شرايط و احتياجات در منطقه       
گيريم كه حكومت و قضاوت و تشخيص قوانين كلي و جعل قوانين و دستورات جزئـي در زمـان غيبـت                       وار بيان كرديم، نتيجه مي     فهرست

ي منـسوب بـه حـضرت        الشريف، به فقيه عادل آشنا به حوادث و مـسائل روز تفـويض شـده، در خطبـه                  اهللا فرجه  عصر، عجل  حضرت ولي 
مجاري االمور بيد العلما باهللا االمنا علي حالله و حرامه و باألخره حكومت و قـانون               : سيدالشهدا روحي و ارواح العالمين له الفدا، وارد است        

ن باشد و در حقيقـت  ي مجريه هم بايد زير نظر و فرمان آنا بايد به فقهايي كه عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهي شود و قوه    
ي   پـس سـه قـوه     . ي اوسـت    باشند و از خود استقاللي ندارند و قضاوت هم حق فقيه و يا منصوب از ناحيه                 ي مجريه نمايندگان آنان مي      قوه

 ايـن   .ندشـو   باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهي مـي               مقننه، مجريه، و قضاييه، به يكديگر مربوطند و از يكديگر جدا نمي           
  :آيد چه گذشت، چند نتيجه به دست مي از آن. ي مختصر ميسر نيست ي آن در اين نامه اجمالي بود از مطلب، و تفصيل و ذكر ادله

هـا   آن باشـند و اگـر بنـا اسـت رابـط       ها فقيه عادل آشنا به مـسائل روز مـي   آن ي  گانه از يكديگر جدا نيستند و رابط همه  ـ قواي سه 1
  .ي او باشد جمهور فقيه عادل و يا منصوب از ناحيه اشد، پس رئيسجمهور ب رئيس

كنند  باشند يا بايد خودشان فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشند و يا قانوني را كه تصويب مي ي مقننه مي نمايندگان مجلس كه قوه ـ  2 
ها تـصويب   قانون اساسي سابق، با اين كه در زمان طاغوتبايد به نظر فقيه عادل برسد و او تصويب كند و از اين جهت در اصل دوم متمم      

 بگذارند و اگر صحه نگذارند،      ي مجلس صحه   شده بود، قيد شده كه بايد پنج نفر علماي تراز اول در مجلس باشند و آنان بر قوانين مصوبه                  
 ذكر شـده كـه نـاقص و    145 و 144، دو اصل ولي متأسفانه اين اصل در قانون اساسي فعلي حذف شده و به جاي آن. ي قانوني ندارد  جنبه

  .ها را روشن خواهيم كرد آن چه در جاي خود اشكاالت و نواقص  چنان. ناتمام است

  .جمهور يا بايد فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد و يا از طرف او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند رئيس ـ 3

ي جنـگ، عفـو عمـومي، و يـا      شيح قوانين، فرماندهي نيروهاي نظامي، اعالن جنگ، متاركـه حق حكم به انحالل مجلس شورا، تو ـ  4
جمهـور    جمهور باشد، پس بايـد رئـيس        تخفيف مجازات، مربوط به فقيه آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بنا است مربوط به رئيس                  

  .ي او باشد فقيه عادل، و يا اقالً منصوب از ناحيه

  .ي او و شخصاً آشنا به مسائل و احكام اسالم باشند يد فقيه عادل باشند و يا اقالً منصوب از ناحيه يا با ـ قضات5

  . ذكر شود17 به آراي عمومي، بهتر است در ذيل اصل  راجع به درخواست مراجعه147 ـ ذيل اصل 6
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مگر در مـواردي كـه   «الزم است اضافه شود » .اند ي افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوي همه«:  چنين است22 ـ اصل  7
  ».اسالم بر حسب اقتضا و استعداد ذاتي براي هر كدام حكم خاصي قرار داده باشد

ي  الزم است بـه دنبـال كلمـه   » .هاي ديني، سياسي، و صنفي آزاد است ها و انجمن تشكيل احزاب و جمعيت«:  چنين است26 ـ اصل  8
  .كنند هاي غير رسمي سوءاستفاده مي وگرنه دين. »سمياز اديان ر«: قيد شود» ديني«

هاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از  ها و آب ها و رودخانه ها و بيشه منابع زيرزميني و دريايي و معادن و جنگل«: 46 ـ اصل  9
  ».اموال عمومي است

حاً بر مجتمع اشجاري كه از طرف مالكين خـصوصي احـداث            ، اصطال »بيشه«ي    ولي كلمه . ها معموالً از اموال عمومي است      اوالً، جنگل 
چه حـريم امـالك شخـصي و از مرافـق             ثانياً از اراضي ماوت و مراتع آن      . ها از اموال عمومي نيست     بنابراين بيشه . شود  شده باشد اطالق مي   

  .ها احقند و از اموال عمومي نيست آن  به ها، و چراگاه گوسفندان دهات، مالكين نسبت ها، مسير سيل شود، مانند راه ها محسوب مي آن 

  ».كنندگان را قانون معين خواهد كرد شوندگان و انتخاب شرايط انتخاب«:  ذكر شده48در اصل  ـ 10

ي ديني و اخالقي و آشنا بـودن     شوندگان از جهت سن و مذهب و تقيد به آداب و اخالق مذهبي و حسن سابقه                شرايط اساسي انتخاب  
خصوص كـه پـس از تـصويب قـانون اساسـي              هاي مذهبي الزم است در خود قانون اساسي تعيين شود؛ به           ي در غير اقليت   به مسائل اسالم  

  .بالفاصله براي مجلس اول مورد نياز است

المللي و اجراي قانون اساسي است و  باالترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بينجمهور  رئيس«:  چنين است75 ـ اصل 11
  ».ي مجريه را به عهده دارد گانه و رياست قوه نظيم روابط قواي سهت

فرجه از شئون فقيه عادل آشنا به حـوادث و مـسائل             اهللا عصر عجل   روشن شد كه حكومت در زمان غيبت حضرت ولي         5سابقاً در رقم    
اگـر او خـود     .  شئون و قـواي سياسـي كـشور        ي  گانه و ناظر بر همه     و روابط بين قواي سه    روز است و او است باالترين مقام رسمي كشور          

جمهور   جمهوري را بپذيرد، او باالترين مقام رسمي كشور است و اگر به ديگري محول كند، باز خود او باالترين مقام است و رئيس                       رياست
ايي مركب از سه يا پنج نفر محـول  ي امور كشور را به شور كند و چه بهتر كه فقيه عادل آشنا به مسائل روز اداره زير نظر او انجام وظيفه مي  

تر است و باألخره تفويض سياست كـشور         زيرا در اين صورت كشور از استبداد و ديكتاتوري محفوظ         . كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند       
ي   شـيعه خصوص مذهب جمهور، بدون در نظر گرفتن واليت و حكومت فقيه عادل، سبك حكومت غربي است و با اسالم، به         به يك رئيس  

  .اثناعشريه، سازگار نيست

  ».االصل و تابع ايران باشد جمهور بايد مسلمان و ايراني رئيس«:  چنين است76 ـ اصل 12

 باالترين مقـام رسـمي كـشور اسـت بـه            75جمهوري كه مطابق اصل      اگر در رياست  . تنظيم اين اصل با اين كيفيت بسيار عجيب است        
همـه    مگـر ايـن   . رسـاند   سروپايي با پول و تاكتيك و پروپاكاند خود را به اين مقام واال مـي                ردا هر بي  صرف مسلمان و ايراني قناعت كنيم، ف      

رفتند؟ پس چـه فرقـي اسـت بـين حكومـت اسـالمي و        پادشاهان جبار و طاغوت، مسلمان و ايراني نبودند و به زيارت عتبات عاليات نمي        
از ) ع( حجـت    ي در كشور برقرار باشد، حكومت اسالم در زمان غيبت حضرت          ي سابق؟ اگر بنا است حكومت اسالم       هاي جابرانه   حكومت

جمهوري زير نظر او انجام        رئيس جمهوري را بپذيرد چه بهتر، وگرنه      شئون فقيه عادل آشنا به مسائل روز است و اگر خود او عنوان رياست             
  :جمهوري بايد داراي چند شرط باشد كند و باألخره رئيس وظيفه مي

  .ن باشد ـ مسلما1

  . ـ عاقل باشد2



  398  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

  .ي ديني و اخالقي باشد  ـ داراي عدالت و تقوا و حسن سابقه3

  . ـ يا فقيه عادل آشنا به مسائل روز باشد و يا زير نظر او انجام وظيفه كند و شخصاً به مسائل اسالمي و مسائل روز آشنا باشد4

  .جمهور بايد دارا و مروج اين مذهب باشد رئيسباشند،  ي اثناعشري مي  ـ چون اكثريت قاطع جمعيت كشور شيعه5

جـا ممكـن اسـت برخـي      در ايـن . جمهور بايـد مـرد باشـد    ، رئيس»اليفلح قوم وليتهم امراه« ـ بر حسب اجماع فقها و حديث نبوي  6
 گنـاهي اسـت     چون كتمان حقيقت خود   . ولي حقيقت بايد گفته شود    . روشنفكران خدشه كنند و يا به ساحت مقدس خواهران برخورد كند          

احترامي به    ها نيست و اين نه به خاطر بي        ي اماميه، بلكه فقه اسالم و اخبار وارده، حكومت و قضاوت براي خانم              بر حسب فقه شيعه   . بزرگ
باشد، حكومت و قضاوت حق نيستند، بلكه تععد و مـسؤوليتند و دو بـار گرانـي          ساحت مقدس خواهران و يا ناديده گرفتن حقوق آنان مي         

  .شود ها را ادا كند، زير بار مسؤوليت له مي آن ند كه بر دوش هر كس گذاشته شوند، اگر واقعاً بخواهد حق هست

هـاي عـاطفي و احـساسي     آميز هستند و جنبه     نخواسته است خواهران كه داراي روح لطيف و احساسات محبت          لذا خداي كريم رحيم،   
ي   در ايـن كـه جنبـه      . ده و گرفتار شوند و اعصابشان زير بار سنگين مسؤوليت خرد شود           ي آنان گذاشته شده، آلو      خانواده و اجتماع به عهده    

البتـه  . تر است، شكي نيست     ها بيش  هاي عاطفي و محبت و احساس نوعاً در خانم         تر و جنبه    انديشي نوعاً در مردان بيش     تفكر و تدبير و مĤل    
تر نباشـد، ولـي حكـم         اشد و بالعكس، مردي در جهات عاطفي از زنان كم         ممكن است احياناً خانمي از جهت تعقل و تفكر از مردي جلو ب            

  .تابع اكثريت است

التأثر است و در مقابل تبليغات و يـا التمـاس و البـه،               خوانده و دنياديده باشد، باألخره نوعاً زودرنج و سريع         زن هرچند باسواد و درس    
وگرنه ممكن است به طـرف باطـل بلغـزد و           . تفاوت باشد   دبار، محكم، و بي   ولي شخص حاكم و يا قاضي بايد بر       . شود  تحت تأثير واقع مي   

پس اين بار سنگيني را كه جز تعهد و مسؤوليت چيـزي نيـست، بـه دوش                 . ي طرف واقع شود    تحت تأثير تبليغات غلط و يا التماس و البه        
بينيم در دنياي غير اسالمي، از شـرق و    زيرا مي . كند  بت مي اين حقيقت را روش دنيا نيز ثا      . ها ظلم و ناروا است      آن  ها گذاردن نسبت به      خانم

وزيـر يـا قـضاوت،     جمهوري يا نخست وزيري يا قاضي ندارند، ولي عمالً رياست       جمهور يا نخست    غرب، با اين كه تقيد به مرد بودن رئيس        
 مگر براي اين كه استعداد ذاتي مردان براي تحمل بار گردند و اين نيست، ها مي ها حائز اين مقام     آن  شود و     ي مردان گذاشته مي    نوعاً به عهده  

رنجنـد و بـه    باشند، از بيان دستورات اسالمي نمـي  تر است و باألخره اطمينان دارم خواهراني كه مقيد به دستورات اسالم مي        مسؤوليت بيش 
  .پذيرند جان و دل احكام خدا را مي

» ...قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقـدس بـه مـن سـپرده اسـت     «:  استجمهور ذكر شده ي رئيس ، در سوگندنامه82 ـ در اصل  13
ي  قدرتي را كه از ناحيه    «: ي او تعيين شود، پس در سوگند ذكر شود          جمهور يا بايد مجتهد و فقيه عادل باشد و يا از ناحيه             چون گفتيم رئيس  

  »...نتي مقدس به من سپرده شده استي رهبر مذهبي با تأييد ملت به عنوان اما ي اطهار و يا از ناحيه ائمه

چون حكومت اسالمي است و قوانين كشور بايد بر اساس قوانين اسـالم باشـد،   » .جمهور است توشيح قوانين با رئيس«: 83 ـ اصل  14
  .داشته باشدجمهور يا بايد مجتهد و فقيه باشد و يا منصوب از طرف فقيه و شخصاً آشنا به مسائل اسالمي باشد تا حق توشيح  پس رئيس

 عليه امنيت كشور متهم شود، مجلس شوراي ملي بايد به اتهـام او رسـيدگي    جمهور به خيانت يا توطئه هر گاه رئيس«: 102 ـ اصل  15
ي نمايندگان مجلس رأي به تعقيب او دادند، هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اتهام رسيدگي، و بر طبق قوانين                      كند و اگر سه چهارم همه     

جمهـور مرتكـب گنـاه و جـرم علنـي شـد، چـرا         اگر فرضاً رئيس. اين تبعيض، بر خالف اسالم است» .كند ي، مجازات او را معين مي  عموم
  دستگاه قضايي نتواند او را تعقيب كند و تعقيب او توقف بر رأي سه چهارم نمايندگان داشته باشد؟

  ».االصل و تابع ايران باشد رت برسد، مگر اين كه مسلمان و ايرانيوزير و وزا تواند به مقام نخست كس نمي هيچ«: 106 ـ اصل 16

  .وزير و وزرا بايد مسلمان باشند  ـ نخست1
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  .مذهب باشند وزير و وزرا بايد شيعه مذهبند، نخست  ـ چون اكثريت جمعيت ايران شيعه2

  . ـ بايد آشنا به مسائل و دستورات اسالم باشند3

  .ي ديني و اخالقي باشند قه ـ بايد داراي تقوا و حسن ساب4

  . ـ بايد باسواد باشند5

ها در مجلس مورد  آن  عليه امنيت كشور گردند، اتهام  وزيران و وزيران در صورتي كه متهم به خيانت يا توطئه نخست«: 112 ـ اصل  17
اين هـم بـاز تبعـيض       » ...الي كشور چه اكثريت مجلس رأي داد، تعقيب متهم در هيأت عمومي ديوان ع             رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنان     

وزير و يا يكي از وزرا مرتكب جرم و گناهي شد، دستگاه قضايي كشور نتوانـد او را تعقيـب كنـد و     چرا هنگامي كه نخست  . جايي است   بي
 را از مجـازات  وزير با نمايندگان مجلس گاوبندي نكند و خود از كجا كه نخست  . تعقيب او متوقف باشد به آراي اكثريت نمايندگان مجلس        

براي قضاوت نصب شده بود، در نزاع حضرت علي بـا يـك مـرد               ) ع(نرهاند؟ مگر نه اين است كه شريح قاضي كه از طرف حضرت علي              
  يهودي حضرت علي را به محاكمه كشيد؟

هب و اخـالق  راجع به ارتش الزم است يك اصل اضافه شود و شرايط افسران استخدامي و سران ارتش از جهت مـذ : 121 ـ اصل  18
  .ذكر شود

ي مجريه جدا و مستقل است، ولـي بـر حـسب مـوازين حكومـت       ي قضائيه از قوه البته قوه. »ي مستقل ي قضائيه قوه«: 127 ـ اصل  19
كنند و نصب و عـزل   ي قضائيه زير نظر او انجام وظيفه مي ي مجريه و قوه    اسالمي كه فقيه عادل در رأس حكومت قرار دارد، هر يك از قوه            

  .شود و يا تغيير محل مأموريت آنان، هم به دستور او و يا نمايندگان او انجام مي

توان از مقامي كه شاغل آنند به طور موقت يا دائم، بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصل كرد يـا   قضات محاكم را نمي«: 130 ـ اصل  20
ي قضائيه زير نظر حاكم كـه   ي مجريه و قوه سالمي، هر يك از قوهدر حكومت ا» .ها را بدون رضاي آنان تغيير داد آن محل خدمت يا سمت   

تغيير محل خدمت الزم    . تواند هركه را صالح ديد عزل، و يا محل مأموريتش را تغيير دهد              كنند و حاكم مي     فقيه عادل است انجام وظيفه مي     
در اين صورت حـاكم، كـه هـم         . داشته باشد بلكه ممكن است وجود يك قاضي خاصي در محل ديگري ضرورت            . نيست در اثر جرم باشد    

  .كند فقيه است و هم عادل و هم آشنا به مسائل و حوادث روز، او را بدان محل اعزام مي

ي قضائيه، اعم از اسـتخدام و نـصب و عـزل قـضات و      ي امور مربوط به قوه شوراي عالي قضايي، اداره«: گويد  مي139 ـ در اصل  21
 ـ سه نفـر از مستـشاران يـا     1: ها را به عهده دارد و اين شورا مركب است از مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينتغيير محل مأموريت و تعيين 

ي خـدمت قـضايي باشـند، بـه       ـ شش نفر از قضاتي كه داراي الاقل ده سال سابقه 2رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب آن ديوان؛ 
اعـضاي انتخـابي   .  ـ دادستان كل كشور 4يوان عالي كشور كه رياست شورا را نيز به عهده دارد؛  ـ رئيس د 3كند؛  ترتيبي كه قانون معين مي

  ».شوند شورا به مدت پنج سال انتخاب مي

آري، ممكـن اسـت فقيـه    . قبالً متذكر شديم نصب و عزل قضات و تغيير محل مأموريتشان از وظايف فقيه عادل يا نماينـدگان اوسـت                  
ولـي او هـر وقـت       . ي امـور قـضات بنمايـد        المي است، شوراي عالي قضايي را به كيفيت مزبور، مأمور اداره          عادل كه متصدي حكومت اس    

چطـور  . بسا برخي افراد شورا فاسـد يـا نامناسـب درآينـد             چه. بخواهد افراد شورا را كم و زياد كند، مانعي ندارد و مقيد به پنج سال نيست               
   سر كار باشد؟د الزاماً تا مدت پنج سالسممكن است شخص فا

حكم انتصاب رئيس ديوان عـالي كـشور و رؤسـاي شـعب و مستـشاران و دادسـتان كـل كـشور، بايـد بـا امـضاي            «: 140 ـ اصل  22
قاضي يا بايد مجتهد و فقيه عادل باشد، يا شخصاً آشنا به مـسائل و  » .رسد جمهور صادر، و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي        رئيس

جمهور يا وزير دادگستري منصوب شوند، پـس          د و از طرف فقيه عادل منصوب گردد و اگر بناست قضات از طرف رئيس              احكام اسالم باش  
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جا يك اصل بايد اضافه شـود و در           ضمناً، در اين  . جمهور يا وزير دادگستري بايد فقيه عادل يا منصوب از طرف فقيه عادل باشد               قهراً رئيس 
  . و عدالت و اجتهاد و يا منصوب بودن از طرف مجتهد عادل، و عقل و مذكر بودن ذكر شودآن شرايط، قضات از جهت دين و مذهب

پنج نفر از ميـان  : شود به منظور پاسداري از قانون اساسي، شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي«: 143 و 142خالصه از اصل  ـ  23
ي مجلـس شـورا       ، و سه نفر از قضات ديوان عالي كشور كـه بـه وسـيله              هاي حقوق  مجتهدين در مسائل حقوقي، سه نفر از اساتيد دانشكده        

  ».شوند اين اشخاص براي مدت ده سال انتخاب مي. شوند انتخاب مي

جمهور يا رئيس ديوان عـالي كـشور يـا دادسـتان كـل                شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد يا رئيس          «: 144اصل  
  ».كند، مشروط به اين كه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك ماه نگذشته باشد ين را پيدا ميكشور، صالحيت رسيدگي به قوان

در صورتي كه شورا قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول ايـن قـانون متعـارض بـا                          «: 145اصل  
گرداند و مجلس با توجه به داليل ذكرشده، تجديد نظر بـه   ه مجلس برمي قانون اساسي بداند، آن را براي تجديد نظر با ذكر داليل تعارض ب            

  ».آورد عمل مي

  ».هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دو سوم اعضا معتبر است تصميم«: 146اصل 

م قـانون  خوانندگان محترم توجه دارند كه شوراي نگهبان در اين قانون به جاي پنج نفر علماي تراز اول اسـت كـه در اصـل دوم مـتم                        
مفاد اصل دوم متمم قانون اساسي سابق اين بود كـه پـنج نفـر               . ولي تفاوت بين اين دو، از زمين تا آسمان است         . اساسي سابق ذكر شده بود    

اگر قوانين مصوبه را مخـالف شـرع        . ي مجلس به نظر آنان برسد      علماي تراز اول بايد در مجلس شورا حضور داشته باشند و قوانين مصوبه            
اصطالح علماي تراز اول نـسبت بـه قـوانين مـصوبه حـق       ي اعتبار ساقطند و به  يافتند، قوانين مصوبه ارزش قانوني ندارند و از درجه      اسالم

دانـان منتخـب از     نفر، پنج نفر علماي تراز اول و شش نفر از حقوق11ولي شوراي نگهبان در قانون فعلي كه مركب است از           . داشتند» وتو«
  .شوراي مجلس  ناحيه

  .اوالً در قانون ذكر نشده كه اين شورا در مجلس حضور دارند يا نه

ثانياً خود شورا هرچند قوانين مصوبه را بر خالف اسالم يا قانون اساسي تشخيص دهد، ولي حق اظهار نظر ندارد، مگر به درخواسـت                        
ها درخواسـت نكنـد، قـانون      كشور، كه اگر يكي از اين مقامجمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل          يكي از مراجع تقليد يا رئيس     

  .شود؛ ولو به نظر شوراي نگهبان بر خالف اسالم باشد تصويب شده اجرا مي

ها، حق اظهـار نظـر ندارنـد؛ ولـو قـانون             ثالثاً اگر يك ماه از زمان توشيح قانون بگذرد، ديگر نه شورا و نه مراجع تقليد و نه ساير مقام                   
  .ريحاً بر خالف اسالم باشد و بايد اجرا شودشده ص توشيح

كنـد، بلكـه      هاي مزبور از شورا درخواست كند و شورا هم اعتراض نمايد، شورا قوانين مصوبه را لغو نمـي                  رابعاً، بر فرض يكي از مقام     
 قـانون مـورد اعتـراض را        بـسا مجلـس اعتـراض را رد نمايـد و            كند و چه    گردانند و مجلس تجديدنظر مي      قوانين مصوبه را به مجلس برمي     

  .هاي مزبور بر خالف اسالم باشد تصويب كند؛ هرچند به نظر شورا و مراجع تقليد و ساير مقام

خامساً، اگر فرضاً هر پنج نفر علماي تراز اول قانون مصوب را بر خالف بدانند، ولي شش نفر ديگر سكوت كنند يا بر خـالف اسـالم                           
  .گردد شود و قانون تصويب مي اثر مي ندانند، نظر علماي تراز اول بي

رأي شوند و چهار نفر ديگر سكوت يا مخالفت كنند، باز نظـر هفـت                دانان نيز با علماي تراز اول هم       سادساً، اگر فرضاً دو نفر از حقوق      
  .اثر خواهد بود نظر بي
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 تقليـد   اي نگهبان سكوت كننـد، نظـر مراجـع        سابعاً، اگر خود مراجع تقليد قوانين مصوبه را بر خالف اسالم تشخيص دهند، ولي شور              
باألخره قانون اساسي پيشنهادي طوري تنظـيم شـده كـه مراجـع تقليـد و      . البته اين اشكال بر قانون سابق نيز وارد بود. ارزش خواهد بود    بي

  .ي كشور ندارند باشند، نقشي در قوانين و اداره فقهاي عدول كه محور حكومت اسالمي مي

  .هاي مسؤول توجه كنند اميد است مقام. ه اشكاالتي كه در نظر ثانوي به نظر اينجانب رسيداين بود يك سلسل

  1399 شعبان 14

  قم، حسينعلي منتظري 

، )ع (ي هدف از بعثت انبياء ي انجمن اسالمي مهندسين و مرحوم مهندس مهدي بازرگان در ارتباط با مسأله  در پاسخ به نامهله ي معظم  ـ نامه60ي  پيوست شماره
  26/8/1372مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  عزه و توفيقه جناب مستطاب، آقاي مهندس بازرگان، دام

آخـرت و خـدا،   «ي  ي انجمن اسالمي مهندسين و جزوه ي نامه  جنابعالي به ضميمه 22/7/72ي   ي مورخه   مرقومه پس از سالم و تحيت،    
شـده، اينجانـب نظـر     نسبت به برخي از مسائل مطرح     . برده مطالعه شد   ي نام  صل شد و جزوه    وا 11/8/72در تاريخ   » ي بعثت انبياء    تنها برنامه 

هـاي اسـالمي تـأثير        البته توجه داريد كه رفتارهاي غلط و ناصواب حكام نبايد در قضاوت ما نسبت به اصل مـسائل و ارزش                   . مخالف دارم 
ي انبياء توجه دادن بشر به خـدا و          در اين كه هدف عمده    : رساند  به عرض مي  ولي اجماالً   . گنجد  نمايد و شرح مسائل، متأسفانه در نامه نمي       

ي مراحـل، از بـدو انعقـاد          ولي باألخره اديان الهي، بخصو دين مقدس اسالم، صالح و سعادت انسان را در همه              . قيامت است، شكي نيست   
ي مراحل وجودي انسان و علـل        با ديد وسيع، شامل همه    » يهميزك«ي    اند و كلمه   ي مرگ و پس از مرگ، مورد توجه قرار داده           نطفه تا مرحله  

ي عادلـه،    حكومت صالحه . باشد  و شرايط تكامل انسان و از جمله اصالح محيط اجتماعي براي رشد معنوي و تربيت او، به نحو احسن، مي                   
ي  ي صددرصـد عادالنـه    يك حكومت سـاده  ارگذ  خود بنيان ) ص(ها و بر اين اساس، پيامبر اكرم          بسيار مؤثر است در تربيت و تكامل انسان       

ي دقيق  مطالعه. منتها پس از رحلت آن حضرت، انقلب الناس علي اعقابهم     . ريزي كرد   مناسب با زمان خود بود و براي بعد از خود نيز برنامه           
، گواه بر اين است كه دين       كتاب و سنت و توجه به متن احكام اسالم كه در معامالت و سياسات و جزائيات و قضا و شهادات تشريح شده                     

  .باشد اسالم آميخته با حكومت و سياست است و حكومت جزء بافت اسالم مي

جاسـت بـراي تفـصيل ايـن موضـوع، بـه جلـد اول             بـه . شود  چه در هر مسأله، آخراالمر مسأله به امام و حاكم مسلمين ارجاع مي              چنان
ي توجه به خدا و  ايد، تكامل بشر به وسيله طور كه مرقوم داشته همان. ت، نه هدفالبته حكومت وسيله اس. فقيه اينجانب مراجعه شود واليت

ي كساني كه فقها را منصوب       من هم مانند جنابعالي، معتقدم كه حكومت صحيح و عادالنه، محول به انتخاب ملت است و ادله                . قيامت است 
ولي چنين نيست كه اسالم نسبت به اصل حكومـت و شـرايط حـاكم               . ام فقيه مورد مناقشه قرار داده      دانند، در كتاب واليت     از طرف خدا مي   

  .تفاوت مانده باشد و منتخب ملت را هر كه باشد، پذيرفته باشد بي

ي معـصومين   و چـون ائمـه  ).  بـه بعـد    257، ص 1فقيـه، ج    واليـت (شـود     از كتاب و سنت، هشت شرط براي فرد منتخب اسـتفاده مـي            
ي هداه در رتبهي اول اين شرايط بودند، بر ملت الزم بود آنان را انتخاب نمايند و انتخـاب ديگـران،    ائمه و السالم، به نص پيامبر اكرم   عليهم

و بـاألخره  . آنـان نيـست   انحراف از دستور اسالم بود و در اخبار ما، از آنان به نام طاغوت ياد شده و قهـراً حكـم وجـوب اطاعـت شـامل                        
، انتخـاب والـي     در اخبار صحيحه  . يط، گناهي است بزرگ   راياسي خود و انتخاب حاكم واجد ش      تفاوت بودن مردم نسبت به سرنوشت س        بي

علي الـصالة  : االسالم علي خمسه اشياء قال بني«): ع(ي زراره از امام پنجم     هاي اسالم شمرده شده، از جمله صحيحه       صالح از دعائم و ستون    
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ت و أي شيء من ذلك أفضل؟ فقال الوالية أفضل ألنهها مفتاحهن و الـوالي هـو الـدليل                   فقل: و الزكاة و الحج و الصوم و الواليه، قال الزراره         
چـه    چنـان . بيـت   توجه داريد كه واليت به معني حكومت است، نه دوستي اهـل           ). 7، ص 1؛ و الوسائل، ج   18، ص 2اصول كافي، ج  (» .عليهن

ف و دستورات عملي و اجرايـي        حديث شريف در مقام بيان وظاي       اين .ي والي كه به معني حاكم است، بر اين معني گواه است             اشتقاق كلمه 
. اسالم است، از قبيل نماز و روزه و حج و زكات و تعيين والي زمان و لذا از اصول عقايد، از قبيل توحيد و نبوت و معاد، نامي برده نـشده                              

فه دارند، نسبت بـه تعيـين و انتخـاب حـاكم صـالح      ي نماز و اعطاي زكات و انجام روزه و حج وظي طور كه مردم نسبت به اقامه   پس همين 
 انتخاب ديگران غلط بوده     ،)ع(ي معصومين    ي ما اماميه، با وجود ائمه       منتها به عقيده  . هاست نيز وظيفه دارند     آن  واجد شرايط كه كليد اجراي      

ت و ايـن همـان چيـزي اسـت كـه            شود كـه حكومـت و سياسـت از مـتن ديـن جداسـ                 مفصل جنابعالي استفاده مي     و باألخره از سخنراني   
شـاءاهللا    ان. خـواهم   ي نامه معـذرت مـي      ضمناً، از تأخير جواب و اطاله     . اند و به نظر اينجانب، اين اشتباه است        گفته  استعمارگران خارجي مي  

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. باشم ي دوستان، ملتمس دعاي خير مي از جنابعالي و همه. موفق باشيد

26/8/1372  

  حسينعلي منتظري 

  له  و آقاي مهندس مهدي بازرگان به معظميني مجدد انجمن اسالمي مهندس  ـ نامه61ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  28/8/1373تاريخ 

  بقائه اهللا جناب آقاي حسينعلي منتظري دام حضرت آيت

، بـا   »ديـن و حكومـت    « در نظر دارد با برگزاري سـمينار         رساند كه انجمن اسالمي مهندسين       به اطالع جنابعالي مي    وسيله  با سالم، بدين  
ي دين و حكومت را مورد نقد و بررسي قرار دهد و در صورت امكـان، نظـرات                هاي مختلف پيرامون رابطه    نظران، ديدگاه   مشاركت صاحب 
  .بندي سمينار را تدوين و منتشر نمايد گوناگون و جمع

 به پيوست، خواهشمند است آمادگي خود براي شركت در اين سمينار و ديـدگاه مـورد                 با تقديم فهرست عناوين مربوط به اين سمينار       
ضمناً، در صورتي كه ديدگاه ديگري مـورد توجـه جنابعـالي اسـت، مرقـوم                . نظر براي ارائه را حداكثر تا پايان آذر ماه جاري اعالم فرماييد           

  .فرماييد تا به فهرست عناوين اضافه شود

ها مستند به منابع اسالمي و تاريخي، و همچنين مقتضيات زمان، ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قـرار        از ديدگاه در اين سمينار، هر يك      
ايـن  . در صورتي كه براي حضور در سمينار آمادگي نداشته باشيد، خواهشمند است نظرات مكتوب خود را ارسـال فرماييـد    . خواهد گرفت 

 و انتـشار نيـز      شده، براي تكثير   ي تدوين   شود و در صورت موافقت جنابعالي، در مجموعه         رفي مي نظرات به نام خود جنابعالي در سمينار مع       
تـر    اميد است طرح و نقد و بررسي نظرات، موجب آگاهي و آشنايي بيش            . ي سمينار متعاقباً به اطالع خواهد رسيد        برنامه. اضافه خواهد شد  

قـبالً از  . ي كنـوني، همـوار گـردد    ي مـسائل و مـشكالت فرهنگـي جامعـه     هم در زمينهمردم با معارف اسالمي گرديده و راه براي ايجاد تفا        
  .نمايد همكاري شما با اين برنامه، صميمانه تشكر مي

  انجمن اسالمي مهندسين

  مهر امضا

  تعالي بسمه
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10/10/73  

  .عليكم اهللا منتظري، سالم سرور گرامي، آيت

چندي تحويل نشده بود و بعد اشتغاالت       . ادت بنده براي رسيدن به حضور انورتان باشد       ي سع  ي مبارك و بهانه     قرار بود اين نامه وسيله    
ي جنابعالي مسافرت استعالجي     حاال هم كه در نظر است با دعا و اجازه         . عديده و داعي نشدن فرصت براي سفر به قم، باعث تأخير گرديد           

، كه حضرات كرام 7/10چهارشنبه شب، . ءاهللا براي مدت موقت قطعي شده استشا بنمايم، محروميتم از زيارتتان ان» كفر و استكبار«به ديار 
آقايان باقي، جاللي، و ميرعماد با معرفي و لطف جناب آقاي يوسفي اشكوري حامل تفقد و عنايات جنابعالي شده بودند، با تشكر فراوان از           

ش كردم حال كه عازم ديدار و درك خدمتتان هستند، حامـل            هاي آقايان، از جناب آقاي يوسفي اشكوري خواه        مراحم حضرتعالي و محبت   
دوستان انجمن بسيار خرسند و سرافراز خواهند شد كه جنابعالي نيز اين سمينار را كه تاريخ موعود . سالم و امتنان بنده و اين نامه نيز باشند

ولـي در هـر حـال    . شد تشكيل گـردد اگر عمر و امكاني بهاي آخر سال شمسي، يا در بهار سال آينده ا    آن عقب افتاد، ولي اميد است در ماه       
آمد بسيار متأسف و منزجر شـديم و بحمـداهللا كـه اسـتواري و        از آن پيش  . تان نعمت و غنيمتي خواهد بود      زيارت مرقومه و نظريات ارزنده    

  .ايام عزت، مستدام. اخالص در راه حق حضرتعالي، جهال را سنگ روي يخ كرده است

  مهدي بازرگان

   به امام خميني و پاسخ ايشان پس از تدوين قانون اساسي له ي معظم  ـ نامه62ي  وست شمارهپي

  تعالي بسمه

  جمهوري اسالمي ايران، مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 

   هجري شمسي1358

  84ي  شماره

  24/8/58تاريخ 

  العظمي امام خميني رهبر انقالب اسالمي ايران اهللا  حضرت آيتمحضر مبارك

نون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه در دوازده فصل، مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم و با اكثريـت دو سـوم مجمـوع                           قا
وچهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت شمسي به تصويب رسـيده           نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در تاريخ بيست        

  .گردد است، به پيوست تقديم مي

  رئيس مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 

  حسينعلي منتظري 

.  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي نمايندگان محترم ملت ايران، كـه اكثـر آنـان از علمـاي اعـالم و حجـج اسـالم و                   قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه به وسيله       
  . معظم رسيدي اسالم بودند، تهيه و به تصويب اكثريت ملت مطلعين به احكام مقدسه



  404  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

هاي اسالمي برآورده شود و تا ظهور بقيةاهللا أرواحنا له الفدا، باقي و مـورد عمـل                  تعالي، با اجرا و عمل به آن، آرمان        شاءاهللا  اميد است ان  
  والسالم علي عباداهللا الصالحين. باشد

  1401االول   ربيع20 ـ 1359 بهمن 7شنبه  سه

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  ي ايشان بر اجراي قانون اساسي  له به هنگام انتشار مشروح صورت مذاكرات مجلس خبرگان و تأكيد و توصيه پيام معظم ـ 63ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 در  در سرزمين ايـران كـه دربـست       » .و التتبع أهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك            و أن احكم بينهم بما أنزل اهللا        «
ي  ي اقـشار و رهبـري داهيانـه و قاطعانـه            خواران قرار گرفته بود، در پرتو ايمان و استقامت ملت و همبستگي و هماهنگي همه               اختيار جهان 

  .، انقالب ملت به پيروزي رسيد1357العالي، در بهمن  رهبر انقالب، امام خميني، مدظله

باشد، انگيزه و هـدف اساسـي در انقـالب            ه انگيزه و محرك عامالن آن مي      ها و اهداف خاصي است ك       و چون هر انقالبي معلول ارزش     
هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، و فرهنگي از  هاي الهي و حاكميت قوانين اسالمي و نيل به استقالل كامل و قطع وابستگي ايران، تحقق ارزش  

 15رات چندميليوني در طول مبارزات سخت و خونين خـود از  ها و تظاه چه در شعارهاي ملت در راهپيمايي      آن. ان و مستعمرين بود   گبيگان
خورد، حاكميت اسالم و حق و عدالت و قطع هر نحو             ها به چشم مي      به شكل روح حاكم بر مبارزات و فداكاري        57 بهمن   22 تا   42خرداد  

، اقدام به تشكيل مجلس خبرگان و تصيب        ي مقدس و به منظور تحكيم انقالب بود كه ملت ما پس از پيروزي               و با اين انگيزه   . وابستگي بود 
ي اقـشار اسـت، قـانون        ملت و حافظ حقوق همـه      گرمي چه عامل ثبات كشور و دل       خوبي واقف بود كه آن      زيرا ملت به  . قانون اساسي نمود  

ي اصـالت     دهنده  شانها و اهداف عالي انقالب و شعارهاي اصولي صاحبان نهضت و تنها سند ن              قانون اساسي تبلور تمام انگيزه    . است و بس  
از اين رو بايد به موقعيت قانوني و تاريخي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران،               . هاي آينده است   ها و شعارهاي انقالب براي نسل      انگيزه

يـب بـه    كه با تالش بسياري از متفكرين و دانشمندان و مجتهدين تنظيم شد و به تأييد مراجع عظام و رهبر انقالب و تـصويب اكثريـت قر                         
هاي اسالمي و انساني و ترسيم خط مستقيم انقالب در برابر نوسانات و               اتفاق ملت رسيد، و به اهميت و نقش آن در حفظ معيارها و ارزش             

  .جريانات چپ و راست كامالً توجه شود

هاي  توطئهها و  خ و فتنهامروز بعد از گذشت بيش از شش سال از پيروزي انقالب و تثبيت نظام جمهوري اسالمي و گذر از حوادث تل                
البته اين  . بريم  الشأن انقالب است پي مي     ي خون شهداي عظيم    گوناگون از خارج و داخل، به اصالت و محتواي عميق قانون اساسي كه ثمره             

 نقص و ضـعفي  نويسي براي يك انقالب نوين نداشتند، هيچ اي از قانون بدين معني نيست كه در قانون اساسي ما كه خبرگان آن هيچ تجربه      
هاي غير معصوم است و اميدواريم كه شرايطي پـيش آيـد كـه نـواقص آن بـه                     هاي انسان  ي طبيعي ساخته   وجود نواقص الزمه  . وجود ندارد 

هاي اسالمي و قانوني قانون اساسي كه بـر اسـاس             هاي واهي و سست ارزش     ولي در شرايط فعلي، نبايد به بهانه      . عنوان متمم برطرف گردد   
داشتن يك قانون اساسي اصـيل و عميـق و مـدون و تقـديس از آن در شـعارها كـافي       .  و سنت و عقل تنظيم شده، سست گردد     كتاب خدا 

هـا و محتـواي آن    ي آن بـه ارزش  گانه ي كشور و قواي سه  ادارهشئونچه مهم است، توجه عملي در تمام  آن. كند نيست و دردي را دوا نمي 
هاي   مختلف كشور حاكم گرداند، چه انتظاري از نسل  شئونتواند در عصر خود سند اصلي انقالبش را بر          اگر نسل معاصر انقالب ن    . باشد  مي

ي   چه رابط بين همه     توان داشت؟ اصالً به طور كلي، آن        مي) الي صفحات تاريخ بيابند     كه بايد انقالب و ابعاد و شعارهاي آن را از البه          (آينده  
اگر بنا باشد هر فردي و يا       . كند، قانون است و بس      ي اقشار و ثبات كشور را تضمين مي         قوق همه هاي مختلف كشور است و ح      قوا و ارگان  

وقتـي كـه   . ومرج و اختالل نظام چيزي عايد كشور نخواهد شد ارگاني بخواهد اراده و فكر خود را در محيط كارش حاكم گرداند، جز هرج 
و أن احكم بيـنهم بمـا أنـزل اهللا و التتبـع أهـوائهم و احـذرهم ان                   «دهد     دستور مي  ي مقام و عظمتش     خداوند متعال به خاتم پيمبران با همه      
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هـاي آنـان پيـروي نكـن و          بر اساس قانون خدا بين مردم حكم كـن و از خواسـته            «، يعني   )49مائده،  (» يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك      
 هر مقام و پستي باشيم، حق نداريم خودسرانه و يا بر اساس روابط              ، پس قهراً من و شما در      »مواظب باش تو را از قانون خدا منحرف نكنند        

  .جا تصميم بگيريم و اقدام نماييم هاي بي و توصيه

هاي ارزنده و متفكري كه در تنظيم و تصويب قانون اساسي نقش داشـتند و   گير چهره هاي پي  اينجانب ضمن تقدير از زحمات و تالش      
كنم به منظور حفـظ       هاي مختلف تقاضا مي    ي مسؤولين كشور در قسمت      هادت نائل شدند، از همه    خصوص برادران عزيزي كه به فيض ش        به

ي شـئون و      ي كـشور را در همـه       ي طبقات، حرمت قانون اساسي و ساير قوانين مـصوبه           ثبات كشور و آرامش خاطرها و تأمين حقوق همه        
 محرومين را به قانون محول كنيم و نسبت بـه طبقـات بـاال روابـط و                  ي اقشار ملت حفظ كنند و مبادا چنين باشد كه ضعفا و             نسبت به همه  

سـمعت  «: فرمايـد   اشـتر مـي    ، خطـاب بـه مالـك      53ي    البالغه، نامه   السالم در نهج    حضرت اميرالمؤمنين عليه  . مالحظات ديگر را حاكم نماييم    
مبـر  غبارهـا از پي   «: يعني» .يها حقه من القوي غير متتعتع     لن تقدس امه اليؤخذ للضعيف ف     : اهللا صلي اهللا عليه و آله يقول في غير موطن          رسول

  ».تمندان با صراحت و قاطعيت گرفته نشود، منزه و پاك نخواهد شددرخدا شنيدم ملتي كه حقوق ضعيفان آن از ق

لي جميع  والسالم ع . نمايم  ي مسلمين و مستضعفين جهان را مسألت مي         از خداي بزرگ، نصرت و عظمت اسالم و بيداري و قوت همه           
  .اخواننا المسلون و رحمة اهللا و بركاته

  ، حسينعلي منتظري 1406 صفر 20، مطابق 13/8/64

  4/12/58هاي انقالب سراسر كشور، مورخه  اهللا مشكيني به قضات دادگاه له و آيت  ـ دستورالعمل معظم64ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  توفيقاتهم هاي انقالب سراسر كشور جمهوري اسالمي ايران، دامت هها و قضات دادگا حضور محترم دادستان

هاي  يك از مؤسسات و ارگان      بخش اسالم استوار است، لذا هيچ      جا كه انقالب ايران بر اساس اصول و قوانين حيات           از آن  پس از سالم،  
سراهاي انقالبـي كـه مـسؤول شناسـايي و دسـتگيري و             ويژه داد   توانند بدون رعايت ضوابط دقيق اسالمي، نقشي ايفا نمايند؛ به           انقالب نمي 

العظمي امام خميني مسؤول نصب قضات شـرع   اهللا اينجانبان كه از طرف رهبر انقالب، حضرت آيت      . باشند  ي عناصر ضد انقالب مي     محاكمه
  :العين خود قرار دهند كنيم نكات زير را نصب ها و قضات شرع تقاضا مي ايم، از عموم دادستان شده

هـا و يـا شـهادت افـراد فاسـد يـا مغـرض و يـا          ي طرق شرعي و موازين اسالمي انجام شود و به شايعه  احراز جرم بايد به وسيله ـ 1
  .مشكوك، ترتيب اثر داده نشود

ها كمال احتياط را رعايت كننـد    ـ مالك و معيار قضاوت، بايد حق و عدالت و قوانين و دستورات اسالمي باشد و قضات و دادستان 2
جـويي و احيانـاً جوهـاي سـاختگي و اوضـاع و              ي انتقام  هاي غير الهي و روحيه     ها و انگيزه   و تحت تأثير احساسات و يا تبليغات و جنجال        

المقدور در قضاوت نسبت به امور مهم، با علماي معتمـد و              احوال محلي قرار نگيرند و به نفع و ضررهاي شخصي ترتيب اثر ندهند و حتّي              
  .محل نيز مشورت كنندمتعهد و مسؤول 

بدون جهت با حيثيت و عرض بندگان خدا بـازي نـشود و از هـر    .  ـ با متهمين و محكومين بايد با آداب و اخالق انساني رفتار شود 3
  .نحو اهانت و تحقير و شكنجه پرهيز گردد

بـازي و   كـاري و واسـطه   و محافظـه  ـ پس از ثبوت جرم، در مقام اجرا صراحت و قاطعيت به كار برده شود و از هـر نحـو اغمـاض     4
يا محمد، مـن عطـل      «: خطاب كرده و فرمود   ) ص(سفارش و شفاعت جداً بايد پرهيز شود، كه درحديث است خداوند قهار به پيغمبر اكرم                
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 .)هركس حدي از حـدود مـرا تعطيـل كنـد، بـا مـن عنـاد و ضـديت كـرده اسـت                       (» .حداً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادتي        
  .شود شده تجاوز كنند، كه در صورت تجاوز به مقدار زائد، از آنان قصاص مي اكنندگان حدود حق ندارند از مقدار تعييناجر

چه در حـديث   چنان. شود ي عمل مشكوك باشد، حد شرعي اجرا نمي  ـ اگر مجرم از روي جهل يا شبهه كاري را انجام داده يا نحوه 5
  .گناهي مؤاخذه شود كاري فرضاً از روي شبهه رها گردد، بهتر است از اين كه بي يد توجه شود اگر گناهبا» .ادرئوا الحدود بالشبهات«: است

قضات بايد فقط در مسائل مربوط به انقالب دخالـت  . ها مشخص شود اي تنظيم گردد كه مسؤوليت  قضايي بايد به گونه ـ خط مشي 6
ها بيرون است، بپرهيزنـد و قـواي انتظـامي و پلـيس و سـپاه                  آن  ي كار     ه از محدوده  و اظهار نظر كنند و از دخالت در امور جزئي و عادي ك            

پاسداران، نبايد در كار دادستاني و قضات دخالت كنند و بدون دستور دادستاني و حكم حاكم شرع، حق بازداشت و يا تعزير و يا مـصادره                          
. شـود  نظمـي نمـي   انـضباطي و بـي   ومرج و بـي  ها، مجوز هرج البي بودن ارگان زيرا انق . هرچند افراد انقالبي باشند   . و توقيف اموال را ندارند    

  .ها و قضات شرع باشند و در اجرا، هيچ تخلف و يا كم و زياد نكنند پاسداران و پليس بايد فقط مجري دستورات دادستان

ن هماهنگي، با تشكيل جلـسات مـشورتي   اي.  ـ سعي شود دادسراي انقالب اسالمي با ديگر بنيادهاي انقالبي و دولتي هماهنگ باشد 7
  .هاي مختلف دولتي عملي خواهد شد منظم با مسؤولين ارگان

كوشـش شـود در ايـن سيـستم از عناصـر متـدين و مبـارز و دور از        . دهي منظم و منسجم الزم اسـت   ـ در كار قضايي، يك سازمان 8
  .ي نيز داشته باشند، استفاده شودانديشي و يا افكار انحرافي و التقاطي كه ضمناً پايگاه مردم ساده

ي اموال و يا بعضي از امـوال او نيـز از    ممكن است كسي مجرم باشد، ولي همه. ي اموال بايد بر اساس موازين اسالم باشد  ـ مصادره 9
والي جايز است كه    ي ام  فقط مصادره . زيرا اموال مسلمانان محترم است    . در اين صورت مصادره جايز نيست     . راه مشروع به دست آمده باشد     

شده را بايستي به افـراد متـدين و امـين تحويـل داد كـه بـر طبـق         ، مال مصادره از راه غير مشروع به دست آمده باشد و در صورت مصادره           
  .ها عمل كند؛ نه اين كه اموال مصادره شود و به حال خود رها گردد آن موازين اسالمي نسبت به 

ها و كارها به دفتر اعزام قضات در قم گزارش شود و در دستور كار باشـد كـه بـا دفتـر      پروندهي   ـ هر چند وقت يك بار، خالصه 10
  .اعزام قضات تماس گرفته شود

ي خـود را بـا ملـت قطـع نكننـد و بـه مراجعـات و مـشكالت مـردم توجـه كننـد و              ـ الزم است دادسراها و قضات شرع، رابطـه  11
  .ديده و محروم قرار دهند در اختيار مردم ستمشده را  المقدور گزارش كارهاي انجام حتّي

  .والسالم عليكم و علي جميع اخواننا السملين و رحمة اهللا و بركاته

  ، قم، حسينعلي منتظري ـ علي مشكيني4/12/58

  20/3/59 براي احراز اجتهاد قضات شوراي عالي قضايي، مورخه له به معظم) ره( ـ حكم امام خميني 65ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

جنابعالي براي احراز مقام اجتهاد قـضاتي كـه         . بركاته  والمسلمين آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري دامت        جناب مستطاب، حجةاالسالم  
از . دانيد، اقـدام نماييـد   اند، به هر نحو صالح مي ها را براي عضويت در شوراي عالي قضايي معرفي كرده آن خود داوطلب شده و يا ديگران       

  .ي توفيقات آن جناب را خواستارم الي ادامهخداي تع

  50 خرداد 20 ـ 1400 رجب 26

  اهللا الموسوي الخميني  روح
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  :العظمي منتظري صادر شد اهللا ه دنبال فرمان امام، اين اطالعيه از طرف آيتب ٭

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ين راسـتي كاشـاني، و حـاج شـيخ مـسلم ملكـوتي       والمسلمين آقايان حاج ميرزا علي مشكيني، حـاج شـيخ حـس       اسالم حضرات حجج 
  .بركاتهم دامت

 قانون اساسي بايد سه نفر قاضي مجتهد عادي براي شوراي عالي قضايي به انتخـاب قـضات                  158پس از سالم، چون به مقتضاي اصل        
، حـضرت   رهبـر انقـالب  ي شوراي انقالب تشخيص واجدين شرايط ذكر شـده بـه        ي مصوبه   نامه محترم كشور تعيين شود و بر حسب آيين       

اند و من در اثر كسالت ممنـوع از حـضور            ي اينجانب گذاشته    له اجراي آن را به عهده       العظمي امام خميني مدظله محول شده و معظم         اهللا  آيت
  .اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و رحمة. موجب تشكر است. كنم اجراي اين مهم را بپذيريد باشم، لذا از آقايان محترم تقاضا مي در جلسات مي

  21/3/59 ـ 1400 رجب 27

  حسينعلي منتظري

  .باشد له مي ي  عنايت امام و مردم به معظم دهنده سند ساواك كه نشان ـ 66ي  پيوست شماره

  گزارش خبر

  خيلي محرمانه

 312به  .1

 ه21از  .2

 ن13082/21شماره گزارش  .3

 13/10/57تاريخ گزارش  .4

 پيوست .5

  جهت استحضار22گيرنده خبر  .6

 9769منبع  .7

 منشأ .8

 تاريخ وقوع اخيراً .9

 1/10/57تاريخ رسيدن خبر به منبع  .10

 5/10/57تاريخ رسيدن خبر به رهبر عمليات محل  .11

 مالحظات حفاظتي .12

  حسينعلي منتظري : موضوع
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تواند جانشين وي     ي اين كه پس از خميني چه كسي مي          وگو درباره   طي يك سال گذشته در بين طرفداران خميني، ضمن بحث و گفت           
ها  اهللا طالقاني بر سر زبان و را دنبال كند، نام اشخاصي از جمله سيد صادق روحاني، صدوقي يزدي، شيخ حسينعلي منتظري، و يا آيتو راه ا
تر بحث، و اخيراً كه منتظـري    هايي كه خميني به آنان نوشته، روي اين دو نفر بيش            ليكن پس از آزادي منتظري و طالقاني و انتشار نامه         . بوده

رت خارج به منظور مالقات با خميني رفته، اين مسأله از يك طرف و طرف ديگر ناراحتي سيد صـادق روحـاني كـه چـرا خمينـي                         به مساف 
. باشـد    خميني خواهد شد، منتظـري مـي       شود كه شخص منحصر به فردي كه جانشين       گيري    اي به وي ننوشته، موجب گرديده كه نتيجه        نامه
بـسا بـا كمـك        باشد و چـه     ي قم، در صدد پرداخت وجوهي به عنوان شهريه مي           ي علميه   در حوزه خصوص كه پس از آزادي او و اقامت           به

هـاي    ي مساعدي براي گـسترش فعاليـت        گرفتن از خميني و طرفداران او پس از مراجعت از فرانسه، اقدام به پرداخت شهريه و ايجاد زمينه                 
  .خود با پيروي از راه خميني برآيد

توانـد    ي علميه اسـت، بهتـر مـي         هايي پرداخت نموده و اصوالً چون ساكن حوزه        بل از مسافرت به فرانسه پول      منتظري ق  :ي شنبه   نظريه
  .نظريات خميني را پياده نمايد

اهللا شريعتمداري و ساير آيات روي منتظري حساسيت و حتّي از آزادي عملي كه بـه وي داده شـده اظهـار             اخيراً آيت : شنبه ي سه   نظريه
  .اند نگراني نموده

  كياوشي

  امضا  7/10/57  هاي مربوطه نماييد  ي پرونده آقاي نهرايي به تعداد نفرات تكثير و ضميمه

  )ي اول مجلس خبرگان نقل از مشروح مذاكرات دوره (1364العاده مجلس خبرگان در آبان ماه  ي فوق ي اجالسيه مصوبه ـ 67ي  پيوست شماره

 قـانون  107بركاته، در حال حاضر مصداق منحصر بـه فـرد قـسمت اول از اصـل       تظري دامت العظمي من   اهللا  حضرت آيت : ي واحده   ماده
  .داند باشد و مجلس خبرگان اين انتخاب را صائب مي اساسي است و مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم براي رهبري آينده مي

  شكيني، رياست مجلس خبرگان اهللا م  به مجلس خبرگان رهبري خطاب به آيتله ي معظم  ـ نامه68ي  پيوست شماره
  30/6/1364تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

پس از سالم و آرزوي موفقيت بـراي جنابعـالي و    . بركاته  اهللا مشكيني، رياست مجلس خبرگان، دامت       حضور محترم برادر ارجمند، آيت    
اي كه چند ماه قبل در       اند از قرار مسموع، در جلسه     رس  بركاتهم، بحق محمد آله الطاهرين، به عرض مي         اعضاي محترم مجلس خبرگان دامت    

 قانون اساسي و تعيين شرايط و خصوصيات براي رهبر آينده تشكيل شده، صحبت از حقير فقير سـراپا تقـصير بـه ميـان     107رابطه با اصل    
 محتـرم و موقعيـت خطيـر و قـانوني     اينجانب با ايمان و احترام نسبت بـه آقايـان  . ي آينده موكول شده است  آمده و تصميم نهايي به جلسه     

العـالي بـا      كنم كه در شرايطي كه بحمداهللا و منته، رهبر بزرگ اسالم و انقالب، حضرت امام خميني مدظله                  مجلس خبرگان، تذكراً عرض مي    
منـان و   ي خـداي     برخورداري كامل از نعمت صحت و سالمت و توفيقات الهي در رهبري انقالب و كشور موفق و مشمول الطاف خاصـه                    

بركـاتهم، در     باشند و با وجود شريف حضرات علماي اعالم و مراجـع تقليـد، دامـت                مي) فرجه تعالي اهللا عجل(عصر   دعاي خير حضرت ولي   
ما همه اميد وافر داريم و در دعاهاي خود از خداي منان پيوسته             . چنين شرايطي مطرح نمودن شخص مخلص، شايسته و صالح نبوده است          

الفدا، به رهبر بزرگ انقالب طول عمر و سالمتي كامـل عنايـت    عصر ارواحناله اهيم كه خداوند متعال تا ظهور حضرت ولي خو  خواسته و مي  
لـه و     وانگهي، تعيين شخص، آن هم من طلبه، يك نحو اهانت نسبت به معظـم             . فرمايد تا ديگر نيازي به تعيين يا اعالم خبرگان معظم نباشد          
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ولـي  . البته بحث كلي مانعي ندارد    . و طول عمر و قصر عمر دست خداست و نبايد مالك قضاوت باشد            . دشو  حضرات آيات عظام تلقي مي    
  .والسالم عليكم جميعاً و رحمةاهللا و بركاته. بحث شخصي ظاهراً به مصلحت نيست

  حسينعلي منتظري 

  له ي معظم مهاهللا مشكيني رئيس مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به نا ي آيت  ـ نامه69ي  پيوست شماره
  30/6/1364ي مورخهي  در جواب نامه

1/7/1364  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

پـس از اهـداي سـالم و درخواسـت توفيـق وافـر و       . شاءاهللا اهللا المنتظري، دام وجوده الشريف و ظله المنافع ان سماحه االخ اكريم آيت  
دارد و   ينبغي أن يقال في المقام، خاطر شريف را به مطالـب زيـر معطـوف مـي     با اختصار كالم بالنسبه الي ما     ي آن جناب،    االبعاد درباره  ذات

آميز بودن، مـورد   پرده و گاهي جسارت اميد است گاهي بي . قبالً روشن باشد مطالب معروضه، نشأت يافته از اخالص و محبت ديرينه است            
ي   اخير خبرگان مصلحت نبوده، البته اين سخن با مالحظـه          ي ايد مطرح نمودن شخص آن جناب در اجالسيه        اين كه مرقوم داشته   . عفو باشد 

لكن آن جناب بيش از ديگران از عظمـت و خطـر كـار              . عظمت روح و صفاي باطن جنابعالي امري مترقب است و ليس ظننا بك اال هكذا              
كرده رخ دهد، كار كـشور چگونـه        ن اي خداي  دانيد اگر حادثه    رهبري و لزوم حفظ حدود و سد ثغور خطرات احتمالي آن اطالع داريد و مي              

هـا در     آن  هاي ضد انقالب و مرده عبيد الفلـوس          هاي زير خاكستر داخلي و روحاني      ي خارجي و آتش    خورده شود با وجود دشمنان زخم      مي
هـا را پـر از       انهاي بالذات و بالعرض را دور خود جمـع نماينـد و اسـت              جا جنجالي برپا كنند و ناراضي       شهرها و روستاها كه امكان دارد آن      
. اي مـشكل باشـد     ها و مدارس و غيرها برپا نمايند و خوابانيدن چنين فتنـه            ها نيز سروصدايي از كارخانه      آشوب كنند و ايادي نفوذي قدرت     

الب و  ها هستند كه پيوسته بـا لبخنـد تمـسخرآميز بـه انقـ              ي كثيري از ابوالهياكل    اي كه تشريف داريد، عده     عالوه بر اين كه در داخل حوزه      
كنند و ليس عددهم  گويند و نمي زنند و بيش از آن را جرأت ندارند كه نمي فقيه و مرجعيت رهبر و رهبري مرجع سخن از تخطئه مي  واليت

اختالف نظر در نهادها، از اهل مجلس گرفته تـا ارتـش، سـپاه، و               . بقليل و يوحي إليهم اوليهائهم و هم يوحون الي اوليائهم، اضف الي ذلك            
چيز را كنترل كـرده و هـر وقـت احتمـال بـروز        راهبري و نيروي معنوي آن مقام مقدس است كه همهفعلل و تفعلل و تا حال وحدت باب  
عـالوه بـر عـدم رضـايت        . فيضرب بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هوا زاهق       . نمايد  اي را داده، با بيان متكي به تقوا خاموش نموده و مي            فتنه

ي قضائيه و غيره و عالوه بر در كمين بودن دشـمن كـه بـا هـر وسـيله فرصـت را عنـداللزوم مغتـنم                             تار ادارات و قوه   كثيري از مردم از رف    
هـا و ارزش ايـن امـر و اثـرات آن در حـل                 آن  كنم در توجه قلوب ملت به رهبر انقـالب و عـشق و محبـت                   بنده گاهي فكر مي    شمارد،  مي

شود و باز     آساني حل مي   ترين مشكل به    خورند و مهم     با يك دستور مردم يكجا تكان مي       معضالت جامعه در رفع خطرات هنگام حوادث كه       
ها  كنم آيا مردم اگر روزي اين دل را وي وي كندند به كجا خواهند برد؟ آيا جانشيني با آن سوابق ممتد و خاص دارد كه اين عالقه                            فكر مي 

ي تسبيح است، به شخصي متوجه نماينـد تـا انقـالب و              ي رشته   زش را كه به منزله    توانند اين امر پرار     به وي متوجه شود؟ و آيا خبرگان مي       
كننده است و اما كلي صـحبت كـردن و اجالسـيه را بـا بيـان شـرايط و مطالـب كلـي                  حكومت اسالمي سالم بماند؟ اين فكر برايم ناراحت       

ويژه اين كه شرايط كلـي غالبـاً          به. حاثش بيش از كليات است    چه آن كه تعيين فرد در اين مرحله اب        . گذراندن، فال يسمن و اليغني من جوع      
خبرگـان منتخـب مـردم      «: گويـد   آفرين، تعيين مصاديق است كه قانون اساسـي مـي          مورد توافق آراء است و مبحث محل اختالف و جنجال         

ا صالح است خبرگان را بگذارند      آي» ).107اصل  (كنند    ي كساني كه صالحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي             ي همه   درباره
هـا و سياسـتمدارها سـاكت     جويـان منتظرالواليـه   هاي فتنـه  ها و قلم  زبانبروي روزي كه خود روز آشوب و جنجال است؟ و آيا در آن روز       

ها كه ترك اولـي      آن  ي حال برخي از اعضاي محترم        گذارند كه انتخاب اصلح كنند؟ خاصه با مالحظه         مانند و خبرگان را به حال خود مي         مي
انـد و امـا      اند و تحريف نيز فرمـوده      ها داده  دانند و لذا مطالب جلسه را كه اكيدا توصيه بر عدم نشر آن شده بود، حتّي به خبرنامه                   را جايز مي  
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دانيـد ايـن     لكـن مـي  .بلي الحمدهللا علي هذا النعمة و نسئل اهللا دوامهـا . قولكم دام ظلكم كه فعالً مقام رهبري از نعمت سالمت برخوردارند       
او هر امري را . شناسيم كه عند اقتضا الصالح مشيه بالغه بيني حوادث و انجام وظايف نيست و نبايد باشد و ما خدا را مي اميدها مانع از پيش
تر به آن حضرت     اين همان خداست كه اگر در اواخر عمر مبارك پيامبر اسالم، يك هفته يا كم              . سازد و اليستشير من احد      بخواهد محقق مي  

هـاي    ي مـسلمان    القاعده يا قطعاً، مسير اسالم و مسلمين غيـر از ايـن بـود كـه فعـالً هـست و لعـل دنيـاي امـروز همـه                             داد، علي   مهلت مي 
  حال همان خدا اگر خواست ماها شب بخوابيم و فردا را طور ديگر ببينيم، خبرگان بايد چه كنند؟. العقيده بودند صحيح

زيـرا  . فنقول البأس بذلك في الجملـه . وجود حضرات آيات عظام، تعيين آن جناب توهين به مقام رهبري و آيات استبا  : و اما قولكم  
اند و خود جنابعالي نيز با اعالم آمادگي عملي براي مرجعيت و             ها به جا آورده    ها و روزنامه    اي از بزرگان در مصاحبه     ي آن را قبالً عده      مقدمه

جا كيفيت تعجيل در تعيـين فـرد          ي مطالب در اين    عمده.  فالضير فيه و الحرج    .ايد دام فرموده قمقدمات هر دو امر ا    رهبري و انجام برخي از      
اي داريد، ولـو بـه نحـو     خاص به عنوان مصداق بالشرط بود، نه بشرط ال، و بعداً در اين باره بحث خواهند كرد و در اين مراحل اگر نظريه     

  .غير مستقيم، ارائه فرماييد

ها روشن و مبرهن شود كه عنـداللزوم    آن   بلكه بايد كار در نزد       وجه تأخير امر صالح نيست،      هيچ  الجمله خبرگان جازم بودند كه به      فيو  
در تمام كشور از حلقوم همه يك صدا درآيد، مترصدين كدوره المياه الخذ الحيتان در مقابل عملي كه دبر بليله القدر باشـد قـرار گيرنـد و                            

اگر مراد آن كه به عنـوان طـرف         . »در چنين شرايطي مطرح نمودن شخص مخلص صالح نبوده        «ايد   وم شود كه حضرتعالي نوشته    ضمناً، معل 
زيرا . و اگر مراد تعيين است، اصل ذلك الطرح أي التعيين در اختيار كسي نبوده             . احتمالي و ترديد هم صالح نبوده، فال يقبله الخبرگان منكم         

جا برخي از مطالب مجلـس در خـالل           توان گفت نه، و ضمناً، در اين        كند و نمي     از دستور و يا بغير ذلك مطرح مي        فردي به عنوان نطق قبل    
  .فلم اخالف ما عهدنا عليه. ها به سمع مبارك رسيده است دانم بيش از اين ها عرض شد و لكن مي صحبت

لكن با يك نگراني خـاص از  .  دوستان براي روز مبادا شماييددارد نظر اغلب جا كشيد، جسارتاً معروض مي     چون كالم بدين   در خاتمه، 
من . شدند و شما قبل از آن       ي بيت و بعضي حواشي آن جناب كه متأسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلي پس از مرجعيت گرفتار مي                     ناحيه

سروصـدا   حتّي در مجلس نيز مطرح شد و بي. شنوم يتان اظهار ناراحتي م  گويم پيوسته از دوستان صميمي      در اين باره المتثال امركم كلي مي      
گفتند به حضورتان گفته شود و اينان از دوستان مخلص آن جنابند و شما                ي جمعه برخي به حقير مي      گذشت و قبالً هم پس از سمينار ائمه       

قيده خود، موقـع را مغتـنم ديـده،    من به ع. ي خصوص باشد دانند و راضي نيستند شخصي كه از آن عموم است، در قبضه      را براي اسالم مي   
و . ام ها را درك كرده    گرفته تا به بعد، اين گرفتاري     ) ره(ام، از اصفهاني      ساله 64من در عمر    . گفتم و بعد از اين نيز خواهم گفت كاننا ما كان          

ي  ني شود و نيز معلوم شود كه عالقـه شنويد، بايگا اميد اين كه عرايضم نزد خودتان باشد و اگر درست هم نباشد، مانند برخي اباطيل كه مي     
والـسالم علـيكم و رحمـةاهللا و        . شود و توفيقتان را پيوسته خواسـتارم        ي قدمت و رسوخ با اين مطالب كاسته نمي          من به جنابعالي به واسطه    

  .بركاته

   محبكم، علي المشكيني1/7/64

  العظمي منتظري اهللا آيتمقامي  ي قائم ي خبرگان رهبري درباره جلسه صورت ـ 70ي  پيوست شماره
  24/4/64مورخه 

  .سيد حسن طاهري. ، فوريت طرح مذكور در ورقه تصويب گرديد26/4/64ي  ي مورخه در جلسه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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ي الزم براي عمل به اصل  ي عقليه  مجلس خبرگان و به عنوان مقدمه   24/4/64ي روز    خبرگان امت به موجب تكليف مصرح در مصوبه       
بركاته را به عنوان مصداق كامل قسمت دوم اصل مزبـور تعيـين               اهللا منتظري دامت    قدر و مجاهد، حضرت آيت       قانون اساسي، فقيه عالي    107
  .كند مي

  ي واحده در مورد رهبري آينده  اجرايي ماده ـ دستورالعمل71ي  پيوست شماره
  25/4/64مورخه 

  تعالي بسمه

  ي محترم مجلس خبرگان  رئيسه هيأت

ي زيـر در   ي واحـده   در مورد شناسايي رهبر آينده، ماده24/4/64ي موخرخ  ي مصوبه ي واحده راماً جهت اجراي سريع و منظم ماده   احت
  :گردد نامه، پيشنهاد و تصويب فوري و اولويت آن تقاضا مي چند بند به صورت طرح و آيين

  :شود ه بر اساس بندهاي زير به بحث و بررسي گذاشته ميي مصوبه در مورد شناسايي رهبر آيند ي واحده ماده: ي واحده ماده

  .گردد ي مزبور، كميسيوني تحت عنوان كميسيون ويژه، مركب از نه نفر تشكيل مي ي واحده در اجراي ماده .1

، اسامي كساني كه به نظرشـان صـالحيت رهبـري و مرجعيـت                ي واحده   برگان موظفند تا يك ماه پس از تصويب اين ماده         خ .2
  .االمكان با استناد و توضيح، به كميسيون ويژه تقديم نمايند باشند، حتي دارا ميآينده را 

آوري و وصول نظرات به طور مداوم، جلسات مشترك با هيأت تحقيق تشكيل داده، و حداكثر در              كميسيون ويژه بعد از جمع     .3
  .آورد هاي الزم را به عمل مي مدت دو ماه در حضور پيشنهاددهندگان بررسي

العاده دعوت    ي فوق  رگان، آنان را به اجالسيه    ب با ارسال گزارش مزبور به خ        پس از وصول گزارش كميسيون ويژه       ئيسهر  هيأت .4
  .نمايد مي

 .گيري خواهد بود ي بحث مربوطه و تصميم العاده تا خاتمه ي فوق ي اجالسيه ادامه .5

 .دشو در جلسات اجالسيه، گزارش كميسيون در مورد افراد به بحث گذاشته مي .6

 .كنند  دقيقه بحث مي20ي هر فرد، با پيشنهاد حداكثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق، هر كدام حداكثر  درباره .7

 . دقيقه فرصت خواهد داشت15مخبر كميسيون در ابتدا جهت گزارش يك ساعت و نيم، و در هر مورد دفاع  .8

 دقيقه از پيشنهاد خود دفاع، و بعد از دفاع او 30 مدت اگر پيشنهادي را كميسيون حذف كرده بود، پيشنهاددهنده حق دارد در      .9
 .كنند  گفته شد بحث مي7يك نفر مخالف و يك نفر موافق به طوري كه در بند 

گيري در مورد افراد به صورت مخفي و براي تصويب، حداقل رأي سه چهـارم تعـداد خبرگـان حاضـر در جلـسه الزم                          رأي .10
 .است

 . ي داخلي عمل خواهد شد نامه ر بندهاي اين ماده، طبق آيينروال جلسه در غير موارد مذكور د .11

  سيد حسن طاهري. ي ارجاع گرديد نامه به كميسيون آيين
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  العظمي شريعتمداري  اهللا العظمي گلپايگاني به امام خميني در مورد آيت اهللا ي آيت نامه ـ 72ي  پيوست شماره

  قم طهران

  115  128 134شماره 

  بركاته اهللا آقاي خميني دامت مستطاب آيتطهران، جماران، حضرت 

  .با ابالغ سالم مزيد توفيقات را مسألت دارم

اميـد  . باشـد    حكومت واقعي با خداوند متعال و ظها هم با تاريخ مـي            ثراه واقع شده،   اهللا شريعتمداري طاب    چه بين حضرتعالي و آيت      آن
انگيـز رحلـت ايـشان     فعالً كه خبـر تأسـف  . بشويد» انا علي سرر متقابلينو نزعنا ما في صدورهم من غل اخو«ي  ي كريمه  است مصداق آيه  

منتشر شده، الزم دانستم ضمن ابراز نگراني و تسليت از جريان تجهيز كه بدون تشييع و احترامات الزمه و تـدفين مخفيانـه در محـل غيـر                            
هايي را كه به ايشان و مقام مرجعيت شـده، شخـصاً      اهانت انتظار دارم اكنون هم در حد ممكن،      . مناسب واقع شده، ابراز تأسف شديد نمايم      

  .تدارك فرماييد

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. ي اسالم و مسلمين را از خداوند متعال مسألت دارم اعال كلمه

   ـ الگلپايگاني1406 رجب 24

  له ي آقاي حاج سيد احمد خميني به معظم  ـ نامه73ي  پيوست شماره

  يتعال بسمه

  عمره اهللا آقاي منتظري دام حضرت آيت

  .اي نداده است ولي نتيجه. ام خواهم خدمتتان عرض كنم، به افراد نزديك شما گفته  بارها مطالبي را كه ميپس از عرض سالم،

 مـردم  شـما از مـتن  . ايـن خطرنـاك اسـت   . اهللا سياسيون مـذهبي كننـد   خواهند شما را با زور و فشار آيت ميشود كه   ـ احساس مي 1
شود، بياينـد بـا    اي خاص شما را از آن خود كنند و هرچه بخواهند بكنند و اگر ديدند از امام آبي گرم نمي ايد و صالح نيست دسته    جوشيده

ب چـه قـبالً تكـذي       تعريف و تمجيد شما را وادار كنند تا مسائلي را مطرح كنيد كه بعداً تكذيب نماييد و يا به اين هم كفايت نكنيد و از آن                         
  .كرديد، تعريف هم بنماييد

ايـن  . ي راديو و تلويزيون و روزنامه اميد امام و امت درست كننـد، در اشـتباهند   خواهند به وسيله  ـ شما مطمئن باشيد كساني كه مي 2
 دهنـد؟ آيـا واقعـاً شـمايي كـه بايـد             بينيد چـه صـريح مـردم بـه شـما فحـش مـي                نمي. كند كه كرده است     العمل درست مي    حركات عكس 

شـما را  . زيرا خـود هـستند  . توانيد باشيد؟ شما را براي بعد از امام كار ندارند      يد، با اين روش مي    شي قسمتي از امت مسلمان با      كننده هدايت
.  كنـد ام شما بگوييد راديو و تلويزيون وظيفه دارد شرعاً اسم مـن را از شـعارها قطـع                بارها گفته . ايم براي زمان امام كار دارند كه كامالً ديده       

اكبر خمينـي رهبـر حـذف        بايد درود بر منتظري، اميد امت و امام، بعد از اهللا          . اين كه عكس مرا نياوريد، كافي نيست      . ولي نگذاشتند بگوييد  
پايد كه صلوات بر مـشكيني تـو          شود و ديري نمي     گذرد كه سالم بر موسوي قهرمان اميد مستضعفان رسم مي           شود كه اگر نشود، چيزي نمي     

شود كه تنها يك تصديق نيم ساعت طول خواهد كشيد و خميني رهبـر را                 طور كار به جايي كشيده مي        ديني و از اين قبيل و همين       سر خود 
  .گويم و روي غرض و مرض نيست دانيد كه من روي محبت اين را مي البد مي. خود فكري كنيد. اش ساقط خواهد كرد هم از نفوذ سياسي



  413  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

. آخر شما كه رهبـر انقـالب نيـستيد   . كند، بايد راديو بگويد سمي شده است كه هر كس با شما مالقات ميدانم اين ديگر چه ر  ـ نمي 3
چرا؟ امروز مراجع با    . امروز يك مدرس در قم با شما خوب نيست        . كند كه كرده است     زيرا اوالً علما را تحريك مي     . اين نيز خطرناك است   

انـد؟ آيـا    اند كه آنان ناراحت شـده  آيا اين درست بدين دليل نيست كه حركاتي كرده.  نكرديدها بدي   آن  چرا؟ شما كه به     . شما خوب نيستند  
جا، به نحوي او را       شود؟ آخر هر كس آمده است آن        كنند، خود دليل اين انعكاس نمي       همين كه شما را بدون دليل هميشه از راديو مطرح مي          

جا هستند، درك مسائل سياسي برايشان از اصعب امور نيـست؟ سـريعاً فكـري                 شما در آن  آيا افرادي كه امروز به عنوان اطرافي        . اند رنجانده
  .بنماييد كه از اين بدتر نشود

چرا؟ چه اشكالي دارد كه شما يك سال در مسائل سياسي دخالت نكنيد و يا در حدي . كنيد  ـ شما در تمام مسائل سياسي دخالت مي4
گرفتند؛ مثالً براي عيد، براي پيروزي انقالب، كـه    از شما هر موقع كه امام پيامي داشت، پيامي مييادتان نرفته است كه  . كه در شأن شماست   

البالغه بگوييد،  اين نشد كه شما تفسير بگوييد، نهج. كنند گويم شما را دارند شايع مي امروز هم من مي. بعداً من گفتم و شما هم قبول كرديد  
بـا كمـال    . اش را بگويند، يك مرتبه در راديو و يك مرتبـه در تلويزيـون              ند و بگويند، يك مرتبه همه     اش كن  نماز جمعه را يك مرتبه خالصه     

كه شما كمبود اطالعيه    ) به قول آقاي شريعتي   (كنند    مگر اطرافيان شما فكر مي    .  سطح مطالب پايين است و موجب ناراحتي       تأسف گاهي هم  
  داريد؟

خواهيـد چـه كنيـد؟ اگـر مطلبـي       آخر شما دفتر مي. منتظري است كه ديگر اين تماشايي استاهللا  ي دفتر آيت ي ديگر، قضيه  ـ مسأله 5
گويند اين دفتر يك تقليد باطـل از          همه مي . داريد خود بفرماييد و اگر مطلبي است كه بايد غير بگويد، خود آن شخص از قول شما بگويند                 

. شود مرجع شد    شود رهبر شد و به زور نمي        دانيد كه به زور نمي      فقط خود مي  . شود همه را گفت     ولي نمي . مطلب زياد دارم  . دفتر امام است  
خواهند بـه نفـع خـود         ي ديگري كه از بزرگ كردن شما مي         هاي غلط دسته    سعي كنيد جلوي فعاليت   . ايد شما كه هرگز دنبال اين امور نبوده      

گونه اعمال را انجام دهد يا راضي نيستم و يـا             د حرام است كسي اين    شود كه اعالم كني     استفاده كنند را بگيريد و اين تنها در اين خالصه مي          
  .البته بايد علناً بگوييد تا اثر خوبي داشته باشد. به راديو تلويزيون دستور دهيد قطع كنند

  .اميدوارم نگوييد اين هم نقشه است

ها دارند از نام شما استفاده  اين. اده كند را بگيريد خواهد از شما سوءاستف     كنم كه جلوي اين جرياني كه مي        بار ديگر از شما خواهش مي     
تواننـد روي پـاي    هايي است كه بايد بـه يـك مقـام آويـزان شـوند و االّ نمـي       اين كار نوع تحليل گروه. كنند؛ ولو اين به ضرر شما باشد    مي

  قربان شما. خودشان بايستند

  احمد خميني

  له ي مرحوم همدانيان از طرف امام خميني به معظم هي خيري  ـ ارجاع حل مشكل مؤسسه74ي  پيوست شماره
  18/8/1364تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك رهبر بزرگ انقالب، آيت

رف را اصفهان و اختيار     اي را با اختيار خود تنظيم كرده كه مص          اساسنامه 24/3/1344روند كار اين است كه مرحوم حسين همدانيان در          
اي بازداشت، و چون مـال او زيـاد بـوده و اوالد نداشـته،        در اصفهان به بهانه    30/3/53مال را در زمان حيات با خودش قرار داده، سپس در            

ؤول ثبت اصفهان  در بيمارستان خورشيد اصفهان، در حالي كه هنوز بازداشت بوده، مس8/2/54باألخره او در . كند دستگاه به مال او طمع مي
بعداً . كند  رساند كه ضمناً، حاوي اهداف خودش بوده و قهراً دستگاه را قانع نمي              ي ديگري را تنظيم و به ثبت مي        كند و اساسنامه    را طلب مي  
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 مـذكور   شود كـه اسـماً مؤسـسه را بـه سـازمان             ي سومي تنظيم مي     در كرج، با توافق نمايندگان سازمان شاهنشاهي، اساسنامه        30/11/55در  
رسـد و بـاألخره بـا اعمـال فـشار             كند و به ثبت نمـي       ولي چون باز حاوي اهداف خودش بوده، دستگاه مافوق را قانع نمي           . سازد  وابسته مي 

دهنـد و امـوال او را     كـه ثبـت شـده، هيـأت امنـا را تغييـر مـي         54ي    اساسنامه 11ي    دستگاه، بدون اطالع و رضايت مؤسس، به استناد ماده        
  .رسد كند و صدايش به جايي نمي او هم تعقيب مي. دهند  اختيار سازمان قرار ميصددرصد در

هاي مختلف و اطالع از اهداف مؤسس و پس از مذاكره و استفـسار از مـسؤول ثبـت آن زمـان كـه              ي اساسنامه  اينجانب پس از مطالعه   
ي حـضوري بـا خـواهر همـدانيان و            اسـت و پـس از مـذاكره        باشد و فعالً بازنشـسته      اتفاقاً مورد شناخت سابق و مورد اعتماد اينجانب مي        

اند امر مؤسسه را به حقير محول فرماييـد،   باشند و كتباً هم از حضرتعالي تقاضا كرده  ي برادرش كه فراري است و شرعاً وارث او مي           نماينده
ها و انتقـال مـال بـه         كراه در اساسنامه  ي ا  كه شبهه (دهم كه رعايت قانون ثبت رسمي و اهداف مؤسس و رضايت وارث               ين تشخيص مي  نچ

ي ثبـت   كند كه اساسنامه گيري از تغييرات يا تصرفات ناروا، و باألخره رعايت احتياط من جميع الجهات، ايجاب مي             و پيش ) آنان قوي است  
پرونده، حتّي بعـد از     و طبق اسناد موجود در      (گفته اگر به آن عمل شود مورد رضايت من است              كه مؤسس مي   8/2/1354ي رسمي در     شده

در اين اساسنامه، مصرف اصفهان است و هيأت امنا عبـارت اسـت   . ، مورد عمل قرار گيرد)ي كرج، در مقام عمل به آن تكيه داشته     اساسنامه
  :از پنج مقام و دو شخص

  رئيس ديوان عالي كشور .1

 استاندار اصفهان .2

 مدير كل بانك ملي ايران .3

 رئيس دانشگاه تهران  .4

 ي اصفهان، رئيس دادگستر .5

ي   اند و چون دو شخص وجود ندارند، مطابق مـاده          ي كرج هم ذكر شده     و دو شخص كه فعالً نيستند و سه مقام اول اتفاقاً در اساسنامه            
  . اساسنامه، پنج مقام، دو نفر را انتخاب كنند10

الل حـ اختيـار ان  «: كر شـده، گفتـه شـده كـه         كه اختيارات هيأت امنا ذ     11ي    فقط چيزي كه الزم است اضافه شود، اين است كه در ماده           
هـاي الزمـه     گيـري  تـا پـيش   » .اختيار تغيير پنج مقام هيأت امنا را نيز ندارند        «: ، بايد اضافه شود كه    »ي مصرف را ندارند    مؤسسه و تغيير نحوه   

 از دسـت رفتـه را برگرداننـد تـا     انجام شده باشد و ضمناً، چون بسياري از رقبات مؤسسه تصرف شده، هيأت امنا با نفوذ خود بايد رقبـات          
والسالم . اجرا و تنفيذ آن بسته به امر مبارك است. اين است نظر و تشخيص مخلص . رضايت مؤسس و وارث و رضايت خدا حاصل گردد        

  .عليكم

  حسينعلي منتظري 

.  

  تعالي بسمه

ي حـضرات آقايـان كـه بـا تـصويب            كر از كليه  عليه، و با تش    والمسلمين آقاي خادمي رحمةاهللا     با تشكر از زحمات مرحوم حجةاالسالم     
ي همدانيان را اداره نمودند و در اين راه كوشش نموده و اموال را حفظ نمودند و در اين امر خير به اسالم خدمت كردنـد،    اينجانب مؤسسه 

ر ورقه مرقومه شـده اسـت،       نامه مشخص شده است، الزم است به همان نحو كه د           نامه و وقف   اكنون كه پس از بررسي طوالني مفاد وصيت       
  .والسالم عليكم. عمل شود
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  اهللا الموسوي الخميني  روح

  له در پاسخ پرسش فقهاي شوراي نگهبان   ـ ارجاع حل مشكل تعزيرات توسط امام خميني به معظم55ي  پيوست شماره
  7/7/65مورخه 

  تعالي بسمه

  العالي ظله اماهللا منتظري د محضر مبارك حضرت آيت

كـه    العالي به حضرتعالي ارجاع شده بـود، چنـان          با عرض سالم، در مورد حل مشكل تعزيرات كه موضوع از طرف حضرت امام مدظله              
گشا نبود، چون اشكال عمده اين بود كه بر حسب نظر حضرت امام، تعيين               اي كه مرقوم فرموده بوديد راه      حضوراً نيز به عرض رسيد، جمله     

ر تخلف از احكام سلطانيه، بايد از طرف حاكم يا وكيل او باشد و چون بايد قضيه رنگ قانون داشته باشد، حتمـاً بايـد از كانـال                            تعزيرات د 
مجلس و شوراي نگهبان بگذرد و با سوابقي كه در جريان آن قرار گرفتيد، در عمل كار دچار مشكل شد و امام بزرگوار، تعيين تكليف را به 

ي جوانب كار كـه هـم اشـكال شـرعي      لذا مقتضي است با توجه به همه   . حلي ارائه نشده بود    اما در آن مرقومه راه    . رمودندجنابعالي ارجاع ف  
  .با تشكر. شان را ايفا كنند، نظر صريح و روشن خود را اعالم فرماييد رفع شود و هم مجلس و شوراي نگهبان بتوانند وظيفه

  ياز طرف فقهاي شوراي نگهبان ـ احمد جنت

.  

  تعالي بسمه

 هرچند تعيين مقدار تعزير و مراتب آن شرعاً به نظر حاكم محول شده است، ولي آقايان محترم توجه داريد كه اكثر حكام پس از سالم،
باشند و از طرفـي، تعطيـل امـور قـضايي و تعزيـرات، موجـب                  تجربه و ناهماهنگ مي     عالوه بي   فعلي واجد شرايط قضا و حكم نيستند و به        

ضـررترين راه انتخـاب شـود، بـدين طريـق كـه              بنابراين الزم است بهتـرين و كـم       . شود  ومرج و بلكه اختالل نظام مي       ع حقوق و هرج   تضيي
ها، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب  كميسيون قضايي مجلس شورا، قوانين و مقرراتي را متناسب با جرم    

تهديد و درجات تعزير تنظيم نمايند و به تصويب مجلس شورا برسانند و حضرات آقايان محترم اعضاي شوراي                  تأديب از وعظ و توبيخ و       
ها را با موازين شرعيه و قانون اساسي، از هر جهت غير از جهت محول بود بـه نظـر حـاكم، بررسـي و                           آن  نگهبان، صحت و عدم مخالفت      

شـود و در حقيقـت آقايـان حـاكم و              صادره هماهنگ و جلوي بسياري از اشتباهات گرفته مي         تأييد نمايند و در نتيجه، به مقدار زياد احكام        
  .والسالم عليكم و شكر اهللا سعيكم. باشند قضات محاكم، مجري مي

7/7/65  

  حسينعلي منتظري 

  9/5/66له، مورخه   ـ ارجاع حكم مفسد في االرض به نظر معظم76ي  پيوست شماره

  عزه م خميني دامالعظمي اما اهللا حضرت آيت

اهللا منتظري جايز است و ايـن مـسأله در محـاكم قـضايي مـورد                   كه در نظر مبارك مورد احتياط است، به نظر آيت          اعدام شخص مفسد  
  .اهللا عمركم الشريف ادام. فرماييد، در مراجع قضايي طبق نظر ايشان عمل شود اگر اجازه مي. احتياج است
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  عبدالكريم موسوي اردبيلي 

.  

  تعالي بسمه

  .مجازيد طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد

  اهللا الموسوي الخميني   ـ روح9/5/66

  له گويي به برخي از مسائل قضايي در زمان جنگ توسط امام خميني به معظم  ـ ارجاع پاسخ77ي  پيوست شماره
  11/2/65مورخه 

  تعالي بسمه

  محضر مقدس حضرت امام، مدظله

  :ماييد كهبراي حل مشكل جبهه، موافقت فر

، جاسوسـي، خيانـت،     ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح موظف است در زمان جنگ به جـرائم در رابطـه بـا جنـگ، از قبيـل توطئـه       1
چه لطمه براي جنگ و امنيت كشور داشته باشد، طبـق ضـوابط شـرعي و بـدون رعايـت تـشريفات قـانوني و آيـين                           كارشكني، تمرد، و آن   

  .قطعي صادر نمايددادرسي، رسيدگي نموده، حكم 

كند، دادگـاه زمـان جنـگ تـشكيل       در زمان جنگ، در مراكزي كه شوراي عالي دفاع پيشنهاد مي ـ شوراي عالي قضايي موظف است 2
  .اي و بدون تشريفات آيين دادرسي، و مجازات بر طبق موازين شرعي و قوانين خواهد بود مرحله دادرسي در اين دادگاه يك. دهد

.  

  تعالي بسمه

  بركاته العظمي آقاي منتظري دامت اهللا مت حضرت آيتخد

  .حضرت امام مدظله فرمودند كه به سؤاالت باال، حضرتعالي جواب فرماييد

   ـ احمد خميني11/2/65

.  

  تعالي بسمه

  .ي باال صادر نمايند، مع رعاية االحتياط في انتخاب االفراد شوراي عالي قضايي دستور الزم را نسبت به دو فقره

  علي منتظري حسين

  2/2/1365له به دنبال سؤال وزير كشور وقت، مورخه  ي برخي از مسائل قضايي اجرايي توسط امام خميني به معظم  دربارهگيري  ـ ارجاع تصميم78ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه
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  العالي ظله العظمي امام خميني دام اهللا الشأن انقالب اسالمي، حضرت آيت محضر مبارك رهبر عظيم

ي مجريه و حفظ حيثيت مسؤوالن آن داريد، و با توجـه بـه                ا سالم و تحيات، با توجه به عنايت خاصي كه در مورد عدم تضعيف قوه              ب
در صورتي كه صـالح بدانيـد جهـت    . گردد ي قضائيه با مسؤوالن اجرايي نموده، مواردي خدمتتان پيشنهاد مي          اشكاالتي كه برخوردهاي قوه   

  .لي قضايي توصيه و امر بفرماييداجرا به شوراي محترم عا

ها در دادگاه محل خدمت عواقـب   آن ها، احضار   ـ با توجه به حساسيت نقش معاونين استاندار و بخشداران و شهرداران مراكز استان 1
هـا توسـط      آن  ستانداران، احضار   بردگان مانند فرمانداران و ا     شود نام   پيشنهاد مي . دارد ي خدمت بازمي    ها را از ادامه     آن  آورد و     سوئي به بار مي   

  .دادسراي عمومي تهران انجام گيرد

هـاي مطروحـه     ـ با توجه به نقش مهم استانداران كه طبق قانون، مسؤول امنيت استان هستند، اطالعات خواسته شده در مورد پرونده 2
  . آنان صورت گيرد در جريان قرار دادن و هماهنگيدر دادسراها در اختيار آنان قرار گيرد و جلب و يا احضار مسؤوالن اجرايي استان با

االمكان به طريقي غير از جلب و احضار حل و فصل نمايند، و   ـ موارد مطروحه در دادگاه كه مربوط به مسؤوالن اجرايي است، حتي 3
خص دادستان محتـرم عمـومي      ها و وظايف اجرايي باشند؛ مثالً ش       در صورت احضار، كساني متصدي پرونده باشند كه در جريان مسؤوليت          

  .جا و يا سوءتفاهمات جلوگيري شود تهران، تا از احضار بي

  با آرزوي طول عمر و توفيق براي جنابعالي و پيروزي نهايي رزمندگان

  اكبر محتشمي، وزير كشور سيد علي

.  

  تعالي بسمه

وزير و رياسـت محتـرم ديـوان           با آقاي نخست   حضرت امام فرمودند جنابعالي   . جناب حجةاالسالم آقاي محتشمي، وزير محترم كشور      
چه در اين جلسه رسيديد،       العظمي منتظري تشكيل داده و به آن        اهللا  اي در خدمت حضرت آيت     عالي كشور و آقاي دادستان كل كشور، جلسه       

  .العالي است مورد قبول حضرت امام مدظله

  احمد خميني

له، مورخه  العظمي منتظري به حضرت امام خميني و تأييد معظم اهللا ي قم توسط آيت ي علميه ريت حوزه ـ پيشنهاد تعيين اعضاي شوراي مدي79ي  پيوست شماره
6/12/59  

  تعالي بسمه

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مقدس آيت

م و لزوم ايجاد نظـم      ي ق   ي علميه   گونه كه خاطر شريف مستحضر است، مدتي پيش حضوراً مسائل مربوط به حوزه              پس از سالم، همان   
و رسيدگي به اوضاع درسي و اخالقي و جريانات داخلي آن به عرض حضرتعالي رسيد و رهنمودهايي فرموديد و بنا شد براي انجـام ايـن                      

هي از حـضرت    واب نظر حضرتعالي و مـشورت و نظرخـ        سبر ح . ي قم تشكيل شود     ي علميه   مسؤوليت، شورايي از فضالي مدرسين حوزه     
اسالم، راسـتي، كريمـي، طـاهر شـمس، دوزدوزانـي، صـابري، و افتخـاري،                 ظمي آقاي گلپايگاني، شورايي مركب از آقايان حجج       الع  اهللا  آيت
ادام اهللا ظلكـم  . چـه رهنمودهـاي جديـدي داريـد، مرقـوم فرماييـد       چنـان . اند هاي مؤثري تا حال برداشته   افاضاتهم، تشكيل شد و قدم      دامت

  .الشريف
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  حسينعلي منتظري 

.  

  تعالي هبسم

بركاته، مـانعي     اهللا گلپايگاني دامت    پس از نظرخواهي در امور مهم از حضرت آيت        . خواهند انجام دهند    شوراي مزبور كارهايي را كه مي     
  .شاءاهللا موفق باشيد ان. ندارد

  2/1401ع/22

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  )ع(آموزش عالي، براي اختصاص دادن محل مركز مطالعات مديريت سابق به دانشگاه امام صادق له به آقاي نجفي، وزير علوم و  ي معظم  ـ نامه80ي  پيوست شماره

  8/10/1360تاريخ 

  تعالي بسمه

  توفيقه  آقاي نجفي، وزير محترم علوم و آموزش عالي، دامجناب مستطاب

. گـذاري شـد    پايـه ) ع(عة االمام الصادق    ، جام )عج(عصر   گونه كه مطلعيد، مدتي پيش در محلي واقع در خيابان ولي            پس از سالم، همان   
ي آن و نياز به محلي وسيع، دوستان مطلع دانشگاهي محل مركز مطالعـات مـديريت سـابق واقـع در بزرگـراه                        ولي با توجه به اهداف عاليه     

مند به نشر     ي كه خود عالقه   از اين رو مقتضي است جنابعال     . ي جامعه واقع گرديد    چمران را پيشنهاد كردند كه مورد قبول هيأت امنا و مديره          
والمـسلمين آقـاي حـاج شـيخ محمدرضـا            باشيد، مركز مزبور را براي اين هدف در اختيار حضرت حجةاالسـالم             فرهنگ اصيل اسالمي مي   

  .ي اعزامي ايشان قرار دهيد اند، يا نماينده افاضاته، كه سرپرستي جامعه را قبول فرموده مهدوي كني، دامت

  .والسالم عليكم. نمايم ر حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي، از خداي بزرگ مسألت ميتوفيق جنابعالي را د

  حسينعلي منتظري 

  )ع(الصادق  ي مرحوم توليت به جامعةاالمام له در مورد واگذاري اموال موقوفه ي معظم نوشته ـ 81ي  پيوست شماره
13/11/1366  

  تعالي بسمه

  العالي ظله العظمي جناب آقاي منتظري دام اهللا  اسالمي ايران، حضرت آيتمقام رهبري كبير انقالب محضر مبارك قائم

گونه كه استحضار دارند، مرحوم حاج سيد ابوالفضل توليت كـه پيوسـته سـعي در انجـام امـور خيـر                         همان رساند  احتراماً به عرض مي   
تـر     بتواند به علت خفقان دوران گذشته، اهدافش را كه بيش          وسيله  نام اقدام نمود تا بدين      اي با سهام بي    المنفعه داشت، به تأسيس شركت عام    

  .ويژه مذهب تشيع دارد، دنبال نمايد ي علمي و تحقيقاتي اسالمي، به جنبه

ي وجوه مذكور و سـهام   كه حكايت از تعلق كليه) ي مرحوم توليت اقرارنامه (11/4/54 مورخه 23501ي  با توجه به سند رسمي شماره    
نمايد، اينجانب قلباً تمايل داشته و دارم كه اين اموال نيز جهت نيل به اهداف               ها به اينجانب مي     طاهر قم و ساير شركت     ي المنفعه شركت عام 
ي غيرانتفاعي بنياد اسالمي طاهر      ي سهام و اموال مذكور را در اختيار مؤسسه         به همين دليل، كليه   . ي آن مرحوم به مصرف برسد      خيرخواهانه
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اي نوشته شد كه جناب آقاي هاشـمي رفـسنجاني نيـز در آن وقفيـت امـوال را اعـالم و تأييـد                  يد عرايض فوق، مشروحه   قرار دادم و در تأي    
  ).شود كه فتوكپي آن به ضميمه تقديم مي(اند  ي وقفيت آن را خود ايشان جاري ساخته اند كه صيغه نموده

به استثناي اثاث   ( منعكس است    23501ي    ود را كه در سند شماره     ي خ  ي حقوق عينيه و فرضيه     اكنون با استجازه از محضر مبارك، كليه      
حضور محترم تقـديم    ) البيت و مخارجي كه تاكنون و بعد از اين براي وصول وجه خارج ضروري است و برداشت مخارج متعارف زندگي                   

هاي اسـالمي اختـصاص      يكي از دانشگاه  نمايم تا در صورت اقتضا، مقرر فرماييد براي پيشرفت اهداف علمي و تحقيقاتي، به                 و تفويض مي  
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. داده شود

  امضا با تقديم احترام

.  

  تعالي بسمه

الصادق بدهيـد    پس از سالم، بر حسب تقاضاي شما و ساير آقايان هيأت امنا، مقتضي است سهام و اموال مذكور را تحويل جامعةاالمام                    
الصادق، احتياطاً اموال آن مرحوم را تخميس كنند و بقيه را در مصارف مورد نظر آن مرحوم صرف نماينـد                     المامو آقايان هيأت امناي جامعةا    

  .شاءاهللا موافق باشيد ان. اهللا مهدوي كني، مقدمات تحويل گرفتن اموال و سهام مذكور را فراهم خواهند كرد و جناب مستطاب، آيت

14/11/66  

  23/6/1376له به آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد اموال مرحوم توليت، مورخه  مي معظ  ـ نامه82ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  افاضاته والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني دامت جناب مستطاب حجةاالسالم

. ردمهايي از كتاب شرح خـاطرات جنابعـالي را مطالعـه كـ             تحيت و آرزوي سالمتي و موفقيت براي شما، اخيراً قسمت         پس از سالم و     
هرچند نوشتن خاطرات توسط مبارزين و مجاهدين در راه تحقق انقالب شكوهمند اسالمي همچون جنابعالي بسيار ارزشمند خواهد بود و                    

تـر و در آينـده اسـتناد بـه آن      تر باشد، ارزش چنين اثري فراوان تر و غور و بررسي در زوايا و جزئيات كامل  به همين دليل هرچه دقت بيش     
االمكـان از آنـان      ي خود قناعت نكنيد، بلكه حتّي      كند، به حافظه    جاست در مواردي كه به ديگران ارتباط پيدا مي          ولي به . اهد شد تر خو  راحت

  : ، جلد اول كتاب خاطرات جنابعالي، در مورد اموال مرحوم توليت چنين آمده است285ي  از باب مثال، در صفحه. استفسار شود

خمس آن را خود ايـشان  . خالت آقاي منتظري پيش آمد كه ايشان حكم كردند كه اموال توليت تخميس شودي د   با اين مقدمات، زمينه   «
  » .ي آن بود واگذار شد كه فعالً در اختيار دانشگاه امام صادق است گيرنده برداشت و بقيه به جامعةالصادق كه ايشان هم از اعضاي تصميم

م توليت، همسر ايشان به اتفاق اعضاي شركت طـاهر، در اثـر نظـرات مختلفـي كـه                   الزم به توضيح است كه مدتي پس از فوت مرحو         
داشتند، به اتفاق جناب آقاي خانيان، يكي از امناي جامعةالصادق، نزد اينجانب آمدند و اظهار نمودند كه اموال به جامعةالصادق منتقل شـود                

اين كه الزم است اموال آن مرحوم تخميس شود و ديگر اين كه الاقـل               هايي كردم و از آن جمله         و در اين امر مصر هم بودند و من صحبت         
كـدام از ايـن دو        چون آن مرحوم به كارهاي فرهنگي در قم نظر داشتند كه البته هـيچ             . ده پانزده مدرسه در قم، از محل اموال او ساخته شود          

هـاي ثابـت در بانـك        اموال ايشان باغات بود و پول     . نداشتمگاه خمس آن را من بر       ايد، هيچ  چه كه نوشته    پيشنهاد عملي نشد و بر خالف آن      
در ضـمن،  . ها من خمس برداشتم؟ مقتضي است در مجلدات آينده، و يـا بـه هـر نحـو ديگـر، تـصحيح و جبـران نماييـد                 آن  از كدام   . لندن

در . ا در اختيـار اطالعـات قـرار دادم   شـهري مـن همـه ر    هاي ساواك قم در اول انقالب همه در اختيار من بود كه با تلفن آقـاي ري             پرونده
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ي اينجانب را در اختيار من قرار  چه ترتيبي دهيد كه فتوكپي اسناد پرونده فعالً چنان . ي خودم را بردارم    صورتي كه ممكن بود فتوكپي پرونده     
الـسالم علـيكم و رحمـةاهللا و        و. كنيد كه اين امر حق مشروعي است براي مثـل اينجانـب             تصديق مي . دهند، موجب مزيد امتنان خواهد بود     

  .بركاته

  ، قم، حسينعلي منتظري 23/6/1376

  له ي معظم ي هيأت امناي مركز جهاني علوم اسالمي و نوشته نامه ـ 83ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته اهللا منتظري دامت ي قم، حضرت آيت ي علميه شوراي سرپرستي طالب غير ايراني حوزه

هـاي مختلـف،     هاي مركز جهاني علوم اسالمي و ارتباط تنگاتنـگ آن بـا وزارتخانـه               هداي سالم، با توجه به گستردگي فعاليت      پس از ا  
مشكالت و نيازهاي مادي و معنوي آن مركز در جلسات هيأت امنا مورد بحث قرار گرفت و ضرورت اختيار داشـتن هيـأت امنـا در اخـذ                            

  . ي پيشرفت مركز مورد بحث و نظر قرار گرفتتصميمات الزم، حسب مورد، و در راستا

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. مقتضي است نظرتان را در اين مورد مرقوم داريد

  هيأت امناي مركز جهاني علوم اسالمي

   ـ علي مشكيني21/5/69

.  

  تعالي بسمه

شخيص دهند، با حفظ اسـتقالل و موقعيـت آن، مـورد    چه اكثريت هيأت امناي مركز مذكور به مصلحت آن ت      پس از سالم و تحيت، آن     
  .والسالم عليكم. باشد تأييد اينجانب مي

25/5/69  

  حسينعلي منتظري 

  ي دارالشفا و پاسخ ايشان مدرس مدرسه ي بخش تربيت حجةاالسالم آقاي دكتر احمدي به امام خميني دربارهي   ـ نامه84ي  پيوست شماره

  324ي  شماره

  13/2/68تاريخ 

  تعالي هبسم

  .فداه العظمي امام خميني جعلت اهللا محضر مبارك رهبر كبير انقالب، حضرت آيت

هـا و     رساند كه با توجه بـه ضـرورت تـدريس معـارف دينـي در دانـشگاه                  ترين تحيت، به استحضار خاطر شريف مي       با تقديم شايسته  
انـد تـا بـا       اند، گزينش شده   ي قم كه دو سال درس خارج خوانده        ي علميه   هاي كنوني، از سال گذشته قريب نود نفر از طالب حوزه           نارسايي

اكنون قريب يك سال تحصيلي از       ها بپردازند و هم     ي مخصوص، پس از سه سال به تدريس دروس معارف ديني در دانشگاه              گذراندن برنامه 
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ي كـار    قـسمت عمـده   . ب تا رفع نيـاز ادامـه يابـد        اند و قرار است در آينده هم گرفتن طال         ي دارالشفاي قم گذرانده     اين برنامه را در مدرسه    
شود با توجه به موقعيت كنوني، تكليف اين بخـش            از محضر مبارك تقاضا مي    . گيرد  اجرايي و درسي و برنامه هم زير نظر اينجانب قرار مي          

  پ. /را معلوم فرماييد

  دكتر احمد احمدي

  عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي

.  

  تعالي بسمه

  افاضاته م آقاي احمدي دامتجناب حجةاالسال

ي قم، زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي اداره           ي علميه   ي دارالشفاي قم در صورت توافق شوراي مديريت حوزه          از اين پس مدرسه   
  .والسالم عليكم. شاءاهللا موفق باشيد ان. باشد گردد و در صورت توافق، حق لغو با شوراي مديريت قم مي

19/2/68  

  لموسوي الخميني اهللا ا روح

  ي دارالشفا مدرس مدرسه اهللا فاضل به آقاي وافي در مورد قسمت تربيت ي آيت  ـ نامه85ي  پيوست شماره

  2116/1: شماره

  26/2/68: تاريخ

  تعالي بسمه

  افاضاته حجةاالسالم جناب آقاي حاج شيخ ابوالقاسم وافي دامت

ي كـار     گيري نسبت بـه ادامـه       العالي بررسي و تصميم     قالب اسالمي ايران، مدظله   العظمي امام خميني، رهبر كبير ان       اهللا  چون حضرت آيت  
ي قـم   ي علميـه  ي شـوراي عـالي مـديريت حـوزه       ها و نظارت بر آن را به عهده         جهت دانشگاه ) ي دارالشفا   مستقر در مدرسه  (مدرس   تربيت

هـاي درسـي و       ي برنامه  افاضاته كليه   خ جعفر امامي شيرازي دامت    اند، لذا جنابعالي به اتفاق حجةاالسالم جناب آقاي حاج شي          واگذار فرموده 
اندركاران اجراي آن خواهيد داشت، رسـيدگي و بررسـي نمـوده، و نتيجـه را بـا پيـشنهادات                     هايي كه با دست    آموزشي آن را ضمن نشست    

  .اصالحي با توجه به رهنمودهاي شوراي عالي مديريت، به شورا ارائه فرماييد

  ي قم ي علميه يريت حوزهشوراي عالي مد

  محمد فاضل  26/2/68

  ي دارالشفا اهللا فاضل به آقاي ملكا در مورد ساختمان و تأسيسات و لوازم مدرسه ي آيت  ـ نامه86ي  پيوست شماره

  2115/1: شماره

  26/2/68: تاريخ
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  تعالي بسمه

  افاضاته حجةاالسالم جناب آقاي حسين ملكا دامت

هاي جاري آن را به  ي دارالشفا و برنامه ي مدرسه العالي اداره مام خميني، رهبر كبير انقالب اسالمي مدظلهالعظمي ا اهللا چون حضرت آيت 
ي قم واگذار فرمودند، لذا جنابعالي به اتفاق حجةاالسالم آقاي محمدمهدي صباحي نسبت به تحويل و  ي علميه شوراي عالي مديريت حوزه

شـويد كـه      ي مركـز مـديريت منـصوب مـي         اداري و ادغام تشكيالت مشابه در واحـدهاي مربوطـه         نظارت بر ساختمان، تأسيسات، و لوازم       
  .شاءاهللا در زمان مناسب گزارش آن را به شورا ارائه خواهيد داد ان

  ي قم ي علميه شوراي عالي مديريت حوزه

  محمد فاضل  26/2/68

  له مي دارالشفا توسط معظ  ـ تعيين هيأت امناي مدرسه87ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اسالم آقايان حاج سيد حسن ديباجي، حاج شيخ قربـانعلي دري، حـاج شـيخ غالمحـسين نـادي، حـاج شـيخ محمـد                          حضرات حجج 
  افاضاتهم، پس از سالم عبداللهيان، حاج شيخ حسين ملكا دامت

عليهـا واقـع     اهللا ي حضرت معصومه سالم    ي مقدسه  ستانهي فيضيه و آ     ي دارالشفاي قم كه در جنب مدرسه        چه اطالع داريد، مدرسه     چنان
ها مناسب با وضع مدرسه نبـود و          آن  وآمد در     ي مسكوني واقع شده بود كه رفت        شده، احتياج به تجديد بنا داشت و در مدرسه چندين خانه          

هـاي متعـددي كـه در جنـب          ب براي خريد خانـه    لذا اينجان . عالوه مدرسه نياز مبرم به توسعه داشت        االيام مزاحم مدرسه بودند و به      از قديم 
اهللا،  ، قربـةالي  ي مشكالت موفق شدم و يكي از دوستان خير براي ساختمان و تجديد بناي مدرسه                مدرسه بود اقدام نمودم و بحمداهللا با همه       

ه بحمداهللا و منتـه، بـه صـورت         و مدرس . شاءاهللا  گذاري كرد و زحمات زيادي را متحمل شد كه خدايش اجر كامل عنايت فرمايد، ان               سرمايه
هاي متعـدد بـراي كتابخانـه و         ها و مدرس   ي قم و انجام كارهاي تحقيقاتي و سالن        ي مقدسه   ي حوزه   قسمت اداري براي انجام كارهاي اداره     

ي   چون اداره ي مقدسه و قسمتي هم براي سكونت طالب علوم دينيه درآمد و               هاي تبليغي و اجتماعي حوزه      محل تدريس و برگزاري برنامه    
ريزي دقيق دارد، لذا شما آقايان محترم از قبل اينجانب بـه عنـوان هيـأت امنـاي مدرسـه       هاي مختلف مدرسه نياز به اشراف و برنامه     قسمت

  .شويد منصوب مي

. ودهـاي مختلـف مدرسـه اسـتفاده شـ          اميد است با تشريك مساعي و هماهنگي كامل اقدام نماييد، به نحوي كه هرچه بهتر از قـسمت                 
والـسالم  . عصر عجل اهللا تعالي فرجه الـشريف خواهـد بـود           شاءاهللا زحمات شما مورد رضايت خداوند متعال و توجه كامل حضرت ولي             ان

  . عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  19/8/68 ـ   1410الثاني   ربيع10

  حسينعلي منتظري 

  ي دارالشفا  متولي و مدير مدرسه ـ تعيين آقاي كامالن به عنوان عضو هيأت امنا و88ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته جناب مستطاب، حجةاالسالم آقاي حاج شيخ صادق كامالن، دامت
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ي دارالشفاي قم با تحمل زحمات فراوان و خريد منازل متعدد توسعه پيدا كرده و با اقدام و كمك مالي                       اكنون كه مدرسه   پس از سالم،  
ي آبرومنـد و       خدايش خير و بركت و اجر كامل عنايت فرمايد، ساختمان آن جديد شده و به صورت يك مدرسـه                   مرد خداجوي خيري كه   

هاي متعدد براي تدريس مدرسين واالمقام، و يك كانون بزرگ براي  وسيع مشتمل بر حجرات زياد براي سكونت طالب علوم دينيه، و سالن
 تعالي عن الحدثان الي يوم الظهـور ولـي والعـصر صـاحب الزمـان عجـل اهللا تعـالي فرجـه                       قانها اهللا «ي علميه     ي رفع احتياجات حوزه     اداره

سوز دارد كه هم حفاظت اين مدرسه و كـانون و تأسيـسات    درآمده است، احتياج مبرم به يك متولي و مدير متعهد و كاردان و دل          » الشريف
ي بزرگ اسالمي به عنوان يك فرد از هيـأت امنـا كـه               برداري از اين مؤسسه    هي آن را به عهده بگيرد و هم براي استفاده و بهر             وسيع و اداره  

لذا نظر به شناخت كاملي كه نسبت بـه         . ها را اجرا نمايد     آن  هاي صحيح شركت كند و با جديت         ريزي  اند، با آنان در برنامه     قبالً منصوب شده  
كنم و شما را به عنوان متولي         اين مدرسه و كانون را به جنابعالي محول مي        ي    تعهد و تقوا و تدبير و مديريت جنابعالي دارم، مسؤوليت اداره          

افاضاتهم،   اميدوارم با توفيقات خداوند متعال و پشيباني ساير هيأت امناي محترم دامت           . نمايم  و مدير آن و يك فرد از هيأت امنا منصوب مي          
ي قم، خدمت نماييد و در مسائل مهم كه نياز به مشورت دارد،  ي علميه ي بزرگ اسالمي كه آبرويي است براي حوزه بتوانيد به اين مجموعه

ي قم نيـز همـاهنگي بـه          ي علميه   هاي شوراي مديريت حوزه    ريزي  ها با مقررات و برنامه     ريزي  با مشورت هيأت امنا اقدام نماييد و در برنامه        
خداوند به شما سالمت و توفيق و اجر        . ي كامل شود   ي علميه استفاده   ي بزرگ، به نفع اسالم و حوزه       شاءاهللا از اين موسسه     عمل آوريد تا ان   

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا. جزيل عنايت فرمايد

   ـ حسينعلي منتظري 29/8/1370، 1412 جمادي االولي 12

  ي دارالشفا له خطاب به امام خميني در مورد ساختمان مدرسه  ـ يادداشت معظم89ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  .ايد ي دارالشفاي قم را كتباً به شوراي مديريت حوزه محول فرموده س از سالم، شنيده شد كه حضرتعالي مدرسهپ

ي دارالشفا حدود دو هزار و پانصد متر زمين داشت و تقريبـاً               مدرسه. ي دارالشفا اطالع داريد     دانم تا چه حد از وضع فعلي مدرسه         نمي
او حاضـر شـد     . گشت پيدا كردم    انب حدود هفت سال پيش يكي از دوستان را كه دنبال كار خير مي             اينج. اي درآمده بود   به صورت مخروبه  

خرج كرده و هنوز    ) يك ميليارد ريال  (مدرسه را با پول خودش تجديد بنا كند و فقط باني ساختمان بود و تا حال حدود صد ميليون تومان                     
هـايي، مدرسـه را بـه     هاي مجاور، با چه مشقت اشتغال دارد و من با خريد خانه      هم براي تعميرات و تأسيسات مخارج زيادي الزم است كه           

ام و هنوز حدود بيست ميليون تومـان بابـت خريـد     ها از افراد مختلف تا حال كمك گرفته    ام و براي پول زمين     حدود هفت هزار متر رسانده    
  .ها به اسم من است ها بدهكارم و سند زمين زمين خانه

ي چنـد طبقـه      ي علميـه    دهد، مدرسه  يي آن را زمين سابق مدرسه تشكيل م        يك قسمت كه عمده   : قسمت ساخته شده  و مدرسه در دو     
هاي زياد براي دروس حوزه و حدود صـد اتـاق و سـالن بـراي كارهـاي اداري                    شده است براي سكونت طالب، و قسمت ديگر را مدرس         

ي مدرسين حوزه    ها مورد استفاده   ايم كه اآلن مدرس     و نحو ذلك اختصاص داده     حوزه و سمينارها و اجتماعات و محل امتحانات و كتابخانه         
ها  ام براي كارهاي اداري و امتحانات و پرونده است و حدود پنجاه اتاق و سالن را هم من تا حال در اختيار شوراي مديريت حوزه قرار داده         

  .و نحو ذلك

  :اري و تشكيالت، در سه برنامه استفاده شودو هدف اين بوده است كه در مدرسه، غير از كارهاي اد

 ها با تصويب شوراي انقالب فرهنگي؛ تربيت مدرسين معارف و اخالق اسالمي براي دانشگاه .1

 هاي حوزه؛ تربيت طالب با برنامه و امتحانات طبق برنامه .2
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 .نار دروس حوزويهاي مختلف از حديث و تفسير و فلسفه و اقتصاد اسالمي، در ك تربيت افرادي متخصص در رشته .3

 كه چون ساختمان مدرسه هنوز تكميل نشده، فقط قسمت اول در اول سال تحصيلي شروع شد و بـا امتحـان از طـالب كـه دو سـال               
ي تدريس آنان سه سال معين شده است  هايي از فلسفه را نيز خوانده باشند، حدود يكصد نفر انتخاب و دوره  خارج خوانده باشند و قسمت    

  ل در شرف اتمام است و اين قسمت، در حقيقت كمك به كار شوراي انقالب فرهنگي است و بايد با تـصويب شـوراي انقـالب             كه سال او
  .فرهنگي باشد و آن دو قسمت ديگر ربطي به شوراي انقالب فرهنگي ندارد

البتـه  . كننـد  اند و طلبه تربيت مـي      ه ساخته ي اول و دوم و سوم، اعم از انقالبي و غير انقالبي، مدرس              ي آقايان درجه    ي قم، همه    در حوزه 
هاي شوراي مديريت هماهنگ است و خود من هم چندين مدرسه در اختيار دارم كه زيـر نظـر آقـاي امينـي                        آنان با برنامه    هاي    اغلب برنامه 

، متأسفانه در وضعي كه پيش      ي دارالشفا يك مركز فرهنگي جالب در نزديك آستانه است           كنند و چون مدرسه     گذاشته شده و ايشان اداره مي     
. اند كه البته من او را تشويق به اتمـام كـردم            سرد كرده  اند، به نحوي كه شخص باني را هم دل         هاي مختلفي به مدرسه طمع كرده      آمده، ارگان 

ي كلـي شـوراي     هـا   ي برنامـه   هاي ديگر با مالحظـه     اگر منظور حضرتعالي اين است كه قسمت اول با نظر شوراي انقالب فرهنگ و قسمت              
ي من ساخته شده اسـت   ولي اصل مدرسه با زحمات هفت ساله . كردم  مديريت اداره شود، امري است صحيح و من هم با آنان هماهنگ مي            

. انـد  ي آقايان در حوزه مدارسشان را به نام خـود سـاخته             همه. ها را بدهكارم و باني هم به خاطر من اقدام كرده است            و هنوز من پول زمين    
ها، عالوه بر آيات قرآن و احاديث، راجع به علم و تقوا دستور داده بودم جمالتي از فرمايـشات حـضرتعالي را                       من براي خطوط كاشي   ولي  

ي تـاريخ    بـاألخره ايـن اسـت خالصـه       . هاي مدرسه حك كنند كه حك شده است و اسمي از من هم در جايي نوشته نشده                 هم روي كاشي  
  .تجديد بناي مدرسه

  له به آقاي اميني در مورد مدارس علميه ي معظم  ـ نامه90ي  پيوست شماره
  29/9/65تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

پس از سالم، نظر به اين كه جنابعالي نسبت بـه مـسائل             . افاضاته   آقاي شيخ ابراهيم اميني دامت     والمسلمين  جناب مستطاب حجةاالسالم  
ي  ي مـدارس علميـه      ي الزم و شناخت كافي داريـد، مـستدعي اسـت اداره             س الزمه تجربه  ريزي و تعيين درو     ي علميه و روش برنامه      حوزه

ها را به عهده بگيريد و با اختيارات تام، ضمن            آن  هاي   ي قسمت   ، و بعثت، و نظارت بر همه      )ع(، امام صادق    )ع(، امام باقر    )ص(رسول اكرم   
تر از گذشته و از      هاي درسي و فكري و اخالقي مدارس فوق، از هر جهت كامل             هها، ترتيبي بدهيد تا برنام      آن  تعيين مسؤول براي هر يك از       

  . اهللا تعالي فرجه باشدفقيه عجل هر نظر، مرضي خداوند متعال و حضرت ولي

شاءاهللا با جديت كامل و نظارت دقيق جنابعالي و همكاري فضالي محترم و همـاهنگي طـالب و محـصلين عزيـز و بـا همـاهنگي                             ان
ي قم، محصلين عزيز بتوانند به نحو احسن از امكانات استفاده نمايند و در آينده وجودشـان بـراي اسـالم و        ي علميه   ريت حوزه شوراي مدي 

اهللا تعالي فرجـه واقـع    عصر عجل مسلمين منشأ آثار و بركات كثيره گردد و جنابعالي عنداهللا مأجور و زحمات شما مورد توجه حضرت ولي            
  .حمةاهللا و بركاتهوالسالم عليكم و ر. شود

  حسينعلي منتظري 

  له ي شوراي عالي قضايي در ارتباط با عمل به رهنمود معظم بخشنامه ـ 91ي  پيوست شماره

  21/11/1364تاريخ 
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  ش/ب/64/22شماره 

  تعالي بسمه

  شوراي عالي قضايي، دادگستري جمهوري اسالمي ايران

  ي دادگاه و دادسراهاي انقالب اسالمي بخشنامه به كليه

  العظمي منتظري  اهللا در ارجراي رهنمود حضرت آيت

اموال كـه بـه اسـتناد حكـم         ) استرداد(، شوراي عالي قضايي الزم است احكام مصادره         14/11/1364، مورخ   81ي    بنا به تصويب جلسه   
لي قـم ارسـال شـود و پـس از           شود، بدواً به دادگاه عا      ونهم صادر مي   ي اجراي اصل چهل     العالي يا قانون نحوه     حكومتي حضرت امام مدظله   

  ص. /تنفيذ و تصديق به عدم خطا در تشخيص موضوع، انشاء حكم گردد

  رئيس شوراي عالي قضايي

  موسوي اردبيلي 

وابستگان ي پهلوي و  ي اموال سران سلسله له جهت مصادره له به امام خميني در جهت تبيين برخي ابهامات موجود در حكم معظم ي معظم نامه ـ 92ي  پيوست شماره
  1404الحجه   ذي6ها، مورخه  آن 

  تعالي بسمه

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

ي اموال به دادگاه عـالي قـم         هاي اعدام و مصادره     چه خاطر شريف مستحضر است، حدود سه سال است كه پرونده             چنان پس از سالم،  
  .ين امر، مخصوصاً با وضع قضات ما بسيار الزم و مفيد بوده استشود و ا ارجاع، و پس از تأييد آنان اجرا مي

ها و عمـال و مربـوطين        ي پهلوي و شاخه     تمام اموال منقول و غير منقول سلسله      «: از طرف ديگر، حضرتعالي در اوايل انقالب فرموديد       
د، به نفع مـستمندان و كـارگران و كارمنـدان ضـعيف     ان المال مسلمين اختالس نموده ي غير قانوني از بيت ها، كه در طول مدت سلسله     آن  به  

  :راجع به اين امر حضرتعالي، جهاتي مورد بحث واقع شده» .مصادره شود

شـود، يـا    دهند و به دادگاه عـالي ارجـاع نمـي     ـ آيا اين فرمايش انشاي حكم بوده از حضرتعالي و قضات فقط تشخيص موضوع مي 1
  .شود اً به دادگاه عالي ارجاع ميدستور به قضات براي حكم مصادره و قهر

  .حتّي كدخداي يك ده و اقوامش هم از عمال و مربوطين محسوبند.  ـ عمال و مربوطين مقول به تشكيك است2

  اند، قيد است يا وصف توضيحي؟  المال مسلمين اختالس نموده  ـ از بيت3

در صورتي كه احتياط    . شود  ها به دادگاه عالي ارجاع نمي      صادرهايد و اين قبيل م     و باألخره گفته شده كه حضرتعالي حكم جزمي فرموده        
. كند كه به دادگاه عالي ارجاع شود        ي مفهوم عمال و مربوطين و احتمال توضيحي بودن وصف، اقتضا مي            خصوص با سعه    در اموال مردم، به   

  .و االمر اليكم. مستدعي است نظر شريف را بيان فرماييد كه مورد حاجت است

  منتظري حسينعلي 
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  13/11/64ي اموال به دادگاه عالي قم ـ تاريخ  له به شوراي عالي قضايي در مورد ارجاع احكام اعدام و مصادره ي معظم  ـ نامه93ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  بركاتهم هيأت محترم شوراي عالي قضايي دامت

ا توجه به حرمتي كه در دين مقدس اسالم نسبت به دماء و اموال               پيرو مذاكراتي كه با بعضي از آقايان محترم انجام شد، ب           پس از سالم،  
اي از آقايان قـضات   العالي و با توجه به اين كه عده و اعراض منظور شده و با توجه به لزوم حفظ حرمت اسالم و مقام معظم رهبري مدظله      

يـك از مـا    ا تحت تأثير جو و محيط قرار بگيرند و هـيچ ه عالوه ممكن است در شهرستان ي فقاهت و اجتهاد نيستند و به     محترم داراي مرتبه  
العـالي    معصوم از خطا نيستيم و موارد اشتباه هم مشاهده شده است، الزم است احكام مصادره بر اساس حكم حكومتي حضرت امام مدظله                     

ي قم ارسال شود و پـس از تأييـد دادگـاه            ها به دادگاه عال    ها و اعدام    قانون اساسي نيز مثل ساير مصادره      49و احكام مصادره بر اساس اصل       
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. عالي و تصديق به عدم خطا در تشخيص موضوع، اجرا شود

  1/1406ج/22

  حسينعلي منتظري 

  له به شوراي عالي قضايي در مورد ضرورت رعايت آزادي تجارت ي معظم  ـ نامه94ي  پيوست شماره
  23/2/65تاريخ 

   الرحمن الرحيم بسم اهللا

  بركاتهم شوراي عالي محترم قضايي دامت

ي  ي تجارت اسالمي، هر صاحب متاعي نسبت به اصل فـروش يـا نحـوه    پس از سالم، حضرات توجه دارند كه بر حسب موازين اوليه    
بـازار و شـوق تجـار و        و طبعاً همين امر موجـب رونـق         . فروش يا قيمت جنس خود آزاد است و تجارت بايد با تراضي طرفين واقع شود              

  .ي اجناس فراوان و مختلف خواهد شد عرضه

البته اگر آزادي مطلق تجار موجب ضرر و ). 328، ص 12الوسائل، ج (» .دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض      «): ص(و عن رسول اهللا     
 پـس در امتعـه و اجنـاس غيـر           .اجحاف بر مردم شود، در اين صورت حاكم مسلمين به مقدار رفـع ضـرر و اجحـاف، حـق دخالـت دارد                      

ي ضروريه و مورد نياز جامعـه، بـه مقـدار ضـرورت و رفـع ضـرر و        ي جامعه، دخالت حكومت اصالً روا نيست و نسبت به امتعه        ضروريه
و اگر  . كند، بدون تعيين قيمت     ي اول، حاكم فقط از اصل احتكار منع مي          در مرحله ). الضرورات تتقدر بقدرها  . (اجحاف، دخالت جايز است   

و . كند، با رعايت مـصلحت طـرفين        كند و اگر مؤثر نشد، حاكم نرخ تعيين مي          صاحب متاع در قيمت اجحاف كرد، او را از اجحاف منع مي           
  .فروشد ي مصلحت طرفين و عدم تضرر مالك، متاع را مي اگر طرف از فروش ابا كرد، خود حاكم از باب واليت به نرخ عادله با مالحظه

 و اگـر فرضـا تعزيـر    .شود، به مقدار ضرورت و لـزوم  ي اول نصيحت، و بعد توبيخ، و بعد تعزير بدني مي ر مرحله و شخص متخلف د   
ولـي  . رسد، علـي قـدر ضـرورت        بدني مؤثر نباشد و تعزير مالي و جريمه در ردع او و ارتداع ديگران مؤثرتر باشد، نوبت به تعزير مالي مي                    

عالوه احكام صادره نوعاً يكنواخت و        شود و به    ي انقالب، از اين موازين در مراحل مختلفه تخطي مي         ها  شود در بعضي از دادگاه      مشاهده مي 
ها خود سبب كمبود اجناس مورد نياز هم شـده اسـت و قهـراً مـن و شـما نيـز از                    ها و تندروي    بسا بعضي محدوديت    هماهنگ نيست و چه   

. لو سعرت لنا سعراً فان االسعار تزيد و تـنقص         ): ص(قيل النبي   «: ففي الحديث . ستيمبهره ني   ها بي   عواقب و گناه تخلفات و اشتباهات دادگاه      
و فـي  . 318، ص12الوسـائل، ج (» .ما كنت اللقي اهللا ببدعه لم يحدث الي فيها شيئا، فدعوا عبـاد اهللا يأكـل بعـضهم مـن بعـض         ): ص(فقال  

آنـي الرجـوا ان افـارقكم و        «): ص(اهللا فقـال     فقالوا لو ومت يا رسول    ) ص(غال السعر علي عهد رسول اهللا       : سعيد قال  الحديث ايضاً عن ابي   
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قـال النـاس يـا    : و في الحديث ايضاً، عن انس بن مالك قـال ) 2201، التجارات، الحديث  2ماجه، ج  ابن(» .يايطلبني احد منكم بمظلمه ظلمته    
القابض الباسط الرازق، و اني الرجوان القي اهللا و لـيس احـد مـنكم               إنّ اهللا هو المسعر     ): ص(رسول اهللا غال السعر فسعر لنا، فقال رسول اهللا          

، و نحـوه  16، ص3 و احمد في المـسند ج      2200، الحديث   244، ص 2ماجه في السنن، ج    رواه ابوداود و ابن   (» .يطالبني بمظلمه في دم او مال     
العـالي   و حضرت امام خمينـي مدظلـه  . الشيعه و السنهو االخبار في هذا الباب كثيرة جداً من طرق   ) 14897عبدالرزاق في المصنف الحديث     

و يجبر المحتكر عـن البيـه و اليعـين عليـه الـسعر علـي                «: اند اند و بعد فرموده    احتكار محرم را منحصر در غالت اربع و روغن زيتون كرده          
» .دم تعيينه يعين الحاكم بمـا يـري المـصلحه         االحوط بل له أين يبيع بما شاء اال اذا اجحف، فيجبر علي النزول من دون تسعير عليه، و مع ع                   

  )502، ص1تحريرالوسيله، ج(

ها و در تخلفات اعـالم شـود، و      هاي انقالب، اوالً لزوم رعايت مراتب ضرورت در دخالت          اي به دادگاه   بنابراين الزم است طي بخشنامه    
يش از يكصد هزار تومان براي بررسي مجدد به دادگـاه عـالي             ي ب  ي نقدي ضرورت پيدا كرد، جريمه      ثانياً دستور داده شود اگر فرضاً جريمه      

وفقكـم اهللا تعلـي لمرضـاته و    . فان االحتياط طريق النجاه و حرمه مال المؤمن كحرمه دمـه . قم ارجاع شود تا مبادا حقي از كسي ضايع شود         
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. جعل سعيكم مشكوراً

  1406 رمضان المبارك 3

  لي منتظري حسينع

ها به دادگاه عالي قم، مورخه  له به شوراي عالي قضايي در مورد سفارش به رعايت احتياط در دماء و اموال مسلمين و ارجاع پرونده ي معظم  ـ نامه95ي  پيوست شماره
17/4/67  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاتهم حضرات علماي اعالم شوراي عالي قضايي دامت

باشند و عالوه، بـسا ممكـن اسـت بعـضي از      ي اجتهاد مي چه توجه داريد، بسياري از قضات ما فاقد مرتبه  چنانيت،پس از سالم و تح    
آنان در مواردي تحت تأثير جو و محيط واقع شوند و احتياط در دماء و اموال مسلمين، از اهم واجبات است كه رعايت آن بيش از همـه از              

العالي تشكيل شد و بنا شد احكـام اعـدام و     اين اساس، دادگاه عالي قم با نظر حضرت امام مدظله          وظايف شوراي محترم قضايي است و بر      
  .هاي بيش از يك ميليون ريال، به شعب دادگاه عالي قم ارسال، و پس از تأييد دادگاه عالي اجرا شود ي اموال و جريمه مصادره

شود كـه الزم اسـت شـوراي عـالي      لذا يادآور مي  . شود  ه عالي قم ارجاع نمي    شود اخيراً بعضي از احكام مذكوره به دادگا         ولي شنيده مي  
قضايي، رعايتاً لحرمه الدماء و االموال، دستور اكيد دهد كما في السابق، احكام مذكوره، بالاستثناء، به دادگاه عالي قم ارجاع و پس از تأييـد                         

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. نمايم  بزرگ مسألت ميدر خاتمه، سالمت و توفيق آقايان محترم را از خداي. اجرا شود

  1408القعده   ذي23

  حسينعلي منتظري 

  24/4/65هاي كشور، مورخه  ها و زندان  ـ تعيين نماينده براي بررسي اوضاع دادستاني96ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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پس از سالم، چون جنابعـالي بـا        . افاضاتهم  آبادي، دامت   تظري انصاري نجف  جناب مستطاب، حجةاالسالم آقاي حاج شيخ حسينعلي من       
باشـيد، مقتـضي اسـت كمـا فـي الـسابق، از               ايد و مورد اعتماد اينجانب نيز مـي        اي آشنا شده   هاي كشور تا اندازه     ها و زندان   اوضاع دادستاني 

هـا و    نـاكرده در بـازجويي     چـه خـداي     دير از افراد خـدمتگزار، چنـان      هاي كشور متناوباً بازديد كنيد و ضمن تشكر و تق           ها و زندان   دادستاني
هاي آنان با اموري كه مخالف موازين شرع مبين و يا مقررات جمهوري اسـالمي و يـا اخـالق                     يبرخورد با متهمين و يا زندانيان و يا مالقات        

ندانيان و برخورد صحيح و انساني با آنان سفارش كنيـد           المقدور نسبت به رفاه ز      اسالمي است مواجه شديد، به متصديان تذكر دهيد و حتّي         
هاي مشروع آنـان را      و در ارشاد و راهنمايي و نصيحت زندانيان و پاسخ دادن به مشكالت ديني و يا سياسي آنان كوشش فرماييد و خواسته                     

  .به اينجانب برسانيد

والسالم عليكم و   . فرمايند  با جنابعالي از هيچ نحو همكاري دريغ نمي       ها   ها و بازجوها و متصديان زندان      شاءاهللا آقايان محترم دادستان     ان
  .رحمةاهللا و بركاته

  حسينعلي منتظري 

  ها به امام خميني پيرامون برخي از مشكالت زندانيان العظمي منتظري در زندان اهللا گزارش يكي از نمايندگان آيت ـ 97ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي ظله العظمي امام خميني دام اهللا  نائب االما و امام االمه و قائدها االعظم حضرت آيتمحضر مبارك

ها از لحاظ رفتـار و   اهللا، مبني بر بازديد بعضي زندان     العظمي منتظري حفظه    اهللا  مقام رهبري، آيت    پس از ابالغ سالم، حسب امر مطاع قائم       
 آنـان،  هـاي  ها و گوش دادن به صحبت و خورد و خوراك ايشان و به طور كلي سركشي به زندانها با زندانيان      گفتار مسؤولين محترم زندان   

هـاي مركـز اسـتان يـزد، شـهر بابـك، سـيرجان،               گـاه  ها و بازداشت     حقير با بعضي از آقايان مورد اعتماد ايشان به زندان          21/8/66در تاريخ   
اهللا   چـون آيـت   .  كرديم و نتيجه را به طور خالصه به اطالع ايشان رسـانديم            بندرعباس، جيرفت، و باألخره زندان شهرستان بيرجند سركشي       

با توجه به   . بقائه مايل بودند كه به عرض حضرتعالي برسد، ولو مستحضر هستيد، با عرض معذرت مزاحم وقت شريفتان شديم                  منتظري دام 
گوييد نسبت به مسؤولين محترم خالف واقـع          چه مي   ويد، آن ناكرده خالف ديگري مرتكب نش     شد كه خداي    اين كه به زندانيان تذكر داده مي      

ي كـف دسـت مـوي        و دروغ نباشد كه در اين صورت خود تعزير دارد، در عين حال تعدادي از زندانيان ايراني و غير ايراني كه بـه انـدازه                        
شد، و زني كـه اهـل مـشهد بـود              ديده مي  ها بود   آن  سرشان ريخته و دست و پا و انگشت شكسته و دندان كنده و كساني كه آثاري بر بدن                   

هـا   كردند كه آنان را زدند تا فوت كردند و اين گفت در ماه رمضان امسال دستگير شده و او را زدند تا سقط كرده و دو مورد هم ادعا مي             مي
ن با كابـل بـرق و لگـد و سـوزاندن بـا              مانده بر اثر زد    باقيگفتند آثار     شد كه مي    در بين زندانيان عادي بندرعباس، سيرجان، و غيره ديده مي         

  .گفت با چوب گازوئيلي عورتش را سوزاندند فندك و به ماشين بستن و سوزاندن با نفت و گازوئيل است و يكي از زندانيان مي

ا گيري آن، مشخصات خـود ر      ي پزشكي جزو پرونده است و بعضي هم براي اثبات و پي            كردند مدارك تأييدشده    ضمناً، بعضي ادعا مي   
  .ذكر نمودند

  محمود محمدي يزدي

  22/2/1365 ـ ترميم اعضاي هيأت عفو زندانيان به نمايندگي از سوي امام خميني، مورخه 98ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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  افاضاته والمسلمين آقاي حاج سيد محمد بجنوردي، عضو محترم شوراي عالي قضايي دامت جناب مستطاب حجةاالسالم

العالي به اينجانـب، مقتـضي        اي آن از طرف حضرت امام مدظله       ي عفو زندانيان مستحق عفو و احاله        از سالم، نظر به اهميت مسأله     پس  
شـكر اهللا سـعي     . له، با آقايان محترم هيأت عفـو همكـاري فرماييـد            است جنابعالي به عنوان عضويت در هيأت عفو منصوب از طرف معظم           

  .الجميع

   منتظري  ـ حسينعلي22/2/65

  له كه براي وقت ديدار با امام خميني نوشته بودند  ـ يادداشت معظم99ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

 .ها و انتقادات من در رابطه با مسائل كشور و دولت و امور اقتصادي راجع به صحبت .1

 .كيفيت شالق تعزيربسا صالح نباشد؛ حتّي مثالً  كنند كه چه در بسياري از امور جزئيه از حضرتعالي خرج مي .2

ي مدرسين قم و روحانيت مبارز تهران و غيـرهم و خـط و خطـوط                  راجع به اختالف عميق مسؤولين محترم كشور و جامعه         .3
هـا و راديوهـاي خـارج هـم      هاي جنگ و روزنامـه  اين اختالفات و خطوط تا به اعماق جبهه . مختلف كشور فكري بايد كرد    

اي، موسـوي     اي متشكل از آقايان حاج احمد آقا، هاشمي رفـسنجاني، خامنـه            د جلسه رس  عجالتا به نظر مي   . كشيده شده است  
اردبيلي، جنتي، مهدوي كني، رباني، ابطحي كاشاني، مشكيني يا فاضل يا اميني، تـشكيل شـود، بلكـه در آن جلـسه تفـاهمي                        

 .حاصل شود

 ي جمعه ي ائمه راجع به وضع فعلي حزب و مسأله .4

 راجع به تبليغات .5

) حجةاالسالم حاج شيخ حسن(ي قم توسط آقاي صانعي       ي علميه   ز علما و فضال و مدرسين واقعي معروف حوزه        جاست ا   به .6
 .جويي شود و اين امر چند ماه يك بار بر حسب مراتب تكرار شود مقال تفقد و دل

 .موضوع دختر دكتر نفيسي و نظاير آن .7

ها نسبت به روحانيين و علما بسيار زياد شـده اسـت و علـت                يكج نارضايتي بيش از اندازه شده و دهن      . الرائد اليكذب اهله   .8
هـاي آنـان و خرابـي اوضـاع اقتـصادي و تبعيـضات نـاروا و                  كاري هاي مختلفه و كم    تراشي عمده، وضع بد ادارات و اشكال     

و دو نرخـي    ها و روشن نبودن تكليف در مسائل مهم اقتصادي از قبيل تـورم               بازي ها و حاكميت روابط و رفاقت      سوءاستفاده
هـا و محـصوالت      فاحش اغلب اجناس و مالكيت زمين و سرمايه و حقوق كارگر و حدود اختيارات دولت در كنترل قيمـت                  

تناسب و    هاي سنگين بي   ها نسبت به واردات و صادرات و ماليات        تراشي ها و امور مربوط به عرضه و تقاضا و اشكال          كارخانه
و از طـرف ديگـر،   . باشـد  سـوز مـي   دار و منزوي كردن افراد عاقـل و دل  يا تند و عقده   سپردن بعضي كارها به افراد غير وارد        

متأسفانه شوراي نگهبان و مجلس و دولت و شوراي عالي قضايي گرفتار ضعف و عدم قاطعيت و خـط و خطـوط متنـاقض            
ي چهارگانه، بسا سـعي در     اباشند و با اين حال، توفيق آنان در رفع مشكالت موجود مشكل است و به جاي هماهنگي قو                   مي

 .شود تخريب و خنثي كردن عمل ديگران مي

نظران متعهـد و متخـصص در مـسائل           اي قوي از صاحب    رسد با قطع نظر از تركيب فعلي دولت و مسؤولين، لجنه            به نظر مي   .9
 شود تا بنـشينند     سياسي و اقتصادي، اعم از روحاني و غير روحاني، بدون سروصدا و تبليغات تشكيل شود و به آنان تكليف                  
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و مسائل مورد نظر را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهند تا شايد براي درازمدت طرحي اساسي ارائه شود و يا مجلـس                         
هاي متناسب، بدون تشريفات، به عنوان مشاور دعـوت كنـد تـا         نظران متخصص در رشته     هاي مختلفه از صاحب    در كميسيون 

چون خود نمايندگان متأسفانه نوعاً     . ي صحيح و قابل اجرا ارائه دهند        مشكالت طرح و برنامه   ها بتوانند در مسائل و       كميسيون
 .تخصص ندارند و اين نياز به دستور حضرتعالي دارد

رسد تا مشكالت سپاه حل اساسي نشود، پيشرفت نظـامي در       ي كشور است و به نظر مي        ترين مسأله   ي جنگ هنوز مهم     مسأله .10
ي معنوي سپاه و افزايش روزافزون استعفاها و  ي جاذبه العاده در اين رابطه، بايد علل كم شدن فوق     . بودها ميسر نخواهد     جبهه

هـا بـر يكـديگر سـبقت         ها براي رفتن بـه جبهـه        در سپاهي كه عشق و ايمان حاكم بود و بچه         . تمردها و فرارها بررسي شود    
هاي ناروا و انگ زدن بـه افـراد و عـزل و     غير اسالمي و تهمتفساد اخالق و برخوردهاي    . گرفتند، وضع جداً تغيير كرده      مي

ي سپاه و حتّي فرماندهان، جـز         بازي و مالحظات گروهي بسيار شايع شده، اعتماد و ايمان توده           مالك و رفاقت    هاي بي  نصب
 ندارند و وقتي كه بنا      به فرماندهان باال، كاهش يافته و فرماندهي سپاه و نمايندگي حضرت امام مدظله، تسلط معنوي بر سپاه                

شود و تأييـد بافـت فعلـي، جـز تـسكين موقـت                ي جنگ حل نمي     باشد به هر دليلي به فرماندهي ايمان نداشته باشند، مسأله         
اي ندارد و متأسفانه مسائل داخلي سپاه به راديوهاي بيگانه و منافقين نيز رسيده و مـورد تجزيـه و تحليـل آنـان قـرار                            نتيجه

هاي زيادي كـه     ها تخصص ندارند، با گرفتاري     اي نيز عالوه بر اين كه در مسائل جنگ و جبهه            شمي و خامنه  گرفته، آقايان ها  
اساس هـم بـه آنـان داده     هاي دروغ و بي ي جنگ و نيروها را حل كنند و حتّي گاهي گزارش          توانند مسائل پيچيده    دارند، نمي 

هـاي خـوبي كـه در اثـر همـين            گذارنـد و چـه فرصـت         آنـان نمـي    ها را در اختيار    شود و حقايق تلخ داخل سپاه و جبهه         مي
نظـران متعهـدي كـه كارشـان فقـط بررسـي مـسائل و                 شوراي جنگ بايد از صـاحب     . رود  ها از دست رفته و مي      كاري اهمال

 .ريزي براي آن باشد تشكيل گردد و سپس ارتش و سپاه و بسيج، با هماهنگي مجري باشند مشكالت جنگ و طرح و برنامه

كند، خالي كردن شـهرها از        العاده ايجاد كرده و عالوه بر اين كه دردي از جنگ دوا نمي               اخير سپاه نارضايتي فوق    مناً، طرح ض
  .ها به طرح براندازي سپاه معروف شده ها و افراد فاسد شده و در صحبت سپاه، موجب تجري گروه

  . مملكت نوشته بودندله كه براي ديدار با سران  ـ يادداشت معظم100ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

 .ها است ها كه نوعاً مربوط به امور اقتصادي و تبعيضات و دونرخي ي نارضايتي مسأله .1

ي   خصوص در مسائلي كه مستقيماً با مردم ارتباط دارد؛ مانند وزارت بهـداري و درمـان و دارو، مـسأله                     ها، به  ضعف مديريت  .2
 .برق و امكاناتشهري و امتناع از دادن سند و آب و  زمين

بازي و انقالب اداري تا حال در حد شـعار           اعتنايي و توهين به مردم و شيوع رشوه و پارتي           كاري در ادارات و بي     ي كم   مسأله .3
 .بوده

ها و خطـر يـك    ها و بيمارستان  سوء نسبت به روحانيت و برخوردهاي منفي در ادارات و اتوبوس  تهاي زياد و تبليغا    بدبيني .4
 .ليه روحانيت به طور كليقيام همگاني ع

 .ها و شعارهاي تند غير واقع كه از مردم احساس امنيت مالي و آبرويي را گرفته و همه را به وحشت انداخته ي مصادره مسأله .5

 هاي خارج مثل فلسطين  ها و برخورد اطالعات حتّي با نهضت ي اطالعات و زنداني مسأله .6

 .ها را گرفتن نهضت آزادي و به طور كلي، جلوي آزاديها و سپاه و حمالت به مجالس  تندروي كميته .7
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 .ها ي موقوفات شما تهران و نارمك و امثال اين مسأله .8

 .لزوم ارتباط تدريجي با ملت مصر، ولو از طريق بازرگاني .9

 .ي ارتباط با فرانسه، مخصوصاً نسبت به صنايع نظامي مسأله .10

هـاي مختلـف، از       نفر افراد متخـصص در رشـته       15 الي   10زم است   ي مسائل كشور و در اين رابطه ال         فكر اساسي براي همه    .11
هـا باشـند، دعـوت شـوند و بـدون       آن خوان هـم در   سياست و اقتصاد و فنون نظامي كه شاغل هم نباشند و چند نفر مخالف      

 .تبليغات و شناساندن آنان، خطوط كلي سياست كشور را تنظيم كنند

 .دهند  امام كارهايي را انجام ميي شوراي مديريت حوزه كه به اتكاي مسأله .12

 هاي سازمان ملل محكوم كردن .13

   ـ يادداشت براي تذكر به مسؤولين در جلسات خصوصي با آنان، در ارتباط با مسائل جنگ و ديگر مسائل كشور101ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

اي مخصوص اين امر تـشكيل گـردد و          كميتههاي دولتي و انقالبي جداً تعقيب شود و          سازمانها و    جويي در ارگان   بايد صرفه  .1
 .هاي صدا و سيما، متوالياً مطرح شود در برنامه

تـر پزشـكان كـشور را         پزشكي در مجلس، همزمان با اعتصاب پزشكان عجلـه شـده و بـيش              ي نظام   اليحهظاهراً در تصويب     .2
هـاي آنـان      نكات مثبتـي كـه در خواسـته        جاست با نمايندگان آنان مذاكره شود و با طرح بعضي از            لذا به . ناراضي كرده است  

 .المقدور نظر آنان تأمين گردد وجود دارد، از طريق شوراي نگهبان حتّي

رسد در برخورد با پزشكان تندروي شد و قهراً منجر به كتك زدن آنان در بعضي شهرها و تظاهرات و شـعارهاي                        به نظر مي   .3
در صورتي كه هيچ . برداري كردند  و ضد انقالب خارجي نيز زياد بهرههاي جهاني رسيد تند عليه آنان شد و مسأله به سازمان    

ضرورتي در كار نبود و اآلن هم بايد هرچه زودتر، با صفا و كدخدامنشي، مسأله را حل نمود و زندانيان آنان را آزاد نمـود و                          
 .هاي آنان را به دانشگاه برگرداند اخراجي

ي پزشكي و استاد و تدريس،  مسأله. كلي از بين رفت د و پزشكان خارج از كشور به      با اين برخورد تند، اعتبار دعوت از اساتي        .4
 .شود، نبايد با دندان باز كرد شود و گرهي كه با دست باز مي مسائل ظريفي است و با تندروي و خشونت حل نمي

ختلـف بـراي جـذب نيـرو و         هـاي م    اي جديد بـا نـام      اي از طرف آقاي محسن رضايي شورا و كميته         اين كه هر روز به بهانه      .5
هاي مسؤول همان اهداف از قبيـل بـسيج و سـتاد              ي بزرگي به اعتبار نهادها و سازمان       شود، ضربه   هاي مردمي اعالم مي     كمك

چـرا از طريـق همـان نهادهـا اهـداف           . شوند  شود و مردم گرفتار ابهام و ترديد مي         هاي مردمي زده مي     جذب و هدايت كمك   
 شود؟ تعقيب نمي

ناكرده موفق نشديم، در سال      اگر خداي . ي اين كه امسال سال آخر جنگ است و سال پيروزي است، صحيح نيست             اصرار رو  .6
 كنند؟ آينده به مردم چه خواهيم گفت و آيا مردم در صداقت مسؤولين ترديد نمي

طلب و صدام را طالـب       جنگ ما را در دنيا      ،ي جنگ بوده است، در اثر انقطاع ما از مجامع جهاني           كننده با اين كه صدام شروع     .7
اند و اين امر در اثر انقطاع ما         زده كرده  ي ما وحشت    ها عمالً همسايگان ما را از ناحيه       كنند و ابرقدرت    صلح معرفي كرده و مي    

اي  هاي نظامي برقرار بود، در پاريس كميتـه         م كه در جنگ ويتنام، با اين كه بين طرفين جنگ و فعاليت            ي همه به ياد دار    .است
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باألخره الزم است در كنار فعاليت نظامي، فعاليت سياسي نيز . شد اي مذاكره دائماً برقرار بود و اخبار آن در دنيا منعكس مي   بر
تر فكر كرد و مقدمات آن، عاقالنه فراهم شود و اين امـر بـا تعقيـب جنـگ، منافـات                    بايد روي اين موضوع بيش    . انجام شود 

 .ندارد

تر مورد توجه قرار گيرد و قرارگاه رمضان تا حال كاري از              ق و بسيج نيروهاي عراقي بايد بيش      ي فعاليت در داخل عرا      مسأله .8
 .ي بزرگي هم خورده است پيش نبرده و اخيراً متأسفانه ضربه

ي اول، بايد مسؤول متخـصص ايـن قـسمت،            در درجه . ها و مراكز صنعتي مهم، بايد فكر اساسي كرد         براي پدافند از كارخانه    .9
اصالً ارتشيان شايد حساسيتي هـم نـسبت بـه دخالـت            . ي امور روحاني باشد     الزم نيست مصدر همه   .  و تعيين شود   شناسايي

 .روحانيين داشته باشند

. ي امكانـات زيـادي كـه دارد، بايـد بـراي آن فكـري كـرد                  با همه . شود  صنايع نظامي ارتش، كما هو حقه، از آن استفاده نمي          .10
 .شود شود، هضم مقررات خشك و استعماري آن مي جا مي  كه هر كس وارد آنمتأسفانه سيستم آن به نحوي است

  .گرديد له تشكيل مي  ـ يادداشت براي صحبت و تذكر در جلسات سران، كه هر چند مدت يك بار در حضور معظم102ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  :تذكرات

ي به طرف روستاها و مراكز توليد و كار متوجه شود و از ها و امكانات رفاهي و بهداشتي و عمراني و فرهنگ الزم است كمك .1
ها كاسته شود و بلكه       خصوص سوبسيد در امور غير ضروري، امثال آهن و تلويزيون و اتومبيل و نحو اين                امكانات شهري، به  

صرفه  به ي مقرون تدريج ماندن در روستاها و مراكز توليد و دست زدن به كارهاي توليد              به نحوي كه به   . تدريج حذف گردد   به
 .ي شهرها كم شود شود و جاذبه

تدريج بايد سياست دولت به طرف حذف سوبسيد منعطـف شـود و فقـط بـراي كارمنـدان و كـارگران            اصالً به طور كلي، به     .2
 .دولت امكاناتي فراهم گردد

آنان داده شود،      پولي به    ي سعي شود مازاد توليدات كشاورزان و توليدكنندگان ديگر، به قيمت خوب خريداري شود و جايزه               .3
ها را متزلزل    دهد و اگر بفروشند، وضع بازار و نرخ         گرايي را در روستاها رواج مي      زيرا دادن جنس به آنان، مصرف     . نه اجناس 

 .كنند مي

ي آب و وسايل كشاورزي و اصالح زمين و ايجاد امكانات باشد، نه به صورت پول                 قرض دادن به كشاورزان به صورت تهيه       .4
 .ن به آنانداد

 و دامداري بايد هرچه زودتر به نحوي حـل          يي كشاورز   ي توسعه   باني و حفظ مراتع، با مسأله      ناهماهنگي و تضاد بين جنگل     .5
 .شود

بـر  . دهـد   ي نداشتن علوفه و حفظ مراتع، سياست غلطي است و بوي اسـتعمار مـي               سياست كشتن گوسفندهاي ماده به بهانه      .6
 .ه بهتر است از وارد كردن گوشتفرض الزم باشد، وارد كردن علوف
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هـا و    مـثالً از بودجـه و امكانـات بيمارسـتان         . ها رعايـت شـود     ها و مؤسسات، بايد اولويت     ي وزارتخانه  در كم كردن بودجه    .7
ها كم كـردن، صـحيح نيـست و           ي دانشگاه  ها و زندانيان و از بودجه       ي زندان  ها و دارو و وسايل پزشكي و از بودجه         درمانگاه
 .ها جبران كرد ها را از راه زياد كردن قيمت امثال آهن و تلويزيون و اتومبيل و يخچال و امثال اين ت كمبود اينممكن اس

ها آزاد باشـند، مگـر    المنفعه و ساير شغل  تأسيسات و كارخانجات عامدالزم است مردم در تجارت و زراعت و صنايع و ايجا       .8
دولت، دولت اسـت؛ نـه بازرگـان و يـا     . ي دولت  وديت باشد، مگر با اجازه    نه اين كه اصل بر منع و محد       . در موارد ضرورت  

 .دار كشاورز و يا كارخانه

هاي خود را بررسي كند و توجه داشته باشد كه مـأمورين و مـسؤولين جـزء،                  دولت بايد حسن اجراي دستورات و بخشنامه       .9
 .دستورات را متوقف و خنثي نكنند

مثالً چه لزومـي دارد كـه       . يم بگيرد و براي هر امر جزئي نخواهد به مجلس مراجعه كند           االمكان مستقالً تصم   دولت بايد حتي   .10
 المنفعه و ضروري، به مجلس مراجعه شود؟ هاي عام ي كارخانه براي وارد كردن مواد اوليه

افزايد،  ن دولت ميبگيرا وپاگير كه كارها را متوقف يا كند، و مردم را ناراضي و بر حقوق          الزم است از قوانين و مقررات دست       .11
 .جداً كاسته شود

هـا   آن ي مسكوني، به هر علتي انجام شده، باألخره بايـد بـراي آب و بـرق و سـند مالكيـت              شده ها و منازل ساخته    براي خانه  .12
 .ها را برطرف كرد فكري كرد و نارضايي

هـا   و در عـزل . شخصي و گروهـي ها بايد لياقت اشخاص و ضوابط عقلي و شرعي مالك باشد، نه روابط             ها و نصب   در عزل  .13
 .بايد حيثيت اشخاص حفظ شود و با مقدمه انجام گردد

ي   بايد به وسـيله   . شود  اي ندارد و چيزي عايد مستضعفين نمي       بنياد مستضعفين با وضع فعلي جز ضرر و زيان و بدبيني نتيجه            .14
 .ها و مراكز آموزشي و بهداشتي افزود ها بر دانشگاه آن فروختن رقبات 

 .هاي مختلف مجلس تماس داشته باشند تر با كميسيون وزير و وزرا بايد بيش نخستآقاي  .15

هاي مختلف تخصص دارند، براي تنظيم       شتهرسوز و غير شاغل، كه در        طرف و مورد اعتماد و دل       جاست هيأتي از افراد بي      به .16
ل شـود و نظريـات نهـايي آنـان بـه      خطوط سياسي و اقتصادي و نظامي و فرهنگي كشور، بدون نام و نشان و تبليغات تشكي     

 .هيأت دولت گزارش شود

تري داده شود و از مخترعين در اين قسمت استفاده شود تـا هرچـه زودتـر از ايـن جهـت                بايد به صنايع نظامي اهميت بيش      .17
 .خودكفا شويم

هـاي علمـي و فنـي        ي كتـاب    هاي مفيـد و ترجمـه      سعي شود از دانشمندان و نويسندگان و مغزهاي متفكر زندانيان در طرح            .18
انـد و قابـل      ي جذب مغزهاي فراري كه به توهم فـرار كـرده            تدريج جذب شوند و همچنين زمينه       استفاده شود و قهراً آنان به     

 . فراهم شودجذب هستند،

بنابراين بايد سياست كلي كـشور  . خاصيتي شده و از طرفي وجود آن ضرورت دارد       ي مصرف زيادش ارگان كم      ارتش با همه   .19
 تصفيه و نوسازي ارتش، و انسجام نيروهاي خوب و متعهد آن منعطف شود و چـون وجـود دو نيـروي مـستقل و                         طرفبه  

لو كـان فيهمـا الهـه االّ اهللا       «مجهز مقتدر ممكن است در آينده به ضرر كشور باشد، چون باألخره دوئيت موجب تضاد است،                 
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مرزها به آن محول شود و بسيج نيز نيرويي پـشتيبان و احتيـاط   تدريج ارتش تصفيه و مجهز شود و حفظ   ، لذا بايد به   »لفسدتا
 .باشد و سپاه نيز به حسب قانون اساسي براي حفظ انقالب به داخل كشور برگردد

هـاي  روتـدريج ني    تدريج از مؤسسات تكراري كه جز مصرف زياد و ايجاد تضاد ثمري ندارد، كاسته بـشود و مـثالً بـه                      بايد به  .20
. تر متوجه مرزهـا شـوند   ها بيش باني، و شهرباني تصفيه شود و كميته حذف گردد و فعالً نيز كميته  ها جذب شهر   خوب كميته 

 .ي نيروهاي متعهد ندارد زيرا جلوگيري از مواد مخدر، راهي جز بستن محكم مرزهاي زميني به وسيله

 .ر بين نباشدسطح شود و اختالف فاحش د هاي مختلف هم تدريج حقوق كارمندان در وزارتخانه بايد به .21

هـاي    هـا و شخـصيت     هاي گروهي، در انتقاداتشان بايد رعايت ادب كننـد و بعـضي از ارگـان               ها و رسانه    مسؤولين و روزنامه   .22
هـا پخـش      ها خواهد شد و اصالً چرا هر چيزي بايد در روزنامـه             خدمتگزار را زير سؤال نبرند كه بسا موجب فرار شخصيت         

 شود؟

اي ديگر و جز عـدم ثبـات وضـع         جا براي عده    اي و توقعات بي    خالي كه جز دلسردي براي عده     تدريج از شعارهاي تو     بايد به  .23
 .اي ندارد، كاسته شود كشور نتيجه

تر از حـال ناراضـي و از صـحنه خـارج، و               باشند و اگر زود نجنبيم، ملت بيش        ي انقالب و كشور ملت مي      و باألخره، سرمايه   .24
 .آيد قهراً ضد انقالب به صحنه مي

ي جنگ و حل آن را در رأس مـسائل قـرار داد و بـراي فرمانـدهي واحـد و قـوي و طـرح اساسـي و           بايد مسأله اتمه،در خ  .25
 .امكانات آن فكر اساسي كرد

   ـ يادداشت براي تذكر به مقامات قضايي در ديدار خصوصي با آنان103ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

 . تقسيم شود و هر رشته به شخصي متناسب با موقعيت او محول شدالسابق كارها بين اعضاي شوراي عالي قضايي كمافي .1

ي عاقالنه و خداپسندانه نسبت به دادسراها، و مسؤول قضات يك بررسي دقيـق               مسؤول دادسراها يك بررسي دقيق و تصفيه       .2
ي قـضات و     جعـه و عاقالنه و خداپسندانه نسبت به قضات انجام دهد و اگر فرضاً تقسيم كار انجام نشد، مرجعـي بـراي مرا                    

 ...چون تقاضا در اين جهت. ها تعيين شود دادستان

بلكه با وسعت نظـر و گذشـت مـالك اسـتخدام            . هاي ذهني شخصي مالك نباشد     در جذب و حفظ افراد برخوردها و سابقه        .3
قاطعنـد، در   ارزش كار و قاطعيت طرف و عقل و تدبير او باشد و از باب مثال، از آقايان رمضاني و مظاهري كـه پركارنـد و                          

بـر فـرض روزي   . اي ديگر هم خواهد شد هاي مناسب استفاده شود و نگذارند استعفا دهند كه قهراً سبب دلسردي عده  پست
 .نظر شود جاست صرف چيزي گفته باشند، به

و تقـل معـه     ثم اكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل مايزيل علته            «: فرمايش حضرت اميرالمؤمنين به مالك اشتر كه فرمودند        .4
مورد توجه واقع شود و خالصه، استقالل مـالي  » .حاجته الي الناس و اعطه من المنزله لديك ما اليطمع فيه غيره من خاصتك          

 .و سياسي قاضي خوب تأمين شود

 اعتبـار و مـردم را دلـسرد         اعضاي محترم شورا، از شعارهاي خالي و تحت تأثير جو و بسا با يكديگر متضاد، كه شورا را بـي                    .5
 .كند، پرهيز كنند مي
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 .دادگاه عالي قم هم توجيه و هم تأييد شود .6

 .به طور كلي اگر ثابت شد حكمي بر خالف واقع شده، به هر نحو، محترمانه ابطال شود تا حقي ضايع نگردد .7

 سـبب اقـوي از      ي باال كـه    المقدور غير از قاتلين و سران رده        تري انجام شود و حتّي      ها دقت بيش   ها و مصادره   نسبت به اعدام   .8
 .مباشر يا مفسد محسوبند، اعدام نشوند

ي كادرها انجام شود و افراد تند غير متعادل، محترمانـه تـصفيه شـوند و كمبودهـا                   ها يك بررسي دقيق و تصفيه       در امر زندان   .9
 .برطرف شود

نفر افراد متدين و قاطع، مـسؤول  ها در مورد مصادره يا رفع توقيف اموال، قاطعانه اجرا شود و چند        احكام دادسراها و دادگاه    .10
شـود و همچنـين    اعتبار خواهد شد و حقوق مردم نيز تضييع مـي  ارزش و دستگاه قضايي بي ها بي وگرنه حكم. اين كار شوند  

 .احكام هيأت پنج نفري نسبت به كارشان

 از تـاريخ صـدور حكـم،     اند، رسـيدگي و    ديوان عدالت اداري در مورد برگشت كاركنان ادارات كه مرتكب جرم مهمي نشده             .11
 .اي به تصويب برسد ي واحده حقوق آنان پرداخت گردد و براي اين جهت، ماده

 .هاي عفو شامل آنان هم بشود مدت تبعيد معتادان به جزيره تعيين شود و بخشنامه .12

. ضات مناسب باشند  رسد آقاي رمضاني براي دادستاني انقالب تهران و آقاي مظاهري، دادياري دادسراي انتظامي ق               به نظر مي   .13
 .باشند چون هر دو قاطع و اهل برخورد با متخلفين مي

 .نمايم تر آقايان را براي اصالح اساسي تشكيالت قضايي از خداي بزرگ مسألت مي  توفيق بيشدر خاتمه، .14

 .ايد فكر اساسي كردب. ها و فرستادن به جزيره، موفق نبوده ها و زندان راجع به مواد مخدر كارهايي كه تا حال شده، از اعدام .15

 .هيأت شناسايي و جذب قاضي و دادستان در قم و مشهد تأسيس شود و طالب و فضال جذب دستگاه قضايي شوند .16

ها و    هاي عدل و انصاف در مناطق كوچك و استفاده از علماي شهرستان            ي قاضي سيار و قاضي تحكيم و تشكيل خانه          مسأله .17
 .كم شودمناطق، بررسي شود تا فشار بر دادگستري 

  ها   در جمع نمايندگان خود در دانشگاه له براي سخنراني  ـ يادداشت معظم104ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

 .اعتنايي به دنيا و مقام، كونوا دعاه الناس بغير السنتكم حفظ قداست روحانيت و ساده زيستن و بي .1

 .يز از مواضع تهمتخصوص در برخورد با خواهران، و پره مراعات دقيق جهات اخالقي، به .2

 هاي دانشگاهي و تقدير از كارهاي خوب آنان احترام نسبت به اساتيد و شخصيت .3

هاي انحرافي و التقاطي دو قشر مذهبي، انقالبـي تنـد و ليبراليـسم وجـود دارد، بايـد بـين                ها عالوه بر گروه     چون در دانشگاه   .4
 . نمودمزاياي هر دو قشر جمع كرد و از افراط و تفريط طرفين اجتناب

ها هم الزم است به نحو منطقي برخورد شود، نه به نحو تكفير و تحقير كه هرچند جذب نـشوند، اقـالً اتمـام                نسبت به گروه   .5
 .حجت شده باشد
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و اگـر متـون قـرآن و    . دليل  هاي تكراري مبتذل و يا بي       محتوا و حرف    انتخاب مطالب مفيد و منطقي و احتراز از شعارهاي بي          .6
شود و خود متون با ذكـر مـدارك بـه طـالبين عرضـه                 آوري مي   هي يا سياسي يا فلسفي يا اقتصادي جمع       حديث در مباحث ال   

هاي مختلف سعي شود اساتيد و فـضالي خـوب شناسـايي و از               شود، بسيار مفيد خواهد بود و جاذبه هم دارد و در قسمت           
 .آنان دعوت شود

 .و كنار شناسايي شوند و به مسؤولين معرفي شوندجاست سعي شود افراد و نيروهاي متخصص در گوشه  اصالً به .7

ها  ها و جهاد دانشگاهي، مسائل اختالفي حل شود و از افشاگري        سعي شود با تشكيل جلسات خصوصي با مسؤولين دانشگاه         .8
 .و هتك حرمت اشخاص پرهيز شود كه هم ضرر دارد و هم شرعاً جايز نيست

الـصالح نقـش    جانـب و ظاهر    بـه  ها افرادي نفوذي با ژست حق       ت در دانشگاه  رسد در دامن زدن به اختالفا       هرچند به نظر مي    .9
تـرين    زيرا خـود ايـن حملـه، بـزرگ        . داشته باشند، ولي اين احتمال نبايد موجب حمله به جوانان ظاهرالصالح و يا تند شود              

بـا آنـان برخـورد      ي حـسنه     بايد با حكمت و موعظـه     . شود  سوژه براي مخالفين است و موجب تحريك اقشار خوب هم مي          
 .نمود

 .طرفي خود را حفظ كنيد و در كانال قشر خاص نيافتيد به طور كلي، در اختالفات سعي كنيد بي .10

 .ي مدير و مدبر و مقبول نزد عموم انتخاب شوند سابقه ها، اشخاص خوش ها و دانشكده ي دانشگاه الزم است براي اداره .11

 .ها تصميم گرفته شود آن  گردد و با لحاظ هاي موجود ملحوظ باألخره در هر محيطي، واقعيت .12

  له براي مالقات با استانداران سراسر كشور  ـ يادداشت معظم105ي  پيوست شماره

 تشكر و تقدير از استانداران و تبريك .1

 .تر مسافرت شود و با مردم تماس گرفته شود به شهرهاي كوچك و روستاها بيش .2

 . اطالع قبليتر سر زده شود، بدون به ادارات مختلف بيش .3

 .در امور جزئي نخواهند به مركز و مقامات مراجعه كنند و قاطعيت به خرج بدهند .4

 .ها بر حسب لياقت و شرايط محل انجام شود، نه روابط شخصي و گروهي نصب و عزل .5

 .ه شودالمقدور به طرف روستاها و مراكز توليد متوج ها و امكانات رفاهي و عمراني و بهداشتي و فرهنگي، حتّي كمك .6

 .المقدور برطرف شود باني و حفظ مراتع با كشاورزان و دامداران حتّيتضاد موجود بين جنگل .7

 .طرفي خود را در انتخابات آينده و مقدمات آن حفظ كنند و مردم را آزاد بگذارند و مجري خط خاصي نباشند بي .8

 .المقدور تحصيل كنيد ا حتّيسعي كنيد رضايت آنان ر. باشند ي شما و اسالم، مردم مي باألخره سرمايه .9

 .ي جنگ با وضع فعلي بايد در رأس مسائل قرار گيرد و بيش از شعار به نيرو و امكانات توجه شود مسأله .10

  ي مالك نامه: البالغه نهج

  ، والشعر قلبك الرحمه للرعيه93ص

  ، و ليكن ابعد رعيتك منك96ص
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  ، و الصق باهل الورع و اصدق98ص

  عمالك، ثم انظر في امور 105ص

  ، و اجعل لذوي الحاجات منك قسما112ص

  ، و اما بعد فال تطولن احتجابك114ص

  .باشد هاي ايشان مي گر بخشي از ديدگاه له يادداشت شده بود، كه بيان ها توسط معظم  ـ محور مطالبي كه پيش از مالقات با مسؤولين روزنامه106ي  پيوست شماره

 .باشند ها و جرايد و نويسندگان، كه موجب رشد و تحكيم فرهنگ جامعه مي وزنامهتشكل و تقدير از مديران و متصديان ر .1

ي شئون انسان، انديشه و       ها به رشد و تكامل در ايدئولوژي و فرهنگ و اخالق آنان است و زيربناي همه                 رشد و تعالي انسان    .2
 .فرهنگ اوست، نه اقتصاد و شكم

هاي جامعـه را درك       بلكه جوهاي كاذب را بشكنند و واقعيت      . رار نگيرند نويسندگان محترم، تحت تأثير جوهاي كاذب تند ق        .3
 .و منعكس كنند

جـو   كننده و انتقام هميشه سعي كنند به ملت و به دولت خط صحيح اسالمي را ارائه كنند، نه اين كه ثناگوي مبتذل يا تضعيف     .4
 .باشند

ا دولت و مسؤولين، برخـورد صـحيح و بـه منظـور اصـالح      ها با يكديگر و ب ها و نمايندگان مجلس و ارگان  برخورد روزنامه  .5
 .جويي و خرد كردن طرف باشد، نه انتقام

هاي راست يا دروغ مونتاژ، از گناهان      ها و پخش اعالميه    افشاگري. در اسالم به آبرو و حيثيت اشخاص زياد اهميت داده شده           .6
هـا و كـشور    ها را برطرف و موجب سقوط ارگـان  يناننيروها را منزوي و اطم   . بزرگ است و ضرر آن براي جامعه زياد است        

و انتقاد بايد براي ساختن و اصالح طرف و تذكر به او باشد، نه خرد كردن و                 ) و إن اربي الربا عرض الرجل المسلم      (شود    مي
 .ترور شخصيت

حـصارطلبي و تحميـل     هاي مخالف پخش شود تـا احـساس ان          ها وسعت نظر پيدا كنند و اجازه دهند افكار و انديشه            روزنامه .7
 .عقايد در كار نباشد

وپـاش،   گرايي و اسـراف و ريخـت       گرايي و مصرف   ي منفي با دشمنان و احتراز از لوكس        در شرايط فعلي كشور، روي مبارزه      .8
 .فرسايي شود اصرار و قلم

 .ها جلوگيري شود وپاش ها و سپاه بايد از ريخت ي اول، در ادارات و ارگان در درجه .9

اليمين و الشمال مضله و الطريـق الوسـطي هـي           . (ايد خط مستقيم را طي نمود و از افراط و تفريط پرهيز نمود            به طور كلي ب    .10
 .)الجاده

زيرا غرض ارشـاد و تنبـه طـرف اسـت و تنـدي       . ي با فساد و فحشا، نه سستي و نه تندروي          مثالً در امر به معروف و مبارزه       .11
 .ي معكوس دارد نتيجه

دخالـت  . توزيع واقعاً، نه اسماً، فقط به مردم محـول شـود          . ري افراطي غرب و نه اقتصاد دولتي شرق       دا  در اقتصاد، نه سرمايه    .12
 . ـ نبود انگيزه براي بسط و تكامل4 ـ استخدام پرسنل زياد 3 ـ ركود استعدادها 2 موجب تنفر و بغض  ـ1: مستقيم دولت
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ي اطهـار    و ائمـه  ) ص(ظور گردد و فرمايش پيغمبر اكرم       در جلوگيري از احتكار، درجات رعايت شود و احترام مال مردم من            .13
فروشي اقران خود اظهار شرمندگي كننـد و   ضمناً، تجار نيز بايد در شرايط فعلي از احتكار و گران        . مورد توجه قرار گيرد   ) ع(

 .آنان را بگيرند خودشان جلوي 

 .گيرد ت و آرامش را از جامعه ميها امني بايد جامعه احساس آرامش و امنيت جاني و مالي كنند و تندروي .14

 .ها را نبايد خالي كرد هاي حساس و ادارات و دانشگاه پست. شده كار كرد در رفتن به جبهه هم بايد حساب .15

 .زا بايد پرهيز كرد محتوا و تكراري و هيجان از شعارهاي تند بي .16

انتشان، به دامن ملت برگردند و ملت هـم بايـد از            اند، پس از روشن شدن ماهيت آنان و خي         ها افتاده   كه به دام گروه    هايي  بچه .17
وقتي حق بـراي انـسان روشـن شـد، لجبـازي غلـط و گنـاه                 . زيرا سهو و خطا هميشه در بشر بوده است        . آنان استقبال كنند  

 .نابخشودني ملت است

ي مـا را بـه پيـروزي        اتحـاد و همـاهنگ    . هاي كفر و صهيونيسم جهاني، تنها نيروي ما هماهنگي و اتحاد است            در مقابل شبكه   .18
 .بايد آن را حفظ كرد. رساند

بگير، فكر اساسي بكند و از سوبسيد عمومي شـهرها بكاهـد و بـراي كارمنـدان،                  دولت بايد براي كارمندان و كارگران حقوق       .19
 .دها گرفته شو ها و احياناً رشوه كاري كارگران، كشاورزان، و توليدكنندگان، امكانات فراهم كند تا قهراً جلوي كم

 والسالم عليكما جميعاً . كند در خاتمه، همه را به تقوا و نيت خالص دعوت مي .20

ما كنت اللقي اهللا ببدعه لم يحـدث  ) ص(لو سعرت لنا سعرا فان االسعار تزيد و تنقص، فقال ): ص(قيل النبي :  ـ من اليحضره الفقيه 1
انّ رسول اهللا مر بـالمحتكرين فـامر بحكـرتهم ان تخـرج الـي بطـون       : يخ ـ تهذيب ش 2. الي فيها شيئا فدعوا عباد اهللا ياكل بعضهم من بعض
انـا  : حتّي عرف بالغضب في وجهه فقال     ) ص(لو قومت عليهم فغضب رسول اهللا       ): ص(االسواق و حيث تنظر االبصار اليها فقيل لرسول اهللا          

لـو  : فقـالوا ) ص(غال السعر علـي عهـد الرسـول    : سعيد جه عن ابيما  ـ ابن 3. اقوم عليهم؟ انما السعر الي اهللا يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء
ذلـك ان فـي كثيـر     و اعلم مـع : البالغه  ـ نهج 4. اني الرجوا ان افارقكم و اليطلبني احد منكم بمظلمه ظلمته: القل). ص(قومت يا رسول اهللا 

اب مضره للعامه و عيب علي الواله فامنع من االحتكار فـان      منهم ضيئا فاحشا و شحا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكما في البياعات و ذلك ب               
  .رسوال اهللا منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بوازين عدل و اسعار التجحف بالفريقين من البايع و المبتاع

   ـ يادداشت برخي محورهاي اساسي براي تذكر به مسؤولين در جهت بهبود مراسم حج107ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

 ي راديو و تلويزيون، راجع به برخوردها و خريدها و رعايت اخالق و ظواهر شرع جيه حجاج در ايران به وسيلهتو .1

 ها و ترك كارهاي موهن و مضر به حيثيت جمهوري اسالمي  گيري در فرودگاه عدم سخت .2

 . مثالً ضروري و غير الزم، مثل بردن آلوحذف بعضي مصارف غير .3

 . روز27 الي 25جاز به تقليل مدت ماندن حجاج در ح .4

 ها عدم تبعيض نسبت به منازل و امكانات و جلوگيري از گدابازي .5

 ها ها و ارشاد استان ي استان ي جمعه دقت در انتخاب روحانيين و محول كردن آن به ائمه .6
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شـكايت  راجع به ايـن موضـوع       . امتحان دقيق از روحاني و كمك به روحاني نسبت به مسائل حج، بدون تبعيض و مسامحه                .7
 .زياد بوده

 .المقدور مقدم داشتن افراد مسن كه تأخير ممكن است سبب محروميت آنان شود حتّي .8

 .اند و حج واجب دارند المقدور مقدم داشتن كساني كه تا حال مشرف نشده حتّي .9

 .ها آن ها به اسم كارگر، و محول كردن كارگر به خود  تحميل نكردن افراد به كاروان .10

 ي شهدا ها، به جز خانواده ني ارگا حذف سهميه .11

 ي امام و تقليل افراد منتسب به آن ساده كردن تشكيالت بعثه .12

 هاي كشورهاي اسالمي و بها دادن به آنان ي امام با علما و شخصيت تر بعثه تماس بيش .13

 هاي مختلف در رد اشكاالت و تبليغات سوء عليه جمهوري اسالمي  ي جامع به زبان ي كتابچه تهيه .14

 ي ديگر و توزيع بين حجاج در حجاز سك و كتب الزمه با پست سياسي يا وسيلهبردن منا .15

 .المقدور نرفتن مسؤولين كشور به حج، مگر اين كه مستطيع باشند و قرعه به نامشان بيافتد حتّي .16

 .آورند، قبالً بخرد و وارد كند و در فرودگاه به حجاج بفروشد دولت لوازمي را كه حجاج به عنوان سوغات مي .17

  له پيش از مالقات و سخنراني عمومي براي مردم هاي معظم اي از يادداشت  ـ نمونه108ي  پيوست شماره
15/3/67  

 ي شهدا تا حال و تسليت به بازماندگان آنان طلب رحمت براي شهداي پانزده خرداد و همه .1

هـا و مـشكالت زنـدگي، در      آوارگـي هـا و  ها و خرابـي  ي شهادت  سال پيش تا حال، با همه25تقدير و تشكر از مردم كه از     .2
دار بوده   اند و اين دليل است بر اين كه انقالب شما مردم بر حسب هوس و احساس فقط نبوده، بلكه ريشه                    صحنه باقي مانده  

 .و هست

 اه پس بايد مسؤولين برخوردشان با اين مردم به اين خوبي، محترمانه باشد و كرامت انساني آنان حفظ شود و حتّي از لغزش                      .3
والـشعر قلبـك   «): البالغـه    نهـج  53ي    نامـه (خطاب به مالـك فرمـود       ) ع(چه اميرالمؤمنين     نظر شود، چنان   المقدور صرف   حتّي

اما أخ لـك فـي الـدين أو         : الرحمه للرعيه و المحبة لهم و للطف بهم، و التكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم فانهم صنفان                
زلل و تعرض لهم بالعلل و يؤتي علي أيديهم في العمـد و الخطـا فـاعطلهم مـن عفـوك و                      يفرط منهم ال  . نظير لك في الخلق   

 ».صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك اهللا من عفوه و صفحه

هـدف فقـط   . شعار مردم، استقالل، آزادي، جمهوري اسـالمي بـود  . هاي معنوي و اخالقي بود انقالب ما براي اسالم و ارزش      .4
خـوارج تـا قيـام مـسلحانه انجـام ندادنـد،            . شـد   به مجرد حرف، مزاحم كـسي نمـي       ) ع(لي  ع. تبديل حكومت و حاكم نبود    

 .مزاحمشان نشد

ها جذب    كند و ملت    شود و جاذبه پيدا مي      هاي ديني و اخالقي و انساني حفظ شود، انقالب الگو مي            اگر عمالً اسالم و ارزش     .5
تكنيك و موازين اسالمي اهميت داد تا كـشور خودكفـا و   بايد به علم و صنعت و . شوند و همين است راه صدور انقالب        مي

 .الگو شود
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بلكه بايد با يك تصميم انقالبي در نيروهـاي مـسلح           . خر امام مدظله نسبت به آقاي هاشمي، نبايد در حد شعار بماند           آفرمان   .6
 .ها برطرف شود ناهماهنگيباشند، يك تحول انقالبي پيدا شود و تضادها و  مي» حصون الرعيه و عز الدين و سبل االمن«كه 

يك صنايع نظامي، يك نيروي هوايي، يك نيروي دريايي، و هكـذا            . كشور يك نيروي نظامي و يك نيروي انتظامي الزم دارد          .7
 .كاري در ميان نباشد و قاطعانه عمل شود ادغام نيروها وقتي ميسر است كه هيچ نحو مالحظه. اسم مهم نيست

ي اشكال در عدم برنامه و عدم همـاهنگي          عمده. تر نيست   راق است و ايمان مردم ما هم كم        بيش از سه برابر ع     جمعيت ايران  .8
 .و عدم فرماندهي ما است

ها و مؤسسات، از ارتش و سپاه و جهاد و ساير مؤسسات، اسـتفاده               ي ارگان   بايد از نيروهاي مجرب و متعهد موجود در همه         .9
 .شود

نظر كنند و با مشاغل متعدد، امكان      ن موضوع كنند و از كارهاي ديگر صرف       ي وقت خود را صرف اي      آقاي هاشمي بايد عمده    .10
 .موفقيت نيست

  وزير وقت، كه اتفاقاً سران مملكتي نيز حضور داشتند وگو و مذاكره در ديدار آقاي ميرحسين موسوي، نخست  ـ يادداشت براي گفت109ي  پيوست شماره

  9/7/67تاريخ     وزير خطاب به جناب آقاي موسوي، نخست

  تعالي بسمه

 .رفت  انتظار تحول اساسي در اقتصاد و سياست و برخورد با مردم ميپس از جنگ، .1

ها خود دولت و عدم تخصص و دلسوزي          آن  ي   رويه كه منشأ عمده     هاي بي  ها و تورم و درآمد كم و قيمت        كمبودها و تبعيض   .2
و واردات كـشور و دخالـت و تـصدي بـسياري از             هاي بعضي مسؤولين بازرگاني و صادرات        گيري ها و سخت   نظري و تنگ 
ها همه وضـع اقتـصادي كـشور را فلـج      باشد، اين ها ميحساب از قبيل سپاه و بنياد شهيد و امثال       ها نسبت به تجارت بي     ارگان

 .كرده است

رت تـر بايـد نظـا       دولت بيش . در بازرگاني خارجي، دولت موفق نبوده و بيست درصد براي بخش خصوصي بسيار كم است               .3
 .كند

تر بها    كنند و به مردم بيش      اند و سياست درهاي باز را تعقيب مي        رو و تند هم به اشتباه خود واقف شده         شورهاي چپ كامروز   .4
چون ترك عـادت بـراي بعـضي ميـسر          . اعتنا به مردم، اساساً تعويض شوند       نظر و سختگير و بي     بايد مسؤولين تنگ  . دهند  مي

 .نيست

 .تر بها داد تدريج صف و كوپن را كنار گذاشت و به مردم بيش بايد به. شدهي جنگ برطرف  امروز بهانه .5

دار افتـاده و خـود    هاي خام و عقـده  كار نوعاً به دست بچه. تعزيرات حكومتي موفق نبوده است و ناراحتي زياد درست كرده          .6
 .صددرصد اعتماد نكنيدهاي مسؤولين  شما به گزارش. ها شده اين سياست، موجب بسياري از كمبودها و نابرابري

هاي زياد و  ما از بازداشت. ها و بازجوها و امثالهم، بايد در روش خود تجديدنظر كنند        ها و دادستاني   اطالعات و سپاه و كميته     .7
ي كـشور و انقالبنـد، زيـاد ناراضـي      عالوه مردم را كـه سـرمايه        به. گيريم  ها نتيجه نمي   ها و كشتن   ها و تعزيرات و بستن     تندي
و الملك يبقي مع الكفـر و اليبقـي         «. شود  جبران مي   هاي بي  ي زيادي در اثر اشتباه مسؤولين و مأمورين ظلم         يم و به عده   كن  مي

ها و تعزيرات بايد به  در بازداشت. گيريم كند و در انزواي سياسي قرار مي   دنيا هم با تبليغات خود ما را محكوم مي        » .مع الظلم 
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هاي قـرآن بـا نـام رحمـن و           سوره. ين مقدس اسالم، بر عفو و اغماض و گذشت است         اساس د . مقدار ضرورت قناعت كرد   
والـشعر قلبـك    : فرمايـد   اشتر مي  در خطاب به مالك   ) ع(شود و پيغمبر ما رحمةللعالمين است و اميرالمؤمنين           رحيم شروع مي  

اما أخ لـك فـي الـدين أو         : هم فانهم صنفان  الرحمه للرعيه و المحبة لهم و للطف بهم، و التكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكل              
يفرط منهم الزلل و تعرض لهم بالعلل و يؤتي علي أيديهم في العمـد و الخطـا فـاعطلهم مـن عفـوك و                        . نظير لك في الخلق   

در فـتح مكـه و جنـگ        ) ص(بايد سـيره و روش پيغمبـر اكـرم          » .صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك اهللا من عفوه و صفحه          
 .در فتح بصره، براي ما الگو و نمونه شود) ع( اميرالمؤمنين ي هوازن و سيره

بقيـه،  . ، ما در خارج از كشور داريم كه فرضاً صد هزار از آنان مثالً ضد انقالب و ضد اسـالم باشـند                     چند ميليون ايراني آواره    .8
ها آنـان    تبليغات و جوها و بعضي تندي     مند به اسالم و انقالبند و مايلند به كشور برگردند و              تفاوت، بلكه بعضاً عالقه     نوعاً بي 

در صورتي كه نفـس وجـود   . زده كرده و در بين آنان مغزهاي متخصص و متفكر مورد نياز كشور زياد وجود دارد           را وحشت 
ي تبليغ عليه كشور است و حكايت از وجـود يـك نحـو تـرس و خـشونت در                      هر يك از آنان در محيط خارج، يك وسيله        

ه جـ  عفو و گذشت عمومي اعالم شود و مثالً هر كس به سفارت ما در خارج يا هيأتي از وزارت خار                بايد يك . كند  كشور مي 
و اطالعات و سپاه، مثالً در كنار سفارت مراجعه كند و يك تعهد كتبي بدهد كه مقررات كشور و ظواهر شرع را رعايت كند                        

ني حق تعرض و بازجويي نسبت به او نداشته باشد و بـر  و از خشونت پرهيز كند، بتواند آزادانه وارد كشور شود و هيچ ارگا    
و هر مقدار جنس حالل و مشروع هم مجاز باشد با خودش به كشور وارد كند و در امـور و صـنايع                       . ها همه صلوات   گذشته

و پـس از ده     كند    ها را جذب، و بسياري از كمبودها را برطرف مي          خود اين امر، افراد و سرمايه     . گذاري كند  هم بتواند سرمايه  
 .سال از انقالب، تحول جديدي خواهد بود

وپـاگير   شود و سختگيري و مقررات دست تر مي  در صنايع و توليدات كشاورزي و دامداي تشويق كمگذاري نسبت به سرمايه  .9
لـت مـا    اگر م . ي آنان محفوظ و سودآور است      مند شوند و احساس كنند كه سرمايه        بايد كاري كرد كه مردم عالقه     . زياد است 
 .گذاري خارجي نداريم هاي اقتصادي خود احساس امنيت جاني و مالي و آبرويي كند، احتياج به سرمايه در فعاليت

هاي مختلف، بايد هماهنگي كامل وجود داشـته باشـد و            گيرندگان و وزارتخانه    در سياست داخلي و خارجي كشور و تصميم        .10
تـصميمات مهمـه و     .  را بايد در مسائل مهم اساسي به حساب آورد         فرما باشد و ملت    شده حكم  ي مشورت  يك سياست پخته  
چرا دشمنان بايد . دنشو ها باألخره فاش مي    آميز و توريه   هاي مصلحت  ماند و دروغ    ها باألخره مخفي نمي    مشي ارتباطات و خط  

 مبتنـي بـر صـداقت و        بدانند و افشا كنند و ما از خود ملت مخلفي نماييم؟ اصالً سياست صحيح و اسالمي، سياسـتي اسـت                   
 .كنند ملت ما الحمدهللا رشد عقلي و فكري دارند و خودشان مصالح و مفاسد را درك مي. گويي راست

وپـاگير   تدريج اصالح و در يكديگر ادغـام شـوند و مقـررات دسـت     ها و مؤسسات پرخرج و تكراري بايد به   ادارات و ارگان   .11
 .ت گذاشت، نه بر فساد و انحراف آناناداري حذف شود و اصل را بايد بر صحت و سالمت مل

براي تعدد مؤسسات نظامي و انتظامي و صنايع نظامي، هرچه زودتر بايد فكر اساسـي كـرد تـا داراي يـك قـدرت متـشكل                           .12
واضح اسـت كـه بقـاي       . هاي تكراري نشويم   هماهنگ نظامي و يك نيروي هماهنگ انتظامي باشيم و گرفتار تضادها و خرج            

 .عي ما مرهون صحت و هماهنگي و نظم اين دو قوه استحيات سياسي و اجتما

گذاري در امر توليدات و صنايع را        تر فعاليت كند و سرمايه      هاي واقعي مورد نياز، هرچه بيش      دولت بايد در ايجاد كار و شغل       .13
اجتمـاعي و   اكثر اعتيادهاي مضر و شـيوع مـواد مخـدره و فـسادهاي              . گذاري در مصارف و تشريفات مقدم بدارد       بر سرمايه 

ما به جاي مبارزه با علل اصلي، هميشه با . ها و نداشتن راه درآمد مشروع است كاري ها و فحشاها، معلول بي     ها و دزدي   رشوه
 .كشاند ضرورت آنان را به فساد مي. مردم نوعاً خوبند و بالفطره جاني نيستند. كنيم و لذا موفق نيستيم ها مبارزه مي معلول
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هاي شجاع عاقل و متخصص متعهد محول كرد و اگر فرضاً وزيري يا مسؤولي يا مقامي احساس كرد                    كاردان كارها را بايد به    .14
 .كند كار را به اهلش واگذار كد كاري برايش سنگين است، عقل و منطق و وجدان و دين حكم مي

جا رسـاند، تـا     عواملي ما را به اينجا رسيديم و چه    يابي كنيم كه چرا به اين      اگر در جايي با شكست مواجه شديم، بايد ريشه         .15
تغييـر عوامـل و مـسؤولين يـك امـر           . نه اين كه فقط به اشتباه خود اقرار كنيم و اظهار نـاراحتي كنـيم              . دوباره گرفتار نشويم  

در خاتمه سعي كنيد خدا را شاهد رفتـار و گفتـار خـود بدانيـد و از خـدا غفلـت                      . ي خداپسندانه، متعارف دنيا است     عاقالنه
 . يدنكن

  .شاءاهللا موفق باشيد ان. والسالم عليكم

   ـ حسينعلي منتظري 9/7/67

  ها و اساتيد و دفتر مركزي نمايندگان ها و مسؤولين دانشگاه  ـ يادداشت براي تذكر به نمايندگان خود در دانشگاه110ي  پيوست شماره
  5/8/67تاريخ 

 و اساتيد و دفتر مركزي نمايندگانها  نمايندگان و همچنين مسؤولين دانشگاهتشكر از آقايان  .1

 ي علوم مفيده، حتّي علوم جديد فضيلت علم و عالم و ترغيب در علم از جهات مختلفه، و اطالق نسبت به همه .2

 ها و احترام متقابل استاد و شاگرد سعي در تعلم و باال بردن سطح علمي دانشگاه .3

 ق و تكفير و انگ زدن و ايجاد وحشت و نفرت در آنانبرخورد خوب با دانشجويان و دانشگاهيان و احتراز از تفسي .4

كل ابن آدم خطا فخيـر      «. ها و خطاها با اغماض برخورد كرد       مالك هميشه بايد فعليت اشخاص باشد و بايد نسبت به گذشته           .5
 ».الخاطئين التوابون

 باشـند بـراي رفـع شـبهات و     تـر تمـاس داشـته    تر حضور داشته باشند و با دانشجويان بيش        نمايندگان و اساتيد معارف بيش     .6
 .اي درآيند كه هدف فقط تدريس در كالس باشد نه اين كه به صورت استادان حرفه. مشكالت

 .شوراي انقالب فرهنگي اقدام به استخدام رسمي اساتيد معارف واجد شرايط بنمايد .7

 .بوط به تعهد ديني اساتيد جلب نمايندها در نصب و عزل اساتيد، نظر نمايندگان را در امور مر ها و دانشكده رؤساي دانشگاه .8

التحصيالت ايراني خارج دعوت شود و به آنان بها داده شود تا جذب              ها از اساتيد و فارغ      براي باال بردن سطح علمي دانشگاه      .9
 بايد علـم را بـه كـشور       . هاي باارزش كشور هستند    دانشمندان و متخصصين، سرمايه   . شوند و براي آنان امكانات فراهم گردد      

 .آورد

 .ها از نمايندگان و يا اقالً دفتر مركزي دعوت شود ها و هيأت امناي دانشگاه هاي رؤساي دانشگاه بجا است در كنفرانس .10

 .جلوي جوالنات فكري را نگيريد. آزادي بيان و انتقاد سازنده، براي باال بردن كشور و ترقي جامعه ضروري است .11

 اهللا انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها و مـن الجبـال جـدد بـيض و حمـر                       الم تر انّ  «: 28 و   27ي    ي فاطر، آيه    سوره
  ».مختلف ألوانها و غرابيب سود و من الناس و الدواب و االنعام مختلف ألوانه كذلك انّما يخشي اهللا من عباده العملما، إنّ اهللا عزيز غفور

اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم و الوقار، و تواضـعوا لمـن             : يقول) ع(ت اباعبداهللا   سمع: معاويه بن وهب قال   : 36، ص 1اصول كافي، ج  
  .تعلمونه العلم و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم و التكونوا علما جبارين فيذهب باطلكم بحقكم
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و مـا   : قـال . لت له انا نمد المطـار     ق: قال) ع(جعفر   دخلت انا و حمران أو انا و بكير علي ابي         :  عن زراره، قال   382، ص 2اصول كافي، ج  
يا زراره قول اهللا اصدق من قولـك        : فقال لي . فمن وافقنا من علوي او غيره توليناه و من خالفنا من علوي او غيره برئنا منه               . المطار؟ قلت التر  

؟ أين المروجون المـر اهللا؟      »يهتدون سبيالً االّ المستضعفين من الرجال و النساء و الوالدان اليستطيعون حيله و ال           «فاين الذين قال اهللا عزوجل      
) ع(جعفر  اين الذين خلطوا عمالً صالحاً و آخر سيئاً؟ أين اصحاب األعراف؟ أين المولفة قلوبهم؟ و زاد حماد في الحديث فارتفع صوت أبي   

  .و صوتي حتّي كان يسمعه من علي باب الدار

يا عبدالعزيز إن اإليمان عشر درجات منزله المسلم يصعد منه          ) ع(لي ابوعبداهللا   قال  : عبدالعزيز القراطيسي قال  : 45، ص 2اصول كافي، ج  
لست علي شيء حتّي ينتهي الي العاشر، فال تسقط من هودونك فيسقطك مـن هـو   : مرقا بعد مرقا فال يقولن صاحب االئنين لصاحب الواحد  

  .عليه ما اليطيق فتكسره فان من كسر مؤمناً فعليه جبرهفوقك و إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجه فارفعه اليك برفق و التحملن 

  .م.ع.ح

  22/1/1366ي اراضي شهري، تاريخ  له به مجلس شوراي اسالمي در ارتباط با اليحه ي معظم نامه ـ 111ي  پيوست شماره

  تهران، مجلس شوراي اسالمي 

افاضاته، حضرات نمايندگان محترم مجلس،  ، دامتتوسط جناب مستطاب، حجةاالسالم آقاي هاشمي رفسنجاني، رياست محترم مجلس
  توفيقاتهم دامت

ولي هـر فـردي     . كنم  من در كار مجلس دخالت نمي     «: ام از اين قرار است     چه من گفته    ي اراضي شهري، آن    پس از سالم، راجع به اليحه     
 است، اين قانون موفق نبوده اسـت و در اغلـب            به نظر اينجانب كه محصول مشاهدات دور اول اين قانون         . حق دارد نظر خود را اظهار كند      

هـايي هـم     شهرها درگيري و ناراحتي درست كرده است و روي هم، ضررش بيش از نفعش بوده است و اگر فرضـاً در جاهـايي ضـرورت                        
رم و تنـزل  هاي تصاعدي كـه معلـول تـو    معامالت عادي روي زمين با قيمت» .ها مرتفع نشده است شده، با اين قانون، ضرورت   احساس مي 

ها و هم به ضـرر مـردم         شده و وجود اسمي اين قانون، مانع ثبت در دفاتر بوده است كه هم به ضرر دولت و شهرداري                    ريال است انجام مي   
تر مسأله وجود دارد و در شهرهاي بزرگ، كمبود مسكن و گراني زمـين،                در شهرهاي كوچك محفوف به اراضي موات كم       . تمام شده است  
  .ها، و بالمĤل به نفع كشور است آن تر جذب شدن مردم است به   كمتصادفاً موجب

جاست فقط همان مطرح شود و ضمناً، احترام شرعي اموال مردم  و اگر فرضاً براي مؤسسات ضروري دولت احساس ضرورت شود، به    
البته بر صاحبان زمين و مساكن نيـز        . ع شود ي اهل تعبد در صحت نماز و عبادات نيز بايد مورد توجه آقايان نمايندگان محترم واق                 و دغدغه 

  .الزم است انصاف را رعايت نمايند

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  قم ـ حسينعلي منتظري 

  هاي اسالمي مني انج ها با نمايندگان جهاد دانشگاهي و اتحاديه له مبني بر ضرورت هماهنگي نمايندگان ايشان در دانشگاه  ـ مكتوب معظم112ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي منتظري مدظله اهللا محضر مبارك حضرت آيت
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ها در مورد آقايان دكتر معين و مهندس وحيد احمـدي مـنعكس گرديـده                 اي كه در روزنامه     پيرو اطالعيه  با ابالغ سالم و تحيات وافره،     
رت در حكم صادره جهت شوراي مركزي نماينگان است، شـوراي مركـزي طبـق               طور كه نظر مبارك آن حض       دارد همان   است، معروض مي  

كـه در پاسـخ       هاي اسالمي و جهاد دانشگاهي و نمايندگان دانشجويان ارتباط مستقيم برقرار نمايد و چنـان                نظر مطاع، آمادگي دارد با انجمن     
هاي اسالمي دانشجويان و جهاد دانشگاهي را به عنوان  ان انجمنايد، نظريات و پيشنهادهاي آقايان نمايندگ      هاي اسالمي مرقوم فرموده     انجمن

فقيـه و     طـول عمـر و دوام عـزت روزافـزون آن ولـي            . نمايد  رابط، مورد توجه قرار دهد و در اين رابطه، مجدداً نظر مباركتان را استعالم مي              
  .مقام رهبري را مسألت دارد قائم

  11/11/66ها ـ  العظمي منتظري در دانشگاه اهللا از طرف شوراي مركزي نمايندگان حضرت آيت

  محمد محمدي گيالني

.  

  تعالي بسمه

هاي اسالمي دانشجويان، دو ارگان فعـال در          ي انجمن  طور كه قبالً صحبت شد، جهاد دانشگاهي و اتحاديه          پس از سالم و تحيت، همان     
 انقالب و مذهب هستند و در اثر تماس مستقيم و دائم بـا اسـاتيد و   مند به هاي مؤمن و عالقه     ها بچه   آن  باشند و اغلب اعضاي       ها مي   دانشگاه

ايـد، بـا نماينـدگان آنـان         طور كه مرقوم فرمـوده      لذا الزم است شوراي مركزي نمايندگان، همان      . باشند  ي آنان آشنا مي    دانشجويان، به روحيه  
ولـي بـاألخره    . المقدور نظر آنـان را تـأمين نمايـد          ار دهد و حتّي   ارتباط مستقيم برقرار نمايد و نظريات و پيشنهادهاي آنان را مورد توجه قر            

تر است، بالنتيجه تصميم نهـايي         محترم اعضاي شورا نسبت به روحيات و درجات علمي علما و اساتيد معارف اسالمي بيش               انشناخت آقاي 
زيرا غرض و هدفي . رود كامالً هماهنگ باشند ر ميباشد و از آقايان نمايندگان جهاد و اتحاديه هم انتظا مربوط به حضرات اعضاي شورا مي

  .و شاورهم في االمر فإذا عزمت فتوكّل علي اهللا: قال اهللا تعالي. جز خدمت به اسالم و انقالب و علم در كار نيست

13/11/66  

  حسينعلي منتظري 

   از دفتر حضرت امامها له مبني بر استفسار نمايندگان ايشان در دانشگاه  ـ مكتوب معظم113ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اسالم و المسلمين، آقايان محمدي گيالني، جنتـي، محفـوظي، اعـضاي محتـرم دفتـر مركـزي نماينـدگان اينجانـب در                        حضرات حجج 
  .افاضاتهم ها، دامت دانشگاه

چـون تعيـين نماينـدگان      : رسـاند   رض مـي  ي شما آقايان محترم و نمايندگان، بـه عـ          پس از سالم و تشكر از زحمات و خدمات ارزنده         
ي ستاد انقالب فرهنگي منصوب از طرف امام مدظله بود، كه ظاهراً به تـصويب شـوراي انقـالب     ها بر حسب مصوبه   روحاني براي دانشگاه  

شان صالح دانـستند    اگر اي . له را جويا شوند     فرهنگي نيز رسيده است، الزم است دفتر مركزي از بيت حضرت امام استفسار كند و نظر معظم                
دانند، انحـالل آن را اعـالم         له به كار خود ادامه دهند و اگر صالح نمي           كار دفتر مركزي و نمايندگان را تأييد فرمايند، كه زير نظر بيت معظم            

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. فرماييد

14/1/1368  

  حسينعلي منتظري 
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   انجمن اسالمي معلمان سراسر كشور ـ تعيين نماينده براي114ي  پيوست شماره
  25/6/64تاريخ 

  تعالي بسمه

  افاضاته جناب حجةاالسالم آقاي حاج شيخ جعفر سعديان، دامت

اي از طـرف اينجانـب،       توفيقاتهم، مبني بـر تعيـين نماينـده         دامت پيرو درخواست شوراي مركزي انجمن اسالمي معلمان سراسر كشور،        
باشد، مـسؤوليت     من معلمان قيد شده است، مقتضي است جنابعالي كه التزام و تعهدتان در اسالم محرز مي               ي انج  گونه كه در اساسنامه     همان

شركت در انجمن مذكور را به نمايندگي اينجانب بپذيريد و سعي نماييد با همت و مشورت بـا اعـضاي محتـرم انجمـن، اهـداف دينـي و                             
ثراهما، را به نحو احسن پياده نماييد و ترتيبي داده شود كه             رجايي و باهنر، طاب   انقالبي مؤسسين بزرگوار، همچون شهداي عزيز مرحومين        

ي رشـد فكـري و فرهنگـي          تعالي، اين قشر فداكار و خدمتگزار، بيش از پـيش منـسجم گردنـد و در زمينـه                  اهللا معلمان سراسر كشور، ايدهم   
  .ي اسالم و انقالب را مرتفع نمايند ازهاي آيندهآموز موفق باشند و بتوانند ني خودشان و خدمت به جوانان عزيز دانش

والسالم عليكم و علي جميع اخواننـا المـسلمين و          . نمايم  ي خدمتگزاران به اسالم و مسلمين را مسألت مي          از خداي بزرگ، توفيق همه    
  .رحمة اهللا و بركاته

  حسينعلي منتظري 

له و پاسخ ايشان در جهت تحكيم وحدت بين نيروهاي مسلمان و  هاي اسالمي افغانستان به معظم هي برخي از علما و روحانيون و گرو  ـ نامه115ي  پيوست شماره
  3/2/1365مبارز افغانستان، مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته العظمي منتظري، دامت اهللا قدر، حضرت آيت  عاليمحضر مبارك فقيه

نـشين افغانـستان مهـار       هاي گروهي در منـاطق شـيعه       ريزي و درگيري   ، موج خون  الي، نظر به اين كه با ابتكار حضرتع       با سالم و احترام   
بس در مناطق مزبور، مستدعي است ضمن اعالم حكم شرعي نـسبت بـه زد و خوردهـاي     گشته است، اكنون به منظور تحكيم صلح و آتش 

  .ديايهاي داخلي آن سامان، تكليف علما و روحانيون و احزاب را تعيين فرم گروهي و جنگ

را از  ... طول عمر مقام معظم رهبري انقالب، حضرت امام خميني، و سركار عالي، و پيروزي رزمندگان اسالم در ايـران و افغانـستان و                      
  .خداوند متعال خواستاريم

افغانـستان،  ي انقالب اسالمي افغانـستان، حركـت اسـالمي     ي متحده پاسداران جهاد اسالمي افغانستان، نهضت اسالمي افغانستان، جبهه      
  .اهللا افغانستان، جنبش اسالمي مستضعفين افغانستان سازمان نيروي اسالمي افغانستان، دعوت اسالمي افغانستان، حزب

سيد غالمحسين موسوي، سيد عبدالخالق علوي، سيد ابوالحسن فاضل، سيد ميرهادي سجادي مـزاري، علـي جبرئيلـي هـروي، غـالم                      
  .سخي مصباح، صالحي

.  

  حمن الرحيم بسم اهللا الر

توفيقاتهم بحق محمد و آله و خذل اهللا عدوكم و عدو االسـالم و          حضرت علماي اعالم و فضالي كرام و برادران مسلمان افغاني، دامت          
  .المسلمين بنصره و عزه
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سلمان اند و نسبت بـه كـشور مـ         در اين شرايط حساس كه استعمارگران شرق و غرب عليه اسالم و نهضت جهاني مسلمين متحد شده                
هاي اسالمي افغانـستان واجـب و الزم    ها و احزاب و سازمان ي گروه باشند، بر همه ي سياسي مي  ي جديد و معامله     افغانستان در صدد توطئه   

بس هيأت اعزامـي را محتـرم شـمارند و از هـر حركتـي كـه منجـر بـه             هاي داخلي بپرهيزند و آتش     است كه از اختالف گروهي و درگيري      
ي اسـالمي و      گردد، خودداري نمايند و هر فرد يا گروهي كه عالمـاً عامـداً بـه وحـدت كلمـه                    ريزي مجدد بين مسلمين مي     درگيري و خون  

  .اعتنايي كند، معرفي نمايند تا تكليف شرعي ملت مسلمان افغانستان و مسؤوالن مربوطه نسبت به آنان تعيين گردد بس فعلي بي آتش

اگر در اين مرحلـه كـه       .  اعم از شيعه و سني، به حساسيت مقطع فعلي كشورشان توجه دارند            حضرت علما و فضال و برادران مسلمان،      
نظـري و انحـصارطلبي شـويد، بـراي          باشند، گرفتار مسامحه و كوتـاهي و تنـگ          ي سياسي روي كشور شما مي      استعمارگران مشغول معامله  

هـا بـه     ي احزاب و گروه     بايد همه . شوند  ه و از صحنه خارج مي     هميشه توسط دشمنان اسالم، اسالم و مسلمين در افغانستان شكست خورد          
اي و مذهبي بر حول محور اسالم و قرآن يك تشكل سياسي از افراد متدين متعهد عاقل به وجود                    هاي خاص گروهي و فرقه     دور از گرايش  

هاي پاك شهيدان بـه هـدر     سياسي شوند و خوني استعمارگران و بازيگران آورند و نگذارند ملت مسلمان و مظلوم افغانستان گرفتار توطئه         
از خداي بزرگ، نصرت و عظمت اسـالم        .  شما را محكوم نمايند و نزد خداوند قهار و اولياي خدا شرمسار باشيد             رود و تاريخ و نسل آينده     
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. هاي استعمارگران را خواستارم و مسلمين و شكست نقشه

   ـ حسينعلي منتظري 1406 شعبان 24

  ي افغانستان هاي مبارز شيعه اي در مورد تالش براي وحدت در بين گروه له به آقاي خامنه ي معظم  ـ نامه116ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

  افاضاته دامتجمهور محترم ايران،  اي، رئيس والمسلمين آقاي حاج سيد علي خامنه جناب مستطاب، حجةاالسالم

گـر   ي افغانستان به جاي جنگ با حكومت ماركسيستي و قـواي اشـغال          هاي شيعه   جنابعالي توجه داريد كه گروه     پس از سالم و تحيت،    
هـاي   االسالم آقاي جواهري، با چه مشقاتي به جنگ      پرستي جناب حجت  روس، به برادركشي اشتغال داشتند و در اثر اعزام يك هيأت به سر            

وقت راديو مسكو و كابل تبليغات زيادي عليه هيأت انجام دادند و من چقدر وقت و نيرو مـصرف كـردم تـا                         ه داده شدو در آن    داخلي خاتم 
ولي متأسـفانه گـروه نـصر، بـه اتكـاي      . هاي شيعه را به يكديگر نزديك كردم و بين آنان پيمان وحدتي منعقد شد كه همه امضا كردند      گروه
ي افغانستان را منحـصراً در تيـول         هاي واهي از امضاي پيمان سرپيچي كردند و مثل اين كه حكومت آينده             انههاي وزارت خارجه، به به      بچه

شـود،   ي اهل سنت شنيده مي   گانه ي هفت  هاي متحده   ي تشكيل دولت موقت و دولت در تبعيد از طرف گروه           اين كه زمزمه  . دانستند  خود مي 
متحد نشوند كه يك گروه قوي و نيرومندي را تشكيل دهند، مسلماً كـاله آنـان در معـامالت                   مذهب، هماهنگ و     هاي شيعه   ي گروه   اگر همه 

و باألخره آقاي شيخ آصف محسني، هرچند مورد اشكال         . سياسي در پس معركه خواهد بود و آنان را سهمي در حكومت آينده نخواهد بود              
هاي افغاني، مخصوصاً پس از اتحاد، مسلماً از مجلـس   يست و كاربرد گروهمذهب و بعضاً متمايل به وهابيت كه بدتر ن         باشد، از رهبران سني   

هـاي    جا، بلكه الزم است جنابعالي به هر نحو شده، علما و رؤساي گروه              بنابراين به . تر است و ارزش صرف وقت را دارد         اعالي عراق بيش  
من كه فعالً به بركـت وزارت محتـرم اطالعـات           .  فرماييد شيعه را هرچه زودتر دعوت كنيد و بين آنان يك وحدت و انسجام اساسي ايجاد              
جمهوري كشور انقالبـي   ولي جنابعالي كه در مقام رياست. شما، حتّي زندگي خانوادگي من درهم و برهم شده و حال و فكري برايم نمانده             

تـر   م است در انجام اين خدمت مهم، هرچـه سـريع          باشيد، الز   مند مي  ايد و بحمداهللا از نطق و بيان رسا و بينش سياسي بهره            ايران قرار گرفته  
  .ها گفته شود تا اشكال سياسي براي شما داشته باشد شكراهللا سعيكم، و الزم نيست در رسانه. اقدام فرماييد

29/10/65  
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  حسينعلي منتظري 

  اب مستقل و عضويت در آن  به سؤال جمعي از اساتيد دانشگاه در مورد حكم شرعي تشكيل احزله  ـ پاسخ معظم117ي  پيوست شماره

  و له الحمد

  العظمي منتظري  اهللا محضر مبارك حضرت استاد، آيت

با سالم و دعاي خير، با توجه به لزوم تطبيق نظام جمهوري اسالمي ايران با مـوازين شـرع از يـك سـو، و القائـات برخـي از افـراد و                
 است حكم شرعي احزاب مستقل از دولت و عضويت در آن را مرقوم              جريانات در باب وارداتي بودن رقابت حزبي و غربي تحزب، متمني          

  همچنين، منع از آن چه حكمي دارد؟. فرماييد

  جمعي از اساتيد دانشگاه

.  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

رون والمؤمنـون و المؤمنـان بعـضهم أوليـاء بعـض، يـأم            «ي توبـه،       سوره 71ي    پس از سالم و تحيت، خداوند خالق قادر حكيم در آيه          
ي مؤمنين و مؤمنات قرار داده و چون امر           ي همه   ي امر به معروف و نهي از منكر را صريحاً به عهده            ، فريضه »بالمعروف و ينهون عن المنكر    

ي افراد را نسبت به يكديگر ولي و          ي الهي، همه   ي اين فريضه    و نهي ديگران يك نحو دخالت در كار ديگران است، خداوند به عنوان مقدمه             
ي  ي آن عمومي است، ولي در شعاع انجام اين فريـضه            يك مرتبه . باشد  واليت مقول به تشكيك و داراي مراتب مي       . اختيار قرار داده   بصاح

بلكه هدف بسط معروف است در جامعه و جلوگيري از هر منكر و عدوان و               . الهي و وجوب اين فريضه، وجوب تعبدي فردي فقط نيست         
انّ االمر بالمعروف و النهي عن المنكـر سـبيل األنبيـاء و منهـاج               «: نقل شده ) ع(در خبر جابر از امام پنجم       . دظلمي كه ممكن است اتفاق افت     

فريضه عظيمه بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر االرض و ينتصف من االعـدا و يـستقيم          . الصالحين
همه آثار و بركات بر اين واجب خـدايي ميـسر نيـست، مگـر بـا        و پرواضح است كه مرتب شدن اين)395، ص11الشيعه، ج  وسائل(» .االمر

كلكلـم راع و كلكـم مـسؤول عـن          «: نقل شده ) ص(و در ضمن حديث مفصل از پيامبر اكرم         . تحصيل قدرت وسيع و نيروي مجهز و فعال       
  )، كتاب الجمعه1/160صحيح بخاري، (» .رعيته

تفاوت باشند و حتّي در برابر قدرتمندان ستمگر نيز سكوت جامعـه              گذرد بي   چه در جامعه مي      نسبت به آن   ارندپس افراد جامعه حق ند    
مـن رأس سـلطاناً جـائراً    «: نقل فرمودند) ص(در مسير كربال براي تبيين جهت قيام خود از رسول خدا         ) ع(حضرت سيدالشهدا   . روا نيست 

، يعمل في عباد اهللا و باإلثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و ال قـول كـان حقـاً                     )ص(فاً لسنة رسول اهللا     مستحالً لحرم اهللا ناكثاً لعهد اهللا مخال      
در ضمن كالم مفصلي راجع به امر بـه         ) 374(البالغه    و در كلمات قصار نهج    ) 7/300تاريخ طبري، چاپ ليدن،     (» .علي اهللا أن يدخله مدخله    

ا اعمال البر كلها و الجهاد في سبيل اهللا عند االمر بالمعروف و النهي عـن المنكـر اال كنفثـه فـي بحـر        و م «: ايدمفر  معروف و نهي از منكر مي     
بـا  » .بجليء و انّ االمر بالمعروف و النهي عن المنكر اليقربان من اجل و الينقصان من رزق، و افضل من ذلك كله كلمه عدل عند امام جائر                         

باشد، ولي چون جهاد امري موقت و مقطعـي   قتي است و آثار و بركات كارهاي نيك بسيار زياد ميي بسيار مهم و بامش   اين كه جهاد فريضه   
ي كارهاي نيك نيز وابسته به انجام امر بـه معـروف و نهـي از                 باشد و ادامه    عالوه يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر مي             است، به 

ها را در مقايسه بـا   آن اي كه نسبت  اند، به گونه تر شمرده  ها مهم   آن  ي     از همه  يشگي است، منكر است، لذا اين فريضه را كه امري دائمي و هم          
  .اند ي الهي نسبت آب دهاني در برابر درياي عميق به حساب آورده اين فريضه
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ي ديني و اخالقـي       هو باألخره امر به معروف و نهي از منكر، عالوه بر وجوب فردي و مقعطي در موارد جزئيه، نسبت به ساختار جامع                     
ي مقـدمات و     نيز واجب مؤكد است و اين امر، ميسر نيست مگر با تشكل و تحزب افراد مؤمن و آگاه و صالح، و همبـستگي آنـان و تهيـه                           

 صـالح  ي واجب واجب است، خواه مسؤولين باالي حكومت وسايل الزمه هماهنگ با شرايط زمان و مكان، و به حكم عقل، تحصيل مقدمه         
 غير صالح باشند، احـزاب      مند نيروي فعال و مردمي آنان خواهند بود و اگر           ا ناصالح، اگر صالح باشند احزاب متدين و قوي و عالقه          باشند ي 

ي   باشـد، بـاز همـه     ) ع( اميرالمـؤمنين    يا) ص(ايستند و حتّي اگر در رأس حكومت مانند پيامبر خدا             در مقابل انحرافات و تعليمات آنان مي      
هـا و    اي تـشكل    در صدر اسـالم نيـز تـا انـدازه          باشند و طبعاً نياز به نيروي متشكل متدين فعال وجود دارد و             ن، صالح نمي  جامعه و مسؤولي  
ي اجتمـاع   شد و اگر افراد خوب و صالح متشكل نشوند، طبعـاً صـحنه   ها يك نحو تحزب محسوب مي  اي عرب  اي و قبيله   همبستگي عشيره 

  .شود شود و جامعه به فساد كشيده مي خالي ميبراي تسلط نيروهاي فاسد و ناصالح 

التتركو االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم شـراركم     «: فرمايد  پس از ضربت خوردن، در وصيت خود مي       ) ع(اميرالمؤمنين  
د، وگرنه طبعاً بدان بـر شـما مـسلط          يعني امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكني          ). 47ي    البالغه، نامه   نهج(» .ثم تدعون فال يستجاب لكم    

  .زيرا كه مقصر خود شما هستيد. شوند، و هرچند دعا كنيد مستجاب نخواهد شد مي

و إنّي واهللا الظم إن هو القـوم سـيدالون مـنكم باجتمـاعهم علـي بـاطلهم و                   «: فرمايد   در اشاره به نيروهاي معاويه مي      ،25ي   و در خطبه  
پس اگـر اهـل حـق هـم         . ايند كه در حقيقت علت و مالك تسلط و قدرت، اجتماع و همبستگي است             خواهند بفرم   مي» .تفرقكم عن حقكم  

البته تحزب بايد بر اساس ايدئولوژي      . وگرنه پيروزي و دولت از آن باطل خواهد بود        . بخواهند حق را در جامعه پياده كنند، بايد تجمع كنند         
 اهداف ديني و مردمي باشد و بايد به كيفيت افراد توجـه  مند و آگاه و دلسوز، و    عالقههاي پخته و عاقالنه، و با شركت افراد          اسالمي و طرح  

باشد نه عينـي،      خاصيت و چون امر به معروف و نهي از منكر واجب كفايي مي             عضوگيري افراد كاري است پرهزينه و كم      . كرد، نه به كميت   
شـود و آنـان       ي ديگـران سـاقط مـي       يت و نياز اقدام كردند، طبعـاً از عهـده         ي كفا  همين كه افراد متخصص عاقل و متدين و پركار، به اندازه          

  .شوند متصدي كارهاي ديگر مي

تـر و ملـت نيـز        هـا پختـه    هاي عاقالنه و منطقي و تضارب افكار مختلف، طـرح          زيرا با رقابت  . تعدد احزاب هم خوب، بلكه الزم است      
  .شوند تر مي تر و فعال دلگرم

هاي صحيح باز گذارند، بلكه تشويق نمايند كه اين خود  هد و آگاه كشور است كه راه را براي تشكل و تحزبي مسؤولين متع و بر همه
هاي مشروع از افراد، عالوه بر اين كـه           باشد و جلوگيري از آن و سلب آزادي         موجب تقويت مسؤولين در رسيدن به اهداف خدايي آنان مي         

 كـه  گـردد و دولتـي   تفاوتي آنان و جدايي ملت از دولت و مسؤولين مي        موجب دلسردي و بي    باشد،  گناه و تجاوز به حقوق طبيعي مردم مي       
ي غربـي وارداتـي نيـست، بلكـه      ي حـزب، واژه  گيرد و كلمـه  الملل مورد فشار قرار مي      متكي به قلوب ملت خود نباشد، قهراً در روابط بين         

؛ و چه قدر هماهنگ     )22مجادله،  (» اال انّ حزب اهللا هم المفلحون     «؛  )56مائده،  (» .فإنّ حزب اهللا هم الغالبون    «. ي اسالمي و قرآني است      كلمه
ولتكن منكم امة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهـون عـن المنكـر و اولئـك هـم                     «: عمران ي آل    سوره 104ي    است اين آيه با آيه    

ي جامع مناسـب بـا شـرايط زمـان و مكـان و                ي صحيح و برنامه    ر و ايده  يابد كه افرادي با فك      اهللا واقعي وقتي تحقق مي     و حزب » .المفلحون
الـساعه جمـع شـوند و پـس از      تدريج رشد پيدا كنند، نه اين كه با تحريكاتي آني و خلـق             مطابق با دين و عقل و منطق هماهنگ شوند و به          

  .ساعتي هياهو و شعار، غيب شوند

بات عمومي كشور را در مراحل مختلف، به نفع ملت و كشور و اسالم انجام دهند و توانند انتخا  ميدار، و احزاب خوب و قوي و ريشه      
 انحرافـات و    دولت خوب و متعهد و مقتدر روي كار آورند و در هر حال، رابط بين مسؤولين و دولت و ملت باشند و جلـوي تعـديات و                          

و بـاألخره   . روينـد نگـردد     عه كه طبعـاً پـيش از هـر انتخابـات مـي            السا هاي خلق   استبدادها را بگيرند و قهراً ملت نيز گرفتار احزاب و گروه          
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 نبايـد مـانع شـوند از    اند خدمت شاياني انجام دهند، ها و جهات ديگر نتوانسته  احزاب كه در اثر سوء مديريتيي سوء مردم از بعض  خاطره
  .ي امر به معروف و نهي از منكر به معناي وسيعي كه گفته شد انجام وظيفه

هاي مفصل، و از  تر از مسائل امر به معروف و نهي از منكر و درجات و مراتب و شرايط آن، به كتاب   جاست براي آگاهي بيش     هضمناً، ب 
مراجعـه شـود و چـون    ) 335، ص3ج(ي آن به نام مباني فقهي حكومت اسـالمي   و ترجمه) 213، ص 2ج(فقيه اينجانب     جمله كتاب واليت  

ترجمـه و  ي    آيات و احاديث عربي را نداشت، از برادران واقف به زبان عربي انتظار دارد بـه وسـيله                  ي  تر و ترجمه    نامه گنجايش شرح بيش   
  .والسالم عليكم و علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته. توضيح آيات و احاديث مذكوره، برادران و خواهران را ياري نمايند

  14/8/1376 ـ 1418 رجب 4

  ي منتظري قم المكرمه، حسينعل

  1404 شعبان 5در ارتباط با تذكر به شوراي نگهبان در مورد ارج نهادن به آراي مردم، مورخه ) سره قدس( به امام خميني له ي معظم  ـ نامه118ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

ضرتعالي و ساير تبليغات، انتخابات نسبتاً در جو خوبي انجام شد و مردم با اشتياق شـركت                  با اين كه در اثر فرمايشات ح       پس از سالم،  
ها، دارد يـك حالـت       گيري  هاي آراء و بعضي خط و خطوط و موضع         ولي اكنون، در اثر ور رفتن به صندوق       . كردند و روي هم رفته بد نبود      

جا صحبت اين     همه. شود  ها پيدا مي     دانشگاهيان، و افراد مورد اعتماد شهرستان       از علما، بازاريان،    بدبيني در بين طبقات مختلف مردم      يأس و 
ي كـشور را در اختيـار گرفتـه و مطـابق نظـر       هاي آراي همه صندوق. طرف نيستند است كه چند نفر عقل منفصل آقاي امامي كاشاني كه بي       

برند و بـه   ها كانديداها را باال و پايين مي     ا ابطال بعضي صندوق   كنند و نسبت به بعضي شهرها ب        خودشان انتخابات بعضي شهرها را باطل مي      
شـود   از يك طرف گفتـه مـي  . فكر است   انتخابات دو سه نفر هم     بلكه. پس قهراً اين انتخابات مردم نيست     . رسانند  امضاي شوراي نگهبان مي   

  .شود گونه رفتار مي دم اينانتخابات آزاد است و مردم خودشان رشد و آگاهي دارند و از طرف ديگر با آراي مر

شود و هم     ي آن است كه هم قداست شوراي نگهبان ملكوك مي           چه مهم است، نتيجه     آن. ها كار ندارم    من به صحت و سقم اين صحبت      
اي اگـر صـالح بدانيـد، شـور       . كننـد   تر شركت مي    ي بعد، كم    شوند و در مرحله     گردد و هم مردم مأيوس و ناراضي مي         اعتبار مي   انتخابات بي 

ها  هاي شهرستان اند و به درگيري نرسيده، بيش از اين به انتخابات و صندوق    نگهبان را حضوراً بخواهيد و دستور فرماييد تا مردم راه نيافتاده          
ي در  و اگر فرضـاً از افـراد      . اند، اكتفا كنند   ها كه با نظر خودشان تعيين شده        هاي نظارت شهرستان   ور نروند و به همان گزارش و رأي هيأت        

  .و االمر اليكم.  اعتماد مردم شودطرف نبودن آنان شكايتي قابل توجه شده است، افراد ديگري را به جاي آنان نصب كنند تا جلب مورد بي

   ـ حسينعلي منتظري 1404 شعبان 5

  تي وحد  به حجةاالسالم معاديخواه، وزير ارشاد وقت، جهت اعالم هفتهله ي معظم  ـ نامه119ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  افاضاته جناب حجةاالسالم آقاي معاديخواه، وزير محترم ارشاد اسالمي، دامت

ي اسـالم و مـسلمين، و        گونه كه توجه داريد، جهان اسالم، پس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران، مورد توجه دشـمنان ديرينـه                    همان
... كننـد   ز به شكلي، كشورهاي اسالمي را دچـار تفرقـه و خـصومت مـي              خصوص شيطان بزرگ آمريكا و صهيونيسم قرار گرفته و هر رو            به



  450  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

اكنون جهان اسالم با سرعت و با الهام از انقالب ايران، بر اساس حركت اسالمي و محور رهبري معظم انقـالب، حـضرت امـام خمينـي        هم
ي  ، و سـيره »م شعائر اهللا فانها من تقـوي القلـوب   و من يعظ  «ي   ي شريفه   جاست طبق آيه    از اين رو به   . باشد  مدظله، در حال تولدي جديد مي     

ي دشمنان اسالم، به شعائر عظيم اسالم كه مورد احترام و قبول امت بـزرگ       اهللا عليهم اجمعين، بر خالف خواسته      ي اطهار سالم   پيامبر و ائمه  
) ص(شأن اسـالم، حـضرت محمـد بـن عبـداهللا            ال يكي از اين شعائر، ميالد پربركت پيامبر عظيم       . تر مبذول گردد    اسالمي بوده، توجهي بيش   

االسف تاريخ اين ميالد كه در حقيقت آغاز حركت جديد در تاريخ بشريت بود از اختالف مصون نمانـده و در     جا كه مع    ولي از آن  . باشد  مي
االول را تاريخ ميالد     ازده ربيع االول دو  ها قطعي است، به جاي هفده ربيع        چه در تاريخ و بين ملت       بسياري از كشورهاي اسالمي بر خالف آن      

ي وحدت اعالم داشته، تا ضمن هماهنگي با         االول را هفته   جاست كه روزهاي دوازده الي هفده ربيع        دانند، بسيار مناسب و به      آن حضرت مي  
يران را به گـوش جهـان   اي پرمحتوا در داخل و خارج كشور، صداي انقالب اسالمي ملت ا      ساير مسلمانان، به خواست الهي، با تنظيم برنامه       

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. توفيق همگان را در اين رسالت اسالمي از خداي بزرگ مسألت دارم. محرومين و مستضعفين برسانيم

6/9/1360  

  حسينعلي منتظري 

، كه جهت ايجاد اختالف، در خارج از كشور چاپ »ميزان الشرعيهالخميني في «له به وزارت خارجه در رابطه با نشر كتاب  ي دفتر معظم  ـ نامه120ي  پيوست شماره
  .شده بود

  تعالي بسمه

  12/11/67تاريخ 

  مجده ي جمهوري اسالمي ايران، دام وزارت خارجه

الخمينـي فـي ميـزان    «ي جديـدي زده و كتـابي را بـا عنـوان          اخيراً ضد انقالب در خارج و داخل كشور، دست به شـيوه            پس از سالم،  
سروته و اكاذيـب و افترائـاتي نـسبت بـه انقـالب عظـيم اسـالمي و مقـام معظـم رهبـري آن                           ، كه مشتمل بر يك سري مطالب بي       »الشرعيه
هـا و مراكـز فرهنگـي و مطالعـاتي ارسـال داشـته        بركاته منتشر، و براي كتابخانه اهللا منتظري دامت باشد، با اسم حضرت آيت العالي مي   مدظله
  .است

هـاي خـود در      ي محتـرم بـه نماينـدگي       ي جديد ضد انقالب، آن وزارتخانه       افشاي توطئه راتب فوق را به منظور      از اين رو الزم است م     
توفيق همگان را در حفظ دسـتاوردهاي انقـالب اسـالمي و تحكـيم نظـام مقـدس                . خارج كشور، جهت اقدام مقتضي و مناسب اطالع دهد        

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا. م خميني مدظله را از خداي متعال مسألت داريمجمهوري اسالمي و طول عمر رهبر بزرگ انقالب، حضرت اما

  اهللا منتظري  دفتر حضرت آيت

  :رونوشت جهت ابالغ

  جمهوري  مقام معظم رياست

  معام معظم رياست ديوان عالي كشور

  مقام معظم رياست مجلس شوراي اسالمي 

  وزير محترم مقام معظم نخست
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  »الخميني في ميزان الشرعيه«له به سازمان تبليغات در رابطه با نشر كتاب  ي دفتر معظم  ـ نامه121ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  16/11/63تاريخ 

  مجده سازمان محترم تبليغات اسالمي دام

نـي  الخمي«ي جديدي زده و كتابي را تحت عنـوان            پس از سالم و آرزوي موفقيت، اخيراً ضد انقالب در خارج و داخل، دست به شيوه               
باشد، به  سروته و اتهامات و افترائاتي نسبت به انقالب عظم اسالمي و مقام معظم رهبري آن مي        ، كه مشتمل بر مطالب بي     »في ميزان الشرعيه  
 از اين رو، مزيد توفيقـات همگـان  . ها ارسال داشته است العظمي منتظري منتشر نموده و براي مراكز مطالعاتي و كتابخانه  اهللا  نام حضرت آيت  

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. را در نشر حقايق اسالمي و تحكيم نظام جمهوري اسالمي از خداي منان مسألت داريم

  اهللا منتظري  دفتر حضرت آيت

  كشي در جنگ  و علماي اهواز در مورد وقت جمعه  له به امام  ـ تلگراف معظم122ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  اهواز

دفـاع اهـواز توسـط ارتـش      تعالي، كشتار مردم بي  اهللا اسالم، آقايان علماي اعالم خوزستان ايدهم      ، حضرت حجج    جمعه    امآقاي طاهري ام  
ولـي  . نظيـر اسـت    البته فداكاري و ازخودگذشتگي ملت، ارتش، و سـپاه اسـالم، در تـاريخ كـم               . رژيم صدام كافر، موجب تأسف شديد شد      

تش غيور و سپاه عزيز ما خودداري از هجوم و حمله به دشمن غدار كه كشور مـا را اشـغال كـرده،                       زمان با چنين روحيه و قدرتي در ار        هم
توان به سادگي گذشـت، شـوراي عـالي           ي آن نمي    دانم جريانات موجود در جبهه را كه از مجموعه          من نمي . برانگيز شده  براي ملت ما سؤال   

  .دفاع صريحاً به عرض رهبر انقالب رسانده يا نه

كشي و مهلت تدارك نيرو به رژيم سفاك عراق دادن، به قيمت ريخته شدن خون صدها                 عالي دفاع توجه دارد كه سياست وقت      شوراي  
  .هاي شيطاني براي آمريكا تمام خواهد شد ي توطئه جوان مسلمان و به وجود آمدن اميد ادامه

خواهم مراتب را صريحاً به عرض  حضرات علماي اعالم ميديده و شهيدپرور خوزستاني، از       هاي داغ   اينجانب ضمن تسليت به خانواده    
اساسي جهت دفع قواي كفـر      رهبر انقالب، حضرت امام خميني مدظله، و به نظر مجلس شوراي اسالمي رسانده و تا وقت نگذشته، فكري                   

  .هوالسالم عليكم و رحمةاهللا و بركات. به اميد پيروزي قواي اسالم بر كفر. و تجاوزگر بعث عراق بشود

10/10/59  

  حسينعلي منتظري 

  له و پاسخ ايشان صدر به معظم  ـ تلگراف آقاي بني123ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  اهللا منتظري  حضرت آيت
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خواهشم اين است امروز يا فردا به خوزستان تشريف         . درد زياد است  .  و علماي اهواز را در روزنامه خواندم        جمعه    تلگراف شما به امام   
گمانم اين است كه ديدار شـما       .  خود وضع را از نزديك و از راه تحقيق ببينيد و هر قضاوتي پيدا كرديد، با مردم در ميان بگذاريد                    بياوريد و 

قدر بگويم كه مسافرت شما، بلكه رسـم تحقيـق در امـور را                همين. كنند، از هر جهت بسيار مفيد باشد        ها را اداره مي     با فرماندهاني كه جبهه   
ها، به خواست خدا، پيروزي را از         آن  ي   اي هستند و حمايت از نيروهاي مسلح و تقويت روحيه          كننده اين روزها، روزهاي تعيين   . بنيان گذارد 

  .آن ما خواهد كرد

   1359 دي ماه 12

  صدر جمهوري ـ ابوالحسن بني رئيس

.  

  تعالي بسمه

  توفيقاته جمهور ايران، دامت صدر، رئيس جناب مستطاب، آقاي بني

چه خوب بود پيش از چنين قضاوتي، حداقل با تلفن از اينجانـب تحقيقـي نـسبت بـه     . از سالم، تلگرام شما را از تلويزيون شنيدم    بعد  
ي قـوي   اعتنـايي بـه روحيـه    هاي مكرر در مورد حمله به دشمن، كـه قهـراً موجـب بـي       ها و نقض وعده     علت نگراني من از جريانات جبهه     

كنم اگر جنابعالي به جاي من بوديد و هر روز طبقات مختلف مردم و جوانان رزمنده و فداكار از  فكر مي. دكردي شود، مي نيروهاي مسلح مي 
ها  كاري  بوده و با دلي پردرد از مسامحه        ها در جبهه   ها كه معموالً ماه    داران و افسران ارتش و سپاه و بسيج و مسؤوالن ارگان           سربازان و درجه  

و هم اينان، كه طبيعي است ادعاي عدم آشنايي به          (آيند تماس داشتيد       و كسب تكليف شرعي به منزل من مي        ها و گاليه    براي گزارش جبهه  
قضاوت شـما غيـر از      ) توانستند براي شما كانال صحيح اطالعات و اخبار باشند           مي ها نارواست،   آن  ي    مسائل جنگي و تحقيق در مورد همه      

  .دانستيد ا فرماندهان را ضروري نمياين بود و بازديد مجدد از جبهه و مالقات ب

باشد، حفظ اتحاد و اطاعت از رهنمودهاي قـاطع رهبـري و احتـرام بـه ملـت و                     چه فعالً به صالح اسالم و مسلمين مي         به نظر من، آن   
  .هاي الهي و طرد كامل و سريع دشمن از حريم ميهن اسالمي است مجلس و ارزش

اينجانب ارتـش و سـپاه و بـسيح را          . ، مسؤوليتي بزرگ داريم   م و بيش از يك ميليون آواره      ما در مقابل خون جوانان عزيز و رشيد اسال        
هاي نماز جمعه به آنان دعـا   دانم و در خطبه ي شرعي مي   برادران خود دانسته و تقويت و تأييد مادي و معنوي آنان را در هر مناسبتي وظيفه               

به اميد هجـوم نيروهـاي مـسلح ايـران و پيـروزي            . المي از خداي بزرگ خواهانم    توفيق شما را در خدمت به اسالم و جمهوري اس         . كنم  مي
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. قواي اسالم بر كفر

   ـ قم14/10/59

  حسينعلي منتظري 

  له به مناسبت شهادت شهيد ياسر رستمي  به معظم ـ پيام تسليم آقاي هاشمي رفسنجاني124ي  پيوست شماره

  ده/250/24519شماره 

  17/7/1365تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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شـهادت افتخـارآميز ياسـر بزرگوارتـان را از          . بركاته وجوده الـشريف     العظمي آقاي منتظري دامت     اهللا  قدر، آيت   محضر مقدس فقيه عالي   
. خاطر نيستيد  ود، از شهادتش آزرده   دانم با اين كه ياسر قهرمان، سخت مورد محبت جنابعالي ب            مي. كنم  صميم دل تهنيت و تسليت عرض مي      

  .ترش اين اسم را برايش انتخاب كردند، چنين عاقبت خيري را در نظر داشتند ي خوب ي خوبش و جد و جده همان روزي كه والد و والده

اسـالمي، شـما را     امت از همان روزهاي اول نهضت       . ي حضرتعالي، سراسر جهاد و ايثار است       باالتر از اين، زندگي پرحادثه و آموزنده      
جهت نيست كه در وجود شما با اعتماد كامل، شرايط نيابت رهبري              و بي . ي مباركتان را سپر بالها     ديد و سينه    پيشتاز و نوك پيكان جهاد مي     
  .را يافت و آگاهانه انتخاب كرد

ن زينت داديد و زندانيان را روحيـه  هاي رژيم منحوس گذشته را با حضورتا هاي اسالم و كشور بوديد كه زندان        شما از اولين شخصيت   
ي  ي هفـده سـاله      ترين دوران بازداشت و تبعيد و محروميـت و محـدوديت و تعقيـب و آزار را در دوره                    و افتخار، و جز مجاهداني كه بيش      

هاي رژيم پهلـوي     چال ي فرزند قهرمانتان، محمد شهيد را در سياه        ي شكنجه  ي خود دارند، هستيد و صبورانه رنج مشاهده        انقالب در پرونده  
اش را در زيـر      ي عمر تمام دوران مبارزتمان است، سرانجام شهادت مظلومانه         دري او را كه به اندازه      و سپس دوران طوالني بازداشت و دربه      

 شـاهد   ديـروز . ي اسالم را خزان كرد، تحمل كرديـد        آوارهاي دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي كه در بهار پيروزي انقالب اشجار طيبه            
قدرتان در جبهه بوديد و امروز شاهد شهادت ياسر بزرگوارتان، و هر روز شاهد شهادت فرزنـدان عزيـز                   جراحت و نقص عضو سعيد گران     

ها و خيلي چيزهاي ديگر، تاريخ سراسر افتخـار زنـدگي شـما را سـاخته و امـت              اين. داريد هستيد   امت كه مثل اوالد خودتان، عزيزشان مي      
  .سازد ي راه امام بزرگوار، مطمئن مي ي انقالب و ادامه يندهاسالمي را به آ

ربوبيـت  هاي سخت    ي پيروزي در امتحان     هايشان نتيجه  راه انبياء و سرنوشت رهبران الهي، هميشه قرين با ابتال و بالها بوده و موفقيت              
زرع و يعقوب را با فراق عزيـزي چـون    ود به وادي غير ذيآل سنت الهي ابراهيم را با قرباني فرزند و هجرت رنج  ). إن هذا لهو البالء المبين    (

ها و ايـوب     ها و گرفتاري   دري و موسي و عيسي را با دربه      ) وابيضت عيناه من الحزن و هو كظيم      (يوسف و چشمان نابيناي از اشك و اندوه         
هـم آزمـوده و هـم       » ما أوذي نبي مثل ما اوذيت     «شده به    هاي توصيف  ها و مصائب، و سرانجام خاتم پيامبران را با مرارت          را با امواج سختي   

  )ابالء للوال. (ساخته و هم مكرم و موفق داشته است

گمـان ايـن ملـت مقـاوم درس           ي اسالمي ما مشهود است و بي        ي احد و كربال و فخ، امروز در محيط جامعه          هاي ايثارگرانه  پرتو صحنه 
مـان برايمـان سـنگين اسـت، امـا آثـار             مقام رهبـري     كه آزردي قلب رئوف قائم     با اين . گيرند  ايثارگري را از بزرگاني چون حضرت شما مي       

هاي معظم شهدا و جانبازان تحمل اين بار سنگين  ي دومين شخصيت انقالبمان با خانواده     دردي خانواده  رنگي و همراهي و هم     بهاي هم  گران
هـا   شـك ايـن شـهادت    اهللا سيد مصطفي فرمودند، و بي  فقيهاشان، آيتگونه كه اماممان و مقتدايمان در شهادت فرزند دارد؛ همان  را آسان مي  

  .ي معظم شهدا است ي رزمندگان و ملت ايثارگر و خانواده ي تقويت ايمان و روحيه مايه

دانـم كـه      ولـي مـي   . بسته داشـتيد   هاي زندان و جاهاي ديگر، برايم روشن است كه سخت به او دل             از برخوردهايتان با ياسر در مالقات     
با اين كه مسؤوالن تراز اول كـشورمان، همگـي فرزنـدان و             . مراتب بيش از محمد و ياسر در دلتان جاي و منزلت دارند             اسالم و انقالب، به   

وابستگان نزديكي در جبهه داشته و دارند، اما خداوند جنابعالي را اليق نزول اين سعادت عظمي دانسته و رحمت خاصش را برايتـان نـازل               
  .فرموده

  دهند ترش مي تر است ـ جام بال بيش  كه در اين بزم مقربهر

  ي شهداي راه حق بادا رحمت خدا بر ارواح مقدس همه

   ـ اكبر هاشمي رفسنجاني17/7/65ارادتمندتان، 
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ي آن و لزوم پايداري بر قانون   از ادامهله به امام خميني در ارتباط با مشكالت ناشي از سوء مديريت در جنگ و ابراز ناخرسندي ي معظم نامه ـ 125ي  پيوست شماره
  2/2/67اساسي، مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

كنم موقعيت خطير حضرتعالي در جهان اسالم و اين كه در شرايط فعلـي حفـظ                  گمان نمي : رساند  پس از سالم و تحيات، به عرض مي       
ي قلبي و احترام عميق      چه عالقه   چنان. قعيت و حيثيت اسالم به حفظ موقعيت حضرتعالي گره خورده است، بر كسي مخفي باشد              آبرو و مو  

ام، بـر    عـرض رسـانده   و قهراً اينجانب در هر شرايطي و به هر نحوي، اگر نكاتي را به               . اينجانب نسبت به حضرتعالي نيز قابل ترديد نيست       
عـصر   براي من قابل تحمل نيست كه فرصت و موقعيتي كه خداي متعال در عصر غيبـت حـضرت ولـي    . استاساس دو موضوع فوق بوده      

هاي محروم و مظلوم جهـان شـده،          ي اميد ملت    چنين مايه   اهللا تعالي فرجه براي عالم تشيع پيش آورده، روحانيت و مرجعيت شيعه اين              عجل
ناكرده ملكوك و خراب گـردد    ي حضرتعالي متبلور شده، خداي       تشيع، كه در چهره    سادگي اين اميد به يأس مبدل گردد و حيثيت اسالم و           به

از ايـن   . فقيه خبر و اثري نخواهد بود       هاي متمادي ديگر از عظمت و عزت اسالم و روحانيت و قداست واليت             كه در اين صورت براي قرن     
رسانم و از صـراحت لهجـه، كـه           شته، اداء للوظيفه، به عرض مي     كنم و مرا معذب دا      رو با كسب اجازه، اموري را كه با تمام وجود لمس مي           

  :طلبم باشد، قبالً پوزش مي خصلت هميشگي من مي

  . ـ متأسفانه جنگ تحميلي به جاي بدي رسيده و دولت و ملت و انقالب ما را در شرايط بدي قرار داده1

ل ما و كسري بودجـه و خرابـي شـهرها و مراكـز اقتـصادي و                 سامان مردم و ركود اقتصادي و سقوط پو        قطعاً حضرتعالي از اوضاع نابه    
ها شهروند چندين استان كشور و ترك مغازه و بازار            ميليون دوشي به ها و خانه   كاري  ها و تورم و گراني و كمبودها و بي         تعطيل شدن كارخانه  

هـا و رشـد مفاسـد اداري و اخالقـي كـه       ارضـايي ها و تعطيل شدن مؤسسات فرهنگي و باال رفتن ن و محل كار و پناه بردن به دهات و كوه      
اند  ي قليلي كه از انقالب ضربه خورده       شد كه يك عده     اگر در گذشته چنين گفته مي     . ي قهري اين وضع است، كم و بيش اطالع داريد          الزمه

كننـد،   پراكنـي و جوسـازي مـي    جا نامه نجا و آ   زنند و اين    گونه مطالب خالف واقع دامن مي       اند خود را با آن هماهنگ كنند به اين         و نتوانسته 
گيرم كه بسياري از دوستان انقالب و حضرتعالي كه قبل از انقالب و پـس از انقـالب                    خدا را گواه مي   . ديگر امروز اين احتمال وجود ندارد     

ي مـن، گـوش دادن بـه درد دل و            اند و متأسفانه يكي از كارهاي روزمره       ي يأس و شك قرار گرفته      اند، امروز در آستانه    هايي داشته   فداكاري
شكايات اين قبيل افراد است و اصرار دارند مطالبشان را كه نوعاً مسائلي كلي است، به عرض حضرتعالي برسانم و من هم جـز سـكوت و                           

  .طفره رفتن راهي ندارم

آميـز   هاي مبالغه لمان را به گزارشهاي زيادي را از دست داديم و هر روز د         ما متأسفانه در جنگ و در بسياري از كارهاي ديگر، فرصت          
ي احتمـال خـالف دادن را هـم          اساس خوش كرديم و اجازه      هاي بي  نسبت به خوبي وضع خود و خرابي وضع دشمن و به شعارها و وعده             

همـه قداسـت و      ها را هم از دسـت داديـم و آن           ها كه جاي خود دارند، بسياري از ملت         جا رسيد كه دولت     نداديم، تا باألخره وضع ما به اين      
ي نـوراني     چنـان چهـره     رود و آن    تدريج از دست مـي      ي عظيمي براي انقالب بود، به      هاي اول انقالب، كه سرمايه      احترام و ايمان و اميد سال     

  .شمار در هر كشوري، براي ما باقي نمانده است اند كه جز تعدادي انگشت اسالم و انقالب و مقام رهبري را خراب جلوه داده

بـرم كـه مـا در اثـر قـصورها و              ولي از اين واقعيت تلخ رنج مي      . چه شايد فكر شود، آدم بدبين و تندي نبوده و نيستم            الف آن من بر خ  
هاي روشـن در تـصميمات و        هاي غلط و ناهماهنگي    ها و سپردن كارها به دست ضعفا و سياست         ها و سوءمديريت   ها و خودمحوري   ضعف

  .تدريج از دست بدهيم نظير در تاريخ را به ر و كمدر اجرا، يك چنين ملت بزرگ و فداكا
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 كـه  ولـي از ايـن متأسـفم   . كـنم  البته من از تالش و احساس مسؤوليت بسياري از برادران مسؤول خبر دارم و آنان را دعا و تأييـد مـي           
گيـريم و شـايد علـت عـدم        يايم و تذكرات را هـم بـه بـازي مـ            بسياري از ما گرفتار يك حالت غرور و خودبيني و غفلت از واقعيت شده             

. ها و تبليغات مسموم ايـادي آنـان خبـر دارم           ها در دامن زدن به نارضايي      ي ابرقدرت   من از توطئه  . استجابت دعاها هم همين حالت ما باشد      
تصادي، برخورد  تا كي بايد آنان در اين وضع زندگي كنند و عالوه بر فشارهاي اق             . ي عظيم ما همين ملت فداكار است       گويم سرمايه   ولي مي 

هاي اجتماعي را  بايد واقعيت. هاي ساختگي نبايد دل خوش كرد بعضي از ما هم با آنان تند و خصمانه باشد؟ به شعارهاي تلقيني و مصاحبه   
د خصوص اگـر بفهمـ      در بسياري از شهرا به روحانيون، به      . خدا شاهد است روحانيت در حال انزوا و بدنامي قرار گرفته          . هم در نظر داشت   

ها و حاضر در مراسم، سـريعاً رو بـه            كننده به جبهه   ها و كمك    تعداد داوطلب براي جبهه   . كنند  شاغل پست و مقامي هستند، توهين علني مي       
اين مطالب را من از افراد ناراضي و راديوهـاي ضـد انقـالب    . ها از روي فشار و ترس و رودربايستي است          كاهش است و بسياري از كمك     

تـا ديـر نـشده و       . گـويم   ها و مردم كوچه و بازار و از قول بسياري از مسؤولين و شاغلين مي               ول همان رزمندگان و شهيدداده    از ق . گويم  نمي
جاسـت فكـري بكنيـد و بـه           ايـد، بـه    كلي از دست نرفته، حضرتعالي كه در مقاطع مهم ايـن انقـالب را از سـقوط نجـات داده                     ها به  فرصت
ي حـال    گويي را ندارند و يـا بـه مالحظـه          دانم كه بعضي از مسؤولين يا شهامت صراحت         من مي . كنيدهاي معمولي و رسمي اكتفا ن      گزارش

ي جنـگ و      در مـسأله  . گوينـد   حضرتعالي و پرهيز از نگران كردن شما، مسائلي را به حضرتعالي به همان نحو كه واقعيت دارد نگفته و نمي                   
گرفتيـد و شـايد       شد، حضرتعالي به موقع تـصميم مـي          اگر واقعيات درست گزارش مي     مسائلي ديگر، موارد زيادي از اين قبيل بود كه قطعاً         

هـايي   حـل  نظران نيز مشورت شود، بسا راه اگر عالوه بر مسؤولين رسمي، با ساير صاحب. اكنون هم دير نشده. شد تر انجام مي   كارها صحيح 
هاي معتقد بـه نظـام و انقـالب و كـشور در              ي جناح   جمعي متشكل از همه   اگر از چنين    . ارائه دهند و بتوانند در مشكالت يار و ياور باشند         

ي جنگ و كيفيت خاتمه دادن به آن، به نحو آبرومندانه و به نفع اسالم، استفاده شود، فردا كسي معترض و طلبكار نخواهـد بـود و از                              مسأله
البته بسا كساني باشند معتقد به انقـالب و حـضرتعالي،           . شود تر اين كه از مقام و موقعيت معنوي حضرتعالي نيز چيزي كاسته نمي              همه مهم 

  .اراده باشند و اين از محسنات انسان است باشند و حاضر نيستند صددرصد بي ولي خودشان مستقالً اهل نظر مي

ي خط كلي به  ائه مجلس شوراي اسالمي به عنوان نمايندگان مردم احاله نماييد، با اربهي جنگ را حضرتعالي  و ممكن است حل مسأله
ي ما در دنيا به عنوان متجاوز و لجوج و         ايم و چهره   ايم تقريباً باخته   آنان، و باألخره ما پس از فتح خرمشهر هرچه نسبت به جنگ اقدام كرده             

نـان را توجيـه     ايم كار فرهنگي مفيد انجام دهيم و آ        ها و از جمله ملت داخل عراق هم نتواسته          طلب معرفي شده و متأسفانه روي ملت       جنگ
هايي يا روستاهايي را هم تصاحب كنيم و چند هزار شهيد و مجروح و مفقود بـر                  اي انجام دهيم و تپه     در اين شرايط، فرضاً ما حمله     . نماييم
او چقـدر   ها را از ما پس بگيرند، در اين صورت آيا اين جنگ تقويت اسالم است؟ ما براي فتح فـ                     آن  ها اضافه نماييم و چند ماه بعد         گذشته

بـاألخره بـراي ايـن تسلـسل بمـب و           . نيرو مصرف كرديم و چقدر خسارت انساني و مالي داديم؟ ولي باألخره با يك غفلت از ما گرفتنـد                  
هـاي حـامي صـدام، دسـت         سياست شيطاني قدرت  . موشك و كشتار از طرفين مسلمان و تخريب شهرهاي دو طرف، بايد فكر اساسي كرد              

ي معنـوي و قداسـت       گناه آغشته كرد تا جاذبه      ن هزاران مسلمان عراقي، از نظامي و غير نظامي و زن و بچه و بي              انقالب مقدس ما را به خو     
هاي استعماري بود، كم كنند و متأسفانه در ايـن سياسـت شـيطاني موفـق      ملكوتي انقالب و اسالم و رهبري را كه خطر بزرگي براي قدرت          

هاي ما به شهرهاي عراق و كـشتار زن و بچـه و              هاي صدام به شهرهاي ايران و موشك       ن موشك ي مردم عراق، فرقي بي      در نظر توده  . شدند
ي چنـد    عيار كه عراق را واقعاً شكست بدهد، نياز به پول و امكانات و مهمات زياد و نيروهـاي آزمـوده                    جنگ تمام . غير نظاميان آنان نيست   

ي   نه دولت ما چنين پول و امكاناتي دارد و نه ملت مـا و ارتـش مـا بـا همـه              صد هزاري منظم و مؤمن به جنگ دارد و در شرايط فعلي ما،            
ي  نديده هاي مخلص بسيجي آموزش     ما نوعاً از بچه   . تر انگيزه دارند    ي وارد شدن به خاك عراق را ندارد و سپاهيان ما هم كم             وسعتش انگيزه 

كنـد و   ولي صدام را شرق و غرب و كشورهاي عربي، همه كمك مـي         . يمكن  دار مي  تر داغ   ها را بيش    كنيم و خانواده    بدون امكانات مصرف مي   
 اسـتعماري خـود     هاي ها توازن ما و عراق و ضعف هر دو كشور است تا اسرائيل و اربابانش با خيال راحت به سياست                     آن  ي    ي همه  خواسته

شود و اين تضاد و تنازع در حدود وظايف و تقـسيم            ي ارتش و سپاه و نيروهاي مسلح ما به طور اساسي حل ن              مادامي كه مسأله  . ادامه دهند 
امكانات بين آنان وجود داشته باشد و مثل دو نيروي متخاصم با يكديگر برخورد داشته باشند، امكان وجـود يـك نيـروي مـنظم هماهنـگ                           
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 جنگ اگر موجب نابودي ملـت و   .ريزي صحيح و زمان نياز دارد       مؤمن به جنگ وجود ندارد و حل اين مسأله نيز بيش از هر چيز، به برنامه               
  .ها شود، نه خدا به آن جنگ راضي است و نه ملت دولت و ارزش

ي پيـروزي     بسا صلح و ترك جنگ تلخ است، ولي خود آن مقدمـه             چه. ي شهدا، بيش از همه به ترك جنگ اصرار دارند           و اكثر خانواده  
  .يفيت آن مشورت و دقت كردمنتها بايد در ك» .و عسي أن تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم«. است

، و  »اول فـتح  «:  در حديبيه، صلح با مشركين را با شرايط ناگوارش پذيرفت و خداوند از آن به فتح مبين تعبير فرمود                   )ص(پيغمبر اكرم   
ان حسبك اهللا هو الذي و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي اهللا إنه هم السميع العليم، و إن يريدوا أن يخدعوك ف«: فرمايد در انفال مي  

و التدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك و هللا فيـه رضـا        «: اشتر چنين آمده است    به مالك ) ع(ي اميرالمؤمنين     و در نامه  » .ايدك بنصره و بالمؤمنين   
غفـل فخـذ   فإن في الصلح دعه لجنودك و راحه من همومك و امنا لبالدك و لكن الحذر من عدوك بعد صلحه فـان العـدو ربمـا قـارب ليت                  

  )53ي  البالغه، نامه نهج(» .بالحزم و اتهم في ذلك حسن الظن

البته حساب ملت عراق از ما جداست و بايد ملت عراق را در مقابل حكومت بعث كمـك كـرد و يـاري كـرد تـا همچنـان كـه ملـت                            
ومت بعث را ساقط، و يا اقالً       شود و حك  افغانستان در مقابل حكومت كمونيستي و دولت شوروي قيام كردند، ملت عراق نيز تدريجاً مجهز                

آميـز   ي تحريك تضعيف نمايند و اگر جنگ به صورت قيام ملت عراق در مقابل حكومت بعث درآيد و ما مستقيماً مهاجم نباشيم، اين سوژه              
  .شود هجوم عجم بر عرب نيز از دست دشمنان گرفته مي

بسياري از افراد مـورد اطمينـان كـه خـود     . اند اندازه به حضرتعالي گزارش دادهدانم وقايع مكه را تا چه  ي حج، نمي  ـ راجع به مسأله 2
ها نيست و ممكن بود راهپيمايي آبرومندانه انجام شود و  ي گناه گردن سعودي    گويند همه   اند، مي  ناظر جريان و در خط مقدم راهپيمايي بوده       

ي ما شروع شد و سـوژه بـه          هاي نپخته   ي، اجماالً هجوم و حمله از طرف بچه       برنامگ  ها و بي    ولي در اثر تندي بچه    . جا هم منجر نشود     به اين 
  .گشت تا ما را سركوب كند هرچند دشمن مجهز و مهيا بود و دنبال بهانه مي. دست دشمن داد

اي  تـا انـدازه  هاي حجاج، با ما عاقالنه برخورد كرد و  دشمن در سال قبل از آن، در موضوع جاسازي و قرار دادن مواد منفجره در ساك   
اغماض كرد و ما موضوع را رسيدگي نكرديم، بلكه مغرور شديم و در سال بعد چنين مصيبت بزرگي براي عالم اسالم رخ داد و دشـمن از                      

شـد    حال، اگر ولو به حسب صورت، تغييري در بعضي مسؤولين حج و روش آنان انجام مي                اي برداري كرد و علي    موضوع سال قبل نيز بهره    
  .شدند، بسا بدون اين كه از حضرتعالي مايه بگذاريم و با شكست مواجه شويم، مسأله قابل حل بود عاقالنه وارد ميو آنان 

ي انتخابات، تبلـوري از آن   خصوص بين روحانيين، رو به تزايد است و مسأله هاي داخلي، به  ـ متأسفانه تضاد افكار و نظريات جناح 3
خصوص بين روحانيين و دوسـتان و         همه اختالف و تضاد، به      اي براي از بين بردن اين       دارند، فكر چاره   انتظاري كه همه از حضرتعالي    . بوده

كلـي ناديـده بگيريـد، بـه نظـر كـار اصـولي و                 اين كه هر روز يك جناح را مطلق كنيم و ديگران را به            . ارادتمندان قديمي حضرتعالي است   
ها همه با هم بودنـد و امـروز           ي جبهه   ها و اداره    چرا در مبارزات و فداكاري    . ها پي برد   هبايد عالج اصولي نمود و به ريش      . داري نيست  ريشه

شود؟ همـين وضـع اخـتالف و پراكنـدگي بـراي شكـست روحـانيين           بندي شده است و در هر فرصتي از حضرتعالي خرج مي           چنين جناح 
خوريم و خدا را شكر كه دشـمنان مـا            ما خودمان را داريم مي    . تطرفدار انقالب كافي است و ديگر نيازي به صدام و آمريكا و منافقين نيس             

  .اطالعند جاهلند و از اين واقعيت بي

هـا تقـسيم نمـود و هـر      ي طرفدار اسالم آمريكايي و طرفدار اسالم پابرهنه        سرانجام اوضاع فعلي روحانيين در يك جبهه را به دو دسته          
شد و ايـن      هاي اسالمي داده مي    ي تعدد احزاب و جمعيت     آيا اگر اجازه  . ها كشاند  تمام عرصه كدام را با طرفدارانشان به مقابله با ديگري در          

مند بـه حـضرتعالي و    كرد، بهتر از اين نبود كه روحانيت عالقه     مقابله و تنازع، حداقل بين دو حزب غير منتسب به حضرتعالي تبلور پيدا مي             
   نمايد؟آرايي انقالب تجزيه شود و قسمي در مقابل ديگري صف
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البته اميدواريم خداوند به حضرتعالي طول عمـر عنايـت كنـد و    . خواهم موضوع مهم ديگري را نيز تذكر دهم  اجازه مي ـ در خاتمه، 4
اي رخ   ناكرده، حادثـه   ولي اگر فرضاً، خداي   . اهللا تعالي فرجه داده شود      عصر عجل   اين انقالب و كشور به دست خودتان تحويل حضرت ولي         

ها دارند، بـه هـر       ي جناح   اآلن با آن قدرت و جاذبه كه حضرتعالي داريد و ترسي كه همه            . الي الزم است فكر بعد را هم بكنيد       دهد، حضرتع 
هاي قانوني از قبيل مجلـس شـوراي    ولي براي بعد بايد ارگان    . شود  طرف حضرتعالي تشري بزنيد، بسا درگيري، هرچند صورتاً، برطرف مي         

ي منـاطق بايـد       ي مردمي هـم دارنـد، در همـه          قانون اساسي و علما و روحانيين مبارز و در سطح باال، كه جنبه            اسالمي و شوراي نگهبان و      
ها و قانون اساسـي، ولـو بـه نحـو غيـر              شود ارگان   ولي ديده مي  . ها سينه بزنند    آن  تقويت شوند تا حافظ انقالب و كشور باشند و مردم دور            

  .ي حضرتعالي، هرچه باشد، به تنهايي كافي و كارگشا نيست نامه ند و مجرد وصيتشو مستقيم، از طرف حضرتعالي تضعيف مي

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. خواهم از همه پرگويي عذر مي

  2/2/67 ـ مطابق 1408 رمضان المبارك 5

  حسينعلي منتظري 

  10/11/64ي سران كشور، مورخه  له در جلسه واحد نظامي و انتظامي توسه معظم نيروهاي مسلح در يكديگر و تشكيل دو  ـ پيشنهاد ادغام126ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هاي مختلف و برنامه و      هاي ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، و كميته، با روحيه           وجود پنج نيروي مسلح مستقل به نام       رسد  به نظر مي  
هاي سنگين و مخارج تكراري، نوعـاً مـستلزم حـسادت و              و امكانات، عالوه بر هزينه     ضوابط ناهماهنگ و اختالف فاحش در سطح حقوق       

بايـد بـا تـصويب    . اعتنايي به وظايف محوله و فرار از كار خواهد بود كاري و بي بدبيني و تضاد و تعارض و خنثي كردن كار يكديگر، يا كم    
رهبر نيروها و مؤسسات نظامي و صنعتي رفاهي، آنان در يكديگر ادغام و ي انقالبي در مجلس و يا يك فرمان انقالبي از طرف           ماده يك تك 

  :ي يك وزارتخانه اداره شود، به اين تفصيل مجموعاً به وسيله

تدريج و محترمانه     داران مشكوك به   تدريج كوچك شود، افسران و درجه       م عظيم ارتش كنوني و شهرباني و ژاندارمري به        جح .1
فاوت به كارهاي تشريفاتي و آموزش سربازان و بسيج گمارده شوند و افراد و كادرهاي خوب ت بازخريد شوند و كادرهاي بي

ها، دو نيـروي امنيـت داخلـي بـه نـام              آن  دهي شوند و از مجموع        گانه شناسايي، و سازمان    و باتجربه و متعهد از نيروهاي پنج      
در . مي براي اين نيروها انتخاب شود شايد بهتر باشد        پاسدار، و امنيت مرزي و رزمي به نام ارتش، تشكيل شود و اگر نام سو              

  .سطح باشند و يا قريب به يكديگر حقوق هم بايد هم

ريزي و فرماندهي، و از سربازهاي وظيفه، پـس از آمـوزش              دهي و برنامه    ي امور و سازمان     داران براي اداره   از افسران و درجه    .2
 .من و دفاع استفاده شودخوب و احراز تعهد، براي اجرا و مباشرت در ايجاد ا

اعتنـايي نـسبت بـه        كـاري و بـي     نسبت تأمين شوند تا گرفتار رشـوه و كـم          از نظر حقوق و مزايا و امكانات، حتّي سربازها به          .3
  .وظايف محوله نشوند

ي تخصصي از زمينـي، هـوايي،         ي عمومي و چند رشته      هاي افسري و پليس و سپاه، به يك دانشگاه داراي يك دوره            دانشكده .4
  .دريايي، و صنايع نظامي تبديل شود

ي سياسي و ايدئولوژي ارتش و نمايندگي امام در شهرباني و سپاه، تغيير اساسي داده شود و از تشريفات                     در بافت فعلي اداره    .5
 ي امور سياسي و عقيدتي نيروها، نقش اطالعـات و ركـن دوي   كم و به واقعيات افزوده شود و نمايندگي امام، عالوه بر اداره  

 .ارتش را نيز داشته باشد
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ي نيروها نشود و رهبر در مواقـع ضـرورت و كمبـود، آنـان را بـه              بسيج مردمي نيز مستقيماً زير نظر رهبر اداره شود تا ملعبه           .6
 .كمك دو نيرو بسيج كند

ك و صـنعت    هاي تكنيـ   صنايع نظامي و ارتش و سپاه در يكديگر ادغام شوند و از تشريفات نظامي آن كاسته شود و به جنبه                    .7
 .آن افزوده شود

وگرنـه  . ها همه به دور ريختـه شـود        كاري انجام امور فوق در صورتي ميسر است كه يك تصميم قاطع گرفته شود و مالحظه               .8
 .روز به روز گرفتاري زيادتر خواهد بود

 .دعوت شونداند، به كار  ي انحصارطلبي بعضي از مسؤولين منزوي شده نيروهاي متعهدي كه از سپاه در اثر روحيه .9

ده نفر از افراد وارد و عاقل و متدين و متعهد از نيروهاي پنج گانه، از هر كدام دو نفر، مسؤول انجـام و اجـراي ايـن قـانون                               .10
 .شوند

  ويژه مسائل جنگ ي برخي از مشكالت، به له به امام خميني درباره ي معظم نامه ـ 127ي  پيوست شماره
  16/7/1364تاريخ 

  لرحيم بسم اهللا الرحمن ا

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك رهبر بزرگ انقالب، آيت

پس از سالم، بر خالف ميل خود، نظر به حساسيت شرايط فعلي كشور و مراجعات مكرر از اقشار مختلف و مسؤولين باال و پايين بـه                          
ها نزد حضرتعالي مـنعكس شـود، بـه نظـر       كه تمام مطالب و نگرانيها و اصرار بر اين   حل اينجانب و تشريح دردها و معايب و اشاره به راه         

  :رسيد مختصراً مسائل زير را به عرض برسانم

هاي بزرگ و عوامل آنـان، هـيچ اشـكالي در مـردم مـا       ائب و مشكالت ناشي از جنگ و فشار قدرتصهمه م  ـ در وضع فعلي، با آن 1
. نيت دارند و براي خدمت در تالش و فعاليتند  شكي نيست كه مسؤولين اكثراً حسن      ي كشور و انقالب است و       هرچه است، در اداره   . نيست

جا رسانده، به نحوي كه انقـالب را بـا خطـرات              هاي اصلي است كه وضع را به اين        گيري  اشكال مهم در بعضي از كارهاي كليدي و تصميم        
خـراش موجـود      حال حاضر، شايد راهي جز تحمل وضع دل        ها در   مثالً نسبت به مسائل جنگ و مشكالت جبهه       . جدي مواجه ساخته است   

ولي اگر دو سال قبل، با وسعت نظر به تذكرات و درد دل فرماندهان متعهدد و رزمندگان عزيز، كه متأسفانه اكثر آنان با دلي پردرد به . نباشد
 بعضي ولي چه كنيم كه غرور    . شد   مسدود نمي  رفت بر ما  شهاي پي  رفت و امروز راه     ها از دست نمي    شهادت رسيدند، توجه شده بود، فرصت     

از حدود دو سال پيش تا حال، بسياري از افراد مخلـص ارتـش و    . جا رساند   اعتنايي آنان به نظرات ديگران، كار را به اين          مسؤولين باال و بي   
 اشكاالت كار گفتنـد و نوشـتند        سپاه و نمايندگان مجلس و افراد روشن و بصير و متعهد، نسبت به تحوالت سپاه و ارتش و روش جنگ و                    

هـا   ولي كسي به آنان توجه نكرد و نتوانستند درد خود را كه از نزديك در جبهه. كه از حد خارج بود و ممكن بود از افكار آنان استفاده كرد      
گرفتنـد، مـسؤوليني كـه         مـي  مشاهده كرده يا از زبان فرماندهان باال و پايين شنيده بودند، به اطالع حضرتعالي برسانند و هر وقت تصميمي                  

چـه گذشـت و بـاز هـم      ساختند كه آنان موفق نـشوند و گذشـت آن     ديدند، جوي مي    حيثيت خود را نزد حضرتعالي و مردم در مخاطره مي         
  .گذرد مي

ي  ي دو و سـه     هاي زيادي است كه بعـد از هـر حملـه و شكـستي، فرمانـدهان رده                  اي كوچك از نامه    ي مختصر ضميمه، نمونه    دو نامه 
ام بـا    چـه توانـسته     كننـد و مـن آن       نويسند و با نگراني شديد و شك در مشروعيت كار خود، به اينجانب مراجعه مـي                 ها به اينجانب مي     جبهه

گويند   ولي هنگامي كه مي   . ام هاي آقايان و فرماندهان باال را توجيه كرده        انگاري هاي خصوصي و عمومي، خطاها و اشتباهات و سهل          صحبت
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هـا را بـه گـردن يكـديگر      انـد، يـا ايـن كـه گنـاه      ايم ولي توجه نكرده ايم و تذكر داده ها را عيناً براي آقايان گفته انگاري لخ و سهل واقعيات ت 
  اب آنان چه بايد گفت؟در اين صورت چه بايد كرد و در جواند،  انداخته

گويند به داد سپاه برسيد كه سـپاه در حـال احتـضار اسـت،      آيند و مي    د از مسؤولين سپاه مي    هدار و متع   و وقتي كه بعضي از افراد سابقه      
  جواب آنان چيست؟

هاي زيادي كه دارند و اي كاش كارهاي         اشكال مهم اين است كه كارهاي اساسي كشور خالصه شده در چند نفر با مشاغل و گرفتاري                
معموالً نسبت به هيچ خطـا و تقـصيري   .  در كار نبودبازي نظري و خط و خطوط و رفيق    كردند و تنگ    مهم را به افراد قوي و اهل محول مي        

اگـر  . ها هم تشويق و تقدير به دنبـال نـدارد          افتد و موفقيت    ها به كار مي    ها و تلفن   شود و يا اگر فرضاً بشود، توصيه        توبيخ و بازخواست نمي   
ها وجود داشـت و بـراي    ل اخير در جبههدرپي در دو سا هاي پي ها و تقصيرات منجر به شكست  مرجعي قاطع براي بررسي خطاها و ضعف      

منبع اقتصاد . ها بهتر از حال بود روند ارزش قائل بوديم، اوضاع جنگ و جبهه ها از دست مي احتياطي جان هزاران جوان كه مفت و در اثر بي      
من را زد و افـراد را تقـصير   شد هواپيماهـاي دشـ   ي شاهدان عيني، با تيركمان هم مي زنند و بر حسب گفته  كشور، يعني خارك را مرتب مي     

  .هاي الزم هم نشده است بيني چون تعقيبي در كار نيست و پيش. كنند كردند و مي

معموالً بعد از . ي ما اندازه هاي بي هاي طرح صحيح است و نه سستي ي مقابل ما هم وضع به همين منوال است؟ نه تندروي    آيا در جبهه  
 جاي بررسي دقيق شرايط و عوامل آن و استفاده از تمام نظريـات و انتقـادات فرمانـدهان جـزء و       فهمند، به   هر شكستي كه باألخره همه مي     

هاي گروهـي   هاي خيالي و تهديدهاي توخالي در رسانه ها و پيروزي واقعيت اند، يك سري خالف  رزمندگاني كه شاهد قضايا و مصائب بوده      
شـود و تمـام قـصورات و تقـصيرات زيـر پوشـش                ها مـي    عجب حاضرين در جبهه   شود كه باعث ت     اهللا داده مي   ها تحويل خلق   و نماز جمعه  

اندازنـد و مرتبـاً خطـا     كنند و يا به گردن يكـديگر مـي   گونه احساس ترس يا نگراني نمي     گيرد و افراد مقصر يا خاطي، هيچ        تبليغات قرار مي  
  .شود روي خطا و شكست روي شكست، نصيب انقالب و مردم مي

بازي و تالش هر طيفي براي تحقير و حـذف    كار جنگ قدرت و خط.ها نيست سياسي كشور هم وضع بهتر از جبهه ـ در مورد امور  2
اي از وزرا از     الشعاع قرار داده، تـا جـايي كـه عـده           ي اصلي كشور است، تحت      ها را كه مسأله     ي جنگ و جبهه     حريف خود از صحنه، مسأله    

كنند كه ما  وزرا گله مي. باشند عي در رفع مشكالت، در فكر خنثي كردن اقدامات يكديگر مي    اند و به جاي هماهنگي و س       وزير بيگانه   نخست
وزير هم مدعي است كه وزرايي كه مرا قبول ندارند بـه مـن       خوانيم و نخست    اطالعيم و تصميمات را در روزنامه مي        از تصميمات دولت بي   

وزير   قريباً آن را فلج كرده، ناهماهنگي و رودررويي بعضي از وزرا با نخست            ترين ضعفي كه در دولت وجود دارد و ت          بزرگ. شود  تحميل مي 
رسد كه علني شدن و انتشار تعيين حضرتعالي نسبت به آقاي موسوي به صالح حضرتعالي نباشد، چون در آينده                     است و هرچند به نظر مي     

ايد و با اظهار نظر حـضرتعالي ايـشان بـه مجلـس       چنين ديدهشود، ولي فعالً كه صالح   اگر ضعفي در كار پديد آيد به حضرتعالي مستند مي         
ي آينده همچون گذشته ناهماهنگ    شوند، اگر همچون گذشته فشار از طريق آقايان براي تحميل وزراي خاصي اعمال شود، كابينه                معرفي مي 

اينجانـب نظـرم را     . ي هماهنگ دارد   عانهي صحيح و تصميمات قاط      خواهد بود و اين معني، صددرصد به ضرر كشور است كه نياز به برنامه             
وزير در انتخاب وزرا تحت فشار قرار گيرد، بلكه بايد بـه او آزادي داده                 ام كه نبايد نخست    اي و هم به آقاي موسوي گفته        هم به آقاي خامنه   

 و انجـام مـسؤوليت و رفـع         جمهـور و مجلـس از او كـار جـدي            داند انتخاب كند و متقابالً رئـيس        شود تا هر كسي را با خود هماهنگ مي        
  .ي تحميلي بودن وزرا از ايشان گرفته شود مشكالت موجود را بخواهند و خالصه، بايد بهانه

رسد در شرايط جنگي و آمادگي بسياري از افراد ارتش  گانه در سپاه، به نظر مي  ـ در مورد حكم اخير حضرتعالي به تأسيس قواي سه 3
تدريج و بـدون سروصـدا      از اول ممكن بود ارتش را به      . تصميم عوارض نامطلوبي را به دنبال داشته باشد       براي اخالل و فرار و عصيان، اين        

اصالح و آماده كرد و به افـراد جـوان و فعـال             ) نه با اين سياسي عقيدتي فعلي     (گذاري فكري و تربيتي جاذب و صحيح         تصفيه، و با سرمايه   
ي تشويق و تقديرها متوجـه سـپاه،          ولي متأسفانه همه  . بافت و نظامي كه از مزاياي ارتش است       هاي ديني و انقالبي داد، با حفظ         آن، آموزش 
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روز تحقير شده، و حكم حضرتعالي عالوه بر مشكالت اقتصادي  هاي سياسي موجود در آن شد و ارتش روزبه     ها و جنگ   بازي ي خط   با همه 
ير خالصي بود كه آخرين اميد ارتش را از جمهوري اسالمي قطع نمود و فعالً در                ي ت   ي پنجاه ساله، به منزله      آن و نداشتن ارز كافي و تجربه      

زماني مخلص به عرض رساندم كه وجود دو نيروي مـسلح مـستقل قـوي،               . اين شرايط سخت، نه ارتش دلگرم داريم و نه سپاه مجهز قوي           
ينده، ارتـش را تـصفيه و تربيـت و متعهـد نمـود و حفـظ                 بايد براي آ  . ممكن است در آينده در اثر رقابت، براي كشور مشكالت ايجاد كند           

مرزهاي كشور در قبال هجوم اجانب را به آن محول نمود و بسيج هم نيروي مستقل ذخيره باشد كه در مواقع ضـرورت بـه كمـك ارتـش                             
  .بشتابد

ولـي بـا دسـتور فعلـي        . پاه ادغام شـود   تدريج در س    تدريج به داخل كشور بازگردد و از انقالب پاسداري كند و كميته، به              و سپاه بايد به   
خصوص خلبانان ما با هواپيما       اين كه بارها افسران ما، به     . داند  انجامد، خدا مي    ي تزاحم و رقابت ارتش و سپاه به كجا مي           حضرتعالي، مسأله 

جا به ايران فرار نكـرده، حكايـت از          ي مشكالت آن    اند، ولي تا حال يك افسر عراقي با همه         كوپتر به عراق يا جاهاي ديگر فرار كرده        يا هلي 
  .دلسردي و عدم اعتماد ارتش ما و دلگرمي ارتش عراق دارد

يكي از مشكالت مهم كشور نيز مشكالت امور قضايي و عدم انسجام و عدم جاذبيت دستگاه قضايي است كه قهراً افراد فاضـل و   ـ  4
ها نيز معلول     باشيم و مشكالت زندان     كاري مواجه مي   بسا رشوه و كم     چهشوند و با كمبود قاضي و دلسردي قضات و            تر جذب مي    متعهد كم 

  .مشكالت قضايي است

يك زيـر   ترين مسأله است و من مطلعم كه بين ارتش و سپاه هماهنگي وجود ندارد و هيچ ي جنگ تحميلي مهم  ـ باألخره فعالً مسأله 5
 اثر موعظه و نصيحت هم موقت است و جنگ بيش از هر چيز نيـاز بـه يـك                    رود و يكديگر را قبول ندارند و فعالً         بار فرماندهي ديگر نمي   

اي تـا     رسـد چـون آقـاي خامنـه         به نظـر مـي    . فرماندهي واحدي كه مورد پذيرش باشد دارد، و االّ تلفات زياد و بازده بسيار كم خواهد بود                
صدر مدتي  چه بني دار شوند و چنان حمالت را ايشان عهدهاي از وضع جنگ و جبهه و ارتش بااطالع است، چه مانعي دارد فرماندهي     اندازه

در جبهه بود، ايشان هم در وقت حمالت، كارهاي تشريفاتي را رها و بـا رعايـت تـستر و احتيـاط در جبهـه باشـند و مـستقيماً نظـارت و                
قـدرت فرمانـدهي ايـشان از    . يز حل نماينـد ي اوضاع از نزديك، بتوانند بسياري از مشكالت را ن          جا با مشاهده    فرماندهي كنند و بلكه در آن     

  .شاءاهللا تعالي ان. خداوند تبارك و تعالي كمك كند و پيروزي را نصيب لشكر اسالم نمايد. تر است آقاي هاشمي بيش

 و در اثر حساسيت وضع فعلي و پيچيدگي مسائل كشور و انقالب: رساند ي كالم، به عرض مي  ـ در خاتمه، با كمال معذرت از اطاله 6
باالتر از همه، مسائل جهاني اسالم و مسلمين از يك طرف، و از طرف ديگر كثرت توقعات و انتظارات جهان اسالم از حضرتعالي و سـران             

گوينـد    مـي . ي امور به آقايان محول شود       شود همه   ي كشور نيز هم كارشان زياد است و هم در برخي مسائل تخصص ندارند و نمي                 سه قوه 
هاي مختلف، از    لذا بسيار مناسب است حدود ده نفر از صاحبان فكر و بصيرت در رشته             . نفر مشاور از قبايل مختلف داشتند     پيغمبر اكرم ده    

تدريج شناسايي و انتخاب شوند و ضمناً، يكي دو نفر هم از افرادي كه به انقالب و                   جنگ و اقتصاد و فرهنگ و سياست، با رعايت تعهد، به          
كنند، نيز در ميان آنان باشند تا افكار در اثر برخورد پخته شود و سعي شود از افراد غير                     خواني مي   از جهاتي مخالف   اسالم اعتقاد دارند، ولي   

ي طرح و خطوط كلـي بـه         البال كه فرصت بحث و فكر داشته باشند انتخاب شوند و كار آنان فقط فكر در مسائل كشور و ارائه                    شاغل فارغ 
ي افكارشان نيز ملخصاً به حضرتعالي كتباً يا شفاهاً گزارش شود و از طـرف حـضرتعالي        در ضمن، نتيجه   دولت و مسؤولين اجرايي باشد و     

  .نيز در مسائل مهم از آنان نظرخواهي شود

رسـد    به نظر مي  . شده نباشند  بلكه بايد اين شورا علني و آشكار و شناخته        . ي كارشان اعالم شود     و الزم نيست اسامي اين هيأت و نحوه       
ي  ي كـشور يـا احالـه     كار اگر فرضاً نفع نداشته باشد، ضرر هم قطعاً نخواهد داشت و اين موضوع منافات با مشورت با سران سـه قـوه       اين

  .والسالم عليكم و ادام اهللا ظلكم الشريف. بعضي از امور به آنان نخواهد داشت

  حسينعلي منتظري 
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  گرايي در سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد ضعف عملكرد شوراي عالي قضايي و ايجاد گروهله به امام خميني  ي معظم  ـ نامه128ي  پيوست شماره
  5/7/1360تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

ي كشور، كه طبعـاً هـر كـدام          ي امور جاريه  ام و تصميم داشتم برا      با اين كه مدتي است موفق به زيارت حضرتعالي نشده          پس از سالم،  
ي شرعي، الزم دانستم به نحـو اجمـال خـاطر، حـضرتعالي را بـه       مسؤولي دارد، مزاحم اوقات شريف نشوم، ولي بر حسب احساس وظيفه         

  :گذرد، جلب كنم هاي ضامن بقاي انقالب و كشور مي ترين ارگان جرياناتي كه در مهم

هـا هـستند،    آن هاي انقالب، به حدي است كه افراد صادق و متعهدي كه خود در متن  لنتيجه دادگاه ـ ضعف شوراي عالي قضايي و با 1
رويـه و احيانـاً تـأثير جوهـا و احـساسات و       هاي بـي  ها، از قبيل اعدام هاي شهرستان  گويند اوضاع جاري زندان اوين و بسياري از زندان          مي

 سيزده چهارده ساله به صرف تندزباني و بـدون ايـن كـه اسـلحه در دسـت گرفتـه يـا در        ها در احكام صادره، و حتّي اعدام دختران     عصيان
آمار . فرسا رو به افزايش است     هاي طاقت   فشارها و تعزيرات و شكنجه    . كننده و وحشتناك است    تظاهرات شركت كرده باشند، كامالً ناراحت     

ها نوعاً امكانات نماز خواندن هـم         آن  حتّي به   . با وضع غير انساني بمانند    زندانيان به حدي است كه بسا در يك سلول انفرادي، پنج نفر بايد              
هـاي   اعدام. كننده است  ومرج و خودمختاري مسؤولين بازجويي و بازپرسي سخت نگران          شود و به تعبير يكي از قضات شرع، هرج          داده نمي 

سـازي   شدگان قهرمان  هاي اصلي كامالً به كار مشغولند و از اعدام         هباشد و مهر    ها مي  ي سوم و چهارم و سمپات      هاي رده  اخير معموالً از مهره   
شـدگان   شدند و كار توجيهي روي اغفـال        هاي اصلي و مؤثر اعدام مي      اگر مهره . فرستند  كرده و افراد ديگري را به دام انداخته و به ميدان مي           

ولي با زياد شدن آمار معـدومين،  . ها كنده شود  آن  ها و فكر      اين گروه ي    چه با گروه فرقان انجام شد، اميد بود كه ريشه           شد، نظير آن    انجام مي 
زنند و مـشكل همچنـان بـاقي          تري جوانه مي   ولي باألخره با شكل و تجربيات پيچيده      . مدت جريان ترور ضعيف گردد     ممكن است در كوتاه   

ي عواطـف    كننده چون خون طبعاً تحريك   . سترش نيابد هاي متعبد و مذهبي شروع شده كه معلوم نيست گ           هايي حتّي از خانواده    زمزمه. است
البته اين مطالب . داديد  ها رضايت نمي    آن  گذرد كه اگر حضرتعالي اطالع داشتيد، قطعاً به           ها مي   و احساسات است و باألخره اموري در زندان       

ه و سعي دارد عقل و فكـر را حكـم قـرار دهـد و     ها هم ضربه خورد    آن  ها بود و از       نگارد كه از اول مخالف گروه       را كسي به حضرتعالي مي    
  .تحت تأثير احساسات آني واقع نشود

تر تقوا و خط اسالم و  ها، كم ها و عزل و نصب ها و افراد درآمده، در برخوردها و تصفيه  ـ سپاه پاسداران تقريباً به صورت اهرم گروه 2
بينـي   شود و پيش ها قطع مي آن ا مظنون، افراد صالح و مفيد تصفيه، و حقوق ي افراد مشكوك ي    ح است و بسا احياناً به جاي تصفيه       ررهبر مط 

. خاصيتي درآيد   ي نزديكي اين ارگان انقالبي متالشي، يا به صورت يك ارگان انتظامي بي             شود اگر سپاه به اين وضع پيش برود، در آينده           مي
والسالم عليكم و ادام . دگي حضرتعالي در آن به شكل فعال و مؤثر درآيدبازي نجات يابد و نماين الزم است به هر نحو ممكن، سپاه از گروه    

  .اهللا ظلكم

  1401القعده   ذي28

  حسينعلي منتظري 

  له به امام خميني در مورد سپاه پاسداران و مسائل جنگ ي معظم  ـ نامه129ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك رهبر بزرگ انقالب، آيت
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دانم حضرتعالي نسبت     با اين كه مي   : رساند   سالمت وجود حضرتعالي و پيروزي رزمندگان عزيز، به عرض مي          پس از سالم و دعا براي     
چـه     نظر رسيد آن   باشيد، ولي به    دهيد و از خسارات جاني اخير نگران مي         العاده مي   گذرد اهميت فوق    ها مي   چه در جبهه    به مسائل جنگ و آن    

اينجانـب پـس از اطـالع از جريانـات          . و االمر الـيكم   . ام، براي اسقاط تكليف به عرض برسانم       را احساس نموده و از طرق مختلف دريافته       
كنم كه  ن غرض از طرف افراد متدين و خبير، احساس ميوهاي مستند و بد  مختلف داخل سپاه در طي بيش از يك سال و با اتكا به گزارش             

ذلك، با وضع فعلـي فرمانـدهي و          عنه نيست، ولي مع    ي سپاه به انقالب و كشور مغفول       ي محسناتش و با اين كه خدمات ارزنده         پاه با همه  س
ها كامالً محسوس است و با اين كه پـس            خط فكري كه دارد، مثل سابق قدرت جذب نيروهاي اليق و باكفايت را ندارد و آثار آن در جبهه                  

ها شـدند، ولـي       آسا سرازير جبهه   ها گرم شد و نيروها سيل       هاي حضرتعالي و ديگران جبهه     ها، مجدداً با توصيه     ي جبهه  اههاز ركود چندين م   
انـد و بـسياري از آنـان بـه خـاطر       همه نيروي بسيج و مردمي است كه فعالً در جبهه جمع شده ي مهم، كشف رمز عدم استفاده از اين   مسأله

البته اين حقيقـت كـه جنـگ        . كنند  كشي مي  كار و سرگردان و نااميد از آينده، وقت         و مجروح و اسير، و يا بي      نبودن طرحي صحيح، يا شهيد      
چه موجب نگراني و تأسف است، اين كـه     ولي آن . باشد، قابل انكار نيست     هاي مدرن شرق و غرب مي      جنگ است و دشمن مجهز به سالح      

بيني  ي تداركات ممكنه از پيش و پيش ا مسؤولين جنگ نسبت به حفظ جان آنان و تهيههمه خلوص و فداكاري ملت و جوانان ما، چر      با اين 
سپاه كه  . تر باشد، اهتمام ندارند     تر و بازده بيش     المقدور تلفات كم    هاي پخته و مطمئن كه حتّي      ي طرح  حلي براي مشكالت محتمله و تهيه      راه

، تقريباً گرفتار يـك نحـو خودمحـوري شـده و اصـالً متخصـصين نظـامي و        داند خود را صاحب اصلي جنگ و فتوحات احتمالي آينده مي     
بينـي    ي امكانـات الزمـه و پـيش        نمايـد و بـدون تهيـه        آورد و بلكـه آنـان را تحقيـر مـي            هاي مخلص جهاد سازندگي را به حساب نمي         بچه

خورنـد و   كند و وقتي شكست مي  حمله مي  اعتنايي به اعتراضات و پيشنهادات متخصصي، با عجله در چند محور            هاي محتمله و بي    شكست
اي هم در جزاير مجنون، بدون امكانات و تداركات  شويم و عده    ي خيبر متحمل چند هزار شهيد و بيش از ده هزار مجروح مي             تنها در حمله  

در صـورتي كـه   . كـشد   طـول مـي  افتند كه اقالً دو ماه رود، تازه به فكر ساختن راه مي شوند و هر آن احتمال تلف آنان مي الزمه محصور مي  
ام   كـرده  كتباً گوشزد ها و خطرها را قبالً       ضعف هدف ما اين جزاير نبوده و نيست و آقاي سرهنگ شيرازي مدعي است كه من تمام اين نقطه                 

 هـوانيروز،  هـا، مخـصوصاً   آن در صورتي كـه افـراد   . جاست حضرتعالي ايشان را بخواهيد و از او هم توضيحاتي بخواهيد   به. توجهي نشد و  
. خواهند ها كمك مي آن ولي حاال از    . گويند ما پيشنهاد كمك كرديم و رد شد         هاي جهاد هم مي     دهند و بچه    خدمات شاياني انجام دادند و مي     

ان، ي دنيا فهميدند، پيروزي قلمداد و براي جبران حيثيت خودشـ    تر اين كه چند شكست فاحش متوالي را كه ملت ايران و همه              ي مهم   مسأله
هـا را محـور فرمايـشات خـود قـرار             آن  جاست حضرتعالي فقط به گزارش مسؤولين اكتفا نكنيد و يا اقـالً               به. گذارند  از حضرتعالي مايه مي   

هاي آقاي هاشمي، جـداً مـورد سـؤال و     اآلن فرمايشات حضرتعالي و صحبت. شود چون فرمايشات شما در سطح جهان منعكس مي  . ندهيد
كنند كه ما شاهد حقايق هستيم، چرا تا اين اندازه مطالب خالف واقـع گفتـه                  ها زياد سؤال مي     لص شده است و از جبهه     اعتراضات افراد مخ  

البتـه بـسا مثـل      . كند  ي خود رزمندگان كه در صحنه هستند، اثر معكوس دارد و آنان را دلسرد مي               شود؟ اظهارات خالف واقع در روحيه       مي
ولي نه اين كه صريحاً خالف واقع باشد و نه ايـن كـه   . ها مطالبي حماسي بيان كنند   شد براي حفظ روحيه   آقاي هاشمي يا صداوسيما الزم با     
دار كند و مردم عراق را عليه مـا تحريـك نمايـد و                مكرراً عنوان شود و قداست هدف ما را در جنگ لكه           ،چندين ميليارد بشكه نفت جزاير    

هـاي معـصوم      چيالت، هم در چزابه، هـم در خيبـر، شكـست خـورديم و بـسياري از بچـه                  ما هم در    . راديو عراق هم روي آن مانور بدهد      
در صورتي كه نه راه بصره بغداد را قطع كرديم          . نديده را به شهادت يا اسارت داديم و دنيا را پر از تبليغات غلط كرديم               ي تعليمات  تجربه  بي

ي خيبر، چندين هزار شهيد  و بيش از ده هزار مجـروح و        يم و تنها در حمله    و نه در تيررس ما است و نه بين دو سپاه عراقي جدايي انداخت             
عالوه نيروهاي مـا در جزايـر مجنـون، بـدون             آباد، حدود پانصد نفر شهيد و مفقود شدند و به           از يك شهر كوچك نجف    . اي اسير داديم   عده

همـه تلفـات و خـسارات و          حـاال مـسؤوليت ايـن     . شـند با  امكانات و نداشتن مهمات سنگين، هر آن در معرض خطر شهادت يا اسارت مي             
هـا جمـع آنـان       شوند و ديگر به ايـن زودي        مسؤوليت عالفي و سردرگمي صدها هزار نيروي معطل كه اگر به كار گرفته نشوند پراكنده مي               

  .داند ميسر نيست، با چه ارگان و چه شخصي است، خدا مي
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طور كه در     د ارتش و سپاه، جنگ منظم و تحصيل پيروزي بسيار بعيد است و همين             براي جبهه و جنگ بايد فكر اساسي بشود و با تضا          
وانگهـي فرضـاً بـصره فـتح        . مالقات اخير عرض شد، اطراف بصره همه خور است و شط است و رودخانه و مشكالت مالي، الي ماشاءاهللا                  

شود و به جاي ريختن اين جوانان عزيز در           رض نمي عراق بدون بصره مفروض است، ولي عراق بدون بغداد ف         . شود، عراق فتح نشده است    
ي مندلي و ديگري براي حركـت بـه طـرف بغـداد،              شد، يكي براي شكستن خط دشمن در جبهه         خور و شط، اگر دو نيروي مجهز تهيه مي        

 قرار بگيـرد، سـقوط صـدام        از مندلي تا بغداد حدود صد كيلومتر است و اگر بغداد در تيررس تيرهاي ما              . تر بود  احتمال پيروزي بسيار قوي   
شود و آن اين كـه   ي اساسي را يادآور مي  در خاتمه، يك نكته   . ي جوانب بشود    البته اگر تصميم گرفته شد، بايد فكر همه       . تقريباً حتمي است  

اساسي، اين  من در روزهاي اول تصويب قانون       . ي كشور خطرناك است    تضاد سپاه و ارتش و خودمحوري سپاه و تحقير ارتش، براي آينده           
ي سپاه پاسداري     ي ارتش دفاع از كشور است در مقابل دشمن خارجي، و وظيفه             منتها نظر بر اين بود كه وظيفه      . كردم  بيني مي   جهت را پيش  

پس بايـد روي ارتـش كـار        . ريزي شود    ، بر اين اساس طرح    و باألخره بايد براي آينده    . از انقالب و حفظ آن در مقابل دشمنان داخلي است         
ود و تصفيه و تهذيب گردد و نيروهاي مردمي و بسيج هم به آن وابسته شود تا يك ارتش قـوي و مجهـز و متخـصص در فنـون نظـامي                    ش

چـرا بـا ايـن كـه عـراق از نظـر       . تر به تخـصص نيـاز دارد   قطعاً جنگ و امور نظامي بيش. چيز در دنيا تخصص الزم دارد       همه. داشته باشيم 
. اين امر فقط براي ارتش مجهز و متخصص آن است         . جنگيد  سپاه دارد و نه بسيج، حدود چهار سال است مي         جمعيت ثلث ايران است و نه       

هاي سپاه ايـن كـه       نظمي  از بي . آلي خواهد بود   حاال اگر تعهد و تهذيب ديني و اخالقي نيز به تخصص و نظم ضميمه شود، قهراً نيروي ايده                 
نامه به طـول انجاميـد و       . ها در ارتش وجود ندارد     نظمي  ي سپاه رخ داده و اين بي         به وسيله  حدود بيست فقره انفجارهاي مهم در مهمات ما       

  .والسالم عليكم و ادام اهللا ظلكم. شود و رعايت حال حضرتعالي براي ما از اوجب واجبات است مطالب تمام نمي

  2/1404ج//3

  حسينعلي منتظري 

.  

  العالي  ي امام خميني مدظلهالعظم اهللا محضر مبارك رهبر بزرگ انقالب، آيت

  :رساند ي قبل مختصراً به عرض مي پس از سالم، پيرو نامه

آيـا حـضرتعالي   . گويـد  اي مـي  يك وقت فالني كلمـه : اند گفت كه آقا فرموده     آقاي هاشمي رفسنجاني در تلفن با ناراحتي مي        .1
ام، در مأل عام هم بگويم و يـا اشـكال بـه اصـل                هايد كه من فكر نكرده مطلبي را كه محرمانه به حضرتعالي نوشت            احتمال داده 

 نوشتن اينجانب بوده است؟

ها در انحصار افـراد       جا، قهراً اختيار جبهه     ها و بودن فضال و اهل علم در آن          همه نيرو از طبقات مختلف در جبهه        با وجود اين   .2
 .رسد هاي مختلف اخبار جبهه و اعتراضات مي خاص نيست و از كانال

ي ديگـري     شـود مـسأله     ها انجام شده و مي      چه واقعاً در جبهه      بايد گفت يك مسأله است و بررسي دقيقاً از آن          براي مردم چه   .3
 .است و جواب اسكاتي و توجيهي به مردم نيز اثر موقت دارد

ـ                    . منظور اين نيست كه نبايد جنگيد      .4 همـه    نمنظور اين است كه از كجا بايد حمله كرد و به چه نحو بايد جنگيد و آيا جـان اي
ها و طراحين و نرساندن مهمات با تمكـن و شناسـايي             احتياطي و پخته نبودن طرح      اعتنايي و بي    هاي مردم كه در اثر بي      جوان

شوند ارزش دارد يا نه، و جواب مردم و معترضين را چه بايد گفت و آيا هر چيزي به تخـصص نيـاز                         نكردن منطقه تلف مي   
 دارد، ولي جنگ به تخصص نياز ندارد؟
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ي خـود   آيا گزارش افراد خاص فقط معتبر است و يا به گزارش فرماندهان نظـامي و مـسؤولين جهـاد سـازندگي و نماينـده              .5
 ي دوم سپاه كه همه در صحنه بود و معترضند نيز بايد گوش داد؟ حضرتعالي در جهاد و بعضي از فرماندهان رده

 .وم حدود هزار نفر استآباد فقط، از قرار معل ي خيبر، تلفات نجف ضمناً، در حمله .6

  حسينعلي منتظري 

  .له ارسال نموده بود فارلين، كه رونوشت آن را براي معظم فر در مورد مك ي آقاي منوچهر قرباني نامه ـ 130ي  پيوست شماره

  كلي سري به

18/4/65  

  گزارش در ده صفحه

  به نام خدا

  برادر عزيز و ارجمندم، آقاي محسن كنگرلو

ناخوشـايندي  اكنون شكل و حالت  ها كه يك سال است وقت همه را گرفته و هم     ي آمريكايي   است در مورد مسأله   با عرض سالم، الزم     
 تير ماه جاري، مـذاكرات  10 و 9شنبه،  اگر به خاطر داشته باشيد، من روز دوشنبه و سه. به خود گرفته است، نكات ذيل را به عرض برسانم     

هـاي مـساعد و      هـا و شـناخت زمـان       برداري از موقعيـت    شناسي و بهره   م و گفتم سياست، يعني موقع     مفصلي تلفناً با جنابعالي به عمل آورد      
ودهمين سـالگرد اسـتقالل آمريكـا و          تير ماه، جشن دويست    13من توضيح دادم كه روز جمعه       . برداري و گرفتن امتيازات    مناسب براي بهره  

مناسبت جشن بسيار باشكوهي به نام روز آزادي در نيويـورك، در             و بدين ي آزادي در نيويورك است       جشن يكصدمين سال برپايي مجسمه    
داران اين   جمهور فرانسه ميهمان    جمهور آمريكا و رئيس     نامند و رئيس    ها آن را جشن قرن مي       گردد كه آمريكايي    ي آزادي برپا مي    پاي مجسمه 

 تير ماه وساطت كنـيم و كـشيش گروگـان آمريكـايي در              12 شنبه  چون روز آزادي و جشن آزادي است، اگر ما روز پنج          . جشن خواهند بود  
زيـادي نمـوده و بـسياري از    بـرداري   توانيم بهره   باشد، مي   د، چون يك مرد روحاني نيز مي      ببيروت را آزاد كنيم و او در اين جشن حضور يا          

هـا انتظـار    در حـالي كـه آمريكـايي   . ش نكـرد ي من گو ها بگيريم، كه البته طبق معمول كسي به اين توصيه    هاي خود را از آمريكايي     خواسته
  .داشتند ما حداقل اين قدم را برايشان برداريم

 گرفتـار در     يـك كـشيش آمريكـايي      ها با وساطت خود موجـب آزادي        گويند پس از آن كه سال قبل ايراني         ها مي   به هر حال، آمريكايي   
 به عنوان حسن نيت و يك قدم مقدماتي در اختيارشان گـذارديم،             تث ج  موشك 504بيروت را فراهم آوردند، كه البته ما هم قبل از اين كار             

ي ذيل را به نشان حسن نيت و نهايـت احتـرام بـه     هاي مثبت و سازنده ها قدم و در طول سال گذشته، يعني از آن زمان تاكنون، ما آمريكايي         
يـا نـشاني در جهـت بهبـود روابـط، حتّـي بـه طـور سـرّي،          ترين قدم و    ولي در مقابل، ايرانيان كوچك    . ايم رژيم جمهوري اسالمي برداشته   

  .اند برنداشته

پـرور بـه ميـان       پس از آزادي كشيش، هر كجا و هر زمان مقامات آمريكايي نامي از كشورهاي حامي تروريـسم و تروريـسم                    .1
، سـوريه، يمـن     ي رسـمي، از كـشورهاي ليبـي        آوردند، نام ايران نبوده و رياست ديوان عالي كشور آمريكا، در يك مـصاحبه             

 .ي تروريسم ياد كرد كننده جنوبي، كوبا به عنوان كشورهاي حامي و تقويت

ي رسمي، استفاده از سالح شـيميايي را بـه شـدت محكـوم      ي ما طي اعالميه در رابطه با جنگ ايران و عراق، وزارت خارجه    .2
 .كرد
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 .هاي شيميايي داد راق براي كاربرد سالحسفير آمريكا در سازمان ملل اولين كسي بود كه رأي به محكوميت رسمي ع .3

اي بـه كنگـره و       ي رسمي در مورد سازمان مجاهدين خلق كه سازماني تروريـستي و ماركسيـستي اسـت و بخـشنامه                    اعالميه .4
 .ها و مؤسسات آمريكايي و توقف هر گونه مساعدت به مخالفين رژيم جمهوري اسالمي ايران ي كمپاني كليه

جمهور، آقاي جورج بوش، در دو سـخنراني و مـصاحبه، رسـماً     ت، به طوري كه معاونت رياست   مخالفت با كاهش قيمت نف     .5
 .ي آمريكا خواهد بود و قيمت نفت بايد افزايش يابد اعالم داشتند سقوط و تنزل قيمت نفت در نهايت به ضرر اياالت متحده

 .شده براي خودمان ا قيمت تماماعزام دو هواپيماي آمريكايي با بيش از يكهزار موشك جتث در دو نوبت، ب .6

ي پنج نفره از كاخ سفيد و وزارت دفاع براي مالقات با آقاي كنگرلو و هيـأت همـراه ايـشان و                 رتبه فرستادن يك هيأت عالي    .7
تـر و    دادن قسمتي از اطالعات نظامي مقدماتي در مورد عراق، كه قرار شد در جلسات بعدي و توافق نهايي، اطالعات كامـل                    

 .ختيار گذارده شودجامع در ا

ي آقاي ريگـان، و پـنج نفـر           فارلين، دستيار و مشاور ويژه      ي كاخ سفيد به رياست آقاي رابرت مك        ورود هيأت بسيار بلندپايه    .8
ها در تهران، كه بيش از يك پنجم وسايل يدكي سيستم موشـكي   آن ي   رتبه و اقامت چهار روزه     همراهان سويل و نظامي عالي    

ي اطالعات كامل نظامي و فنـي و اطالعـاتي در مـورد چگـونگي      عالوه ز با خود همراه آورده بودند، به مورد درخواست را ني   
ي شوروي نسبت  به ايران و طرح نظامي و سياسي آن دولت با جزئيات كامل براي هجوم بـه خـاك                       تهديدات دولت روسيه  

 دولت بـا مخـالفين كمونيـسم رژيـم اسـالمي و             هاي آن  ي شوروي در كردستان عراق و همكاري       هاي روسيه   ايران و فعاليت  
دانيم و    شده و مورد احترام مي     تر از همه، اعالم نظر صريح و روشن دولت آمريكا كه ما رژيم جمهوري اسالمي را تثبيت                  مهم
در امـور   وجه قصد تحت نفوذ درآوردن و يا تغييرات و يا دخـالتي               هيچ  كنيم كه به    گونه مخالفتي با آن نداشته و تعهد مي         هيچ
نيت و همراهـي كامـل    ي حسن   دهنده  اي بود كه نشان    نامه ي كامل و موافقت    جلسه ي آن را نداريم و سپس تسليم صورت       داخل

لطفـاً آن   (كنـد     خصوص در رابطه بـا جنـگ و مـسائلي اسـت كـه ايـن رژيـم را تهديـد مـي                        آمريكا با جمهوري اسالمي، به    
 .)رار دهيدجلسه را مجدداً و دقيقاً مورد بررسي ق صورت

اي با ما به عمل آمد و دست خالي، ما را كـه سـفير دوسـتي و يـاري      آميز و غير دوستانه دانيد چه رفتار توهين گويند مي  ها مي   آمريكايي
  .دانند بوديم، بازگردادند، كه شرح آن را خود آقايان بهتر از هر كس مي

اند، فقط انتظار دارند كه مقامـات        چه پيشنهاد نموده    د كردند كه در مقابل آن     طور كه آگاهيد، مقامات آمريكايي در تهران بارها تأكي          همان
سفيدي نموده و با استفاده از نفوذ مذهبي و معنوي خود، موجبات اخالص چهار نفر گروگان آمريكايي را كه بيش از دو        ما وساطت و ريش   

ها و فرزندان خردسالي را كه به انتظار ديدار پدرانـشان             ي، هم خانواده  اند، فراهم آورند و با اين عمل انسان        سال است در بيروت گرفتار شده     
  .هاي سرّي و الزم، در پشت سر شما قرار گيرند باشند خشنود نمايند و هم دست مقامات آمريكايي را از هر نظر باز كنند تا با پشتيباني مي

گونه همراهي و همكاري را دارند، ولـي          حاتي، آمادگي كامل همه   نظرهاي سياسي، اقتصادي، تسلي     ها صريحاً روشن كردند كه از نقطه        آن  
ي  ها گذاشته نشود و به حساب حسن روابط و حسن نيت و دوستي و مهر اياالت متحده                ها به حساب گروگان    به شرط آن كه اين مساعدت     

افق كلي بر اين مبنا بـود كـه بـه محـض ورود              ، تو 65 قبل از آمدن من و هيأت آمريكايي به تهران، يعني چهارم خرداد              .آمريكا منظور گردد  
ي آمريكايي به تهران، كه مقداري از وسايل مورد درخواست را با خود خواهد آورد، مقامات ايرانـي بـا وسـاطت                      رتبه و بلندپايه   هيأت عالي 

ي وسـايل مـورد       از آن، بقيـه    هاي آمريكايي را در بيروت فراهم آورند و بالفاصله پـس            جمعي گروگان  فوري، موجبات آزادي يكجا و دسته     
نيـز وارد   . ب.ي تجهيزات، از جمله رادارهـاي بـزرگ ت         قدر در تهران بماند تا بقيه       درخواست ايران وارد تهران گردد و هيأت آمريكايي آن        

 و اقتـصادي نيـز      هـاي سياسـي    ي نيازهاي تسليحاتي ايران، توافق و تعهد رسمي به عمل آمده و در زمينـه               نسبت به تأمين بقيه   . تهران شوند 
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اما با اين كه هيأت ده نفري آمريكـايي و  .  تهران را ترك نمايندها هاي سري حاصل گردد و پس از انجام تمام اين مراحل، آمريكايي      موافقت
 روز آخـر    خوبي بـه خـاطر داريـد كـه در           به. ها چهار روز در تهران ماند، ولي متأسفانه به جايي نرسيديم            آن  پيكر اختصاصي    هواپيماي غول 

آبادي، در حضور جنابعالي و آقاي ديگر، چندين بار اصرار كردند كه موافقت شود كـه فعـالً وسـاطت                      ها، جناب آقاي دكتر نجف      آن  اقامت  
 ايم كه مسائل اساسي و استراتژيك و مهم را حـل           جا آمده   فارلين نپذيرفتند و جواب داد ما اين        ولي آقاي مك  .  آزاد گردند   شود و دو گروگان   

چيز و همه كار هموار     و فصل كنيم و در كنار شما بايستيم و اين كار بايد يكجا حل شود تا مشكلي در اين راه نباشد و راه يكباره براي همه                         
هـاي آمريكـا از دسـت     وپنج هزار و هفتصد و سه آمريكايي جان خود را در بزرگراه            ، چهل 1985الزم است خاطرنشان سازم در سال       . گردد

ما نبايد آمريكايي را ). شكموها(ر همان سال، يكهزار و سيصد و يك نفر آمريكايي در اثر گير كردن لقمه در گلويشان فوت كردند دادند و د
چنان تحت فشار بگذاريم كه اين چهار نفر را هم جزو آمار فوق به حساب آورند و ما اين فرصت تاريخي را همراه بـا يـك سـال رنـج و                                

  .العاده براي من، از دست بدهيم وقهاي ف مشقت و صرف هزينه

تواننـد و نـه خواهنـد توانـست قـدمي       ها نه مي دهم كه آمريكايي من به شما اطمينان مي.  روز است اين كار گره خورده    45دانيد كه     مي
قدمتاً انجام دهـيم و بـه نظـر    كردند، در ابتدا و م آبادي اصرار مي چه را كه آقاي دكتر نجف مگر آن كه ما حداقل آن    . ديگر در اين راه بردارند    

حـل وجـود    اكنـون فقـط سـه راه   . ي اجرا درآيد خواهيم بكنيم و يا هر تصميمي داريد، بايد ظرف دو سه روز آينده به مرحله            من، هرچه مي  
  .حل اول را انتخاب فرماييد كنم كه راه حل موافقند كه البته به نظر من، قوياً توصيه مي ها را كامالً راضي نموده و با هر سه راه آن من . دارد

 قلـم و مبلـغ دو       240ي   التفـاوت بقيـه     قلم را نقداً و فوراً بپردازيد و مابـه         177ي كسري    عالوه  شما مبلغ وسايل وارد شده، به      .1
 . روز ديگر بدهيد21 ماه ژانويه، يعني 30ي لندن، به تاريخ  را چك بانك ملي ايران شعبه. ب.ت

 .ها را آزاد نماييد  نفر از گروگاندر همان شب وساطت نموده و دو .2

 قلم كاال، يعني حدود چهار هـزار عـدد وسـايل يـدكي و دو                240ي    ساعت بعد از اين عمل، كليه      24ها تا حداكثر     آمريكايي .3
 .پيكر را در بندرعباس تحويل خواهند داد غول. ب.ت

مانده اقـدام فـوري نمـوده و          باقي   دو گروگان  ي وسايل فوق، شما نسبت به آزادي         پس از تحويل كامل و دقيق كليه       بالفاصله .4
نشان دهند تـا    ) ويليام باكلي (ضمناً، از نظر انساني و مذهبي وساطت نماييد تا محل دفن گروگاني را كه سال قبل فوت شده                   

 .جسد او نيز به آمريكا حمل، و در كنار گور مادرش كه چنين وصيت نموده است، دفن گردد

ي آمريكـايي    ها، هيأت بلندپايـه     و آزادي تمام گروگان   . ب.ها و دو ت     قلم وسايل هاگ   240ي    ه ساعت پس از تحويل كلي     72 .5
ي پيـشنهادي اقـدام       جلـسه   در ژنو يا فرانكفورت يا تهران، به نظر شما، حضور خواهند يافت و دقيقاً در مورد مفـاد صـورت                   

ي احتياجات مـورد نيـاز    كوپترها و كليه ل يدكي هليها و وساي پي اچي. ب.ت.ي ث عالوه بقيه نموده و متعهد خواهد شد و به 
اند كارشناسان  گردد، در حالي كه آماده ها مشخص و معين مي آن ارتش ايران را بررسي، و در اين مورد توافق و تاريخ تحويل 

 .آالت آزمايشي و تعميرات را نيز بالفاصله اعزام دارند فني و ماشين

  :تري دارد ه و دردسرهاي بيشتري گرفت حل دوم كه زمان بيش راه

 قلـم را چـك بانـك ملـي          240التفاوت    قلم را نقداً پرداخته و مابه      177ي وسايل كسري     عالوه  بهشما مبلغ وسايل وارد شده،       .1
 . روز ديگر صادر و تحويل فرماييد11 ژوئيه، 20ي لندن، به تاريخ  ايران شعبه

 .د نماييدها را آزا در همان شب وساطت نموده، يكي از گروگان .2

 . قلم كاال را در تهران تحويل خواهند داد240ي   ساعت بعد از اين عمل، كليه12ها  آمريكايي .3
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 ديگر آزاد گرديـده       قلم در تهران، بايد وساطت نموده و در همان روز دو گروگان            240بالفاصله پس از تحويل كامل و دقيق         .4
 .را همان روز پرداخت فرماييد. ب.و مبلغ دو ت

هـاي رادار در بنـدرعباس تحويـل         ، ايـن دسـتگاه    .ب. و پرداخـت مبلـغ ت        ساعت پس از آزادي اين دو گروگان       24حداكثر   .5
 .خواهند شد

و جـسد ويليـام بـاكلي، وسـاطت و         ) نفر چهارم ( آخر    ، شما نسبت به آزادي گروگان     .ب.پس از ورود كامل و صحيح دو ت        .6
 .فرماييد اقدام مي

ي  هاي آمريكايي، هيـأت بلندپايـه       آزادي تمام گروگان  . ب.ها و دو ت    قلم وسايل هاگ   240ي     ساعت پس از تحويل كليه     72 .7
ي پيـشنهادي     لسهج  آمريكايي در ژنو يا فرانكفورت يا تهران، به نظر شما، حضور خواهند يافت و دقيقاً در مورد مفاد صورت                  

ي احتياجـات مـورد      كوپترها و بقيه    يدكي هلي  ها و وسايل   پي اچ. ب.ت.ي ث  ي بقيه  عالوه  هد خواهد شد به   اقدام نموده و متع   
انـد   در حـالي كـه آمـاده      . گـردد   ها مشخص و معـين مـي        آن  نياز ارتش ايران را بررسي و در اين مورد توافق و تاريخ تحويل              

 .آالت آزمايشي و تعميراتي را نيز بالفاصله اعزام دارند كارشناسان فني و ماشين

ي آخـر،     كنم كه بالفاصله پس از انجام مرحله        شوم و تضمين مي      شايسته بدانيد، متعهد مي    من شخصاً و شرافتاً، به هر نحو كه        .8
 موشـك  3000هاي آمريكايي، حـداكثر ظـرف يـك مـاه،         ي گروگان   و آزادي كليه  . ب. قلم و دو ت    240يعني پس از تحويل     
 200هـا، و      براي خـود آمريكـايي     شده ، يعني قيمت تمام   )38500000(وهشت ميليون و پانصد هزار دالر        جتث به قيمت سي   

البتـه اگـر    . شده در تهران تحويل دهـم      گردد، به همان قيمت تمام      عدد موشك سايدويندر، كه به روي هواپيماي ما مستقر مي         
 . چيزي براي من باقي نگذاشتيد بگذاند، نه مثل اين بار كه ديگرپولش را در اختيارم

  :حل سوم راه

ديم، موجب شر نشويم، آمديم تا وصل كنيم و دوسـتي ايجـاد نمـاييم نـه موجـب تفرقـه و دشـمني و                         ي خير بو    واسطه براي آن كه ما   
اند، عيناً پس بفرستيد تا در  دانيد، بالفاصله و خيلي سريع، وسايلي را كه آورده حل فوق را صالح نمي چه دو راه تر شويم، چنان    كدورت بيش 

شاءاهللا در آينده، شرايط و زمينه  ان. رود  رفته است و هر كس دنبال كار خود و راه خود مي         قضيه بسته شود و انگار نه اشتري آمده نه استري         
اگـر مـن در راه دوسـتي و         . زيـرا دليلـي هـم نـدارد       . يعني نبايد استخوان الي زخم بگـذاريم      . شود  گاه اقدام مي    گردد و آن    مجدداً فراهم مي  

ام، در راه مهـر بـه مـيهن و           عظيم و دردسرهاي مـادي و معنـوي و حيثيتـي شـده            خيرخواهي و صداقت و اعتقاد و اعتماد، دچار مشكالت          
استدعا دارد در جهت خير و مـصلحت        . شاءاهللا چون نيت خير بوده، خداوند منان جبران خواهد كرد           ان. ام با شما بوده و عيبي ندارد       دوستي

  .م سريع و قاطع اتخاذ فرماييدجمهوري اسالمي، فوراً و بدون فوت وقت، نسبت به انجام اين قضيه، تصمي

  با عرض تشكر و احترام

  19/4/65فر ـ  منوچهر قرباني

  .له ارسال نموده بود فارلين، كه رونوشت آن را براي معظم فر در مورد مك ي مجدد آقاي منوچهر قرباني  ـ نامه131ي  پيوست شماره

  .كلي سري است به

  .خصوصي است

19/4/1365  
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  ) صفحه19گزارش در (

  ام خدابه ن

  حضور برادر عزيز و ارجمندم، آقاي محسن كنگرلو

  .ي محترم و التماس دعاي خير براي خود دارم با عرض سالم و ارادت، آرزوي توفيق و سالمتي براي شما و خانواده

ا، بـه چـه مـصيبت و        انگي شم د براي آن كه بداني به خاطر اعتماد و احترام به مسلماني و شرافت و انسانيت و اعتقاد به مر                   برادر جان، 
ام، الزم است توجهتان را به مسائل ذيل جلب نموده و توضيح دهم كه عدم توجه و دقت جنابعالي، چه مسائلي                      گرفتاري بزرگي دچار شده   

ي هاي مقدسمان كه پيروزي در اين جنگ ميهنـ         چيز خود را براي شما و پيشبرد هدف         براي يك برادر و يار وفادار و دوست فداكار، كه همه          
  .ايد و تحميلي به گرو گذارد، به وجود آورده

، به جـز      هاي عزيزت قسم، من به جز خدمت، به جز دوستي، به جز فداكاري              مجيد سوگند، تو را به جان بچه        برادر عزيز، تو را به قرآن     
  .موديدگونه كه شرح آن خواهد آمد با من رفتار ن رنج و زحمت كشيدن، چه بدي در حق شما كردم؟؟؟ كه شما اين

ايد؟؟؟ به جز ايـن      آيا من از شما انتظار دستمزد و پاداش و حق و حساب و توقعات مادي داشتم؟؟؟ آيا شما تاكنون به من چيزي داده                      
ي  يابي به منابع بهتر، مقداري خاويار، آن هم به هزينه          كه صد بار استدعا كردم براي پيشبرد و پيشرفت و تسريع در كارهاي خودتان و دست               

ي زيـاد تهيـه كـردم و         زار زحمـت و هزينـه     هـ من بفرستيد كه هرگز نفرستاديد و يك بار هم كه من خودم خاويار طاليي در تهران با                  خود  
  .ها را خورد آن ها هرگز به من نرسيد و معلوم نشد چه كسي و كجا  آن تحويل دفتر شما در تهران دادند، 

دانم فقط به مسائل همـين يـك سـال     اما الزم مي. سالمي در گذشته كردم بپردازمخواهم به خدماتي كه به شما و به جمهوري ا       من نمي 
  .گذشته اشاره كنم

هـاي مـدرن ديگـر        من و جنابعالي، مشتركاً بيش از دو سال بود كه به هر در زديم و چه كارها كه نكرديم تا موشك تاو جتث و سالح                        
هاي پيشرفته و بسيار  ها و سالح گونه موشك ها دروغ و داستان است و اين  اين حرفي ولي باألخره به اين نتيجه رسيديم كه همه. تهيه كنيم 

ي امـر دقيقـاً اطـالع داريـد، بـه            طور كه از سـابقه      لذا همان . ها و دالالن   توان گرفت و نه از طريق واسطه        ها مي   مدرن را فقط از دست دولت     
جا شدم و  خواه، عازم آن داران فعلي آمريكا از حزب جمهوري د از زمامي خصوصي بين خودم و تني چن ي روابط شخصي و دوستانه  واسطه

تـوان    ها مذاكرات مفصلي كردم و گفتيم و شنيديم كه دوستي هميشه بهتـر از دشـمني اسـت و از راه دوسـتي و صـفا اسـت كـه مـي                                 آن  با  
عـالوه مـا كـه در         واقعي يكديگر را درك كرد و به      ها و سوءتفاهمات و نفاق را زدود و به حسن تفاهم رسيد و مسائل                ها و دشمني   كدورت

هـا   زيـرا هـدف مـا از ايـن حـرف     . ها وسـايلي بگيـريم    آن  جنگ هستيم، چه بهتر حتّي از راه مصلحت هم شده، مويي از خرس بكنيم و از                 
ي ندارد، فقـط بـا يـك    تر است و چون از خود اطمينان كامل داشتم و به قول معروف، كسي كه چيزي بارش نيست هراس          تر و بزرگ   مقدس

در .  موشك تاو جتث همراه داشتم، به تهران آمدم        104پيام تلفني جنابعالي بلند شده و با يك هواپيماي اختصاصي بزرگ، فقط در حالي كه                
دن همـان  ها داده بـودم و بـه خداونـدي خـدا سـوگند، از آور      آمريكاييبه ها را خودم تهيه كرده و بيست روز قبل از آن            آن  حالي كه قيمت    

رود و اين هم سهم من بـراي   گفتم جاي دور نمي.  هزار دالر هم ضرر كردم و آن را از جيبم پرداختم و به روي شما هم نياوردم  56هواپيما  
فرماييد كه در همان سـفر خـدمتتان    اگر به بايگاني مراجعه فرماييد، به گزارشي برخورد مي    . ها پيروزي در جنگ و جبران كوچكي از گذشته       

خـصوص    چه نوشته بودم به حقيقت پيوسته و به         ادم و گزارش جامع و مفصلي بود و امروز كه بيش از يك سال از آن زمان گذشته، هر آن                   د
 موشـك تـاو برايتـان فرسـتادم و از آن زمـان              400بگذريم، بعد از آن، بالفاصله يك هواپيماي ديگر بـا           . قيمت نفت و مسائل سياسي ديگر     

در يك سال گذشته، من به شهادت خودتان كه به مسلمانيت اعتقاد دارم، هر روز و هر شب چند بار به شما تلفن                       . شتهها كه نگذ   تاكنون چه 
  . مكالمات من با شما شده استي  دالر روزانه هزينه300زدم و به طور متوسط، فقط بيش از 
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ه و اسناد متفرقه بـراي شـما، موجبـات ايجـاد حـسن              ها گزارش اطالعاتي و خبري و گذرنام       ي ارسال ده   عالوه  در يك سال گذشته، به    
اي فـراهم آوردم كـه       تـر از همـه، زمينـه        تفاهم و درك مسائل و تفهيم نظريات دولت ايران به مقامات كـاخ سـفيد را فـراهم آوردم و مهـم                     

خـواه و بـانفوذترين      وريها سرشان را جاي پايشان گذاردند و به تهران آمدند و در رأي هيأت هم دومين شخصيت حـزب جمهـ                      آمريكايي
 اعـالم كنـد كـه جمهـوري         بود كه خدمتتان آوردم تا رسماً     ) نفارلي  رابرت مك (ي ريگان    جمهور، معروف به پسرخوانده     شخص روي رئيس  
 را يكسره شاءاهللا كار جنگ دانند و حاضرند محرمانه در كنارمان قرار گيرند، ان حق و مردمي و قابل احترام و ستايش مي اسالمي را رژيمي به

ي ويژه بين ايران و دولت جديد فرانسه، نقش  دانيد كه من در ايجاد دوستي و رابطه بعد از خدا، خود شما بهتر مي    . كنيم و با ما دوستي كنند     
ه شـده  ي كارها آمـاد  اساسي را ايفا كردم و در حالي كه به توافق سري و قطعي براي بارگيري كشتي اول در پاريس دست يافته بودم و همه                    

وزير، به پـاريس   ترين خبري از طرف شما و بدون اطالع من، جناب معيري، معاون محترم نخست بود، درست روز بعد از آن، بدون كوچك  
تي كه من با هزار زحمت و حيل رفته بودم، حركت كردند و دو پا را در يك كفش كرد كه مـسعود                       هتشريف آوردند و درست بر خالف ج      

وزير بگوييد فوراً به آقاي معيري دستور فرمايند كـه            من همان روز به شما تلفن كردم كه به جناب نخست          . س بايد برود  و دستگاه او از پاري    
زيرا با حضور او در پـاريس،       . در مورد رفتن مسعود اصالً پافشاري كه نكنند هيچ، بلكه بگويند حضور او در فرانسه از نظر ما بالمانع است                   

تواند بكند و بنده هم باألخره        وزير چنين كاري نمي     ولي شما گفتيد ايشان ديگر رفته است و نخست        . ذير شده بود  پ  اش امكان  بارگيري فوري 
ها را كـه بايـد اجـازه دهيـد مـا          گو هستم و اين حرف     ها فكر كردند كه من دروغ       معني هماهنگي را فهميدم و نتيجتاً آبروي مرا برديد و اين          

  ات؟ اي و كو اجازه ام و وقتي خيلي اصرار كردم، گفتند تو چه كاره  شرايط است، از خودم درآوردهكشتي اول را بارگيري كنيم جزو

ي من   گرچه اين عمل براي هميشه در ذمه      . برو بابا دنبال كارت   . گويي بار شود    گويد برود، تو مي     جاست مي   نفر دوم دولت خودش اين    
 روز اسـت سـر      39توانم اين كار را انجام دهم، در حالي كـه درسـت                و سرعت مي   دهم كه با نهايت قدرت      است و من قاطعانه اطمينان مي     

دانم چگونه بايد از دست اين كار كـه تقريبـاً تمـام راه را                 اي و نمي   ي هتل هيلتون ژنو و ماجراي آن، من را روي هوا نگه داشته              همين قضيه 
  .رفته، خالص شوم

ام، بلكه فقط سه بار به تهران آمدم، شش بـار بـه              شب چندين نوبت به شما تلفن زده      تنها هر روز و هر         نه من در اين يك سال گذشته،     
آمريكا رفتم، و يك بار هم به دستور شما فقط با يك اطالع هشت ساعته براي ديدارتان به دبي آمدم و بـيش از پنجـاه بـار بـه كـشورهاي                                

ام تـا آقـاي    مختلف دنيا فقط براي چند ساعت به فرودگاه فرانكفورت رفتـه       حتماً بيش از سي بار از نقاط        . ام اروپايي و خاورميانه سفر كرده    
 و  جي پيـك بـراي شـما ارسـال دارم، مخـار             هـايي را بـه وسـيله       ي جنابعالي را مالقات كنم و اسناد و اوراق و يادداشـت             آدم بيك، نماينده  

سايل براي شما حمل شده، وجه آن را دو هفته زودتر به            من هرچه و  . ام كه فقط خدا شاهد آن است       آوري را متحمل شده    هاي سرسام  هزينه
اي، تلكسي، تلگرامي، ضـمانتي، چكـي از شـما داشـته باشـم و                 ام و آن وسايل به شما تحويل گرديد، بدون آن كه نامه            ها پرداخته   آمريكايي

طلـبم و بـه دوسـتي دو مـرد       ا به شـهادت مـي     من خداوند بزرگ ر   . ايد ها را بازپرداخته    آن  هميشه چندين روز پس از تحويل، با تأخير وجه          
هـا در تمـاس مـستقيم         ام و حاال كه شما با آمريكايي       من به جز ضرر مادي و رنج و ناراحتي، از دوستي شما خيري نديده             . خورم  سوگند مي 

توانند دروغ بگويند و دوسـتي و   نمي. ها دولت هستند آن ام؟  هستيد، بپرسيد و تحقيق كنيد آيا من به جز ضرر در كار شما نفع ديگري داشته           
  .ها است آن ي شخصي من با  تر از رابطه تر و باارزش ها با شما بسيار مهم آن ي  رابطه

من به زحمات و ضـررهايي كـه در         . ام، به خاطر آينده و به خاطر دوستي و براي ثبوت حسن نيت و صداقم بوده است                 چه كرده   هر آن 
هـا و ارسـال    آن   هيأت برزيلي و سوييسي و بلژيكي و كانادايي در سه نوبت به تهران و اقامت طوالني                  مورد بارگيري كشتي دوم و اعزام دو      

من در همين سفر آخر     . خواهم اشاره كنم    اي هم نگرفتيم، نمي    ترين نتيجه   ي من انجام گرفت و كوچك      ها كه همه به هزينه      آن  چندين تن بار    
ترين پاسخي هم     ها كوچك   آن  كدام از      پنج طرح مهم اساسي و حياتي و مادي آوردم كه به هيچ            خودم به تهران، يعني چهل روز قبل، بيش از        

  .كنم و اين راه به تركستان است كشم و وقت تلف مي به من ديگر ثابت شده كه رنج بيهوده مي. ايد نداده
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و عدم پرداخت پول مـردم پـس از دو مـاه، مـرا بـه                جز اين كه با اين كار آخرتان         اما برادر عزيز، شما در مقابل براي من چه كرديد؟؟         
داديد و رأفت اسالمي بـراي آنـان    هايي كه بشارت مي اين است محبت  . اي نابودي و به باد رفتن حيثيت اجتماعي و بانكي و سياسي انداخته           

ها كه قابل شرح نيـست،        مريكاييكه به شما بازگردند؟ من بارها به شما تذكر دادم كه به خاطر بسياري مسائل شخصي و خصوصي من با آ                    
ها براي شما     آن  توانم از     تان غيرممكن است، مي   رچه را كه بخواهيد و حتّي به نظ         چه موقعيت مرا تحكيم و تقويت كنيد، من هر آن           شما چنان 

ها به    آن   را كه در مورد      كلي سري   هاي به   اما شما بر خالف تمام اصول و ضوابط شرع و عرف و سياست و اطالعات و انسانيت، نامه                 . بگيرم
ها داديد و من براي آن كه بـه شـما ثابـت كـنم                 آن  ها گرفت، آورديد و در هتل هيلتون عيناً به            آن  توان از     شما نوشته بودم، كه چه چيزها مي      

 را فتوكپي كرده و به     گو نيستم و يك انسان صادق و فداكار هستم، روي يك پا ايستادم و اصرار كردم تا شما مجبور شديد آن گزارش                      دروغ
طـور   دانم كه شرح ماوقع را آن ها و مقداري از وسايل يدكي، الزم مي ي آخر و آمدن آمريكايي اما در مورد اين قضيه. ها يك نسخه بدهيد   آن  

 مكالمات تلفني،   شما در طي مدت دو روز و چهار ساعت        . باشد  كه گذشته است، دقيقاً بازگو كنم كه صددرصد مورد تأييد جنابعالي نيز مي            
هاي هـاگ بـود     عدد وسايل يدكي مختلفه مربوط به سيستم ضدهوايي موشك         4030 قلم و    240ليستي كامل با تمام مشخصات را كه شامل         

. اشـت ها برخـواهيم د  آن هاي مثبت براي  به من داديد و گفتيد اگر موافقت كنند كه مقدمتاً اين وسايل را در اختيار ايران بگذارند، ما هم قدم       
و هيأت ايرانـي بـا مقامـات آمريكـايي در فرانكفـورت       جنابعالي  البته اين قضيه بعد از آن بود كه خود          . ها دادم   من آن ليست را به آمريكايي     

 و مـا  1975ها بعد از يك هفته پاسخ دادند كه اين كار بسيار مشكلي است، زيرا مربوط است به سيستم سـال   آمريكايي. مالقات كرده بوديد 
امـا  .  به طور اصولي براي انجام اين كار مـوافقيم         نيت داريم،  ولي چون حسن  . ها را از گوشه و كنار دنيا با مشكالت فراوان تهيه كنيم             آن  يد  با

 6ها بررسي كردند و گفتنـد كـه           آن  . جنابعالي هم ليست رسمي را فرستاديد     . الزم است ليست رسمي و كتبي به ما بدهيد تا دقيقاً عمل شود            
ها از نظـر فنـي        آن  شود و نه موجود است، ولي عدم وجود            قلم ديگر هم نه توليد مي      9م از اين ليست مقابل مشخصات آن سفيد است و           قل

كشد تا آن    قلم ديگر هم گفتند آن تعدادي كه مورد درخواست است، فعالً موجود نيست و دو ماه طول مي                  10هيچ تأثيري ندارد و در مورد       
ها سفيد است و تعدادي اصالً موجود نيست و تعـدادي             آن  من در سه نوبت متوالي اين موضوع را كه تعدادي مقابل            .  كنيم تعداد را هم تهيه   

ها، در اختيارتان گذاشتم و آقاي سام از وزارت دفاع هـم              آن  هم موقتاً، يعني در زمان تحويل، كسري دارد، با ذكر دقيق شماره و مشخصات               
شـما فرموديـد    .  از لندن، قبل از آمدن به تهران با شما صحبت كردند و دقيقاً اين موضوع را بـه اطالعتـان رسـاند                      داند، تلفني   كه فارسي مي  

. خـواهيم  ي را كه كسري دارند حتماً بايد تهيـه و تحويـل دهنـد و مـا عـين تعـداد مـورد تقاضـاي خـود را مـي                       ماشكالي ندارد، اما آن اقال    
شـد    وچهار ميليون و سيصد و هفتاد و سه هزار و دويـست دالر مـي               پس از محاسبه دادند كه بيست     ها قيمت ليست درخواستي را        آمريكايي

مـن بـيش از پـنج بـار بـه      . شـود  كه بايد ده روز قبل از تحويل بپردازيم و اين مبلغ شامل اقالمي كه فعالً كسري اسـت نمـي       ) 24373200(
 ميليـون و چنـد هـزار    24كنيـد،   هاي كسري كه بعداً تأمين مي ايد، منهاي رقم ردهجنابعالي اطالع دادم كه آقا جان، ليستي را كه درخواست ك        

باشـد   بندي مي جايي، بيمه، پاك كردن مارك، و آزمايش نهايي و بسته  ها، از قبيل چندين بار حمل و جابه ي هزينه شود كه شامل كليه    دالر مي 
ها در لندن هستند و روي خط خواهند بـود و جنابعـالي               كنم، آمريكايي   اً مذاكره مي  و يك بار هم كه من قبالً به شما اطالع دادم فردا كه تلفن             

ام، براي چندمين بار و وسط مذاكرات، قيمـت دقيـق را خواسـتيد كـه مـن بـه اطالعتـان                       براي اين كه اطمينان حاصل كنيد من دروغ نگفته        
فرموديد اشكالي ندارد، جنس را حركت دهيـد و         . كرديم  ما صحبت مي  ها در اتاق بودند و روي خط و مشتركاً با ش            آن  در حالي كه    . رساندم

هـا مـارك نداشـته باشـد و      آن  آن را، ولـي هواپيمـاي   5اگر ممكـن اسـت حتّـي بـيش از     . تر ممكن است با خود همراه بياورند     هرچه بيش 
  .ها هم آمريكايي باشد، بار هم مارك نداشته باشد آن هاي  گذرنامه

دادم، به اطالع رساندم كه قيمت جنس ايـن بـار    ها موقتاً تهيه كرده و به جاي شما مي شه وجه جنس را از بانكمن كه طبق معمول همي  
ي بـانكي   نامـه  فرموديـد ضـمانت  . هاي اعتبـاري خيلـي مـشكل اسـت     العاده زياد و تأمين آن از محل اعتبارات بانكي و نقد كردن سفته              فوق
كس و هيچ بانكي حاضـر نـشد در           ي بانك ملي بدهيد يا بانك مركزي، گذشت و هيچ          نامه ضمانتپنج روز به اين كه چگونه شما        . دهيم  مي

تـوانيم   هاي اين دو بانك، حتّي يك دالر هم به ما اعتبار بدهد و گفتند اين قانون است، به كشور در حال جنگ اعتبار نمي        نامه مقابل ضمانت 
اين بار مثل دفعات قبل يـك روز        . پردازيم  ر جور شده تهيه كن، به محض ورود مي        شود، ه   شما فرموديد معطل نكن، كار خراب مي      . بدهيم
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ي بانك ملي  نامه عرض كردم وقتي ضمانت. خواهي چك شخصي مرا از آدم بيك در فرانكفورت بگير و به بانك بده  مي. شود  هم تأخير نمي  
ي دوست سـوري مـشتركمان و دو         هاي تأييدشده  با گرفتن سفته  خورد؟ به هر حال،       پذيرند، چك شما به چه درد مي        و بانك مركزي را نمي    

ي تعهدات شخصي از محل اعتبـارات در كرديـت سـويس             عالوه  ها به   آن  خرم و قرار دادن       ها از ليبي نفت مي      آن  شركت نفتي كه دائماً براي      
، وام گرفتـه و در مقابـل چـك تـضميني هـم بـه                ا ژنو كه از آن اطالع داريد، كل مبلغ را بري مدت سه هفته، يعني تـا اول مـاه جـون                     .ث.آ

جا الزم است خاطرنشان سازم كـه مـن طـي             در اين . ها قرار داديم    هاي لندن داديم و عيناً وجه مورد درخواست را در اختيار آمريكايي            بانك
اي  ها فكـر بـسيار عاقالنـه     بار ايرانيها گفتند اين گزارشي كه به تهران فرستادم و حتماً كپي آن در بايگاني هست، توضيح دادم كه آمريكايي              

 ميليون دالر، يك سيستم موشكي ضدهوايي را كه خريد 25اي حدود  خورد و با هزينه ها مي آن اند كه خيلي به درد  اند و چيزي خواسته كرده
ن قيمت وسايل مورد درخواست شما را يعني م. دهند  ميليارد دالر هزينه دارد، به طور كامل و فعال مورد استفاده قرار مي2آن امروز حداقل 

ها گفتند كه به آقايان اعالم فرمايند من چندين قلم از وسايل مـورد درخواسـت                  آمريكايي. ام ها به شما گزارش كرده      آن  كتباً نيز قبل از ورود      
باشد  تر و مؤثرتر مي زيني آن آساندانيم جايگ چون مي. ها را كه جزئي از كل يك قسمت بود، به جاي آن جزء، به صورت كامل فرستاديم آن 

ها احتياج به ده ژنراتور ديزل مخصوص دارند و ما آن اجزا را به صورت كلـي   آن دانيم كه  عالوه با اين كه ايران تقاضا نكرده بود، ما مي          و به 
عـالوه مـا      بـه . ست از طرف ما بـه شـما       اي ا  باشد نيز در محاسبه منظور نگرديده و هديه         داديم و اين ده ژنراتور ديزل كه به وزن سه تن مي           

اندازي  ي غير آمريكايي، براي مدت يك هفته همراه با وسايل آزمايشي و وسايل راه              ايم مجاناً كارشناسان مخصوص خود را با گذرنامه        آماده
 كنـد و بنـده آن را خـدمتتان          گيري به ايران اعزام داريم تا اين سيستم موشكي، مانند ساعت سوييس و با خطاي صفر برايشان كـار                   و اندازه 

. ي كارهـاي ديگـر پاسـخي داده نـشد          ها در تهران بودند، خودشان اين موضوع را اطالع دادند كـه ماننـد بقيـه                 نوشتم و وقتي هم آمريكايي    
 تماماً دريافت    قلم وسايل يدكي مورد درخواست ايران را منهاي ارقام كسري،          240ها در تهران چند بار تأكيد كردند كه قيمت كل             آمريكايي

ها در مذاكرات طوالني توضـيح دادنـد كـه            آمريكايي. اند و بنده چند بار در حضور خود شما و آقايان ديگر اين مسأله را روشن كردم                 داشته
ـ 24توانند انجام دهند و چند بار توضيح دادم كه  قبل از آن كه وجه جنس را دريافت كنند، هيچ كاري نمي     ن آقايـان   ميليون دالر به دولت اي

پس از ترك آقايان از تهران و در مذاكراتي كه جنابعـالي بـا مـن داشـتيد،                  . جا حضور دارند، به حساب شما قبالً پرداخت شده است           كه اين 
ي  عدد وسايل يدكي كـسر     177ي اقالم را تأمين كنند و با بقيه بياورند و ليستي هم به من داديد كه شامل                   فرموديد كه بايد حتماً كسري بقيه     

ليـست  . كـنم  ها، نتيجه را خدمتتان عرض مي  پس از مراجعت و مذاكره با آمريكايي      . ها چيست   آن  دانم قيمت     من عرض كردم نمي   . گرديد  مي
مـن  . ها را تأمين كنيم، روشن شـود  آن توانيم  هايي كه مي ها و محل كشد تا اين قيمت ها دادم، گفتند يك هفته تا ده روز طول مي      آن  را من به    

ها و تحويل حدود يك پنجم از وسايل گذشته، فعالً وجه ايـن وسـايلي                 متتان اصرار كردم كه مدت زيادي از پرداخت وجه به آمريكايي          خد
تـري داشـته      ها را پرداخت كنيم تـا فرصـت بـيش          ها را بپردازيد كه ما اقالً چند درصد از طلب بانك           ي وجه كسري جنس    عالوه  كه آمده، به  

فرموديد بسيارخوب و چندين روز مرا معطل كرديد كه امـشب  . ي وسايل يكجا وارد گردد      كلي حل نماييم و همه      را به باشيم كه اصل قضيه     
ها قيمت اجناس كسري را هم دادند  زنگ بزن نشد، فردا ظهر زنگ بزن نشد، فردا صبح زنگ بزن نشد، جمعه شد نشد، تا خالصه آمريكايي         

طـور كـه     چـون همـان   . عرض كردم اين كار عملي نيست     .  قلم را بدهي   240د جزء به جزء قيمت هر       فرموديد حاال باي  . و من خدمتتان دادم   
اند و خـود شـما       آوري كرده   في جمع لها را از نقاط مختلف دنيا به اشكال مخت          آن  بلكه  . اند ها را از كارخانه و يا شركتي نخريده         مسبوقيد، اين 

ها گفتم، جواب دادند تقريباً غيـر         من به آمريكايي  .  از نظر حسابداري و بودجه الزم است       فرموديد درست است، فقط   . خوبي از آن آگاهيد     به
خواهد تا محاسبات جداگانه به عمل آيد، ولي گفتند موضوعات و نكات ذيـل را دقيقـاً بـراي آقايـان روشـن                         ممكن است و وقت زياد مي     

  .فرماييد

ها را در  آن ها يدكي اتومبيل نيستند كه كارخانه يا فروشگاه  زيرا اين. ابتياع نگرديدهاي يا شركتي  كدام از اين وسايل از كارخانه هيچ ـ  1
ي خريد آن را از طريق دولـت       بلكه اگر كسي مشتري اين نوع وسايل باشد، بايد اول اجازه          . قفسه بگذارد و مشتري براي خريد مراجعه كند       

جمهـور، جـواز      ي آمريكا كسب نموده و پس از تصويب رئيس         ن اجازه را از كنگره    خود، از وزارت دفاع آمريكا بگيرد و وزارت دفاع هم اي          
پـردازد و كارخانـه آن وسـايل را     ي وجه وسايل به كارخانه مـي  عالوه گاه خريدار آن جواز را به دهند و آن مخصوص صادر و به خريدار مي   
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بايد توجه داشته باشـيد كـه اقـالم مـورد درخواسـت شـما، از وسـايل                  اما  . دهد   ماه بعد تحويل مي    24 تا   18معموالً و به طور متوسط، بين       
اندازنـد   ها براي چنين تعدادي خط توليد راه نمي مختلف، عموماً از هر قلم سه عدد يا پنج عدد يا هفت عدد يا دوازده عدد است و كارخانه              

 .و بايد تعداد مورد درخواست، از اين ارقام بسيار باالتر باشد

 است كه ما اكنون سيستم ديگري داريم و 1975وط به سيستم سال بچون مر.  از اين وسايل را در انبارهاي خود نداشتيميك ما هيچ ـ  2
جا هم با اين اشكال مواجه بوديم كه اگر رأسـاً             ولي در آن  . نتيجتاً بايد اين اجناس را براي شما از كشورهاي دوست و متحد خود تهيه كنيم              

. گـردد   چيـز آشـكار مـي       خـواهيم و همـه      برند كـه بـراي چـه مـي          د ما خودمان چنين سيستمي نداريم، فوراً پي مي        دانن  تقاضا كنيم، چون مي   
ما براي حفـظ راز مجبـور شـديم    . ي جنوبي، فيليپين توانستند اين وسايل را در اختيار ما بگذارند، عبارتند از اسرائيل، كره     كشورهايي كه مي  

 المـپ مخـصوص     27الن ويژه و بانفوذ مخصوص تهيه كنيم و براي مثال، در يك مورد كه احتياج به                 مقداري از اين وسايل را از طريق دال       
ها را به طور غير مجاز از آن كـشور           پ موجود بود، توسط ايادي خودمان مأمور مربوط را خريده و اين الم            داشتيم كه فقط در پايگاه فيليپين     

ي خودمـان   هاي ويژه ن چهار هزار عدد جنس را از آن كشورها به آمريكا آورده و در كارگاه              گاه تمام اي    و آن ) يعني بلند كردن  (خارج كرديم   
گـاه    هاي آزمايشي امتحان نموديم كه صددرصد سـالم و صـحيح باشـند و آن               ها را با دستگاه     آن  يك   به ها را پاك كرديم و يك       آن  مارك روي   

ما براي انجام اين كار، دو تيم ويـژه     .  ايران ارسال داريم كه براي حمل فوري آماده باشد         تر به   بندي و به پايگاهي نزديك     ها را مجدداً بسته     آن  
ها را به اين سرعت و        آن  توانستيم    گوييم اگر حتّي اين وسايل براي خودمان بود، نمي          را براي مدت سي روز مأمور كرديم و به طور قطع مي           

 عدد از اين وسايل را بگيريم، با كارخانجـات          1270ها كه مجبور شديم       از يكي از دولت   يكجا فراهم آوريم و در آخر، به عنوان مثال ديگر،           
شود؛ البته بـا تعـداد سـفارش      ماه ديگر آماده مي20ها تا  آن ها گفته بودند كه اگر جواز را بياورند سفارش  آن مربوطه تماس گرفته بودند، به      

هـا اثـر گـذارد،     آن اي پيش آيد كه كسري اين وسـايل در دفـاع هـوايي     بدهيم كه اگر حادثهها تعهد  آن در نتيجه ما مجبور شديم به       . تر  بيش
  .ها را به عهده بگيريم آن مستقيماً دفاع از 

ها طول كشيد، فرموديد تـا   ها را به جنابعالي دادم و دو ساعت و سي دقيقه دادن ليست به جزئيات قيمت   من پس از يك هفته كه قيمت      
شـش روز  . گردد كه البته اين فردا هرگز نيامده       ي وسايل كسري، به حساب بانك سوئيس واريز مي         عالوه  يل را كه آمده، به    فردا وجه آن وسا   

شود، ظهر زنگ بزن، شب زنگ بزن، صـبح زنـگ             طول كشيد، من روزي سه بار به جنابعالي تلفن زدم كه چه شد، فرموديد فردا درست مي                
ها سفته گرفتـه بـوديم خـدمتتان توضـيح            آن  ها و فشار كساني را كه از         ت كه بنده هر روز فشار بانك      بزن، و باألخره پس از شش روز مصيب       

، در  1985عرض كردم چرا، فرموديد ما يك فيش و ليستي داريم از اين وسايل مربـوط بـه سـال                    . دادم، يك شب گفتيد كار خراب شده        مي
مـن  . هـا  تـر اسـت از قيمـت آمريكـايي      قيمت اين وسايل را داده و شش برابر ارزان        ماه قبل، كه كارخانه    18همين كارخانه، يعني مربوط به      
گفتند . ها مراجعه كردم    به هر حال، بالفاصله به آمريكايي     . تواند حقيقت داشته باشد و قطعاً كسي خالف گفته          خدمتتان عرض كردم اين نمي    

ي مختلف، در اياالت مختلـف        كارخانه 54به يك كارخانه نيست و در       چون اين وسايل كه ايران خواسته بود، متعلق         . كلي مزخرف است    به
ها را كرديد    عالوه رسماً به آقايان بفرماييد يك بار به ما در تهران بدترين توهين              شود و هر كارخانه كاري جداگانه دارد و به          آمريكا توليد مي  

ايـد و    بعداً كارشناسان خودتان آزمايش كردند معلوم شد اشـتباه كـرده          ايم كه    دوم و كاركرده براي شما آورده      و فرموديد كه ما اجناس دست     
دانيـد چگونـه    اي تهيه نشده و مـي  كدام از اين وسايل از كارخانه به آقايان بگوييد كه البته هيچ. كنيد  حاال ما را دزد هم مي     . معذرت خواستيد 

ي   ما به عنوان يك ابرقدرت كه به خاطر حسن تفاهم و دوستي و رابطه             . ايم بندي را داده   ايم و قيمت چند بار حمل و بيمه و بسته          ابتياع كرده 
كنند كالهي سرشان رفته، فوراً جـنس را پـس    توانيم كار تجاري بكنيم و اگر آقايان فكر مي     ايم، نه حق داريم و نه مي       نوين قدم جلو گذاشته   
ما به عنوان يك ابرقدرت، اگر در جايي مقاصـد          . دهيم   را تمام و كمال مي     گيرد و ما پول شما      ها تعلق نمي    آن  اي هم به     بفرستند و هيچ هزينه   

گـرديم و     بلكه دنبال ميلياردها مي   . رويم  برداري اقتصادي داشته باشيم، دنبال فروش چند وسايل يدكي، آن هم مال ديگران، نمي              مادي و بهره  
كل و با اين سرعت بخواهيم، ممكن است گـاهي اوقـات تـا ده برابـر     گفتند ما وقتي وسايل را به اين ش  . مزد ما و توهين آخر     اين هم دست  

كرديم كه جاي تـشكر و سـپاس بـسيار از             ايم و فكر مي    اما ما در اين مورد نهايت تالش را براي شما كرده          . تر بخريم  قيمت اصلي هم گران   
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مان موجود باشد و مـورد نيازتـان اسـت، بـا همـان              كنيم در آينده وسايلي كه در انبارهاي خود         گرچه ما تعهد مي   . طرف شما خواهد داشت   
ها قبل، از كارخانجات تهيه كرده، عيناً در اختيارتان بگذاريم كه امروز براي خود ما شايد  ها و سال قيمت كه خود ما، يعني دولت آمريكا، ماه  

  .هاي جتث كه در گذشته به شما داديم شود؛ مانند موشك دو سه برابر تمام مي

 مسائل را مفصالً و با توضيحات ديگري، چندين بار طي مذاكرات تلفني، خـدمتتان عـرض كـردم و خـود جنابعـالي هـم         من تمام اين  
انـد از ايـن    ها هم برايتان توضيحات الزم را دادند و در آخر هم گفتند كه چقدر ناراحت شده    مستقيماً با واشنگتن تماس گرفتيد و آمريكايي      

هاي بانك لندن  هاي خودم و سفته آمدهاي ناشي از واخواست شدن چك  تير ماه، وخامت و پي8شنبه،  وز يكمن ر. ها شده آن توهيني كه به 
را خدمتتان عرض كردم و خواهش كردم شما روز دوشنبه صبح، با آقاي ساالته در بانك كرديت سـوئيس ژنـو تمـاس بگيريـد و بفرماييـد            

 تير ماه، آقاي محمدي به ساالته زنگ زده بود و فرموده بودند     9 و صبح روز دوشنبه      شود و اقدامي نكنند     همين يكي دو روزه كارها حل مي      
بيك از آلمان از طرف شما زنگ زده بود كه ساالته از دست من خيلي عصباني   تير هم آقاي آدم10شنبه   يكي دو روز وقت بدهيد و روز سه       

 دقيقه بعدازظهر، بـا  2:30 تير ماه، ساعت 11شود و باألخره من روز چهارشنبه   و ناراحت بوده و گفته بود اين كار خيلي به ضرر او تمام مي             
تا يا تا فردا پول اين وسايلي را كـه          .  بعدازظهر آن روز زنگ بزن     6فرموديد ساعت   دقيقاً  . چيز را توضيح دادم     جنابعالي صحبت كردم و همه    

 از جنابعالي خيلي تشكر كردم و گفتم تـو را بـه خـدا و بـه خـاطر نجـات                      من. دهيم  پردازيم و يا اين وسايل را عيناً فوري پس مي           آمده مي 
  تيـر مـاه اسـت،   19شـنبه    صـبح روز پـنج  4از آن تـاريخ تـا ايـن لحظـه، كـه      . آبروي من و خودتان، تكليف اين كار را امشب روشن كنيد     

  .كشي مشغوليد ترين اقدامي نشده و فقط به وقت كوچك

هـا و   ايد و پاداش زحمات و فداكاري ر مسلمان، خودت را يك لحظه جاي من بگذار ببين با من چه كرده  برادر نازنين، براد   برادر عزيز، 
  .ايد هاي مرا چگونه داده تالش

همـان روز اول بانـك فقـط يـك          . ايـم  ها داده   ها را به نام شما به آمريكايي        ميليون دالر بانك   24 روز است كه ما      64فردا درست   برادر،  
 روز، فقط تـا حـاال       64ي سنگين چنين اعتباري در مدت        بعد ببينيد بهره  .  هزار دالر بابت كارمزد اين اعتبار برداشت كرده        240درصد، يعني   

هـا بـاالتر و       ي اين   اما از همه  . اند حساب داده  ها و نكول اعتبار صورت     ها و چك    هزار دالر بابت واخواست سفته     256و حاال   . شود  چقدر مي 
 روز است اين وسايل بـه تهـران وارد   64برادر جان، اآلن . صداقت و درستكاري و اعتبار من در بانك سوئيس چه كرديد سال  17تر، با     مهم
 ميليـون  25 ماه قبل در ژنو تشريف داشـتيد و  7آيد  آيا جواب اعتماد و اعتقاد به جمهوري اسالمي همين است؟ برادر عزيز، يادت مي          . شده

ها موشك هاگ وارد كنم، ولي وقتي اولـين هواپيمـا             در اختيار من گذاشتيد كه براي شما توسط آمريكايي        دالر به طور دربست و بدون سند        
 ميليون دالر بـود، يادتـان   5هاي واردشده  ها مورد نظر شما نيست و اشتباه است و فقط مبلغ موشك           وارد شد معلوم گشت كه اين نوع هاگ       

شب به بيمارستان بردم تا صبح بر بالين شما ايستادم و صبح اول وقت بـه                و من شما را نيمه     آيد چطور ناراحت شديد و قلبتان را گرفتيد         مي
 ميليون دالر را به حساب شما ريختم و رسيد آن را برايت به بيمارستان آوردم و دو ماه بعـد هـم هواپيمـا                      20بانك كرديت سوئيس رفتم و      

اي بـه حـساب شـما     ل و بيمه و مخارج ديگر آن را داديم و يك دينـار هـم هزينـه            هاي حم  ها را پس برديم و تمام هزينه       فرستادم و موشك  
ترين دردسري، بالفاصله برگشت شد؟ برادر، آن رفتار مسلماني است يا اين كـه حـال    ن كوچكدومنظور نشد و پول شما، تمام و كمال و ب   

كه شما فقط در مقابل مهندس موسوي مسؤول بوديـد و مـن              در حالي    كنيد؟ آيا اين است جواب متقابل كاري كه براي شما كردم؟            شما مي 
برادر عزيز، چرا ما بايد اعتمـاد و اعتقـاد   . گرفتار سه بانك اروپايي و دو شركت بزگ و يك دوست عزيز و يك عمر اعتبار و حيثيت هستم                  

فردا گند اين   . ي كوچك است    مثل يك خانواده  دانيد سيستم بانكي و تجارت در اروپا،          به رژيم اسالمي و آبروي آن را بر باد دهيم؟ شما مي           
ماند و خواهيد ديد كـه وزيـر و    گيرد و ديگر آبرويي براي من كه هيچ، تمام شده، ولي براي جمهوري اسالمي هم نمي       قضيه تمام دنيا را مي    

ت شـد كـه پـول آن بـه          اي واخواسـ   ي يـك سـوريه     يا سفير همين كشور سوريه خواهد آمد و خواهد گفت قضيه چيست؟ ده ميليون سفته              
داند ايـن پـول را بـه چـه كـسي داده و چـه كـسي بايـد آن را                      بانك سوئيس كه مي   . وزارت دفاع آمريكا رفته كه اسلحه براي ايران بياورند        
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 قضيه  ي ما بر باد نرفته و اين دردسرها به حساب من و شما گذاشته نشده، قال اين                  تا آبروريزي بزرگ نشده و حيثيت همه      . بازپرداخت كند 
  .شويم ما براي خدمت آمديم، داريم خائن مي. كنيم كلي كورش مي ما آمديم زير ابرويش را درست كنيم، به. را بكنيد

هاي بانكي و مخارج مخـصوص ايـن كـار، بـالغ بـر دو       هاي يك ساله، فقط كارمزدها و بهره  تاكنون منهاي مخارج و هزينه   برادر عزيز، 
  .بهتر از اين است كه پاي جمهوري به اين كار كشيده شود. ي ندارد من نابود شومهيچ اشكال. ميليون دالر گرديده

گيريم و اين چند ميليون دالر را كـه تـاكنون             دهيم و پولمان را مي      فوراً تحويل مي  . اند عيناً پس بفرستيد    همين فردا وسايلي را كه آورده     
برادر . واقعيت هم بر طرفين قضيه روشن است، به شكلي بايد حل شود           هزينه شده است، من مطمئن هستم كه چون نيت خير بوده است و              

جان، در اين شرايط كه كسي حاضر نيست حتّي صد هزار دالر در اختيار شما بگذارد، انصاف داشته باشيد من فقط در مقابل دسـتور شـما،             
. مـال كنيـد   هـا را لجـن   آن ا را بايـد بدانيـد، نـه ايـن كـه      ارزش اين كاره .  ميليون دالر اعتبار برايتان گرفتم     24بدون نوشته و سند و مدرك،       

كنند، با ما چـه   طور عمل مي كني اين دهي و جانفشاني مي طور برايشان سينه چاك مي گويند اين دوستانت با تو كه اين    ها به من مي     آمريكايي
  .خواهند كرد

خاطر من، به خاطر آبروي جمهوري اسالمي و به خاطر انـسانيت            ارم، به خاطر خدا، نه به       دخواهم و استدعا      من از شما برادر عزيز مي     
  .ي شماست هاي آن فقط به عهده چيز و مسؤوليت و شرافت، تكليف اين قضيه را در چند ساعت آينده روشن فرماييد و از حاال به بعد، همه

  10/4/1365فر ـ  ارادتمند ـ منوچهر قرباني

  فارلين به ايران جمهور آمريكا در مورد سفر مك  خبرگزاري جمهوري اسالمي در مورد اعترافات ريگان رئيس19ي  شمارهي   ـ خبر ويژه132ي  پيوست شماره

جمهور وقت آمريكـا، در ضـمن يـك مـصاحبه             هاي خبري آمد، ريگان رئيس     كه در تلكس    فارلين، چنان   پس از فاش شدن ماجراي مك     
  : گفت

ي پيش از لبنـان آزاد         ديگر آمريكا نيز تا هفته      گرديد، پنج گروگان    ران فاش و گزارش نمي    چه اخبار مذاكرات ما با اي       من معتقدم چنان  ... 
ي  ريگان اعالم نمود كه يكي از مقامات دولتي ايران كه با آمريكا خصومت داشت، خبر مذاكرات ما با افراد ايراني به يك مجلـه                       . شده بودند 

هـا   آن باشـيم و    تصريح نموديم كه مايل به ايجاد رابطه با كشورهاي حامي تروريسم نمـي وي افزود كه ما براي عوامل مزبور  . لبناني درز داد  
هاي تروريستي دست داشتند را دسـتگير و زنـداني    كنند و حتّي افرادي كه در ايران فعاليت  نيز به ما نشان دادند كه از تروريسم حمايت نمي         

  ).ي ريگان ظاهراً به مهدي هاشمي است اشاره(اند  كرده

  .ريگان ارسال هر گونه سالح آمريكايي از طريق اسرائيل و ديگر كشورها به ايران را كراراً تكذيب نمود

در واقع بيش از يك سال است كه تروريسم تحت حمايـت ايـران متوقـف شـده         : جان پويند كستر، مشاور امنيت ملي ريگان نيز گفت        
 در ايران، به جرم چندين فقره فعاليت تروريستي، حاكي از تعهـد ايـران بـه                 وي اعالم كرد بازداشت و دستگيري سيد مهدي هاشمي        . است

  .باشد آمريكا مبني بر متوقف ساختن تروريسم مي

  22/8/65واشنگتن، خبرگزاري جمهوري اسالمي، مورخه 

  انان آمريكايي  خبرگزاري جمهوري اسالمي در مورد ادعاهاي خلب22/8/65 مورخ 20ي  ي شماره  ـ خبر ويژه133ي  پيوست شماره

  20: ي شماره خبر ويژه

  گر قدس انعكاس ادعاهاي دو خلبان آمريكايي در راديو رژيم اشغال
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  22/8/65تهران، خبرگزاري جمهوري اسالمي، 

سـي اعـالم     بـي  ي راديو رژيم صهيونيستي، دو خلبان آمريكايي در مـصاحبه بـا تلويزيـون ان               ي امروز پنجشنبه    به گزارش بخش فرانسه   
آويو حركت كردند و صبح فردا تبريز را         اين دو افزودند شبانه از تل     . اند آويو و تبريز پرواز كرده     د كه سال گذشته در دو مرحله بين تل        داشتن

ي   به گفتـه  . را داشتند » اينترنشنال ايرتورز «ها هدايت يك هواپيما متعلق به شركت هوايي نيجريه، موسوم به              آن  . آويو ترك گفتند   به سوي تل  
گوينـد بالفاصـله بعـد از         دو خلبان آمريكايي مـي    . اديوي يادشده، به آنان گفته شده بود كه هواپيما حامل دارو و مواد غذايي منجمد است               ر

وگو با همـين تلويزيـون، ضـمن قـانوني خوانـدن              از سوي ديگر، شيمون پرز در گفت      . هاي آمريكايي آزاد شد     اولين پرواز، يكي از گروگان    
اهللا   وگو بـا آيـت      ولي افزود انجام گفت   . زنند  ها دست به هر كاري مي       ان، اعالم داشت كه اسرائيل و آمريكا براي آزادي گروگان         مذاكره با اير  

  .، ولي به علت جنگ بر سر جانشيني در ايران، انجام بعضي مذاكرات عملي استتخميني غير ممكن اس

  پايان

   خبرگزاري جمهوري اسالمي، در مورد دستگيري سيد مهدي هاشمي23/8/65  مورخ77ي  ي شماره  ـ خبر ويژه134ي  پيوست شماره

  77: خبر ويژه شماره

  23/8/65خبرگزاري جمهوري اسالمي . ي مذاكرات آمريكا با ايران بود ـ واشنگتن دستگيري مهدي هاشمي، نتيجه: پويند كستر

داشت و دستگيري مهدي هاشـمي در ايـران، بـه جـرم چنـدين               جان پويند كستر، مشاور امنيت ملي ريگان، امروز جمعه اعالم كرد باز           
  .باشد فعاليت تروريستي، حاكي از تعهد ايران به آمريكا مبني بر متوقف ساختن تروريسم مي

سي، ضمن اشاره بـه تأكيـد        بي ي تلويزيوني ان   اي با شبكه    به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي از واشنگتن، پويند كستر در مصاحبه          
در واقع بيش از يـك سـال اسـت كـه          : گيري، افزود   به ايران در آغاز مذاكرات دو كشور مبني بر متوقف ساختن تروريسم و گروگان             آمريكا  

  .تروريسم تحت حمايت ايران متوقف شده است

ـ                  وي سپس خاطرنشان ساخت كه گروگان      ران گيرهاي اخير در لبنان، توسط گروهي كه تحت نفوذ عوامل راديكال خاصي در داخـل اي
اكنـون بـه علـت چنـدين فعاليـت       در ايـران دسـتگير شـده و هـم    ) هاشـمي (باشند، انجام گرفته و واقعيت امر اين است كه اين شخص    مي

  .باشد تروريستي در ايران زنداني مي

لل را عامـل    ي دكتر رجايي خراساني در مقر سازمان م        در بخش ديگري از اين مصاحبه، پويند كستر كنفرانس مطبوعاتي روز چهارشنبه           
  .ي مذاكرات خود با ايران دانست ي تصميم ريگان مبني بر علني ساختن برنامه عمده

  فارلين به ايران در مطبوعات جهان  ـ بازتاب خريد اسلحه از آمريكا و سفر مك135ي  پيوست شماره

از ريگان و يك جلد انجيل و يك قطعه كيك به اي  فارلين، معاون امنيت ملي ريگان، و همراهان به تهران همراه با نامه پس از آمدن مك
و به دنبال ) 1365 (1986، در تاريخ تشرين الثاني 242ي  ي لبناني الشراع، شماره    شكل كليد، و انتشار خبر آن براي نخستين بار توسط مجله          

بوعات جهان هر يك به نـوعي بـه نقـل    ي تهران، مط   هاي نماز جمعه   آن، سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني و اقرار به انجام اين سفر در خطبه            
ي  اندركاران و نيز استيضاح ريگان توسط كنگره فارلين و ديگر دست اعترافات متناقض ريگان و مك. خبر فوق و اهداف و ابعاد آن پرداختند      

اي بـه    ان داشت، ابعاد گسترده   آمريكا و استعفاي چند تن از مشاورين امنيتي و معاونين وي و نيز تأثيري كه اين جريان در مسائل داخلي اير                    
  :گذرانيم چه خارج از مرزهاي ايران در اين رابطه مطرح بوده، چند نمونه از آن را از نظر مي اين مسأله بخشيد كه براي آگاهي از آن
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ه خريـد  در شرايطي كه ايران در اثر نياز جنگي ب:  به نقل از مقامات آمريكايي نوشت     1986 تشرين الثاني    11نهار در مورخه    ال .1
فارلين را با مقداري سالح به ايران فرستاد تا بفهمانـد اوالً در مقابـل         هاي چين و ويتنام شمالي مشغول بود، آمريكا مك          سالح

هاي مدرن در ارتش عـراق، پيـروزي نظـامي بـراي              پردازد؛ ثانياً بفهماند با وجود سالح       هر قدم مثبت، آمريكا قيمت آن را مي       
  .يستاي بيش ن ايران افسانه

هـدف از ارسـال     «:  به نقل از پويند كستر، مشاور امنيت ملي آمريكا نوشت          1986الثاني    تشرين 7ي   ي السفير در مورخه     مجله .2
زيـرا سياسـت مـا تـشويق و تقويـت           . باشـد   بلكه هدف، تغييـر سياسـت آن مـي        . اسلحه به ايران، تغيير حكومت ايران نبوده      

 ».بتوانند مسير حكومت ايران را تغيير دهندكار است تا  رو و محافظه هاي ميانه جناح

، پس از نقل سخن ديويد كيمحي، نخستين سـفير      1986الثاني    تشرين 17ي    مورخه 1414ي    ي االسبوع العربي در شماره     مجله .3
معناي سخن كيمحي اين است كه بايد تالش شود         «: گيري از جنگ ايران و عراق، نوشت       اسرائيل در مصر، مبني بر لزوم بهره      

هاي مؤثرتري بر پيكر عراق بزند كـه در          تر شود و ايران به شكلي تقويت گردد كه بتواند ضربه           تا جنگ عراق و ايران طوالني     
 ».اي كه در جنگ به دست آورده، خطري براي اسرائيل گردد غير اين صورت، ممكن است عراق با تجربه

چيزهـايي كـه در جريـان       «: نوشـت ) 1407االول   ربيـع  (1986ي نـوامبر      مورخـه  793ي    ي كويتي المجتمـع در شـماره        مجله .4
ـ تغييراتي كه در داخل حاكميت ايران در شرف وقوع است و بايـد از آن  1:  مورد نظر آمريكاست، عبارت است ازفارلين  مك
اكميت پـس   ي تفاهم با ح    ـ ايجاد زمينه  4رو؛   ـ تقويت جناح ميانه   3ـ برخورد دو جناح منتظري و هاشمي؛        2برداري كرد؛     بهره

 ».ي امام خميني از مرحله

: ي مطبوعـاتي گفتنـد      ريگان و جان پويند كستر در يك مـصاحبه        «:  نوشت 1986الثاني    تشرين 14ي النهار در مورخه       روزنامه .5
ي ايـران بـود و    هدف اصلي ما از مذاكرات و ارسال سالح محرمانه به ايران، ايجاد ارتباط مناسب با رهبـران احتمـالي آينـده     

رو روي كـار    اهللا خميني، جناح ميانه     ها اظهار اميدواري كردند كه پس از فوت آيت          آن  . ها فرعي و جانبي است       گروگان موضع
 .ي پراودا آمده است ، به نقل از روزنامه1986الثاني   تشرين12ي الندا، مورخه  همين موضوع در روزنامه» .آيند

ه در مورد ارسال سالح بـه ايـران      ريگان در مقابل اعتراضات كنگر    «: نوشت 1986الثاني    تشرين 14ي السفير در مورخه      نشريه .6
ي  هـا، يكـي ايـن اسـت كـه بفهمـانيم مـا آمـاده                 آن  ي دفاعي دارد و هدف مـا از ارسـال             هاي ارسالي فقط جنبه     سالح: گفت
 ». ارتباطي برقرار نماييمرو در جنگ قدرت پس از امام خميني كانال سازي روابط هستيم و ديگر اين كه با جناح ميانه عادي

ي  ما بايد آماده  : ي ارسال سالح به ايران گفت       ي آمريكا درباره   وزير خارجه «:  نوشت 1986الثاني    تشرين 19السفير در مورخه     .7
گرايـي   او گفت كاخ سفيد از ايران خواسته است سياست خود در مورد حمايت از اصول              ... تغييراتي در حاكميت ايران باشيم    

 ».قالب به كشورهاي ديگر را تغيير دهدو صدور ان

مسؤوالن آمريكايي از ايران خواسـتند در       «:  نوشت 1986الثاني    تشرين 10 مورخه   1412ي    ي االسبوع العربي، در شماره      مجله .8
هـاي آمريكـايي در لبنـان         مقابل رفع منع فروش سالح به ايران، آن كشور از تروريسم جلوگيري كند و براي آزادي گروگـان                 

 ».ام نمايداقد

اي ديگـر از طرفـداران    با دستگيري سيد مهدي هاشـمي و عـده  «:  نوشت 1986الثاني    تشرين 12ي   ي السفير در مورخه    نشريه .9
گونه كه با حـذف مهنـدس بازرگـان و سـقوط      همان. ي سقوط جناح تندرو در حاكميت ايران آغاز شد آقاي منتظري، مرحله  

 ».روها آغاز شد انهي سقوط مي ، مرحله1979دولت او در سال 
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دخالت آمريكا در جنگ و دادن سالح بـه عـراق و            «: الثاني نوشت   تشرين 17، مورخه   1414ي    العربي شماره  ي االسبوع  نشريه .10
 » .يك از طرفين نه پيروزي در بر دارد، نه شكست  معناي آن است كه اين جنگ براي هيچايران،

ي آمريكا، دو مرتبـه بـه تهـران          خارجه چند تن از اعضاي پنتاگون و وزارت      فارلين به همراه      مك«: در همين نشريه آمده است    
  ».1985ي دوم در اكتبر  ي اول در سپتامبر و مرتبه مرتبه. با مسؤولين ايراني مالقات كرد) استقالل(آمد و در هتل هيلتون 

  بس ي مسؤولين به امام خميني در مورد پذيرش آتش  ـ نامه136ي  پيوست شماره

  !ه در متن كتاب از قلم افتاده بودنه اين ناممتأسفا

  2/4/67بس مورخه  ي امام خميني در تبيين ضرورت پذيرش آتش  ـ نامه137ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .اهللا عليهم اجمعين ي معصومين، صلوات متعال، و با سالم و صلوات به انبياي بزرگوار الهي و ائمهبا ياري خداوند 

هـا   كنند كه ارتش اسالم به اين زودي        باشند، صريحاً اعتراف مي     كه مسؤولين نظامي ما، اعم از ارتش و سپاه، كه خبرگان جنگ مي            حال  
وجـه   هيچ سوز نظامي و سياسي جمهوري اسالمي از اين پس جنگ را به          هيچ پيروزي به دست نخواهند آورد، و نظر به اين كه مسؤولين دل            

وجه   هيچ  اند، به  هايي را كه استكبار شرق و غرب در اختيار صدام گذارده           گويند كه يك دهم سالح      د و با قاطعيت مي    دانن  به صالح كشور نمي   
ها گزارش نظامي سياسي  ي فرمانده سپاه پاسداران كه يكي از ده دهنده ي تكان شود در جهان تهيه كرد، و با توجه به نامه    و با هيچ قيمتي نمي    

ي اخير به اينجانب رسيده، و به اعتراف جانشيني فرمانده كـل نيروهـاي مـسلح، فرمانـده سـپاه يكـي از معـدود                         ها است كه بعد از شكست    
هاي  ي دشمن از سالح ي گسترده باشد و با توجه به استفاده ي جنگ مي ي مايحتاج جنگ معتقد به ادامه فرماندهاني است كه در صورت تهيه   

نمايم و براي روشن شدن در مورد اتخـاذ ايـن تـصميم تلـخ، بـه                   بس موافقت مي    اينجانب با آتش   ي آن،  كننده شيميايي و نبود وسايل خنثي    
فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال ديگر ما هيچ پيروزي           . شود   نگاشته است، اشاره مي    2/4/67ي فرمانده سپاه كه در تاريخ         نكاتي از نامه  

آوريم، قدرت عمليات انهدامي و يا مقابله به مثل را داشته             ول پنج سال به دست مي     ممكن است در صورت داشتن وسايلي كه در ط        . نداريم
 هليكوپتر و قدرت ساختن مقـدار       300 هواپيماي جنگي و     300 تانك و    2500 تيپ پياده و     350، اگر ما داراي     71باشيم و بعد از پايان سال       

توان گفت به اميد خـدا بتـوانيم عمليـات          ن موقع است داشته باشيم، مي     هاي جنگ در آ    هاي ليزر و اتم كه از ضرورت        قابل توجهي از سالح   
او . ي نيروهاي سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نيم افزايش پيدا كند گويد قابل ذكر است كه بايد توسعه وي مي. آفندي داشته باشيم  

ترين قسمت موفقيت طرح خود را        اين فرمانده، مهم  .  موفق نخواهيم بود   فارس بيرون كنيم، و االّ      آورده است البته آمريكا را هم بايد از خليج        
رسد دولت و ستاد فرماندهي كل قوا بتوانـد بـه تعهـد خـود        موقع بودجه و امكانات دانسته است و آورده است كه بعيد به نظر مي              ي به  تهيه

وزير از قول وزاري اقتصاد و        آقاي نخست . ديگر شعاري بيش نيست   گويد بايد باز هم جنگيد كه اين          البته با ذكر اين مطالب، مي     . عمل كنند 
ايـم، بـه     هاي اخير از دست داده     هايي كه در شكست     گويند تنها سالح    مسؤولين جنگ مي  . اند بودجه، وضع مالي نظام را زير صفر اعالم كرده        

جـا كـه مـردم     گوينـد از آن   مـسؤولين سياسـي مـي      .بودايست كه براي سپاه و ارتش در سال جاري در نظر گرفته شده               ي تمام بودجه   اندازه
دانيـد كـه ايـن        شما عزيزان از هر كـس بهتـر مـي         . ها كم شده است     آن  آيد، شوق رفتن به جبهه در         اند پيروزي سريعي به دست نمي      فهميده

و حفاظـت از جمهـوري      ولي راضي به رضاي خداوند متعال هـستم و بـراي صـيانت از ديـن او                  . تصميم براي من چون زهر كشنده است      
بـس   خداوندا ما براي دين تو قيام كرديم و براي دين تو جنگيديم و براي حفظ دين تو آتش                 . كنم  اسالمي، اگر آبرويي داشته باشم خرج مي      

ـ             اي با آمريكا و شوروي و تمامي قدرت        خداوندا تو خود شاهدي كه ما لحظه      . كنيم  را قبول مي   ا هاي جهان سر سـازش نـداريم و سـازش ب
خداوندا در جهان شرك و كفر و نفـاق، در جهـان پـول و قـدرت و                  . دانيم  ها را پشت كردن به اصول اسالمي خود مي          ها و قدرت   ابرقدرت



  478  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

اند مـصلح جامعـه      ي تاريخ، وقتي انبياء و اولياء و علما تصميم گرفته          خداوندا، در هميشه  . مان كن  تو خود ياري  . حيله و دورويي، ما غريبيم    
هاي زمان خـود     ها و ابوسفيان   هاي ابوجهل   اي دور از فساد و تباهي تشكيل دهند، با مخالفت           لم و عمل را در هم آميزند و جامعه        گردند و ع  
مـا را بـراي اجـراي     . كـس را نـداريم      غير از تو هيچ   . خداوندا، ما فرزندان اسالم و انقالبمان را براي رضاي تو قرباني كرديم           . اند مواجه شده 

بـس   اي تشكيل گردد، آتش    گفتم جلسه . خواهم تا هرچه زودتر شهادت را نصيبم فرمايي         خداوندا از تو مي   . نين خود ياري فرما   فرامين و قوا  
. چـه صـالح اسـالم اسـت دور كننـد      مواظب باشيد ممكن است افراد داغ و تند با شعارهاي انقالبي، شـما را از آن             . را به مردم تفهيم نمايند    

دانيـد كـه    شـما مـي  . شـود  العمل مـي    قدمي انحرافي، حرام است و موجب عكس      . ام همتتان در توجيه اين كار باشد      گويم بايد تم    صريحاً مي 
خـدا را در نظـر      . اند مان، چنين تصميمي گرفته    بار و قلبي ماالمال از عشق به اسالم و ميهن اسالمي           باالي نظام، با چشمي خون     مسؤولين رده 

  .والسالم علينا و علي عباداهللا الصالحين. دوست بدانيدافتد، از  بگيريد و هرچه اتفاق مي

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  له به مردم ايران براي شركت در راهپيمايي عظيم بيعت با امام در عيد غدير خم  ـ پيام معظم138ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  عسي أن تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم

  م ايران، ايدكم اهللا تعاليملت مسلمان و مقاو

اين روزها هم دوسـتان و هـم دشـمنان انقـالب، در سـطح جهـان از                  . ي تازه و حساسي شده       انقالب عظيم ما وارد مرحله     اين روزها، 
د از هاي جهاني قرار گرفتـه، بعـ    كنند كه يك انقالب جوان كه در محاصره و توطئه           هاي مختلف به انقالب ما چشم دوخته و نظاره مي          زاويه

گر، چگونه با مشكالت و عواقب جنگ و فشارهاي سياسي نظامي و اقتصادي دنياي زور و مكر و  تحمل هشت سال جنگ تحميلي و ويران
. رساند  ي خود را به ساحل مي      زده كند و كشتي طوفان     هاي اسالمي و انقالبي خود را حفظ مي         كند و چگونه خود و ارزش       فريب برخورد مي  
هاي مهم آن مشروحاً مطرح      العالي، قسمت   ائل و حقايق گفتني زيادي هست كه در پيام مهم و تاريخي حضرت امام مدظله              در اين رابطه، مس   

ي شرق و غرب و عمالشان، به شكل مبـسوطي   امام امت در اين پيام مسائل مهم داخلي و مسير انقالب اسالمي را در جهان زير سلطه           . شده
اينك در رابطه با تصميم قـاطع  . از ملت عزيز و مسؤولين محترم و نيروهاي نظام و انتظامي، اتمام كردند  بيان داشتند و حجت را بر همگان،        

  :دهم ي ايشان، اينجانب به نحو اختصار، اموري را تذكر مي بس و ديگر مواضع مهم و سازنده ي رهبر انقالب در مورد قبول آتش و شجاعانه

ها و كماالت روحي و فكري و درجات علمي و اخالقي و مجاهـدات و مبـارزات و    يژگيموقعيت معنوي و وهاي الهي و   ـ موهبت 1
خـصوص تـاريخ ملـت مـسلمان ايـران در ايـن قـرن، و نقـش                   نقش منحصر به فرد مقام معظم رهبري در تغيير مسير اسالم و مسلمين، بـه              

ب در مقاطع گوناگون از خطر سقوط و يا انحراف به چـپ             له در پيروزي انقالب اسالمي در ايران و تداوم آن و حفظ انقال              انحصاري معظم 
و راست، براي كسي مخفي و قابل شك و ترديد نيست و ملت آگاه ايران به خاطر همين جهات بود كه از آغاز مبارزه، با امام خـود بيعـت                              

ملـت مـا    . عملـي خـويش انتخـاب نمـود       امر و الگوي فكري و       نمود و پيمان اطاعت و تقليد بست و ايشان را به عنوان مرجع تقليد و ولي               
بـست كامـل     هاي روشنفكر و مبارز، از هر گروه و جمعيتي، معموالً در مبارزات به بن              هنگامي با امام خود بيعت نمود كه تمام افراد و جناح          

ها را در    ي نفس    همه خواهي نگذاشته بود و     ترين حركت و صداي آزادي      رسيده بودند و رژيم طاغوت وابسته به آمريكا مجالي براي كوچك          
ي مـا   زده ي طاغوت هعو ذلت و تملق، فرهنگ حاكم بر جام    ها را بريده و شكسته بود و همچنان سكوت و خفقان             ها و قلم   گلو خفه، و زبان   

  .شده بود
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به شخصيت  ها را در هم شكست و ملت را به خودآگاهي و بازگشت              اي بود كه فرياد رهبر انقالب بلند شد و سكوت          در چنين هنگامه  
ها و ناماليمات فراواني را متحمل شد تا باألخره انقالب بـه پيـروزي             و هويت اسالم خويش و قيام و جهاد و نهضت دعوت نمود و سختي             

 ها و فريادهاي رهبر انقالب، چه قبل از پيروزي و چه بعد از آن          ها و قيام   ملت ما با معرفت كامل، اذعان و ايمان دارد كه تمام حركت           . رسيد
چه بود، همگي براي رضاي خداي متعال و مصلحت اسالم و انقالب و ملـت                 ي جنگ تحميلي در تمام مقاطع، هر آن        و در دوران چند ساله    

جانبـه در دفـاع مقـدس و در دفـع تجـاوز در جنـگ تحميلـي دعـوت                     اگر ديروز حضرت امام ملت را به شركت همه        . ايران بوده و هست   
نماينـد، آن هـم بـراي مـصلحت اسـالم و       بـس مـي   اگر به داليلي دعوت به آتش. قالب و كشور و نظام بودنمودند، براي خدا و حفظ ان     مي

ها امام با امت شريك  ها و شيريني باشد و به دليل همين ايمان و اعتقاد متقابل است كه همواره در تمام مراحل، در تلخي              انقالب و كشور مي   
 البته ممكن است دشمنان اسالم و انقـالب از ايـن تغييـر              .بيند   پيروي و اطاعت از اوامر امام مي       صدا هستند و امت نيز خود را ملزم به         و هم 

ي خود و تضعيف موقعيت      ي پيشنهادي، بخواهند براي نيل به مقاصد خبيثه        ي رهبر انقالب در مورد قبول قطعنامه       موضع و تصميم شجاعانه   
ي  ولي اين وظيفه. لوحان القا و مطرح نمايند  زيركانه، مسائل و شبهاتي را در اذهان سادهفقيه و مرجعيت تشيع، سوء استفاده بنمايند و     واليت

گرچـه فكـر    . ي مرموز مؤثر واقع شـود       هاي متدين و متعهد به اسالم و انقالب است كه نگذاريم اين توطئه             ما و تمام نيروهاي آگاه و جناح      
اي را به بدخواهان و مغرضين بدهند و من مطمئن هستم ملت ما كـه بـا تأسـي بـه                      هي چنين سوءاستفاد   كنم ملت آگاه و رشيد ما اجازه        نمي

السالم راه حق را از باطل شناخته و انتخاب نموده و تاكنون در امتحانات و ابتالئات زيادي سـرافراز                     ي اطهار عليهم   و ائمه ) ص(پيامبر اكرم   
الي كنوني، همچنان مصمم و آگاه، به راه خود و پيـروي از امـام و مرجـع تقليـد                    اند، در اين آزمايش بزرگ الهي و ابت        و سربلند بيرون آمده   

هـاي الزم و انقالبـي ادامـه         خود در مسير تداوم انقالب و حفظ مرزهاي كشور و آمادگي دفع هر گونه تجاوز احتمالي و حضور در صـحنه                    
  .خواهد داد

ي و بزرگواري كه دارند، در مقابل ملت تواضع و فروتني نمودند و گرچه حضرت امام مدظله، با آن عظيمت روحي و كرامت انسان ـ 2
رغم ميل باطني خود اين تصميم تلخ را گرفتند، ولي اين بزرگواري و تواضـع و صـداقت و صـميميت رهبـر بزرگـوار، نبايـد موجـب             علي

پرده و با صداقت با مردم خودمان  ثل ايشان بيي ما بايد م همه. ها و مسائل اصولي و غرور مسؤولين محترم گردد فراموشي و غفلت از ريشه
  .صحبت كنيم و آنان را از واقعيات مطلع سازيم

امام با صفاي بـاطن و فروتنـي مخـصوص خـود، تمـام      . رمز اصلي اعتماد ملت به رهبرشان نيز همين صداقت و صراحت ايشان است      
خواسـت و     ولي ملـت مـا هرگـز نمـي        .  ملت، اظهار شرمساري نمودند    مسائل را به عهده گرفتند و از آبروي خود مايه گذاشتند و در مقابل             

گونـه   همه تلخي و ناگواري را تحمل نمايند و البته همان راضي نبود چنين شرايطي پيش آيد كه حضرت امام مجبور به قبول آن شوند و اين   
  .ن استكه خود امام فرمودند، امروز وقت گفتن چراها و بايدها و نبايدها نيست و حق هم همي

ي حـساس و خطرنـاك را بـا پيـروزي             ها و تمام ملت ايران، دست به دست هم بدهيم تا اين مرحلـه              ي نيروها و جناح     امروز بايد همه  
ولي مطمئناً و قطعاً خود امام در وقت مقتضي و مناسب، دسـتور خواهنـد داد رسـيدگي و تحقيـق پيرامـون عوامـل و اسـباب و                              . بگذارنيم

ايط تلخ و ناگوار انجام شود تا از طرفي شبهات و سؤاالت زيادي كه وجود دارد مرتفع گردد و از طرف     ري اين ش   ندهموجبات به وجود آور   
  .فقيه در تاريخ مخدوش نگردد و دشمنان اسالم نتوانند آن را زير سؤال برند ديگر، ساحت مقدس مرجعيت و واليت

جهاني شروع شد و به پيروزي رسيد، از همان روزهاي نخـست خـود را در   هاي الهي و   ـ انقالب ما چون بر اساس اهداف و آرمان 3
اند و بخـش عظيمـي از        هاي محروم و مظلوم، متعهد و مسؤول دانست و رهبر انقالب صريحاً و كراراً اين حقيقت را اعالم داشته                    برابر ملت 
  .اخير مطرح شده استالمللي، در پيام  ها، چه در مسائل داخلي و چه در سطح جهاني و بين آن آرمان

خـواهم بـا مـضامين و     هاي متعهد مـي   از اين رو من از تمام مسؤوالن اجرايي و فكري نظام و انقالب و تمام نيروهاي مخلص و جناح                  
طلبانه، برخورد عملي كننـد و در مقـام عمـل و پيـاده نمـودن آن                  ي آن، به جاي برخوردهاي شعاري و فرصت        مفاهيم بسيار عالي و سازنده    
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هاي اسالمي و تقويت ملل  هاي جهاني انقالب و تأييد حركت هاي فكري و فرهنگي و صدور فرهنگ انقالب و توجه به آرمان           بخش. يندبرآ
هاي شرق و غرب و اسرائيل غاصب و سـالم نمـودن محـيط               ي اصولي با آمريكا و ابرقدرت      ريزي براي مبارزه    محروم و مستضعف و برنامه    

هـا و اسـتعدادها و شـكوفايي          ها جهـت رشـد فـضيلت       ها و تندروي   ورزي ها و غرض   ها و جهالت   ها از تعصب   هها و حوز    جامعه و دانشگاه  
ها و تخريب يكديگر و شناسايي و جذب نيروهاي وفادار به            نيروهاي اصيل و متعهد و بها دادن به كرامت انساني افراد و پرهيز از انگ زدن               

تـر، روح     طلب از افراد مبارز و معتقد به انقالب و رهبري و از همه مهـم               راد متملق و فرصت   انقالب و جدا نمودن صف عالمان متهتك و اف        
ريـزي   ها كار و برنامـه  آن ي مهم ديگر كه در پيام آمده، بايد با جديت براي  ها مسأله صداقت و صميميت كه رهبري از خود نشان دادند و ده 

  .اي هر بخشي از آن برآمدشود و در صدد پيدا كردن ابزار و كادرهاي الزم بر

هاي انقالب را در داخل و خارج و در هر شرايطي، در ابعاد فكري، سياسـي،     هاي اسالمي و آرمان     ي ماست كه ارزش     ي همه   اين وظيفه 
هـا و   انفرهنگي، اقتصادي، و نظامي، شناسايي و تعقيب نماييم و بايد گفت شناخت و تربيت نيروها و ابزار و كادر الزم بـراي تحقيـق آرمـ                       

  .تر از خود انقالب نيست اهداف الهي انقالب و بها دادن به آنان، كم

رسد، معلول نداشتن و تربيت نكردن كادرهاي قوي و مناسـب بـراي               ها كه به نظام و انقالب مي       ها و مصيبت   و اصوالً بسياري از ضربه    
  .اناً منزوي و خراب نمودن آنان استابعاد مختلف انقالب و يا استفاده نكردن از نيروهاي متعهد موجود و احي

ها براي به ثمر رسـاندن مبـارزه و           باشد كه خود سال     و چه كسي براي رفع اين نقيصه و خأل بزرگ اولي و سزاوارتر از مقام رهبري مي                
  .اند ها و ناماليمات فراواني را متحمل شده ها كشيده و سختي انقالب رنج

هاي اجرايـي كـشور،      ي دستگاه   تعقل و تفكر و انديشه، از وظايف مهم است كه بايد به موازنه             ي در شرايط كنوني انقالب، ايجاد هسته     
تا انقالب بـه پويـايي و شـكوفايي         ... كارگيري نيروهاي خالق و طراح وجود داشته باشد        هاي فكري و تحقيق و طرح و انديشه و به          دستگاه

  .ي ابعاد ادامه دهد خود در همه

يافته بدانند و فكـر   هاي دشمن را پايان  امام يادآور شدند، نبايد ملت مقاوم ما و نيروهاي مسلح شجاع توطئهگونه كه حضرت  ـ همان 4
انـد   بس و قطعنامه اظهـار نگرانـي نمـوده         از اين كه مقامات صهيونيستي از قبول آتش       . هاي تجاوز از بين رفته است      ها و انگيزه   كنند شرارت 
كوشند به هـر شـكل شـده عـراق را بـه               ها در آمريكا و منطقه مي      ني انقالب عوامل مرموز صهيونيست    ي كنو   شود كه در مرحله     احساس مي 

از ايـن رو،    . ي جنـگ تـشويق و ترغيـب نماينـد           هاي خود به منظور تحريك جمهوري اسالمي ايران به واكنش و ادامه            تجاوزات و شرارت  
بـرادران ارتـشي و سـپاه و بـسيج و سـاير نيروهـاي مردمـي و رزمـي،                    ضمن تأكيد بر هوشياري كامل مسؤولين سياسي كشور، الزم است           

هـا بـراي دفـاع مقـدس و حفـظ مرزهـاي كـشور و جلـوگيري از                     تعالي، همچون گذشته در تأمين و اعزام نيروهاي الزم در جبهه           اهللا ايدهم
ان مصمم و قاطع باشـند و اجـازه ندهنـد           هاي الزم را از هر جهت مبذول دارند و همچن          هاي دشمن اقدامات و آمادگي     تجاوزات و شرارت  

  .ي جديد دشمن عملي گردد توطئه

ي واليت و امامـت مطـرح كـردم و از     الحرام را به عنوان هفته الحجه وپنج ذي  ـ اينجانب در چند سال پيش، روزهاي هيجده تا بيست 5
در روز غـدير بـراي خالفـت و         ) ع( اميرالمـؤمنين    ي مباركه كه از جريان مهم معرفتي و تعيين حـضرت           ملت مسلمان خواستم در اين هفته     
ي إنما ولـيكم اهللا      ي شريفه   اتي و آيه   ي هل   شروع، و به دنبال آن جريانات مهم مباهله و نزول سوره          ) ص(امامت مسلمين توسط پيامبر اكرم      

يندگان و نويسندگان متعهد، اهميت مقام      افتد، گو   اتفاق مي ) ص(ي پيامبر اكرم     ي تطهير در شأن حضرت امير و عترت طاهره         ي شريفه   و آيه 
ي  واليت و امامت را براي مردم تشريح و تحليل نمايند و امسال با توجه به شرايط خاصي كه براي انقالب پيش آمده و ملـت مـا در بوتـه                             

دوسـتان انقـالب و     يك آزمايش بزرگ الهي قرار گرفته است، و از طرفي دشمنان اسالم و انقالب در سـطح جهـان خرسـند و شـادمان، و                          
  .مسلمانان جهان از شرايط تلخي كه براي ملت ايران پيش آمده غمگين و ناراحت شدند
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ي مقام رهبري را شـنيد و از احـساس تلخـي و آزردگـي      و از طرف ديگر، ملت ما با ناراحتي و نگراني، اظهارات متواضعانه و كريمانه   
 تجديـد بيعـت بـا       خواهم به منظور تجليل از مقام امامت و واليت و           ت عزيز ايران مي   در چنين شرايطي، من از مل     . له آزرده شد    خاطر معظم 

هاي انقالب و دفـاع و آمـادگي كامـل بـراي حمايـت از       له و اعالم مجدد حضور در تمام صحنه        امام امت مدظله، و اظهار وفاداري به معظم       
ي واليت و امامـت اسـت، بـه عنـوان روز بيعـت                را كه آغاز هفته   ) رعيد غدي (الحجه   اسالم و انقالب و مقام معظم رهبري، روز هيجده ذي         

 باشكوه بزنند و با شعارهاي كوبنده عليه آمريكا و شوروي و كفر جهاني و اسرائيل غاصب، بـار                    مجدد با امام امت، دست به يك راهپيمايي       
هـا و   ي زمـان  ي حـق عليـه باطـل در همـه     مبـارزه ي پيكار و جهاد مقدس و       ي خود را در صحنه     جانبه ديگر همبستگي كامل و حضور همه     

هـاي اصـولي را بـراي         ها اعالم دارند و از مسؤولين نظام و كشور بخواهند پيرو دستورات و رهنمودهاي مؤكد مقـام رهبـري، برنامـه                     مكان
ريزي نمايند و ترتيبـي بدهنـد    پيي مظاهر طغيان و زورگويي  ي اساسي با آمريكا و اسرائيل و همه       ي ابعاد و مبارزه     سازندگي كشور در همه   

 صـدميليوني بـه    زودي مقدمات راهپيمـايي  ي كشورهاي اسالمي، به تعالي با هماهنگي كامل، تمام مبارزان متعهد و مسلمانان همه     شاءاهللا  تا ان 
ب و متوجـه كـردن      گـر و غاصـ     هاي اشغال  ي اول مسلمين و فلسطين اشغالي از دست صهيونيست         سمت قدس عزيز براي آزاد ساختن قبله      

ي اقشار و طبقات شـما   دانم مراتب تقدير و تشكر خود را از همه     در خاتمه، الزم مي   . ي امكانات به سوي اين هدف بزرگ فراهم گردد          همه
فرسـا قـرار گرفتيـد،      هـاي طاقـت    ملت فداكار، كه هر كدام به شكلي در اين جنگ تحميلي هشت ساله مورد آزمايش و ناراحتي و مـصيبت                   

ي جاويد جنگ حق عليه     داران حماسه  هاي معظم شهدا و اسرا و مفقودين، اين مشعل          صوص معلولين و مجروحين و آوارگان و خانواده       خ  به
باطل، متواضعانه و برادرانه اعالم دارم و متاعي قابل عرضه ندارم، جز دعاي خير و طلب علو درجات و حشر با اولياي كرام بـراي شـهداي      

ي خدمتگزاران و     ي مكرمه و آرزوي توفيق بيش از پيش براي همه          ي خونين مكه   و جنگ تحميلي و شهداي عزيز فاجعه      الشأن انقالب    عظيم
هـاي اسـالمي و توفيـق     ي كشور و حفـظ انقـالب و ارزش   ي اقشار و طبقات ملت ايران در ساختن آينده سوز و همه مسؤولين محترم و دل 

اه و بسيج و كميته و ژاندارمري، در حفظ مرزهاي كشور از نفوذ اجانب و پيـروزي نيروهـاي                   ي نيروهاي مسلح، از ارتش و سپ        تر همه   بيش
والـسالم علـيكم جميعـاً و    . ها و سالمت و طول عمر رهبري انقـالب     ي جبهه   ي بالد و شكست كامل نيروهاي شيطاني در همه          حق در همه  

  .رحمةاهللا و بركاته

  1367داد ، مصادف با اول مر1408حجه  شنبه، هشتم ذي

  حسينعلي منتظري 

  ي اصولي با آمريكا ريزي دقيق جهت مبارزه  به امام خميني براي برنامهله ي معظم  ـ نامه139ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  انّا هللا و انّا إليه راجعون

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك فرمانده كل قوا، آيت

هاي شهداي جنايت اخير آمريكا و طلـب           تحيت و عرض تسليت به حضرتعالي و ملت شريف و مقاوم ايران و خانواده              پس از سالم و   
مـسافري  ي نظامي بـه هواپيمـاي        فارس و حمله    رساند جنايت اخير آمريكا در خليج       ي شهداي فضيلت، به عرض مي       علو درجات براي همه   

خراش، بار   اين جنايت دل  . گناه شد، چيزي نيست كه بتوان از آن گذشت           نفر مسلمان بي   300ايران، كه منجر به سقوط آن و شهادت حدود          
ي خـود، ثابـت كـرد بـه          سـابقه   آمريكا با اين جنايت بـي     . ي دولت آمريكا را براي جهانيان روشن نمود        ي ضد انساني و منافقانه      ديگر چهره 

ي ملـل مظلـوم    ي ايران و همـه  پاخاسته همچنان دشمن اصلي اسالم و ملت به   المللي پايبند نيست و       يك از اصول انساني و مقررات بين        هيچ
ي اصلي تجاوز صدام به كشور ايـران          گردد كه ريشه    با يك نگاه دقيق به جنايت و مظالم عوامل آمريكا در منطقه، روشن مي             . باشد  جهان مي 

ي خدا در حرم      ي حجاج خانه   رحمانه  ضي اشغالي و كشتار بي    عام ملت مظلوم فلسطين در ارا      هاي عربي و قتل    و اسرائيل غاصب به سرزمين    
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اين آمريكاي جنايتكار اسـت     . سعود و ديگر مظالم و جنايات در منطقه، همانا دولت آمريكا و مطامع استعماري آن است                امن الهي توسط آل   
يقـين اگـر    بـه . كنـد  باشد، حمايت كـرده و مـي    ي جنگي كه قطعاً در جهت حفظ منافع آمريكا و اسرائيل مي             كه از صدام براي شروع و ادامه      

سوز با پيـروزي اسـالم بـه پايـان رسـيده بـود و ايـن                  ها پيش اين جنگ خانمان      هاي آمريكا و عمالش در منطقه از صدام نبود، سال          حمايت
يت و كـشتار، تحـريص و       سعود و مرتجعين منطقه را به ظلم و غارت و جنا           خوار است كه اسرائيل غاصب و جنايتكاران آل        آمريكاي جهان 

، و با توجه بـه  »فواهللا ما غزي قوم في عقر دارهم اال ذلوا«كه فرمودند  ) ع(ي حضرت امير     روي اين اصل، با توجه به فرموده      . كند  تشويق مي 
ايـد،   ودهرهنمودهاي حضرتعالي كه خطر جدي آمريكا و دشمني آن با اسالم و قرآن و مظلومين جهان را در مقاطع گونـاگون گوشـزد فرمـ                        

جاست اكنون كه دشمن اصلي اسالم و مسلمين، عالوه بر عمالش در منطقه، خود علناً به ميدان آمده، دستور فرماييد ضمن دفـاع مقـدس                           به
هـاي سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي، و         ي اصولي با دشمن اصلي، يعني آمريكا، در جبهه         هايي دقيق در جهت مبارزه      از مرزهاي كشور، برنامه   

العلل، بـا هـيچ منطقـي قابـل توجيـه نيـست و               ها و غفلت از علت     زيرا توجه به معلول   . تدوين، و به مورد اجرا و عمل گذاشته شود        نظامي  
مـا اگـر    . عيار با آمريكا، با شعار فقط و انجام مراسمي تبليغاتي، كافي نخواهد بود             ي تمام  حضرت مستطاب عالي، توجه داريد كه يك مبارزه       

ها و فسادها مبارزه كنيم، راهي جز شناخت و شناسـاندن انـواع              العلل مظالم طغيان   ي اصلي و علت     ي اصولي با ريشه    ارزهبخواهيم در يك مب   
كند، نـداريم     ها به اسالم و امت بزرگ اسالمي و مظلومين جهان حمله مي             هايي كه آمريكا از آن جبهه       هاي آمريكا و امپرياليسم و جبهه      سلطه

هـاي   هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، و نظامي دشمن براي ملـت مقـاوم خـود و سـاير ملـت            مهمي را بايد در بحث     ي  و يقيناً چنين وظيفه   
من اطمينان دارم اگر مقـام معظـم رهبـري    . ريزي دقيق بكنيم جانبه و اساسي با آن، برنامه ي همه مظلوم، تشريح و تبيين نماييم و براي مبارزه     

شـده، منـافع مـادي،       هـاي مناسـب و حـساب        هاي مقاومت در داخل و خارج كشور، با تنظيم برنامه          ستهدستور بدهند، نيروهاي انقالب و ه     
بخـش بـراي ايـن       هـاي اسـالمي و آزادي      هاي مظلوم و حركت     سياسي، اقتصادي، و نظامي آمريكا را هدف مبارزات خود قرار دهند و ملت            

ي اسـتعمارگران   شود كه آمريكا و عوامل آن و همـه  ان اسالم يكپارچه و آتشي مييقين جه  ريزي نمايند، به    اي برنامه  ي اصولي و ريشه    مبارزه
سـوزاند و ديگـر آمريكـا بـه خـود اجـازه               ايست از قهر الهي، در خود مي       هاي مظلوم، كه نمونه     شرق و غرب جهان را با قهر و غضب ملت         

  .ان، تجهيز و تقويت نمايدسعود را براي تجاوز و جنگ و كشتار مسلمان دهد صدام و اسرائيل و آل نمي

دهد دولت جنايتكار آنان بـه        ها طعم تلخ استعمار جنايات انگلستان را چشيده، اجازه مي           كنيم چطور ملت آمريكا كه مدت       ما تعجب مي  
اقدام دادنـد،   ريزي و جنايت بزند و نيز اميد وافر دارم كه اگر مقام معظم رهبري مصلحت ديدند و دستور                    نام آنان دست به اين ظلم و خون       

ي خود را براي جنـگ و مبـارزه بـا دشـمن اصـلي اسـالم و قـرآن و                      العاده  هاي ميليوني مسلمانان جهان، امكانات مادي و معنوي فوق         توده
ها، و سالمت كامـل       ي جبهه   ي مسلمين و مستضعفين جهان را در همه         در خاتمه، پيروزي همه   . هاي مظلوم، در اختيار قرار خواهند داد        ملت

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. طول عمر حضرتعالي را از خداي منان مسألت دارمو 

  حسينعلي منتظري 

  له ي معظم  ـ پاسخ امام خميني به نامه140ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته اهللا آقاي منتظري دامت جناب آيت

ي جهان هميـشه از      مردم آزاده . اند گر، ضربه خورده   ني كه از شيطان بزرگ، آمريكاي حيله       تسكيني بود بر آالم تمامي كسا      پيام جنابعالي، 
اند و تا عزم خود را براي رويارويي با كفر و شرك جهاني جزم ننمايند، هر روز شاهد                   ها، خصوصاً آمريكاي جنايتكار، صدمه ديده      ابرقدرت

ي تمـامي    ه و جنگيدن با تمام شياطيني است كه حقوق حقه         زكنند كه امروز روز مبار    مردم شريف ايران بايد توجه      . جنايتي تازه خواهند بود   
جنگ امروز ما، جنـگ     . نمايند كه براي هميشه حاكم دنياي گرسنگان باشند         هايي مي   ي سالح  پابرهنگان جهان را صرف عيش و نوش و تهيه        
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جنـگ مـا جنـگ بـا        . جنگ ما با مصر و اردن و مراكش نيـست         . فارس نيست  جنگ ما با عربستان و شيوخ خليج      . با عراق و اسرائيل نيست    
 جنـگ اسـالم اسـت عليـه تمـام      جنـگ مـا،  . جنگ ما، جنگ مكتب ماست عليـه تمـامي ظلـم و جـور    . هاي شرق و غرب نيست     ابرقدرت
درد كشورهاي اسـالمي      هاي مرفهين و حاكمان بي     گذراني جنگ ما، جنگ پابرهنگي عليه خوش     . داري و كمونيزم    هاي دنياي سرمايه   نابرابري

كمبود و فقـر    و  اين جنگ، خانه و كاشانه و شكست و تلخي          . اين جنگ، محصور در مرز و بوم نيست       . شناسد  اين جنگ، سالح نمي   . است
. گـذراني اسـت    هاي اعتقادي انقالبي عليه دنياي كثيف زور و پـول و خـوش              اين جنگ، جنگ اعتقادات، جنگ ارزش     . داند  و گرسنگي نمي  

كننـد و     رزمندگان ما در دنياي پاك اعتقـاد و در جهـان تـنفس مـي              . هاست ، جنگ قداست عزت و شرف و استقامت عليه نامردمي         جنگ ما 
ي  هـاي خـود را بـر همـه         خـواران را آرام نخواهنـد گذشـت، ضـربه          دانند جنگ بين استكبار و اسالم است، جهان         مسلمين جهان هم كه مي    

  .كنند نشينان وارد مي كاخ

باشيد، با پشتيباني از آقاي هاشمي، وقت خود را مـصروف در سـاختن دنيـايي از كرامـت و                كه يكي از ذخاير اين انقالب مي       جنابعالي
هاي ناپاك شرق و غرب، براي هدم اسالم و مسلمين در يكديگر گـره                بزرگواري نماييد و مردم شريف ايران نيز بدانند كه اين روزها دست           

براي برپايي احكام اسالم عزيز، دست اتحـاد بـه يكـديگر           . ها از بين برود     مان در جبهه    تالش فرزندان انقالبي   بايد نگذاريم كه  . خورده است 
ايـن روزهـا بايـد      . مسؤولين نظام بايد تمامي هم خود را در خدمت جنگ صرف كنند           . داده، محكم و استوار تا پيروزي اسالم حركت كنيم        

عيـار، عليـه آمريكـا و        بايد همه براي جنگـي تمـام      . لي كه مربوط به جنگ است به وجود آوريم        تالش كنيم تا تحولي عظيم در تمامي مسائ       
. اسـت ) ص(اهللا   غفلت از مسائل جنگ، خيانت به رسـول       . امروز ترديد، به هر شكلي خيانت به اسالم است        . اذنابش به سوي جبهه رو كنيم     

انفجار هواپيماي مـسافربري، زنـگ خطـري اسـت بـراي تمـامي       . نمايم  يم مي هاي نبرد تقد   اينجانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه       
  .هاي دردناكي پيش نيايد بايد با تمام وجود، تالش كنيم تا چنين صحنه. هاي هوايي مسافرت

مـن بـه    . دانم  اينجانب به تمامي بستگان اين فاجعه تسليت عرض نموده، و خود را در غم و اندوه از دست دادن عزيزانشان شريك مي                     
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. كنم نماييد، دعا مي جنابعالي و تمام كساني كه براي رسيدن به هدف مقدس پيروزي اسالم تالش مي

13/4/67  

  اهللا الموسوي الخميني  روح

ها، مورخه  ائيه در مورد انتشار برخي از جزوات و بيانيهي قض له، به رياست قوه ي حجةاالسالم مهندس احمد منتظري، فرزند معظم  ـ شكوائيه141ي  پيوست شماره
7/4/1369  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته اهللا يزدي، دامت ي قضائيه، حضرت آيت حضور محترم رياست قوه

جـزوات و   ي توجيـه افكـار عمـومي،          تاكنون، در تالشي گسترده به بهانه      1368گونه كه مستحضريد، از اوايل سال         پس از سالم، همان   
ي  العظمي منتظـري منتـشر گرديـده و كليـه           اهللا  هايي در صدها هزار تيراژ و نسخه، عليه پدر بزرگوار اينجانب، حضرت آيت              ها و كتاب   بيانيه

غم وجود  ر  ها تكرار گرديد كه علي      ها و منابر هم همان حرف       ها را عيناً استنساخ نمودند و در برخي از سخنراني           آن  هاي كثيراالنتشار     روزنامه
ي اسالم و انقالب، قاطعانه خواستار سكوت در مقابل آن حجم            ها، ايشان به خاطر حفظ وحدت جامعه و مصالح عاليه           آن  اكاذيب فراوان در    

پوشي كردند و حتّي از اقـدامات ديگـران در حـد امكـان جلـوگيري نمودنـد و           عظيم تبليغات بوده و از حق شرعي و قانوني خويش چشم          
ها بود   گوي اكاذيب و تهمت     بيان فرمودند، از انتشار چند كتاب مفصل و تحقيقي و مستند كه پاسخ             11/10/68 مورخه    سخنرانيچه در     چنان
هـايي را نمـوده    گيري هايي كرده و يا موضع    طرفه قضاوت  هاي يك  توانست افكار بسياري از كساني را كه به اعتماد به تبليغات و نوشته              و مي 

امـا  . گونه، فدا شدن خود را بر فدا شدن انقالب و به وجود آمدن بحران داخلي ترجيح دادند                  جلوگيري كردند و بدين    بودند دگرگون سازد،  
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زني و هتاكي در برخي از جرايد و يـا   ها، بدانديشان و بدخواهان، به هر مناسبتي با دروغ    ها و ازخودگذشتگي   نيت ي اين حسن    در مقابل همه  
ي  افكنانـه  هاي تخريبي و تفرقـه      هاي فشار، همچنان به فعاليت      اندازي گروه   با امضاهاي مجهول و مجعول و يا راه        ي انتشار جزواتي    به وسيله 

آميز، كـه چيـزي نيـست        اخيراً هم با انتشار كتابي تحريك     . طرفه بوده است   اند و تاكنون اگر رعايت مصلحت شده، كامالً يك         خود ادامه داده  
اي كه ايشان بـه حـضرت     نيز در نامه65 اعدام گرديده و در سال     66دي هاشمي، يعني كسي كه در سال        جز نمايش سريال تكراري سيد مه     

برده، كامالً از او و گروه او اظهار برائت نمودند؛ ولـو بلـغ مـا                 ي نام  سره نوشتند، ضمن تشكر به خاطر دستور رسيدگي به پرونده          امام قدس 
  .بلغ

ي شـديد ايـشان بـه انقـالب و        ي اكاذيب نسبت به ايشان ادامه يابـد؟ چـرا از عالقـه              اشاعه ها همين است كه    نيت  آيا جواب اين حسن   
شود كه سـوابق و فـضائل او    ها عليه شخصيتي اعمال مي پاشي ي اين سم شود؟ همه  جمهوري اسالمي و حفظ وحدت كلمه سوء استفاده مي        

ي ايشان را در برپايي انقالب اسالمي و پيـروزي   ست و نقش عمدهخصوص بر مسؤولين جمهوري اسالمي روشن ا ي مردم ايران، به بر همه 
ي   آن و تثبيت نظام جمهوري اسالمي و مشاركت در يك دهه رهبري انقالب و نظام و آن هم در مراحل و مسائل حساس و پيچيده را همه                          

اصوالً ايـن روش بـسيار      . اند سطه، شاگرد ايشان بوده   الوا باالي نظام، بدون واسطه يا مع      دوستان و دشمنان اعتراف دارند و اكثر مسؤوالن رده        
. هـا بـايكوت شـود    ي رسـانه  وتاز قرار دهند، اما به او حق دفاع داده نشود و در همـه           ناجوانمردانه است كه شخصي را مورد حمله و تاخت        

اي روح يأس در ملت  ا با چنين شيوه  آي. چنين برخورد در مورد يك شهروند معمولي جمهوري اسالمي شايسته نيست، تا چه رسد به ايشان               
توانيم مدعي اجـراي عـدالت در جامعـه باشـيم؟ آيـا حـذف و                  اي باز مي   شود؟ و آيا با چنين سيره       ي اسالم و انقالبند ايجاد نمي      كه پشتوانه 

ي كنيم، باعـث آبـروي      جداسازي ايشان از نظام جمهوري اسالمي به نفع اين نظام است؟ آيا اين كه شخص دوم انقالب را مخالف آن معرف                    
دهيد بعضي افراد اين معني را از روي جهالت و ناداني جلوه دهند و تبليغ نمايند؟ گناه                 م و انقالب است، يا بالعكس؟ پس چرا اجازه مي         انظ

ي خـود سـكوت   رغم ميـل قلبـ   كنند، اما علي    بينند و حقايق را درك مي       ها را مي    ها همچنين به گردن كساني است كه واقعيت         اين خالفكاري 
هاي شخصي است كه مهاجمين به حريم مقدس مرجعيـت و روحانيـت را جـرأت و                  انديشي  ها و مصلحت   كاري  نمايند و همين محافظه     مي

  .دهند كنند، فردا ديگران را مورد حمله قرار مي بخشد و اگر امروز به ايشان جسارت مي جسارت مي

إذا امتـي تواكلـت االمـر       «، و حـديث شـريف       »الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب إليم      إن الذين يحبون أن تشيع      «: ي شريفه   آيا اين آيه  
ي باليا، زبان حال و زبان قال         شود؟ البته در برابر همه      طلب نمي  ، شامل اين افراد عافيت    »بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اهللا        

  .»ما رأيت إالّ جميالً«، و »ي اهللاإنما اشكوا بثي و حزني ال«ايشان چيزي نيست غير از 

ي عدالت، و هـم ايـن كـه شـما             ي اول تير ماه به عنوان هفته        اهللا يزدي، با توجه به اعالم جنابعالي مبني بر قرار دادن هفته             حضرت آيت 
همـه مظلوميـت    ز اينباشيد، و هم به خاطر خدا و خون شهدا و حفظ نظام جمهوري اسالمي، ا            مسؤول مستقيم اجراي عدالت در جامعه مي      

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. شاءاهللا موفق باشيد ان. ي آن را جداً مد نظر قرار بگيريد ايشان واهمه داشته باشيد و آثار وضعيه

   ـ احمد منتظري 1369هفتم تير ماه 

  اي سيد مهدي هاشميله در مورد رسيدگي به اتهامات آق ي امام خميني به معظم  ـ نامه142ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته ايام  قدر، آقاي منتظري، دامت والمسلمين فقيه عالي حضرت حجةاالسالم

ي طـول آشـنايي       به حـسب قاعـده     .تر از ديگران است    ي اينجانب به جنابعالي بر خود شما روشن        پس از اهداي سالم و تحيت، عالقه      
نـشدني جنابعـالي در      هاي فراموش  ام ارجمند علمي و عملي شما، مجاهدت با ستمگران و قلداران و رنج            صميمانه و معاشرت، از نزديك مق     
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ي اين امور به     اي كه دنباله   نظير آن جناب، و باالتر حيثيت بلندپايه       هاي طوالني براي اهداف اسالمي، قداست و وجاهت و وارستگي كم            سال
ي  ي عالقـه     انگيزه ست و احتياج مبرمي كه جمهوري اسالمي و اسالم به مثل جنابعالي دارد،             خداوند تعالي براي شما فعالً حاصل ا       تسخوا

ي ماها واجب،  حفظ اين حيثيت به جهات عديده بر شما و همه     . مبرم است، لهذا اين حيثيت مقدس بايد از هر جنبه محفوظ و مصون باشد             
المراعـات بـه احتمـال        آن با اين مقدمه بايد عرض كنم اين حيثيت واجـب           براي اهميت بسيار  . دار شدن آن نيز منجز است      و احتمال خدشه  

. اي باشند  ي قم كه ممكن است دنبال بهانه        قوي، بلكه ظن نزديك به قطع، در معرض خطر است؛ خصوصاً با داشتن مخالفين مؤثر در حوزه                
خواهم بگويم كه ايشان حقيقتـاً مرتكـب چيزهـايي            نميمن  . ي انتساب آقاي سيد مهدي هاشمي است به شما          اين خطر بسيار مهم، از ناحيه     

باشند و چنين شخصي، ولو مبرا       باشره يا تسبيباً و امثال آن مي      خواهم عرض كنم ايشان متهم به جنايات بسيار از قبيل قتل م             بلكه مي . اند شده
فـشاري   چه مسلم است و در آن پاي        آن. باشد، ارتباطش موجب شكستن قداست مقام جنابعالي است كه بر همه حفظش واجب مؤكد است              

ي تيمي و انباشتن اسـلحه، آن هـم بـا پـول ملـت، بـه اسـم كمـك بـه                         دارم، رسيدگي به وضعيت و موارد اتهام او است؛ رسيدگي به خانه           
ر را، ولـو     اعمالي بدون دخالت دولت جرم است و بايد ايشان كه صالحيت اين امـ              ناصوالً يك همچو  . بخش اصطالح آزادي  هاي به   سازمان

ي  خـواهم، در رتبـه   چه از شما مي ها باشد، ندارد و دخالت در حكومت است، جواب بدهد اين امر قطعي است و آن           واقعاً براي اين سازمان   
اول، پيشنهاد مستقيم شما به دخالت وزارت اطالعات و رسيدگي به اين امور است و اگر براي شما محـذور دارد، بـه طـوري كـه تكليـف                             

حتّي در محافل خصوصي دفاع از يك همچون شخصي كـه خطـر بـراي حيثيـت شـما اسـت و                      .  شما ساقط است، سكوت است     شرعي از 
بخش است  اصطالح آزادي هاي به ها كه به اسم كمك به سازمان     بايد تمام فعاليت  . گناهان است، سم قاتل است      ريزي بي  احتمال فساد و خون   

 ظن جنابعالي به اعمال و ي تأسف، حسن چه مسلم است و مايه اند محاكمه شوند و آن الت داشتهقطع شود و تمام كساني كه در اين امور دخ
ي قـضائيه و      كنيد و بـه قـوه       دهيد و در مجمع عمومي صحبت مي        ها است كه به مجرد وصول به شما ترتيب اثر مي           ها و نوشته   افعال و گفته  

كنم كه با اشـخاص صـالح         ي ملت، تقاضا مي    و حال من هستيد و مورد عالقه      دهيد و من از شما كه دوست صميمي سابق            غيره سفارش مي  
آشنا به امور كشور مشورت نماييد، پس از آن ترتيب اثر بدهيد تا خداي نخواسته لطمه به حيثيت شما كه برگـشت بـه حيثيـت جمهـوري                            

ظنشان واقع شـد، آمـار انفجارهـا و ترورهـا و              حسن ي چند صد نفر منافق به دستور هيأتي كه با رقت قلب و             رويه  آزادي بي . است، نخورد 
كنم كه شما دامن خـود را از ارتبـاط بـا سـيد      من تأكيد مي. ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكاري بود بر گوسفندان   . ها را باال برده است     دزدي

ان ندهيد كه رسيدگي به امر جنايـات مـورد   العملي در رسيدگي به امر او از خود نش    مهدي پاك كنيد كه اين راه بهتر است و اال، هيچ عكس           
  .سالمت و توفيق جنابعالي را خواهانم. اتهام، حتمي است

  65 مهر ماه 12

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  17/7/1365ت، مورخه ها و دفع برخي اتهاما اي از نارسايي ي پاره  امام خميني، درباره12/7/65ي مورخ  له در پاسخ به نامه ي معظم  ـ نامه143ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

دانم، به عـرض حـضرتعالي         صادقانه و صريح، مطالبي را كه به نفع انقالب و كشور مي            مپس از سالم و تحيت، مدتي بود تصميم داشت        
. ، تـأخير را روا نديـدم      12/7/65، مورخه   ي شريفه  ولي پس از زيارت مرقومه    . شد   مي لكن رعايت مزاج و حال حضرتعالي مرا مانع       . برسانم

  :رسانم عرايضم را در بندهاي جداگانه به عرض مي. اميد است از صراحت مخلص نرنجيد

ده، يـا فـردي هـستم مطـابق ذهنيـاتي كـه تـدريجاً بـراي حـضرتعالي  پيـدا شـ           :  ـ من به حسب متن واقع، از دو حال خارج نيستم 1
ظـن مـن بـه     ي حـضرتعالي، حـسن   دهند و بر حسب مرقومـه  خور، و مثالً امثال سيد مهدي هاشمي به من خط و فكر مي  انديش، بازي  ساده
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هاي گوناگون و شنيدن     و يا اين كه فردي هستم كه در ضمن خواندن نوشته          . ها اساس تصميمات من است     ها و نوشته   اعمال و افعال و گفته    
يض كه هر روز در قريب دو ساعت مالقات عمومي از طبقات مختلف از وزرا و نمايندگان مجلس و مـسؤولين اداري و                   هاي ضد و نق    گفته

شـنوم،    ها مي   ي جمعه و جماعات و طالب و دانشگاهيان و بازاري و كارگر و امثال اين               ي باال و پايين و ائمه      قضايي و ارتشي و سپاهي رده     
اي  بسا از خود هم فكـري و تـأملي و اراده   ام، چه ام و با خوب و بد مردم محشور بوده م دنيا را لمس كرده    اي سرد و گر    خود من كه تا اندازه    

بلكه هدفم هميـشه خيـر و صـالح ملـت و پيـشرفت اسـالم و       . ام طلب نبوده وقت هم ماجراجو و شهرت داشته باشم و بحمداهللا تعالي هيچ     
اگر فرض اول در حق من صحيح است، پس         . كمي المرأ نبال ان تعد معائبه     : كنم  ه هم نمي  البته ادعاي عصمت و عدم اشتبا     . كشور بوده است  

ي اسـالم و كـشور، و حتّـي تعريـف            تأييد و ترويج حضرتعالي و مسؤولين و علما و فضال از من، و اميد داشتن به من كذايي بـراي آينـده                     
ي كشور و انقالب فكر اساسي بكنيد و مسامحه به هيچ  م است براي آيندهي اخير، صحيح نيست و واقعاً الز     حضرتعالي از من در همين نامه     

مـن يـك جـو      . ي مرا هم نكنيد    ايد و مالحظه   ي حضرتعالي است كه مؤسس انقالب بوده        ي اول به عهده     و آن هم در درجه    . نحو روا نيست  
نويسم، كـالً أو بعـضاً صـحيح باشـد و             اين نامه مي  و اگر فرض دوم صحيح است، پس احتمال بدهيد عرايضي را كه در              . طالب مقام نيستم  

  .االحتمال خفيف المونه، و در امور مهمه احتمال هم منجز است

ي قـدرتم در لحظـات    ام و بـه انـدازه    در هر شرايطي روحاً تسليم و پيرو حضرتعالي بوده ـ من از وقتي كه با حضرتعالي آشنا شدم، 2
كردم و اصالً براي خودم در برابر حضرتعالي خوديتي قائل نبودم و از  تعالي، از شما حمايت ميحساس، در آزادي و گرفتاري و تبعيد حضر       

ي حـضرتعالي   ي حضرتعالي مرتب شود، رساله    كردم شهريه   كردم، كوشش مي    شما و علم شما و فضائل شما و رساله و كتب شما ترويج مي             
كردم او را راضي كنم؛  كرد سعي مي رتعالي توقع و انتظاري داشت و گله ميپخش شود، نام حضرتعالي در منبرها برده شود، هر كس از حض

و در ايـن    . چه اآلن هم نـدارم      دانستم و طمعي هم نداشتم، چنان       ي خود مي    و اين امر را وظيفه    . ام بود  گيري بر خود و عائله     هرچند با سخت  
بـه  . و پس از پيروزي انقالب نيز به همين نحـو عمـل كـردم             . خورم  و تأسف هم نمي   . راه دوستان زيادي را هم رنجاندم و يا از دست دادم          

شدم و مـشكالت مـردم و متـوقعين از حـضرتعالي را بـه       گوي اعتراضات مي كردم، جواب   بهايي را صرف مي    خاطر حضرتعالي اوقات گران   
گـويي و   قـت خـود را صـرف مـسأله    هـا، هـر روز چنـد سـاعت و     ي گرفتـاري  كردم و همين اآلن هم با همه     ي قدرت حل و رفع مي      اندازه
ي استفتائيه را كه بعضي محتاج به مراجعـه و   كنم و هر روز، بالاستثناء، حدود چهل الي پنجاه نامه نويسي مطابق فتاواي حضرتعالي مي    مسأله

وقـت مـن هـم صـرف     سـاعاتي از    . كنم  نويسم يا مهر مي     خوانم و مطابق فتواي حضرتعالي براي مردم مي         مشتمل بر مسائل عديده است مي     
از افـراد خـوب طـرد       . كنم  ها دارند مي   توجيه مردم در برابر اشكاالتي است كه نسبت به حضرتعالي يا بيت حضرتعالي يا مسؤولين و ارگان                

  .كنم كنم، به مسؤولين اداري و قضايي براي جذب نيروهاي خوب كمك مي جويي ميشده دل

گـشاي مـشكالت     خواهنـد و نظريـات مـرا راه         كنند و رهنمـود مـي       پايين مرتباً مراجعه مي   هاي باال و     ها از رده   مسؤولين دولتي و ارگان   
شـود ايـن مـشكالت را بـه عـرض             رسد و نمي    گويند چون دستمان به حضرت امام نمي        دانند و همگي مي     گرمي مي  خودشان يا موجب دل   

ي ايـن مـسؤولين، حتّـي بـسياري از مـسؤولين       همـه تعالي آيا به نظـر حـضر     . خواهيم  گوييم و از شما كمك مي       ايشان رساند، براي شما مي    
اند و  خواهند مرا به موضع خاصي بياندازند؟ يا واقعاً غرق مشكالت و گرفتار تضادها شده   ها، وابسته به خط ضد انقالب هستند كه مي          جبهه

ها و  ها و زندانبان گان آنان و يا دعوت دادستانهمه وقت كه من صرف رسيدگي به شكايات زندانيان و بست دانند؟ اين گشا مي نظريات مرا راه
گناهان و افراد مـريض   گناهان و يا كم  فرستم و بسياري از بي      ها مي   هاي تهران و شهرستان     كنم و بازرس به زندان      نصيحت و تذكر به آنان مي     

ي  اين كارها وظيفه. ام  به شخص حضرتعالي كردهترين خدمت را مندان به حضرتعالي، بزرگ ي اكثر عالقه و رواني را كه آزاد كردم، به عقيده      
هـا، از      ولي بدانيد كه اطالع شوراي عالي قضايي و سازمان اطالعات كشور از داخل زنـدان               .هاست  شوراي عالي قضايي  و سرپرستي زندان      

يان ايـران، اعـم از عـادي و         هاي كشور حدود سي هزار نفر است، در صـورتي كـه زنـدان               ي زندان   ظرفيت همه . تر است   اطالع من بسيار كم   
امكانات غذايي و بهداشتي و دارويـي بـسيار كـم، امكانـات             . سياسي و مواد مخدر، حدود نود الي صد هزار نفر است؛ يعني تقريباً سه برابر              

يگـري نداشـتند و   ها نوعاً افراد جاهل و يا تندخو و داراي عقيده بودند كه غيـر از فحـش و كتـك منطـق د     آموزشي تقريباً صفر، و زندانبان  
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ولي افراد تند و وارثان امثال الجـوردي،        . گيري خيلي بهتر شده است     ها در شرف انفجار بود كه من دخالت كردم و در اثر پي              باألخره زندان 
زيـرا الجـوردي    . گويند خـشونت، نظـر امـام مدظلـه اسـت            ها را از سر گيرند و مي       منتظر استشمام نظر بيت حضرتعالي هستند تا خشونت       

  .پسنديد له بود و او اين روش را مي ي معظم نماينده

هاي من، كه احياناً بـه        مند به بقاي انقالب، همه معتقدند كه صحبت         ي وارد در مسائل سياسي و عالقه       شده ضمناً، بدانيد كه افراد شناخته    
شـود،   ي بعضي پيشنهادهاي اصالحي پخـش مـي   هاي مردم و ارائه    عنوان تذكرات و گاهي انتقادات سازنده و بازگو نمودن دردها و خواسته           

العمـل مـردم در       شد و عكـس     ها نبود، معلوم نبود چه مي       گويند اگر اين صحبت     عامل ماندن مردم در صحنه و اميدوار شدن آنان است و مي           
كارمندان ادارات است كه مردم با آنان    بلكه در   . بينند چه بود و ضمناً، اشكال نوعاً در مسؤولين باال نيست            ها كه مي   عدالتي  ها و بي   برابر كجي 

  .هاي گروهي نيست  راهي جز پخش در رسانهسروكار دارند و براي رساندن تذكرات به آنان،

هـاي اسـالمي در ايـران، يعنـي تبليـغ انقـالب        اوالً مؤسس نهضت: ها و سيد مهدي هاشمي و انباشتن اسلحه ي نهضت  ـ و اما مسأله 3
نيروهاي انقالبي در كشورها، شخص من و مرحوم محمد منتظري بوديم و مردم هم با عشق و عالقـه بـه اسـم                       اسالمي در جهان و تقويت      

ترين خدمت را هم تا حال به اسالم  ي بنده، از اوجب واجبات بوده و هست و بزرگ كنند و به عقيده اند و هنوز هم مي ها كمك كرده نهضت
  .دهد ي ما فقط شعار و پز آن را مي رجهو انقالب كرده است و در اين ميان، وزارت خا

ي مجاهد، بيش از سـه هـزار شـيعه كـشته شـد و       هاي مسلمان شيعه  در همين سال گذشته در افغانستان، در اثر جنگ داخلي بين گروه           
 بـه داخـل     ها با نظارت من، گروهي را به معيت حجةاالسالم آقاي جواهري، بـه عنـوان حـاكم شـرع                   كسي در ايران نجنبيد و همين نهضت      

ها و رهبران آنان هستيم كه در ايـن جهـت، سـپاه و                افغانستان فرستاد و آتش جنگ داخلي را خاموش كرد و در صدد هماهنگ كردن گروه              
كنند و مايل نيـستند وحـدت كلمـه بـين              خارجه كارشكني مي    هاي وزارت   ولي متأسفانه بعضي از بچه    . اطالعات، اتفاقاً با ما هماهنگ است     

اي لبنـان،    هاي داخل مصر و تونس و مراكش و داخل فلسطين اشغالي و نيجريـه و تـا انـدازه                   نهضت. مجاهد افغاني به وجود آيد    هاي   شيعه
ي تيمي بازداشت شده، چند نفر جوان مـصري           همين چند روزه كه آقاي حسني، به قول حضرتعالي از خانه          . هاست  مربوط به همين نهضت   

اند و در اتريش فعاليت ديني دارند، به سراغ آقاي حـسني آمـده بودنـد و      چند نفر از اتريش كه شيعه شده  جا محكوم به اعدامند و      كه در آن  
همه سوابق خدمت به انقالب، در زنـدان          ما در قم، به نحو طفره، با آنان مذاكره كرديم و نخواستيم بفهمند آقاي احمد حسني با اين                 باألخره  

هاي نيجريه، شـعار امـام خمينـي رهبـر جهـان       ها در دانشگاه به فعاليت همين نهضت. ها از نهضتجمهوري اسالمي است، به اتهام حمايت  
فرستند در قم كه با من به نيابت امام خميني بيعت كنند؛ غافل               كنند و نماينده مي     هاي حضرتعالي را ترجمه و پخش مي       دهند و پيام    اسالم مي 

  . دانند ا جرم ميهاي اسالمي ر از اين كه اصالً امام خميني نهضت

ها وسيع بوده و مواد و اسلحه هم زياد وجود داشت و جواني به نام آقاي احمد                   و ثانياً در زمان مرحوم محمد منتظري، امكانات نهضت        
ولـي پـس از     . كـرد   حسني اصفهاني، كه فعالً بازداشت شده، از طرف مرحوم محمد مسؤول خارج از كشور بود و مخلـصانه هـم كـار مـي                       

رود نـزد آقـاي فالحيـان، معـاون      ن مرحوم، از كارهاي انفجاري خبري نبود و تعطيل شد و حدود هشت ماه قبل، آقاي حسني مي      شهادت آ 
گيرد و فقـط بـه كارهـاي فرهنگـي و تبليغـي در       دهد و رسيد مي شهري، و مواد و وسايل را كه زياد هم بوده، به ايشان تحويل مي        آقاي ري 

ي دادستاني و كميته و با اطالع اطالعات كشور بوده و جـايي كـه صـدها كيلـو مـواد وجـود داشـته،                           با اجازه  خانه هم . كند  خارج اكتفا مي  
. سالح هم فقط يك سالح مجاز براي حفظ خـودش بـوده     . آيد  مانده از سابق، چيزي به حساب نمي       ي ته  مانده وپنجاه گرم مواد باقي    دويست

اينـك يـك    . داند  ي تيمي شده و انبار اسلحه، غرض چه بوده، خدا مي            فل و به حضرتعالي، خانه    ي محا   حاال به تعبير اطالعات و القا در همه       
هاي حدود صد نفر حجاج پيرمـرد و         دهد و از ساك     سپاه در وقت حج يك كار غلط ناروا انجام مي         . تقوايي را هم بشنويد     ناجوانمردي و بي  

كه در عربستان در وقت حج، آبروي ايران و انقالب را بردند و آقاي كروبي ناچـار                 كند، به نحوي      پيرزن، بدون اطالع آنان، سوء استفاده مي      
اندازند كه خوب اسـت بگـوييم از       وقت در همان كشور بعضي زمزمه راه مي         آن. ايد البد حضرتعالي شنيده  .  از ملك فهد طلب لطف كند      شد

اند، آمد نزد من و به من گفت مسؤول مـن    اين كار غلط بوده    طرف سيد مهدي هاشمي بوده و يك نفر از شش نفر افراد سپاهي كه متصدي              
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كند كه بگويم از طرف سيد مهدي هاشمي اين كار انجام شده و در مجلس و هيـأت دولـت و محافـل ديگـر هـم شـايع                      در سپاه اصرار مي   
 غير قابل تعقيبند و آقاي حسني و سيد مهدي          اند و در وقت حج آبرويمان را بردند،        اينك آنان كه در سپاه اين كار غلط را انجام داده          . كردند

  هاشمي بايد تعقيب و محاكمه شوند؟

ها مربوط به من و مرحوم محمد منتظري است و سيد مهدي هاشمي پـس از مرحـوم محمـد در ايـن                         ها و پول نهضت      و ثالثاً، نهضت  
تمام كساني كه در اين امور دخالت       «ايد   وم فرموده حاال كه نظر حضرتعالي بر مجرميت و تعقيب مجرم است و مرق           . جهت از من حكم دارد    

، محاكمه اوالً بايد متوجه من و مرحوم محمد در عالم برزخ بشود، نـه آقـاي حـسني و سـيد مهـدي هاشـمي كـه                            »اند محاكمه شوند   داشته
ولـي اسـاس   .  جزئي هـم داشـته باشـد   البته هر مأمور به اين قبيل كارها، ممكن است در ضمن كارش، اشتباهات         . اند مأموريتي را انجام داده   

  .شده هاست، به دستور من انجام مي كارشان كه حمايت نهضت

شهري و من، آقاي حسني در بسياري از كارهاي اطالعـاتي مهـم خـارج، بـا                  ضمناً، طبق اظهار خود آقاي فالحيان در حضور آقاي ري         
پس . ها بوده يا مربوط به اطالعات و آقاي فالحيان است ط به نهضتباألخره كارهاي آقاي حسني يا مربو  . كرده است   همكاري مي اطالعات  

  .نگاه داشتن او بر خالف عدل اسالمي است

ها حل شده و فقط مشكل سيد مهدي هاشـمي       ي مشكالت كشور، از جنگ و اقتصاد و گراني و تورم و نارضايتي              و رابعاً، حاال كه همه    
النهايه  توانند بگيرند و فرضا، في       نيرو دارند و هر كس را بخواهند، از جمله سيد مهدي را مي             باقي مانده، سپاه و كميته و اطالعات، قدرت و        

اند، بدانند كـه اگـر       هاست در پشت اين صحنه هستند و متأسفانه آخراالمر از عنوان حضرتعالي خرج كرده              ولي آقاياني كه مدت   . اعدام كنند 
ي من  كنم و خانه فروشم و استقالل فكري و آزادي خود را حفظ مي دم را به كسي نميتكه كنند، من خو سيد مهدي هاشمي را پيش من تكه     

فعالً كه منشأ اثري نيست، قيم الزم ندارد و خامساً سيد مهدي هاشمي در زمان شاه، در دادگاه اصفهان، به زور ساواك، سه مرتبه بـه اعـدام                     
ولي همين سيد مهدي در .  عرضه را داشت كه حكم دادگاه اصفهان را لغو كند       محكوم شد، ولي ديوان عالي كشور زمان شاه، اين استقالل و          

زمان جمهوري اسالمي اصرار كرد اگر بنا است محاكمه شوم، مرا محاكمه كنيد تا گره باز شود و در اصفهان مقدمات محاكمه فـراهم شـد،                          
وچنـد فقـره قتـل اسـت و          فرمايند او متهم به بيست      عات مي حاال آقاي وزير اطال   . ولي شوراي عالي قضايي نظر نداد و جلوي آن را گرفت          

ومـرج اسـت، عرضـي     اگر كشور هـرج » .باشد متهم به جنايات بسيار از قبيل قتل مباشره يا تسبيبا و امثال آن مي       «: فرماييد  حضرتعالي هم مي  
هـا   بايد شاكي. ست و اطالعات حق دخالت ندارد     اتهام قتل احتياج به شاكي دارد و مرجع رسيدگي هم دادگستري ا            ندارم و اگر قانون دارد،    

  .او كه خود مصرّ به اين امر است. شكايت كنند و دادگستري هم اقدام كند

و سادساً، حضرتعالي كه رهبر عالم اسالم هستيد و سيد مهدي را از همان زمان كه در شوراي سپاه و عضو مؤثري بود، نزد حضرتعالي                         
خواسـتيد و   همه از دشمنان سيد مهدي راجع به او شنيديد، يك دفعه اين سيد را مي د، خوب بود اينبه صورت غولي خطرناك مجسم كردن  

اين منصفانه نيست كه ما فقط از دشمنان و رقبا راجع به كـسي              . او كه چند مرتبه تقاضاي مالقات كرده است       . كرديد  از خودش سؤاالتي مي   
  .بشنويم

سيد مهدي هاشمي حدود دو سال است در اثـر همـين تبليغـات سـوء بـه      . و أن كان الحق مرّاو سابعاً، من ترس از بيان حقيقت ندارم         
ولي من سيد مهدي را از .شود  ي پيغام انجام مي ها به وسيله بينم و امر نهضت گذرد و من او را نمي      ها مي  وآمد ندارد و بسا ماه      منزل من رفت  

. شناختم و پدرش استاد من بود و برادرش داماد من اسـت             آمد، مي    مكاسب من مي   بحث و به درس    وقتي كه بچه بود و با مرحوم محمد هم        
درك  اسـتعداد و خـوش      هـم خـوش    .او مردي است مخلص اسالم و انقالب و حتّي شخص حضرتعالي          . دانم  من تمام خصوصيات او را مي     
ي  از رئيس سـپاه و وزيـر اطالعـات، بـا همـه           مراتب    نويسد و در عقل و تدبير و مديريت، به          كند و خوب مي     است و هم خوب صحبت مي     

  .ي كسي بشود فقط بز اخفش نيست و حاضر نيست كوركورانه مهره. تر نيست كماالتشان، بهتر است و در تعهد و تقوا هم از آنان كم
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هـا را،    و امثال ايـن او در خانه نشسته، مشغول مطالعه و نوشتن است و فعالً در كشور مد شده است هر كار خالفي را از قتل و اعالميه 
ها است و متأسفانه مسؤولين، از جمله اطالعات         هاي كشور هم سبب تقويت اين قبيل شايعه        بازي دهند و خط    رجماً بالغيب، به او نسبت مي     

ي  المانههاي ظ  حساب ها و تصفيه   بازي دهند و اين خط     اساس، همين شايعه را اساس قضاوت قرار مي         هاي بي  هم به جاي جلوگيري از شايعه     
قطعاً ياد داريد كه در قم، آقاي حاج مهـدي اربـابي صـاحب              . من براي حضرتعالي داستاني نقل كنم     . خود نيز يكي از مشكالت كشور است      

اهللا بروجردي هـم      هتل را به اتهام زنا با يك دختر مسافر اصفهاني و قتل آن دختر، به دار آويختند و چقدر روي آن تبليغ شد و مرحوم آيت                         
دانيد آن دختر زنده اسـت و   ي اردستان، به من گفت مي حدود دو سال قبل، آقاي شيخ يحيي سلطاني، نماينده    .  اجراي آن فشار آوردند    روي

ي اين بازي را سـرهنگ قفقـسه          ي ما است و اتفاقاً آن شب مسافر همان هتل بوده است و كسي هم مزاحم او نشده است و همه                      اهل منطقه 
ضمناً، آقاي ابوشريف هم در امر      . دهم آقاي صانعي هم كه اهل آن منطقه هستند، جريان را بدانند             اخت؟ و من احتمال مي    عليه اربابي راه اند   

  .توانيد از ايشان سؤاالتي بنماييد مي.  داردكند و با آقاي هاشمي در اين جهت همكاري ها به ما كمك مي نهضت

 تنها حدود پانزده هزار زنداني سياسي وجود داشت و فعـالً بـه حـدود شـش هـزار      در تهران و كرج. ها ي زندان  ـ برگرديم به مسأله 4
ي حـضرتعالي     اند؛ نه چند صد نفر كه در نامه        ولي حدود پنج هزار نفر عفو شده      . اند البته جمعي در اثر انقضاي مدت آزاد شده       . رسيده است 

گله بازداشت شده بودند و جز يك قلم مختصر كه اول بـار از طـرف                 و اكثر آنان دختران مريض و ضعيف و رواني بودند كه گله           . ذكر شده 
ديوان عالي كشور بود، بقيه همه با نظر دادستان و زندانبان و اطالعات و هيأت چهار نفره بوده است و بر حسب اقـرار دادسـتاني، از افـراد                             

هـاي    از كساني هستند كه زندانشان تمـام شـده و پيوسـتن            نياً نوعاً ها اوالً خيلي كمند و ثا      بلكه پيوسته . اند عفو شده خيلي كم دوباره پيوسته     
 زنـداني هـم بـاألخره بـشر     .هاي اجتماعي است جديد هم اغلب در اثر برخورد بد و طرد كردن و محروم كردن آنان از درس و كار و شغل                

كنند و ضمناً، توجه داشـته باشـيد          ها جذب مي    وهشوند و قهراً گر     نظري ما، همه طرد مي     خواهد و با تنگ     است و نان و زندگي و حيثيت مي       
دانـد و     خود اطالعات هم اين را مـي      . ها هاي اعزامي از عراق و اروپا است، نه آزادشده          كه ترورها و انفجارهاي فعلي، اغلب مربوط به گروه        

. دهند   مطابق ميل خودشان گزارش مي     آميز و  كند كه وقايع را به نحو تحريك        نيت بعضي از مسؤولين شك مي       جاست كه انسان در حسن      اين
منتها تكليـف شـرعي بـود و    . ها و عفو براي من، جز گرفتاري و خرد كردن اعصاب چيزي نداشت ي زندان و شما توجه داشته باشيد مسأله     

زي عليـه عفـو و   پذيرم، به شرط اين كه اگر گزارشي و چي من در حضور فرزند حضرتعالي، با شما شرط كردم كه دخالت در امر عفو را مي        
خواستيد يا اقـالً      خوب بود مرا مي   . بهه بشود  از تصميم، مرا بخواهيد تا رفع ش       رسيدگي به وضع زندانيان به اطالع حضرتعالي رساندند، قبل        

و به  آيا اين برخورد صحيح است؟ و من اصرار داشتم تفويض حكم عف           . فرموديد، نه به آقاي محمدي گيالني       حكم عزل مرا به من ابالغ مي      
حاال عوارض و تبعـات دسـتور جديـد    . اند من را كسي نداند و بر خالف ميل من، آقاي مقتدايي در يك مصاحبه گفت و همه آن را فهميده              

جـا بـوده، رفـتن     هـا بـي     خوب، فرضـاً آزادي   . ي حضرتعالي است    ست كه جواب آن به عهده     اي  شما در خارج چه خواهد بود؟ آن هم مسأله        
ها چه اشكال داشت كـه بـه شـوراي      ها و خالف شرع گويي به اشكاالت و جلوگيري از تندروي ها براي آموزش و پاسخ روحانيون به زندان  

ي صـحبت   اي به وسيله گرفتند، آن هم تا اندازه ها را مي عالي قضايي دستور داده شده جلوگيري كنند؟ جز اين كه آقايان جلوي خالف شرع           
ي   گرفتند؟ اعزام بازرس وظيفـه      ي تبليغاتي را نيز از منافقين مي        كردند و سوژه    بين مي  عالي و انقالب خوش   كردن با زندانيان آنان را به حضرت      

ها و بازجوها و زندانبانان  ي من كه مراقب كار دادستان نماينده. دادم  ي حضرتعالي را انجام مي      حضرتعالي بوده است و من در حقيقت وظيفه       
آبادي است كه مرد فاضل خوبي است و شنيده شـد در نجـف، اسـتاد                   تهيه كرده بود، آقاي انصاري نجف      ها هم گزارش    بود و از اكثر زندان    

  .بوده است) آقا مصطفي خميني فرزند مرحوم حاج(حسين 

، در زندان بودم، منافقين را خوب شناختم و دريافتم چه از نظر ايدئولوژي و چه از نظر اخالقجاست كه من وقتي  ي مهم اين  ـ نكته 5
كـردم و     طلبي هستند و يك جو وجدان و عاطفه ندارند و لذا نه در زندان و نه پس از آزادي، به آنان اعتنا نمي                       افراد فاسد خودخواه رياست   

ي  هاي كالن بنياد مستـضعفين و اسـلحه       ها و پول    ها و دانشگاه   ولي سران آنان كه خيلي كم هم بودند، از جو آزاد دبيرستان           . آنان را راه ندادم   
صدر و دانشجويان خط امام و شـخص فرزنـد حـضرتعالي و بيـت شـما اسـتفاده كردنـد و                        اهللا طالقاني و بني     ها و چتر حمايت آيت     پادگان
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يـك روز مـن در منـزل    . وسـال را  سـن  ي اسالم را در اثر سادگي و خامي، به دام انداختند و مخصوصاً دختران كم باخته هاي معصوم دل  بچه
ي كـي؟ گفـتم       فرموديد به وسيله  . شود  ونت حضرتعالي، عرض كردم متأسفانه در منزل حضرتعالي از آنان حمايت مي           آقاي يزدي، محل سك   

فرسـتند و از   هـاي تـرور بـه داخـل كـشور مـي       كننـد و تـيم    مي و اآلن هم همان سران فاسد در عراق و اروپا تبليغ و توطئه     . آقاي احمد آقا  
در صورتي كه اكثريت قاطع زندانيان آنـان،  . كنند ي تبليغاتي مي ها استفاده ها و زندانبان  ي تند دادستان  ي سابق و برخوردها    رويه  هاي بي  اعدام
انـد و در اول زود قابـل انعطـاف       خورده در حد سمپات هستند كه بسا بعضي از آنان در اثر خواندن يك اعالميه گرفتار شـده                  هاي بازي   بچه

  .را سر موضع واداشته استآنان و زندانبانان، بودند، ولي رفتار تند و غلط بازجوها 

بـراي ايـن كـه از داخـل         . كند  انديش و طرفدار منافقين و خط باطل روي من كار مي           ام ساده   من شده  ي بيت حضرتعالي،    حاال به عقيده  
آيـا  . داند و يا جرأت اقدام نـدارد  نميشده و شوراي عالي قضايي كه وظيفه دارد، يا      بينم جنايت مي    ها و رفتار با آنان اطالع دارم و مي          زندان
  هاي جمهوري اسالمي به نام اسالم جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟ دانيد در زندان مي

هـاي   يدانيد در زندان مشهد، در اثر نبودن پزشك و نرسـيدن بـه زنـدان                ي بازجوها مردند؟ آيا مي     ي زيادي زير شكنجه    دانيد عده   آيا مي 
  وپنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم، ناقص كنند؟ دختر جوان، بعداً ناچار شدند حدود بيست

  دار را با جرمي مختصر، بالفاصله پس از افطار اعدام كردند؟ دانيد در زندان شيراز، دختري روزه آيا مي

دانيـد هنگـام بـازجويي دختـران،           زور تصرف كردنـد؟ آيـا مـي        هاي جمهوري اسالمي دختران جوان را به        دانيد در بعضي زندان     آيا مي 
رويه، كور يا كر يا فلـج، يـا مبـتال بـه         هاي بي   دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه         استعمال الفاظ ركيك ناموسي رايج است؟ آيا مي       

  رسد؟ اند و كسي به داد آنان نمي دردهاي مزمن شده

ها حتّي از نور روز هـم بـراي           دانيد در بعضي از زندان      ها، حتّي از غسل و نماز جلوگيري كردند؟ آيا مي           ندانيد در بعضي از زندا      آيا مي 
  ها؟ زنداني دريغ داشتند؛ اين هم نه يك روز و دو روز، بلكه ماه

ها دروغ است  گفت ايندانيد برخورد با زنداني، حتّي پس از محكوميت، فقط با فحش و كتك بوده؟ قطعاً به حضرتعالي خواهند  آيا مي
  .انديش و فالني ساده

ها  ها و تاكسي دانيد كه مردم در اتوبوس آيا مي: گذرد گزارش دهم ها مي چه در خارج زندان ي حضرتعالي، قدري هم از آن  ـ با اجازه 6
مي و حتّي متأسـفانه بـه شـخص         ها، علناً به مسؤولين جمهوري اسال       نباتي و گوشت و امثال اين      مرغ و بنزين و روغن     و صفوف مرغ و تخم    
  دهند؟ حضرتعالي فحش مي

آينـد و     دانيد مردم در عين حالي كه به نماز جمعه مـي            دانيد روحاني و روحانيت در نظر مردم مورد تنفر واقع شده است؟ آيا مي               آيا مي 
  دهند؟ اند و به مسؤولين فحش مي دهند، اكثر آنان ناراضي شعار هم مي

  كند؟ ها، رشوه بيداد مي ها و دادگاه ها و متأسفانه بعضي دادستاني  و وزارتخانهدانيد در ادارات آيا مي

  شود؟ هاي كوچك تعقيب مي شود، ولي دزدي هاي كالن با رشوه و سفارش و تلفن حل مي دانيد دزدي آيا مي

  كنند؟ امنيت جاني و مالي نميدانيد از بس دزدي و اختالس و مخصوصاً با لباس پاسدار و كميته زياد شده، مردم احساس  آيا مي

اند و ايران و ايراني را  اند و بسياري از دختران به فحشا و خودفروشي افتاده دانيد در خارج كشور، بيش از دو ميليون ايراني آواره           آيا مي 
  اند؟ اعتبار كرده در خارج بي

ي قيمت اجناس ده برابر يا بيست برابـر شـده اسـت و در              كند، حقوق و درآمد همان حقوق سابق، ول         دانيد فقر و گراني بيداد مي       آيا مي 
  گذرد؟ اين صورت بر فقرا چه مي
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كند مال او     چه در فقه خوانديم، نه جان مسلمان محترم است نه مال او؟ قاضي حكم مي                دانيد در جمهوري اسالمي، به خالف آن        آيا مي 
و افراد شـوراي عـالي قـضايي هـم از           . در تصرف بنيادهاي انقالب باشد    مخصوصاً اگر   . كند  ي او را بدهيد، كسي گوش نمي        را بدهيد، خانه  

  .گذارند ي سكوت صحه مي ها، به وسيله شرع همه خالف هاي غلط، بر اين هاي مقامات و يا جوسازي ترس يكديگر و يا ترس از تلفن

مانـد و آقايـان    د و بالنتيجه اكثر كارها معوق مـي كنن تر تفاهم مي دانيد اعضاي شوراي عالي قضايي به يكديگر اعتماد ندارند و كم  آيا مي 
  دهند؟ مصاحبه و شعار خورد مردم مي

دانيـد دارو از طـرف دولـت بـه            مانند؟ آيا مي    اند و افراد فاسد يا ضعيف باقي مي        دانيد اكثر قضات خوب، دلسرد و مستعفي شده         آيا مي 
گرد بـه چنـد      هاي دوره  ها جواب رد است و همان دارو در دست دستفروش          هشود، ولي نوعاً جواب آنان در مقابل نسخ         ها داده مي   داروخانه

ها بپرسد دارو دست دولت اسـت، تـو ايـن را از               نيست از دستفروش   يشود و همچنين بسياري از لوازم ديگر، ولي كس          برابر قيمت پيدا مي   
گردنـد و   روند و اكثراً ناراضـي برمـي   اه و بيمارستان مياي؟ هر روز حدود يك ميليون جمعيت ايران سراغ دكتر و دارو و درمانگ            كجا آورده 

ريـزي اسـت و فرداسـت كـه سـرماي       هـا و برنامـه   بلكه مربوط به ضعف مديريت    . اين مسائل ديگر مربوط به جنگ نيست      . دادرسي نيست 
  .دهد كه از نفت و سوخت خبري نيست زمستان است و قرائن نشان مي

  اثر شده است و غالباً معلول فقر و بدبختي است؟ ها و جزيره بي ها و زندان كند و اعدام اد ميدانيد مواد مخدر در كشور بيد آيا مي

 .هاي مسؤولين و بيت معظم قناعت نكنيد    ها، فقط به گزارش     ي كشور و جبهه    كنم الزم است حضرتعالي در امور جاريه        تذكراً عرض مي  
الزم اسـت  . گوينـد  هـا را نمـي   گويند و بدي ها را مي   حال حضرتعالي، خوبي   مسؤولين، هميشه هم به لحاظ خودشان و هم به لحاظ رعايت          

گاهي بيايند و محرمانه، بدون حضور احدي و بدون ترس و واهمه، اوضاع كـشور را                 افرايد عادي مورد وثوق، كه در ميان ملت هستند، گاه         
  .كنم بختانه از اين شيوه استفاده مي صريحاً گزارش كنند و من خوش

. لقد اسفر الصبح و ارتفع الظالم و لم ادر الـي كـم قلـت قلـت    .  كمال معذرت، نامه به طول انجاميد و حضرتعالي را خسته كردم ـ با 7
باألخره با وضع فعلي ناچارم از كارهاي سياسي كشور كنار بمانم و به درس و بحث طلبگي و كارهاي حوزوي بپردازم، به همان نحـو كـه                           

دانـم و   دانم، بلكه حرام مـي  زيرا مخالفت با حضرتعالي و نظام را صحيح نمي. اهللا بروجردي عمل كرديد وم آيتحضرتعالي در اواخر با مرح  
. كنم به من كاري ارجاع نشود       بنابراين تقاضا مي  . دانم  ي كارهاي خالف، مشروع نمي     در چهارچوب فعلي، تأييد و همكاري را نيز با مشاهده         

  .كنم، مگر اين كه صالح ندانيد و به من ابالغ فرماييد ابق، به وكالت حضرتعالي تصرف ميالس ضمناً، در وجوه شرعيه، كمافي

  :دهم و در خاتمه، از باب النصيحه الئمه المسلمين، نكاتي را مختصراً تذكر مي

ايـد و   پردهي كشور و انقالب را حضرتعالي به رؤساي سه قوه و شخص آقاي حـاج احمـد آقـا سـ      ـ چند سالي است كه عمالً اداره 1
ي كارها، از ريز و درشت و تخصصي و غير تخصصي را بايـد آقايـان صـالح بداننـد و تـشخيص دهنـد و در عمـل، آقـاي موسـوي                                   همه

فقط نـزد مـا     . اي و هاشمي و حاج احمد آقا است و آقاي موسوي اردبيلي هم اهل مقابله و برخورد نيست                   وزير تسليم آقايان خامنه     نخست
در صورتي كه مسائل و مـشكالت كـشور بـه           . اند گيرنده پس در حقيقت سه نفر تصميم     . توانم مخالفت كنم    لفم، ولي نمي  زند كه مخا    داد مي 

اصالً مالقات با آقايان و طرح مسائل با آنان، خـود يكـي از              . توانند حل كنند    حدي است كه اين سه نفر، با اشتغاالت ديگري كه دارند، نمي           
ي مسائل سياسي، نظامي، اقتصادي، و فرهنگـي كـشور را بتواننـد     و فكر آقايان چقدر طاقت دارد كه همهو مگر مغز    . مشكالت كشور است  

ي مسائل اهل تخصصند؟ در صورتي كه در كشور افراد زيـادي هـستند معتقـد بـه                    ل نمايند، و آيا آقايان در همه      صعميقاً بررسي و حل و ف     
ترسند به آقايان ارائه دهند و چاره جـز مراجعـه و       توانند و يا مي     ياتي دارند كه يا نمي    ها و نظر   اسالم و انقالب، كه براي حل مشكالت طرح       

ها، اگر فرضاً بتوانم چند ماه يك مرتبه با آقايان مواجه شوم و مطالبي را مطرح كنم، يـا طفـره                      ي گرفتاري   من هم با همه   . فشار بر من ندارند   
باألخره اين آقايان . شود كه امام با اين مطلب مخالفند     فوراً از عنوان حضرتعالي استفاده مي      شود و يا    دهند و عمل نمي     روند و يا وعده مي      مي

ريز باشند و بالنتيجه، به نظر من، كشور در سراشيب سقوط             ي مسائل طراح و برنامه      توانند در همه     سنگين، نمي  تهر كدام با چندين مسؤولي    
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ضرتعالي پيشنهاد كردم ده الي پانزده نفر افراد غير شاغل و متخصص در امور سياسي و نظامي سابقاً من به ح. است و مردم هم اكثراً ناراضي 
هـاي   هاي متقن در قـسمت  ها را بررسي نمايند و طرح حل ي مسائل و مشكالت و راه ونشان در پشت صحنه باشند كه همه نام و اقتصادي بي  

ي دنيا معمول است و حل مشكالت را نيز حـضرتعالي             جرا شود و اين امر در همه      مختلف تهيه كنند و پس از ارائه به حضرتعالي، قاطعانه ا          
  .بازي ها بايد كاري جز اين معنا نداشته باشند و مالك انتخابشان نيز لياقت و عقل و تخصص باشد، نه خط آن . از آنان بخواهيد

پيغمبر . جا حكومت كرديم و به جايي نرسيديم ي بيها  ـ حدود هشت سال است با خشونت و اعدام زياد و بازداشت زياد و مصادره 2
قـال اذهبـوا    . يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم و ابـن اخ كـريم                 «: پس از فتح مكه به مردم مكه فرمود       ) ص(اكرم  

گـويم    من نمـي  . مند ساخت   حنين آنان را بهره    و حتّي ابوسفيان و هند و وحشي، قاتل حمزه، مورد عفو واقع شدند و از غنائم               » .فانتنم الطلقا 
ي ساواك يـا باغبـان    ه ي خام را اعدام يا حبس ابد يا يك بدبخت رانند           ي پانزده ساله   ولي يك دختربچه  . سران منافقين مورد عفو واقع شوند     

ـ                   شاه يا اشرف، حتّي خانه     كـاري   ا توقيـف كنـيم و در اثـر اهمـال          ي نشيمن او را هم بگيريم، و يا شش هزار باغ تهران و حومه را مصادره ي
شويي يا گدايي كند و تنها كسي كه از ايـن            بخشكانيم و صاحب باغ با رعب و وحشت و با عشق به ايران، در اروپا و آمريكا و تركيه ظرف                   

  .ها بهره نبرد، مستضعفين بودند مصادره

پرسي و تلفن و يا كمك، قابل جذبند و  كردند، با يك احوال ي ميخوان  حتّي آنان كه سابقاً مخالف ـ بسياري از روحانيون و آخوندها، 3
  .نمايي آنان، اثري نخواهد داشت ور رفتن به آنان، جز مظلوم

هايي كه به عنوان منكرات و حجاب و امثال ذلـك بـا    آن سعي شود . ي اخالصشان، نوعاً احساساتي و تندند هاي كميته، با همه  ـ بچه 4
و قوال له قوال    «: فاعل منكر از فرعون بدتر نيست و خداوند فرمود        . سوز باشند  ديده، و دل   شناس، عاقل، تعليم    راد روان مردم برخورد دارند، اف   

  ».بينا لعله يتذكر أو يخشي

البتـه  . تـر باشـد   ها قـوي  ي ارگان در صورتي كه الزم است از همه.  تشكيالت قضايي استتر، تر و داغون ها ضعيف ي ارگان  ـ از همه 5
فكر نيستند و نوعاً تفاهم      ولي ذاتاً اعضاي شورا هم    . ها هم مانع تصميم و كارشان هست       ها و تلفن   نان مشكالت قانوني هم دارند و سفارش      آ

الشكرمه في الملك تودي الـي      «: ، مطابق نقل آمدي فرمودند    )ع(حضرت اميرالمؤمنين   . تر ميسر است    گيري كم   ندارند و اصالً با شورا تصميم     
هاي فاسـد و يـا    قضات و دادستان» .لو كان فيهما آلهة إالّ اهللا لفسدتا«: فرمايد ، و اعضاي شورا از خدا باالتر نيستند و خداوند مي   »باالضطرا

اند و در زمان شاه اقالً ساواكي بر سر آنان مسلط بود و با وضع فعلي و برخوردهاي بـدي كـه      مردم را به ستوه آورده    . ضعيف كه كم نيستند   
شوند و اصالح اين امر، نياز به يك حكم واليتي قاطعانه دارد كه يك نفر تا يكـي دو سـال مـأمور         فراد عاقل عاقلم خوب جذب نمي     شده، ا 

رسـد بـاز هـم آقـاي          وچرا با او باشد و بـه نظـر مـي           اصالح تشكيالت شود، ولو با ديگران مشورت كند، اما حق تصميم نهايي، بدون چون             
  .دين است، به شرط اين كه اختيار تام به او داده شود و هر روز با تلفن تحت فشار قرار نگيردموسوي اردبيلي خيرالموجو

بازي و مهره بودن است، نه تابع عقل و لياقت و كفايـت   ها، متأسفانه نوعاً تابع عواطف و باندبازي و رفيق  ـ انتخاب افراد براي پست 6
ما بال انقراض دوله ساسـان؟ فقـال النهـم اسـتعملوا اصـاغر              : قد سئل احد من الحكما    و  «. بايد فكري كرد  . و اين امر خطرناك است    . طرف

العمال علي اعاظم االعمال فلم يخرجوا من عهدتها، و استعملوا اعاظم العمال علي اصاغر االعمال فلم يعتنوا عليها فعاد وفاقهم الي الـشتات                       
  ».و نظامهم الي البتات

ريـزي و   ي كارها به تخصص و برنامـه  سي كشور است و اجماالً وضع خوب نيست و بيش از همهي جنگ هم از مسائل اسا  ـ مسأله 7
  .شود و خطرناك است تر مي روز عميق ي مهمات نياز دارد و رقابت و تضاد بين ارتش و سپاه نيز روزبه تهيه

ها بپرهيزند، كه مـردم   ها و خبرها و وعده رشالمقدور از دروغ گفتن در گزا هاي گروهي سفارش فرماييد حتّي  ـ به مسؤولين و رسانه 8
ها فرستاده بود،  در خاتمه، آخرين گزارشي را كه آقاي سيد مهدي هاشمي از نهضت. فهمند و براي جمهوري اسالمي شكست است نوعاً مي 

 با حضرتعالي سخن گفتم، معـذرت       ها را مالحظه فرماييد و از اين كه در اين نامه صريحاً             هايي از جرم نهضت    شود تا نمونه    جوفاً ارسال مي  
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ها از خـداي بـزرگ مـسألت         ي زمينه   سالمت و طول عمر و موفقيت حضرتعالي را در همه         . اللهجه بوده و هستم    من طبعاً صريح  . خواهم  مي
  .اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و رحمة. كنم كه خدايا خدايا، تا انقالب مهدي، خميني را نگه دار نمايم و به ملت در دعا اقتدا مي مي

17/7/11365  

  حسينعلي منتظري 

  ي نامه به حضرت امام ضميمه
  بخش هاي آزادي آخرين گزارش آقاي سيد مهدي هاشمي از نهضت

  تعالي بسمه

  ايامه العظمي منتظري، دامت اهللا قدر، حضرت آيت محضر مبارك فقيه عالي

  .با سالم

ايـد، ولـي نظـر بـه ضـرورت           هاي اسالمي بـوده    ها و حركت    ملكرد با نهضت  با اين كه حضرتعالي به طور مستمر در جريان گزارش ع          
  :رسد هاي قبلي، مراتب زير مجدداً به اطالع حضرتعالي مي بندي گزارش تر همراه با جمع استحضار و اطالع كامل

  . ـ فلسطين1

اند كه بـراي     و امام امت بارها تأكيد فرموده     ايست بر آزادي قدس عزيز،       عراق مقدمه روزي رزمندگان اسالم بر بعث      جا كه روند پي     از آن 
ي فلـسطيني، يكـي از اصـولي     رسد حفظ اميد و اعتماد در بين مسلمانان زجركشيده آزادي قدس از كربال بايد گذشت، از اين رو به نظر مي   

ي سـازمان   ز سوي ديگر، چـون تجربـه  ا. گران قدس را فراهم سازد ي مبارزه با اشغال    شاءاهللا پس از سقوط صدام، زمينه       تواند ان   است كه مي  
گرا و اصـوالً افـراد غيـر معتقـد بـه مبـاني               بخش فلسطين به شكست انجاميد و معلوم گشت اعتماد بر نيروهاي چپ و راست و ملي                آزادي

د به اسالم در فلسطين  معتقنيروهايي خويش را با  اند تا رابطه  اسالمي، جز خسران اثري نداشته و ندارد، برادران همواره سعي بر اين داشته            
  .تقويت نمايند

انـد   هاي اسالم عزيز و انقالب اسالمي      توان گفت مجذوب به جذبه      هايي را كشف كرديم كه مي      از اين جهت، با تالش فراوان، مجموعه      
  :باشند؛ مانند هاي خالص اسالمي به دور از معادالت شرق و غرب مي و خود نيز معتقد به فعاليت

اكنـون بـا جمعـي از     جمعه در اردن، و هـم  جماعت مسجداالقصي و چند سال امام عد بيوض التميمي، كه سابقاً امامالف ـ آقاي شيخ اس 
  .هاي ضد صهيونيستي اشتغال دارد روحانيون فلسطيني و اردني به كارهاي تعليم و تربيت طالب و فعاليت

ي قـدس در ايـران را        ي تأسـيس دانـشكده      فلـسطيني، انديـشه   حتماً به خاطر داريد كه در رابطه با همين مجموعه از طالب و علمـاي                
  .حضرتعالي مطرح فرموديد

هـاي ناسـالم، ارادت و    رغم فشارهاي عرفات و ديگـر جنـاح   ب ـ آقاي منير شفيق با يك مجموعه از جوانان متدين فلسطيني، كه علي 
  .اند اعتقاد خويش به مقام رهبري انقالب و جمهوري اسالمي را حفظ كرده

ـ  هاي اشغالي و مصر به فعاليت اشتغال دارند  ي گسترده از جوانان مسلمان فلسطيني كه در سرزمين  آقاي بشير سالم با يك مجموعهج 
ي الطليعـه االسـالميه، بهتـرين     مجله. شوند ورزند، در مجامع اهل سنت به تشيع نسبت داده مي           و از بس به ايران و انقالب اسالمي عشق مي         

  .اندازي شد و در اثر كمبود هزينه، قطع شد هاي حضرتعالي تأسيس و راه هاي ايشان است كه با كمك ديشهنمودار تفكر و ان
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ي  د ـ آقاي شيخ ابراهيم غنيم كه از علماي عارف فلسطيني و از مجاهدين معروف آن ديار است و يـك مجموعـه از جوانـان رزمنـده     
در اين رابطـه، سـخن آقـاي سـيد     . هاي شاياني به ايشان صورت گرفت تر، كمك و امكانات دف7100از حساب . فلسطين را تحت نظر دارد    

پايگاه برادران مربوط به شـيخ ابـراهيم غنـيم، از چنـان فـضاي دينـي و                  «: ها ديدن كرده بود، شنيدني است       عيسي طباطبايي كه از مراكز اين     
  » .اندازد ي فيضيه مي عرفاني برخوردار بود كه انسان را به ياد مدرسه

شده با  و سعي مي. هاي مالي ي فكري، انتقال تجربيات انقالب و كمك      ها عبارت بوده از تغذيه     هاي ما با اين مجموعه      ر خاتمه، فعاليت  د
  .هاي دولت تداخل نداشته باشد برنامه

   ـ مصر2

كرديم با نيروهاي متديني     ل تالش مي  المسلمين از مسير اصلي انقالب داشتيم، از روز او          اخوان در اين كشور، با اطالعاتي كه از انحراف       
هاي  فرسا، به مجموعه لذا با تحمل مشكالت طاقت. اند، تماس برقرار سازيم كه پس از پيروزي انقالب در ايران جذب حركت اسالمي گشته    

  :زير دست يافتيم

 خائن، توقيف و مجـدداً بـه كـار خـود     ساختند و از سوي سادات اي به اين نام منتشر مي ي المختار االسالمي، كه مجله الف ـ مجموعه 
هاي اشغالي نيز دارند، به خط امام و انقـالب           اين عده كه از بهترين و مسلمانترين جوانان مصري هستند و روابطي با سرزمين             . دهد  ادامه مي 

  .اند ي مصري نقش بارزي داشته ي افكار اسالمي در جامعه اسالمي بسيار نزديك بوده و در اشاعه

هـايي كـه بـا حـضرت امـام داشـتيم و        جا آغاز شد كه در يكي از مالقـات  ي ما با اين مجموعه از آن رابطه: ن جهاد اسالميب ـ سازما 
در مورد صدور انقالب بايد خيلي محتاط باشيد كه آبـروي جمهـوري             : فرمودند، گفتند   له در جمع شوراي فرماندهي سپاه صحبت مي         معظم

لذا قبـل از قتـل      . گون كرد بكنيد  نتوان طاغوت را سر     اي از جهان در يكي از كشورها ديديد كه مي           گوشه چه در   ولي چنان .... اسالمي نرود و  
ولـي از مناعـت     . گيري آنان مطلع گشتيم، مبالغي پول براي آنان فرسـتاديم           سادات با اين برادران مربوط شديم و همين كه از جريان تصميم           

. قدر براي مـا دعـا كننـد         ها را عودت داده و فقط از ما خواستند كه حضرت امام و فقيه عالي               طبع اين عزيزان تعجب كرديم هنگامي كه پول       
والمـسلمين   پس از موفقيت در عمليات، كه با سخن حضرت امام تطابق داشت، گزارش مفصل آن را كـه نخـست بـه دسـت حجةاالسـالم                         

  .دمت حضرت امام و جنابعالي تقديم نمودماي رسيده بود و ايشان نزد اينجانب ارسال داشتند، خ جناب آقاي خامنه

بـرد،    يكي از برادران جهاد اسالمي، به نام محمود احمد الصاوي، كه از دوستان نزديك خالد اسالمبولي بود و اكنون در ايران به سر مي                       
  : چنين گفت

ه مـردم مـصر آن تعبـد و اطاعـت     ايم و آن اين كـ      ي محاسبات خويش در انقالب مصر، به يك كمبود اساسي برخورده            ما در مجموعه  «
  ».دانند شرعي كه مردم شيعه نسبت به مراجع تقليد خود دارند، نداشته و خود را ملزم به اطاعت از علماي ما نمي

  : گفت اي به تشيع نزديك است كه مي افكار اين برادران، به اندازه

ي اين انديشه در كـل         از روي تقيه، تشيع را بپذيريم تا زمينه        ايم كه هرچند پنهاني و     ما در مجلس شوراي خود اين فكر را طرح نموده         «
اي كـه انقـالب را در ايـران          اي تعيين فرمودند، با ايشان بيعت كرده و همـان معادلـه            شاءاهللا اگر حضرت امام نماينده      سازمان آماده شده و ان    

  ».پيروز كرد، در مصر برقرار سازيم

كـرد و حتّـي در    زي كه در منزل ما بود، مرتب تحريرالوسيله حضرت امام را مطالعـه مـي  همين آقاي محمود احمد الصاوي در چند رو      
هاي ما به اين برادران، مقداري پول و انتقال تجارب مبارزات ايران در زمـان شـاه                  كمك. كرد  مسائل نماز و طهارت، طبق فقه شيعه عمل مي        

هـاي فكـري شـاياني بـه آنـان             علماي مصر و مقام رهبري در ايران، كمـك         ي مبارزات در مصر با      بود و مخصوصاً نسبت به برقراري رابطه      
  .نموديم
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  : ـ عراق3

فكري بـرادر    هاي عراقي داشتيم، پس از پيروزي انقالب در ايران، با همكاري و هم              در اين كشور به دليل اطالعاتي كه از موقعيت گروه         
  :به تشكل نيروها بپردازيم و لذا چند طرح زير مورد توجه قرار گرفتشهيد حجةاالسالم محمد منتظري بر آن شديم تا از راه ديگر 

  : هاي زير تشكيل شده بود الف ـ تشكيل يك جريان علمايي به نام جماعةالعلما، كه آن زمان از چهره

 محمـدتقي   والمسلمين آقاي سيد محمود هاشمي، حجةاالسـالم سـيد          والمسلمين آقاي سيد محمدباقر حكيم، حجةاالسالم       حجةاالسالم
  .مدرسي، حجةاالسالم آقاي شيخ مهدي آصفي، و چند نفر ديگر

  .همين طرح در نهايت به تشكيل مجلس اعال منتهي شد

العمل، و جماعت آقاي  اهللا شهيد صدر، حزب الدعوه، منظمه ب ـ تأسيس يك لشكر اسالمي، متشكل از نيروهاي وابسته به مرحوم آيت 
هـاي مجاهـد آن داشـته و     هاي نزديكي با طالب متعهد و مبارز عراقـي و گـروه          اكنون نيز رابطه   هم. عراقياي از مسلمانان كرد      حكيم و عده  

ي حضور آنان در جبهات جنگ ايران و عراق از يك سو، و فرستادن آنان به داخل عراق از سوي ديگر، به ايشان                         هاي زيادي در زمينه     كمك
  .ايم نموده

عراقـي مطـرح شـده و مـورد توجـه بـرادران مـا نيـز قـرار گرفتـه، ايـن اسـت كـه خـارج از                              طرحي كه اخيراً توسط بعضي فضالي       
تر بوده  هاي آن پس از سقوط صدام، از هر كاري مهم       هاي گروهي و تشكيالتي جريان رابطه با مرجعيت و رهبري و تثبيت زمينه             چهارچوب

  .رسي نمودهاي حكومت اسالمي در عراق را بر توان زمينه و تنها از اين طريق مي

  : ـ افغانستان4

. بس بين مردم شيعه و مقلدين حضرت امام بود         ي صلح و آتش      كارهاي زيادي انجام گرفته كه آخرين آن، مسأله        در رابطه با اين كشور،    
 بين شـيعه و     سوز داخلي را   ها، جنگ خانمان    لوحي گروه  گر شرق و غرب و ساده      هاي فتنه  ايد، دسته  گونه كه حضرتعالي در جريان بوده       همان

شيعه راه انداخت كه در طول سه سال گذشته، بيش از سه هزار نفر جوان شيعه كشته شدند، تا اين كه به دستور حضرتعالي، هيأتي بلندپايه                          
ي   هفرسـا، بـا همـ      از علماي افغانستان به سرپرستي آقاي جواهري، به عنوان حاكم شرع، به افغانستان رفته و در طول چند ماه فعاليت طاقت                    

البتـه  . نشين افغانـستان برقـرار سـاختند    ريزي را متوقف و حالت تفاهم و صلح را در مناطق شيعه خطرات جاني كه در بر داشت، موج خون  
هاي داخلي را مشتعل      رود كه اگر اقدامات ديگري صورت نگيرد، مجدداً آتش جنگ           گري مشغولند و بيم آن مي      ايادي دشمن همواره به فتنه    

  .سازند

اي و آقايـان واليتـي وزيـر امـور            والمسلمين جناب آقاي خامنه     هاي الزم با برادر معظم، حجةاالسالم       اعزام هيأت، هماهنگي   ابطه با در ر 
شـاءاهللا بـا همـاهنگي     خارجه و آقاي خاتمي، وزير ارشاد و برادران سپاه و اطالعات صورت گرفت و در آينده نيز هر گونه اقدام ديگري ان    

ي مـردم   مراتب از عالقـه  ي افغانستان به فقيه و مرجعيت در ميان مردم شيعه ي واليت نيازي به تذكر ندارد كه جاذبه    . يردپذ  دولت صورت مي  
جا كه   ي آن ديار، در رابطه با امر واليت آمادگي هر گونه فداكاري در مقابل دشمنان اسالم را دارند، تا آن                    ديده تر بوده و مردم ستم      ايران بيش 

روسيه و دولت كابل نيز از      . كنند  زاده به او احترام گذاشته و از او تجليل مي          رود، مردم مانند امام     ادي، همين كه به افغانستان مي     يك ايراني ع  
  .هاي داخلي و انصراف مردم از جنگ با روسيه ندارد اين اعتقاد و تعبد سخت نگران است، ولي هيچ راه ديگري جز برافروختن جنگ

  : ـ مراكش5

كشور، نظر به وجود خفقان شديد، امكان ارتباط مستقيم با مردم وجود ندارد و لذا روابط ما عالوه بر دانشجويان و اساتيدي كه                    در اين   
هاي تدريس علوم اسـالمي در        اعت مراكشي كه به فعاليت    مي ج  اي از ائمه   هاي فرانسه و بلژيك به تحصيل اشتغال دارند، با عده           در دانشگاه 

  . غربي در بلژيك اشتغال دارندمساجد مسلمانان م
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هاي فكري و مـالي بـه    هاي نسبتاً متدين و نزديك به انقالب اسالمي است، از كمك هاي اسالمي مانند جند االسالم كه از گروه    جمعيت
 و بـه زيـارت      كنند و تـاكنون چنـد بـار بـه ايـران آمـده               در ميان علمي بزرگ مراكش كه در خارج از آن كشور زندگي مي            . اند مند شده  بهره

جمعي  جا كه براي اولين بار از سوي ايشان، فكر بيعت دسته            بيت زياد است، تا آن      اند، جو تشيع و نزديكي به مكتب اهل        شتهگجنابعالي نايل   
  .علماي اهل سنت مراكش با حضرت امام پيشنهاد شد كه نظر به موانعي كه در كار بود، انجام نگرفت

ام كه در ميان مذاهب اسالمي، تشيع        هاي فقهي خود به اين نتيجه رسيده       ي بررسي   من در مجموعه   «:اشتد  يكي از همين علما اظهار مي     
  ».ها را تغذيه و رهبري نمايد تواند در مقابل طواغيت، به عنوان يك مكتب فكري، انسان تنها مذهبي است كه مي

ز شـهداي عمليـات، بـرادر علـي رضـاييان، در اصـفهان، در               بيت بود كه در مراسم برگزاري يكي ا         ي اهل  چنان شيفته   همين شخص، آن  
همين عالم سني در اثر آشنا شدن با مباني انقالب اسـالمي در ايـران و                . انگيز بود   گريست كه براي حضار جلسه شگفت       ها چنان مي   مصيبت

الم كـنم، هرچنـد جـو متعـصبين اهـل سـنت             ام تشيع خويش را اع     تجاربي كه به او منتقل گشته بود، باألخره با ترديد سؤال نمود من آماده             
  .نام اين شخص، آقاي شيخ العينين است. اقتضاي آن را ندارد؛ كه من به ايشان سفارش كردم تقيه كند

در بسياري از كشورهاي ديگر، مانند تركيه، كه هم در ميان برادران و هم شيعيان جريان عالقه به انقالب شديد است و كشور پاكستان،                        
نظـر كـرده و بـه نتـايج          ي كالم، صـرف    اي وجود دارد كه به خاطر دوري از اطاله         ك، اتريش، و يوگسالوي مسايل بسيار ارزنده      تونس، بلژي 

  :پردازم اقداماتي كه تاكنون انجام گرفته مي

ي بـرادران   هـاي نظـام    نظر به اين كه عمليات نظامي و كار مسلحانه، نه در صالحيت ما بوده و نه در توانمان، سـعي شـده درخواسـت                       
ترين فعاليت ما را تربيت نيروهـاي مـسلمان    ترين دخالتي در آن ننمايم و لذا، عمده ها را رأساً به سپاه پاسداران ارجاع داده و كوچك        نهضت
  :گيري در بر داشته است؛ مانند بختانه نتايج چشم دهد كه خوش ها و آشنا ساختن آنان به مباني اسالم و تشيع تشكيل مي نهضت

ي شرعي دست به مبارزه بـا اسـتكبار و كفـر جهـاني      ي اسالمي و انجام وظيفه ـ مشخص شدن صف نيروهايي كه صرفاً به انگيزهالف  
  .كنند بسا با تظاهر به اسالم و انقالب، مرام فكري خود را ترويج مي زده، با نيروهاي ناخالص و ناسالم كه چه

كند  هاي گروهي دشمن در اذهان جهانيان القا مي به جوهاي مسمومي كه در رسانهها نسبت  ب ـ باال بردن سطح آگاهي برادران نهضت 
  .ايم ودهدهاي فكري زيادي را از ذهنيت آنان ز و در اين رابطه تاكنون مسمويت

مـا در  . گـردد  اعتنايي و سوء برخورد مـي  بسا موجب بي ج ـ اميدوار نگه داشتن آنان در قبال مشكالتي كه جمهوري اسالمي دارد و چه 
كوشيم تا اعتمـاد      ي اصلي خود دانسته و مي       ها، دفاع از شعارهاي اصلي انقالب اسالمي و خط امامت و واليت را وظيفه              روابطمان با جنبش  

  .آنان به ايران سلب نگردد

بعدي خارج  ا از حالت يكها ر ايم نهضت د ـ با اعتقاد به اين كه تنها با اسلحه و عمليات نظامي نبايد انقالب صادر گردد، ما سعي كرده 
كرده و به آنان بفهمانيم در مناطقي كه ضرورت و نياز به كارهاي نظامي وجود ندارد، تربيت نيروهاي مؤمن و آشـنا سـاختن آنـان بـه فـن                              

  .و بركاتهوالسالم عليكم و رحمةاهللا . ي شرعي آنان است ترين وظيفه ي انقالب اسالمي، مهم ي فكري بر اساس تفكرات و انديشه مبارزه

  سيد مهدي هاشمي 

   به امام خميني مبني بر متفاوت بودن اهداف مسؤولين وزارت اطالعات با هدف ايشانله ي معظم  ـ نامه144ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك حضرت آيت
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  پس از سالم

رسـيدگي  . شود، تفاوت بسياري دارد بوديد، با حركتي كه توسط مسؤولين اطالعات انجام شده و ميچه حضرتعالي در صدد آن   ـ آن 1
ي انتشاراتي نهضت جهاني اسالم و غارت اثـاث          به اتهامات آقاي سيد مهدي هاشمي كه نظر حضرتعالي بود، چه ربطي به حمله به مؤسسه               

قم و اصفهان و دسـتگيري افـراد معلـول و مجـروح جنـگ تحميلـي و هتـك                    هاي زيادي در تهران و       و اموال شخصي آن و حمله به خانه       
شود و بارها مورد حمالت تبليغـي   ي سياسي كه زير نظر اينجانب اداره مي ي مجلس شورا و حمله به كتابخانه    ها و بازداشت نماينده     خانواده

توانـد   دي كه تصادفاً مرگ مادرش را به دنبال داشت، ميراديوي منافقين واقع شده و دستگيري آقاي محمودي، يكي از متصديان، با وضع ب             
اسـاس و     هـاي بـي    شود و پخش شـايعه      داشته باشد؟ و از طرف ديگر، ايجاد وحشت در محيط قم و مدارسي كه زير نظر اينجانب اداره مي                  

گويا در ايـن ميـان عناصـري وجـود          انگيز و مطرح كردن وجود تضاد و تقابل بين حضرتعالي و اينجانب بين طالب كه                 القاي كلمات تفرقه  
اي عظيم در شرف تكوين است  رسد توطئه باشند و به نظر مي چه حضرتعالي در صدد آن بوديد مي دارند كه به دنبال مسائلي ديگر غير از آن

 مـن منتـسب اسـت    چـه بـه   كه هدف آن، از طرفي القاي تضاد بين حضرتعالي و اينجانب، العياذ باهللا، و از طرف ديگر هتك بـين مـن و آن          
  .دهند ي اين امور را به فرمان حضرتعالي نسبت مي باشد و در برخوردها همه مي

خواهيم بيت فالني را تطهير كنيم و فالنـي چـه حقـي     اند، گفته شده ما مي  به بعضي از افراد احضارشده كه آزاد شده ـ در اطالعات، 2
ترسـم    ولي مي . كنم  شهري را به چيزي متهم نمي      من خود آقاي ري   . ر نظر نمايد  دارد در زمان حضرت امام در كارهاي كشور دخالت و اظها          

در اطالعات خطي باشد كه بخواهند به نام حضرتعالي كارهايي را انجام دهند كه عاقبت آن، جـز ضـربه زدن بـه انقـالب و حـضرتعالي و                             
ولي جو ايجاد شده ايـن اسـت كـه جمعيتـي            . ايد دام داده حضرتعالي فرموديد كه به خاطر حفظ من دستور اق        . حساب اينجانب نباشد   تصفيه

ي ناگوار حجـاج     ي عملشان حادثه    ي آنان رئيس دفتر و داماد و فرزند من، كه نمونه            كش و تروريست و از جمله      خطرناك و جاسوس و آدم    
ست و دشمن هم در پشت صـحنه        ي قم در درياي شايعات عجيب و غريب شناور ا           ي علميه   اند و حوزه   امسال است، دور فالني جمع شده     

. ي بد عمل كردن مـسؤولين اسـت         ها همه نتيجه    كنند و اين    اساس به ضرر همه پخش مي       مشغول فعاليت و راديوهاي بيگانه هم شايعات بي       
و روحانيـت  ولي جو موجود، به اصل انقـالب       . هاي اسالمي و انقالب، ارزشي نادرم و مانعي ندارد فدا شوم            البته من شخصاً در برابر ارزش     

  .زند ضربه مي

رويـه   هاي بي  كه از طرف اطالعات يك حركت تند كامالً متضاد با نظر حضرتعالي شروع شده و دست به دستگيري ـ من وقتي ديدم 3
مان باشـم  چند روزي ناچار به ترك مالقات شدم تا از فشار در ا. اند هاي آنان متوقعانه به طرف من متوجه شده      اند و خانواده   اساس زده   و بي 

ولي بـا  . ها كردم هايي مبني بر دامن نزدن به اختالفات و شرح آثار شوم آن براي اسالم و انقالب و جبهه   و در آخرين روز درس نيز صحبت      
هاي گوناگون، كه بسا عناصر ضد انقالب و يـا الاقـل نپختـه و        موجي كه با پخش خبر مسائل اخير توسط راديوهاي بيگانه و انتشار اعالميه            

انجامد و از قرار اظهـارات آقـاي         خصوص در قم به وجود آمده عاقبت كار معلوم نيست به كجا مي              ها دست دارند، در كشور و به        آن  تند در   
كننـد،   آبادي را مطرح مي   اي خون شمس   دهند، عده   اي به نماز جمعه فحش مي      عده. طاهري در اصفهان آتشي روشن شده كه خطرناك است        

رسد جز با تصميم و دسـتور حـضرتعالي    اي در حال گسترش است كه به نظر مي اند، و باألخره فتنه    برگشته و دلسرد شده    ها  اي از جبهه   عده
والـسالم  . شود و عمل به دستور حضرتعالي كه به منظور خدمت به اينجانب بوده، هرگز نيازي به ايـن روش تنـد و خـام نداشـت          رفع نمي 

  .عليكم و االمر امركم

2/8/65  

  لي منتظري حسينع
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  له به امام خميني در ارتباط با عملكرد ناپسند وزارت اطالعات و بازداشت و زير سؤال بردن نيروهاي انقالب ي معظم  ـ نامه145ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مقدس آيت

بنا داشتم يكباره سكوت كنم و      : رساند  تر حضرتعالي، به عرض مي       عمر و توفيق بيش    پس از سالم و تحيت و دعا براي سالمت و طول          
خوابي و تشتت افكـار، تحـت فـشار روحـي قـرار               ولي در اثر ناراحتي قهري و ابتال به بي        . هرچه باداباد، تسليم قضا و قدر حق مطلق شوم        

فرضـاً مـن و   . پرده و با صراحت با حضرتعالي سخن بگويم ز ناچارم بيبخشيد كه با و مي. اي جز توسل به نوشتن نامه نديدم     گرفتم و چاره  
  .»كفي المرأ نبال ان تعد معائبه«ما مدعي عصمت نيستيم و . امثال من نسبت به سيد مهدي در اشتباه بوديم

بـه  «تأسـفانه سـيد مهـدي    اما م. صدر، در نزد من از او تمجيد و تعريف فرموديد ياد دارم حضرتعالي حدود بيست روز قبل از عزل بني        
ي  ي پـر از دروغ او و پخـش مـصاحبه    با پخش مـصاحبه . هاي او شد وحي منزل ي حرف   يكدفعه شد معصوم و همه    » قول خودش منحرف  

همه شهيد و مجروحش كـه   ي خوب در خط انقالب، با آن   هايي كه زير نظر من با حدود يكهزار و پانصد طلبه           شهري، مدرسه  بدتر آقاي ري  
ها  آن ي مدرسين از  كاران و حتّي خط جامعه ع حساس مدافع خط انقالب و خط حضرتعالي و دولت بودند و ضد انقالب و محافظهدر مقاط

در بعضي مدارس   . هاي پرتحرك، پوچ و محكوم قلمداد شدند        ي قم، خط انقالب و بچه        شد و در حوزه    هدل خوشي نداشتند، به لجن كشيد     
ي رسول اكرم من كه زير نظـر          ولي تنها مدرسه  . ي شهدا از مدرسه اخراج كردند      جنازه ه خاطر شركت در تشييع    اي را ب    قم، علي ما نقل، طلبه    

ي بزرگـي از    ي طبقـات و در حقيقـت شـعبه          شد، متجاوز از شصت شهيد داشته است و بيت من كه مورد توجه همه               آقاي صلواتي اداره مي   
 خاطر حضرتعالي، با من در حد يك سـفيه محجـور كـه         به نام حضرتعالي و ترضي     رده شد و  شد، زير سؤال ب     بيت حضرتعالي محسوب مي   

كنندگان اصالً اهل تشخيص نيـست، معاملـه شـد و از هـر طـرف                 ي بيت و محافظ و پاسدار و مالقات         ها و اداره    نسبت به مدارس و برنامه    
اي نيـز از هـر كـس         بعضي قصد خير داشتند و عـده      . دندكر  نسبت به من و بيت من و محافظين و نمايندگان من، اظهار نظر و جوسازي مي               

جويي افتادند و من به خدا توكل كرده بودم و باألخره مدارس را با اختيار تام، تحويل آقاي امينـي،                     اي داشتند به فكر انتقام     اي و عقده    خاطره
نظـر   كلـي صـرف    ها، بـه    آن  ابخانه و اظهار نظر در      ي مدرسين دادم و از داشتن مدرسه و كت          و بالنتيجه، تحويل شوراي مديريت و خط جامعه       
ي خانوادگي من رسيد و جوسازي عليه خانواده و فرزند و داماد من شروع شـد و بـاألخره                    كردم و آخراالمر نوبت به از هم پاشيدن شيرازه        

يت من و نسبت بـه قهـدريجان پـس از           ي او در ب    كننده هاي سابقش و خدمات فعلي او و نقش كنترل          ها و شكنجه    ي زندان   داماد من، با همه   
ها با خطـر مـرگ    پخش دستور حضرتعالي به اطالعات و دستور نسبت به سپاه قهدريجان، و با وجود دو فرزند مخلصش كه بارها در جبهه    

در كشور و در قـم،  مثل اين كه . اند و چندين روز با علف بيابان در كردستان عراق گذراندند، او باألخره احضار و بازداشت شد                مواجه شده 
هـا مـسرور و خوشـحال شـدند و           مخالفين مـن و ضـد انقـالب       . هيچ امر خالفي جز در حريم من و در مدارس من وجود نداشته و ندارد              

  .جويي از آنان و دعوت به صبر شكسته شدند و كار من هم شده دل ي من و دختر من و پسر من و فرزندان او افسرده و دل خانواده

اي منتـشر شـد و فرضـاً او          به عنوان حمايت از من، به نام طالب بدون توهين به هيچ مقامي، اعالميـه              تور حضرتعالي   قبل از پخش دس   
االّ «: فرمايـد  اين هم شد جرم موجب مجازات؟ و فرضاً مجرم هم بود، خداوند نسبت به محارب مـي      . هم مطلع يا شريك بوده    ) سيد هادي (

چـرا  . او هم به حضرتعالي نامه نوشت و هم رسماً از برادرش تبري جست» . فاعلموا انّ اهللا غفور رحيمالذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 
براي حيثيت افراد ارزش قائل نيستيم؟ و آيا تضعيف من به مصلحت روحانيت و انقالب است و چرا مسؤولين اين امور، خدمات و سوابق                        

ي تلفن با گريه گفته است به آقا بگوييـد بـه داد مـا                 آبادي آمده بودند كه او به وسيله        د نجف ي امي   كنند؟ امروز خانواده    افراد را مالحظه نمي   
اين آقاي اميد، مردي است مجتهد و از مدرسين خوب منظومه و اسـفار و در زمـان اختنـاق شـاه رسـاله و                         . اند برسد كه تلفن را قطع كرده     

امـا بايـد    . حـاال فرضـاً پرونـده داشـته باشـد         . ها و تبعيدها كشيد     خاطر آن، زندان  كرد و به      تحرير حضرتعالي را محرمانه چاپ و منتشر مي       
ي   فرسـتاد و بـه وسـيله        ي زني محرمانه براي قريش مي       ي نظامي پيغمبر اكرم را به وسيله       بلعته كه نقشه   حاب بن ابي  . محترمانه برخورد شود  
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لعلّ اهللا اطلع علـي اهـل       «: و را بكشد، پيغمبر اكرم مطابق نقل فرمود       ي ممتحنه در شأن او نازل شد، عمر خواست ا           وحي كشف شد و سوره    
باشند و بـه      اند، از طالب محصل و انقالبي مي       ها را كه اخيراً بازداشت كرده       بسياري از بچه  . ي پدرش او را بخشيد     ي سابقه   و به واسطه  » بدر

اند در شلوار يا ليوان قضاي  بسا ناچار بوده اند و چه گهبانان مواجه بودهاند و با اهانت و فحاشي بازجويان و ن  اتهام امور جزئي بازداشت شده    
 اجمـاالً خواستم به حضور حضرتعالي بيايم و         من مي . البته به مسؤولين باال و طبعاً به حضرتعالي خواهند گفت كه دروغ است            . حاجت كنند 

كنـي و مـن       اگـر بيـايي سـقوط مـي       «:  آقاي انصاري پيغـام داديـد      ي  ام را تذكر دهم كه به وسيله       اين مسائل و همچنين مشكالت خانوادگي     
آيا اگر فرضاً آقاي سيد محمود مرعشي يا آقاي سـيد جـواد گلپايگـاني               » .توانم مالقات كنم و سيد هادي بايد بازداشت و مجازات شود            نمي
ان را به نحو مشورت، فقط من در تلفن با          كرديد؟ صحبت سفر من به تهر       خواست به حضور حضرتعالي بيايد، به همين نحو برخورد مي           مي

شود تلفن من و آقاي هاشمي را هـم شـنود گذاشـته و يـا گـوش                    معلوم مي . آقاي هاشمي رفسنجاني گفتم و سيد هادي هم حضور داشت         
  .اگر بناست تلفن من و آقاي هاشمي هم كنترل باشد، كه واي بر اين اطالعات و اين كشور. كنند مي

هاي آن وحي منزل است، در ضـمن ايـن كـه افـراد               ي گزارش    كه صددرصد مورد اعتماد حضرتعالي است و همه        در سازمان اطالعاتي  
مثالً فردي كـه در اصـفهان مـردم را بـه سـتوه              . سازي براي اشخاص است    خوب وجود دارد، افراد نابابي هم وجود دارد كه كارشان پرونده          

خواهيم منزل فالني را  امثال سيد هادي و طالب بازداشتي شده و قبالً هم گفته بود ما ميآورده بود، حاال به اطالعات منتقل شده و بازجوي      
  .تطهير كنيم

آقاي سيد هادي نزد حضرتعالي خوب يا بد، مثل فرزنـد مـن و كمـك                . شب گذشته شنيده شد بنا دارند آقاي سيد هادي را تبعيد كنند           
و . اش ظلـم اسـت   عالوه بـر ايـن كـه نـسبت بـه او و خـانواده      .  قابل تحمل نيست  زندگي من و مورد اعتماد من است و براي من تبعيد او           

اند، وجهي براي ماندن آنان در زندان نيست و اگر بناست نظر من              اي پخش كرده    هايي كه به خون متهم نيستند و فرضاً اعالميه          همچنين بچه 
دون عنوان و مسؤوليت، مشغول درس و بحث باشم تا كـسي از مـن توقـع    اي ب ارزش باشد، اجازه دهيد مانند طلبه       اعتبار و بي    اين اندازه بي  
دار آن هستند و سـازمان اطالعـات          ميدان ٭٭٭ و آقاي    ٭٭٭گويم اين چه انقالبي است كه امثال آقاي           بدون قصد تنقيص مي   . نداشته باشد 

ماتش، در زندان باشند؟ اين قبيل انقالب نيـاز بـه مـن    ي سوابق و خد هم عمالً در خط آنان قرار گيرد و امثال سيد هادي و صلواتي، با همه 
تر از ايـن مـصدق نـشوم كـه      بيش. ام ام و جز به قصد خدمت مسؤوليتي را نپذيرفته وقت طالب جاه و مقامي نبوده    ندارد و من هم هيچ      طلبه

  .والسالم عليكم. ي حال حضرتعالي هم الزم است هرچند حرف زياد است، ولي مالحظه

حضرتعالي اگر او را بخواهيد و نظريات خودتان را به او القا كنيـد، قطعـاً تخلـف    . ي سيد هادي شاگرد شما و مقلد شماست ضمناً، آقا 
  شود از نيروها استفاده كرد، چرا نكنيم؟ وقتي از اين طريق مي. كند و همچنين است آقاي صلواتي نمي

19/10/65  

  حسينعلي منتظري 

  66 و 65له براي امام خميني در ارتباط با قضاياي سال  اشت معظم ـ ارسال يادد146ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

 .ام و اهل تملق و بازي با الفاظ و عبارات نيستم ام و صراحت لهجه را از حضرتعالي ياد گرفته من شاگرد حضرتعالي بوده .1

و در شرايط حـساس و سـخت، حـافظ          دانستم     با حضرتعالي و انقالب بودم و خود را از انقالب جدا نمي            ي مراحل   در همه  .2
يـا  » مگر ما چند امـام داريـم؟  «: ولي متأسفانه گفته شد . اي نداشتم  ام و از خود داعيه     هميشه تابع بوده  . الغيب حضرتعالي بودم  

 ».مسائل مملكت مسؤول دارد«: گفته شد
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 .تر دسترسي دارند به حضرتعالي كمام، مراجعات و توقعات از من زياد است؛ مخصوصاً كه  چون هميشه در متن انقالب بوده .3

شوم و قهراً به مـراجعين بايـد بگـويم     دانيد، به من بفرماييد بروم كنار، سراغ درس و بحث، و ممنون هم مي          اگر مصلحت مي   .4
 اطالع باشم و حق تذكر و اعتـراض         ي مسائل و تصميمات و كارها بي        شود از همه    بناست من دخالت نكنم، و يا باألخره نمي       

كارهاي خالف و تضييع حقوقي     . الشاهد يري ما اليري الغائب    . ام توجيه كارها باشد    هم نداشته باشم و فقط وظيفه     خصوصي  
دانم كه خود حضرتعالي هم سياستي را كه در آن صداقت و انـصاف و حفـظ                   مين هم دارد و     كنم كه راه جبرا     را مشاهده مي  

 .حدود و حقوق در آن نباشد، قبول نداريد

دار كننـد و     چه را به من مربوط است لكـه         خواهند آن   كنم كه در صدد تضعيف من است و مي           خطي را مشاهده مي    من اجماالً  .5
ها راه ندهند، با اين كه آنان هدفي جز بررسي امـور              دهند نمايندگان من را در زندان       رسد كه دستور مي     حتّي كار به جايي مي    
گـذاري شـده بـود و در خـط انقـالب و               كه از اوايل انقالب پايه       هزار طلبه  مدارس مرا با بيش از دو     . رفاهي زندانيان ندارند  

هـاي واهـي و بـه نـام          حضرتعالي بودند و بيش از چهارصد شهيد تا حال داده است و خالصه كادرساز انقالب بود، به بهانه                 
خواهند مرا  كار است كه مي   هايي در     كنم كه دست    من احساس مي  . نگراني حضرتعالي كوبيدند و مخالفين را خوشحال كردند       

اي از بيت حضرتعالي است يا منسوبين به         هايي از بيت من، كه شعبه      ضعف از حضرتعالي جدا كنند و در اين ميان، دنبال نقطه         
هـر وقـت در     . من پيدا كنند و نزد حضرتعالي كاهي را كوه جلوه دهند و متأسفانه دست من دور است و قدرت دفاع نـدارم                     

العمل بد دارد و من هـم بـه           كنم، معموالً عكس    ها سفارش برخورد خوب مي     لين مربوطه، نسبت به بازداشتي    مالقات با مسؤو  
 .وحدت و حيثيت انقالب مجبورم بسوزم و بسازماحترام حفظ 

هاي مخـالف     سوز انقالب، از روحاني و غير روحاني، كوبيده و مأيوس، و جناح             متأسفانه قشر جوان و دل     در جريانات اخير،   .6
ي   انـد و بـا چهـره       كه بعضاً حتّي مخالف انقالب و حضرتعالي بودند، مخصوصاً بسياري از آخوندها، فرصت به دست آورده               

ها حـامي    جانب و با لعاب طرفداري از حضرتعالي، به مخلصان حضرتعالي كه حتّي در مواقع خطر و وجود محروميت                  به حق
ولي اصل انقالب را به پـوچي       . من شخصي قرباني شوم، مانعي ندارد     . نندز  هاي تبليغي مي   انقالب و حضرتعالي بودند، ضربه    

خوب است حضرتعالي وضع آخونـدهاي اصـفهان را از آقـاي            . اند رسانند و يك حالت يأس در افراد مخلص ايجاد كرده           مي
 انقالب و حركـت     تفاوت، بر خط    كار و بي    اصطالح امروز، خط راست محافظه     ي مطلب به   طاهري استفسار فرماييد و خالصه    

كـدام را قبـول ندارنـد،     رودربايستي نه شما و نه خط شما و نه دولت شما، هيچ اند كه بي كساني جان گرفته. پيروز شده است 
 .كنند ولي تظاهر به حمايت از حضرتعالي مي

ي بعـضي     بـه وسـيله   هـايي    ي قبل تذكر دادم، حقوق زيادي از افراد مختلـف تـضييع و ظلـم                طور كه در نامه     و باألخره همان   .7
مسؤولين انجام شد كه ممكن بود هدف حضرتعالي بدون اين ضايعات هم تأمين شود و با اين كه من از باب احساس وظيفه 

 .والسالم عليكم و ادام اهللا ظلكم الشريف. به آنان تذكر دادم، نخواستند ترتيب اثر بدهند

18/9/1366  

  حسينعلي منتظري 

  له به هنگام مالقات با امام خميني  شت معظم ـ ياددا147ي  پيوست شماره
  4/6/66تاريخ 

، به عنوان تخلف از سمنان نيامده، بلكه چون او را به دادگاه براي محاكمه احضار كردند، من او را ملـزم بـه                        آقاي سيد هادي   .1
 .ي خود كردم ماندن در خانه
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ي من است و مـن        محاكمه و شكستن او، در حقيقت محاكمه       و ثانياً . گناه است و شكستن او گناه است        اوالً او به نظر من، بي      .2
هـاي گروهـي اسـت و مـن          ي او يك دنيا خوراك بـراي رسـانه         ام و قهراً محاكمه    مقام حضرتعالي شناخته شده     به عنوان قائم  
 .هاي اطالعات محول نموديد وخم ي او را نپذيرفتيد و او را به پيچ كنم كه چرا حضرتعالي نامه تعجب مي

ي زيادي روحانيين فاسد، اولين قرباني دادگاه ويـژه، حـريم            نبود با اين تبليغات وسيع براي دادگاه ويژه و وجود عده          صحيح   .3
 .هاي مخلص انقالب باشند من و بچه

 .صحيح نيست دادستان دادگاه ويژه، خودش مسؤول اطالعات باشد. ي مدعي است اطالعات به منزله .4

انـد كـه     هايي بوده  رسد مبني بر اين كه در بين متظاهرين در قالب مردم، دسته             هايي مي  شي خونين مكه، گزار    در مورد فاجعه   .5
بسا دشمنان در بين مردم نفوذ كرده باشـند و   تر تحقيق شود و چه الزم است بيش . اند پليس سعودي را وادار به خشونت كرده      

 .تري الزم است گيري تحقيق بيش خره براي تصميميا خودسرانه مثل جريان سال قبل، كارهاي تندي انجام شده باشد و باأل

 .ي كتاب كه قبالً تقديم شده است ي سابق مقدمه و جزوه) اطالعات(ي مربوط به استخبارات  جزوه .6

  شهري، وزير اطالعات وقت، و اعتراض نسبت به عملكرد نامناسب وزارت اطالعات  له به آقاي ري ي معظم  ـ نامه148ي  پيوست شماره
  7/8/65تاريخ 

  تعالي بسمه

  افاضاته شهري دامت جناب مستطاب، حجةاالسالم آقاي ري

العالي مبني بر رسيدگي به كارهاي آقاي سيد مهدي هاشمي، نياز بـه بازداشـت وسـيع بـا                  اوالً دستور حضرت امام مدظله     پس از سالم،  
  .كرد، نداشت ي بد ساواك را در اذهان تجديد مي وضع زننده و تند كه خاطره

بخش اسالمي، خوب يا بد، به دستور  هاي رهايي   هم نوشتم و هم گفتم كه نهضت        انياً من به جنابعالي گفتم و به حضرت امام مدظله         و ث 
  .مزاحمت اشخاص ديگر يا احضار آنان به خاطر آن، خالف شرع است. من و زير نظر من بوده است

زم، ولي هتك حيثيـت اشـخاص قبـل از رسـيدگي و ثبـوت در دادگـاه                  و ثالثاً، عمل به دستور حضرت امام مدظله مبني بر رسيدگي ال           
  .اسالمي و پخش آن، خالف شرع بين است و با حكومت عدل اسالمي سازگار نيست

المـصالحه   تري در پشت اين صحنه وجود دارد و محتمل است جنابعالي وجه و رابعاً، بر حسب اطالع از بعضي منابع موثق، مسائل مهم   
  .مواظب مسؤوليت شرعي خود باشيد.  امور مهمه، احتمال هم منجز استشده باشيد و در

  حسينعلي منتظري 

له به امام خميني مبني بر رسيدگي به اتهامات آقاي سيد مهدي هاشمي، پس از جوسازي راديوهاي بيگانه و برخي عوامل داخلي  ي معظم  ـ نامه149ي  پيوست شماره
   ايشان و امامدر القاي بروز اختالفات و تقابل بين

  24/9/65تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك رهبر بزرگ انقالب، آيت
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منديم دستور فرماييد    هاي مدبرانه و برخورد قاطع حضرتعالي نسبت به جريانات انحرافي، خواهش            گيري  از موضع ضمن سالم و تشكر     
يد مهدي هاشمي و افراد مربوط به وي، بدون اغماض و با كمال دقت، مطابق موازين عدل اسالمي، ولو بلغ ما بلـغ،                       كه جرائم و اتهامات س    

. رسيدگي شود و مبادا ارتباط سببي ايشان و يا ديگران با اينجانب و يا هر كس و يا رعايت حرمت اين و آن، مانع تحقيق و رسيدگي گـردد                      
سـالمت  . ي جهات مقدم است     ز انحرافات از دامن اسالم عزيز و انقالب مقدس و روحانيت، بر همه            زيرا حفظ حرمت اسالم و جلوگيري ا      

والسالم عليكم و رحمـةاهللا و      . نمايم  ها از خداوند متعال مسألت مي       ي جبهه   و طول عمر حضرتعالي و پيروزي رزمندگان مسلمان را در همه          
  .بركاته

  حسينعلي منتظري 

  له با آقاي سيد احمد خميني ي معظم وگوي سه ساعته اشت گفت ـ يادد150ي  پيوست شماره

اگر حضرتعالي از دو سال قبل نسبت به مدارس من نگران بوديـد، چـرا بـه        .  تنها مدارس من بود كه در خط شما بود         در قم،  .1
 من نگفتيد؟

 اي را كه به ضرر من و بيت من و مدارس من بود، اجازه داديد پخش شود؟ چرا مصاحبه .2

كرد، هنوز هم مهر و  ي مربوط به من كه حدود هزار عضو داشت و بيش از همه، راديو منافقين عليه آن تبليغ مي    بخانهچرا كتا  .3
 موم است؟

ولي چرا بدون دادن حق دفاع، جمـع كثيـري از عاشـقان اسـالم و                . اي نبود   شد، مسأله   سيد مهدي مجرم بود، فرضاً اعدام مي       .4
اي  هـا كوبيدنـد؟ و عـده        هـاي گروهـي و روزنامـه       ا بـه اتهـام ارتبـاط بـا او در رسـانه            هاي زمان شاه ر    شده  انقالب و شكنجه  

گشايي كردند و جوانان مدافع انقالب و روحانيت و در خط خودتان را به پوچي و يأس كـشاندند، بـه نحـوي كـه در                           عقده
 .هم شدهاي ضد انقالب فرا ها هم اثر بد داشت و بيش از همه، خوراك تبليغي براي رسانه جبهه

 كند؟ طور عمل مي فكر خود اين در كجاي دنيا يك دوست و پدر، با فرزند و دوست و هم .5

اي ترس و يا شرم حضور داشتند، جـري كرديـد و بـه آنـان امكـان                حضرتعالي با اين كار، آخوندهاي مخالف را كه تا اندازه          .6
 .ضربه زدن را داديد

ي ضـرباتي كـه       من و بيت من به من و بيـت مـن زده شـد، از همـه                اي كه به اسم حضرتعالي و در پوشش حمايت از            ضربه .7
تر بود و فشار روحي كه در اين مدت متحمل شدم و  زنند، بيش آخوندهاي مخالف در رژيم سابق و در زمان حال زدند و مي    

ي زمـان شـاه     هـا  ها و تبعيدها و كتك      ي زندان   به خاطر خدا و اسالم و انقالب و حفظ حرمت حضرتعالي صبر كردم، از همه              
 .تر بود و الي اهللا المشتكي كوبنده

هاي بيگانه و خوشحالي آنان تا        هاي ضد انقالب و آخوندهاي مخالف و تفسيرهاي راديوها و روزنامه           برداري  دانم از بهره    نمي .8
 .چه اندازه مطلعيد

ولـي  . كنم  ضرتعالي را شاه فرض نمي     البته ح  ».كند  فالني مرا شاه و اطالعات مرا ساواك شاه فرض مي         «: ايد شنيده شد فرموده   .9
مـن ايـن جملـه را بـا اطـالع عميـق       . هاي شما روي شاه و ساواك شاه را سفيد كـرده اسـت   جنايات اطالعات شما و زندان  

 ».گويم مي
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و فـي  . كردم به اين زودي عملـي شـود   ولي گمان نمي. مندان منقطع شويد   زدم روزي حضرتعالي از اكثر عالقه       من حدس مي   .10
 .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. صديقك من صدقك ال من صدقك:  اقولالخاتمه

الدين موسوي براي   سيد سراجله براي امام خميني پس از قطعي شدن حكم اعدام سيد مهدي هاشمي كه توسط حجةاالسالم  ـ يادداشت معظم151ي  پيوست شماره
  ايشان ارسال شد

 . سال سنگ اسالم و انقالب و امام را به سينه زدسيد مهدي هرچه بود و شد، باألخره بيست .1

اند بدتر نيست و مادر پير او و زن و فرزندان خردسال او مورد ترحمنـد و     او از خيلي از كساني كه مورد عفو امام قرار گرفته           .2
 .خانواده و بيت آنان مورد احترام است

سالم اعتقاد كامل دارد؛ هرچند در سـليقه خطاكـار باشـد و             او نه مرتد است و نه محارب و نه مفسد و باألخره به انقالب و ا                .3
 .هست

 .گذارد بروها و افراد انقالبي دارد و اعدام او در روح آنان اثر بد باقي مي ها و جبهه اللهي او هنوز طرفداران زيادي از حزب .4

نزوي سازند و قطعاً حضرتعالي به شود در شهرهاي مختلف، افراد خوب را به اتهام ارتباط با او، خراب و م اعدام او سبب مي .5
 .اين امر راضي نيستيد

 .باشد طلبان مي اعدام او پيروزي بزرگي براي دشمنان و سوژه .6

بلكـه فقـط از نظـر       . ي شخصي نـدارم    ي شخصي است، كه من فعالً هيچ عالقه        چه گفته شد نه به خاطر عالقه        و باألخره، آن   .7
اعـدام هميـشه ميـسر    . ريزي بسا كـدورت و خـون در پـي دارد    اعدام و خوني انقالب است و اين كه    مصالح اسالم و آينده   

 .شود زنده كرد است، ولي كشته را نمي

  5/7/66شنبه،  يك

  ها  ي منسوب به حضرت امام در ارتباط با اعدام منافقين سر موضع در زندان  ـ متن نامه152ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هـا، از   آن هاست و به اقرار سـران   گويند از روي حيله و نفاق آن        معتقد نبوده و هرچه مي     وجه به اسالم    هيچ  ائن به جا كه منافقين خ     از آن 
هـاي   ها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكـاري            آن  هاي كالسيك     ها و جنگ    آن  اند، و با توجه به محارب بودن         اسالم ارتداد پيدا كرده   

آنان براي صدام عليـه ملـت مـسلمان مـا، و بـا توجـه بـه ارتبـاط آنـان بـا اسـتكبار جهـاني و ضـربات                               حزب بعث عراق و نيز جاسوسي       
هـاي سراسـر كـشور بـر سـر موضـع نفـاق خـود          ي آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسالمي تاكنون، كساني كه در زندان           ناجوانمردانه

 و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأي اكثريت آقايـان حجةاالسـالم نيـري                باشند  كنند، محارب و محكوم به اعدام مي        پافشاري كرده و مي   
باشـد؛ اگرچـه احتيـاط در اجمـاع           اي از وزارت اطالعات مـي      و نماينده ) دادستان تهران (، و جناب آقاي اشراقي      )قاضي شرع (افاضاته    دامت
ي وزارت    شـرع، دادسـتان انقـالب، و يـا داديـار و نماينـده              كشور، رأي اكثريت آقايان قاضي       نهاي مراكز استا    طور در زندان    و همين . است

قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا، از اصول ترديدناپذير نظام اسالمي    . انديشي است  رحم بر محاربين، ساده   . باشد  االتباع مي  اطالعات، الزم 
آقاياني كه تشخيص موضوع    . د متعال را جلب نماييد    ي انقالبي خود نسبت به دشمنان اسالم، رضايت خداون         اميدوارم با خشم و كينه    . است
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ترديد در مسائل قضايي اسالم انقالبي، ناديـده        . باشند» اشداء علي الكفار  «ي آنان است، وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند              به عهده 
  .والسالم. باشد گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي

  اهللا الموسوي الخميني  روح

.  

  : اما در پشت آن، آقاي حاج احمد آقا نوشته است. خ هم ندارداين نامه تاري

  العالي  پدر بزرگوار، حضرت امام مدظله

اند كه تلفني در سـه سـؤال         اهللا موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين، ابهاماتي داشته             پس از عرض سالم، آيت    
  :مطرح كردند

انـد، ولـي تغييـر موضـع         اند و محكوم به اعدام گشته      اند و محاكمه شده    ها بوده    كه در زندان   هاست  آن  آيا اين حكم مربوط به       .1
 اند، محكوم به اعدامند؟ هايي كه حتّي محاكمه هم نشده آن ها اجرا نشده است؟ يا  آن اند و هنوز هم حكم در مورد  نداده

باشـند،   اند، ولي بر سر موضـع نفـاق مـي    نشان را هم كشيدهاند و مقداري از زندا آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده       .2
 باشند؟ محكوم به اعدام مي

هايي كه خود استقالل قضايي دارند و تابع مركـز        هاي منافقيني كه در شهرستان      در مورد رسيدگي به وضع منافقين، آيا پرونده        .3
 مل كنند؟توانند مستقيماً ع استان نيستند، به مركز استان ارسال گردد يا خود مي

  فرزند شما ـ احمد

.  

  :زير اين نامه نوشته شده

  تعالي بسمه

در مـورد  . سريعاً دشمنان اسـالم را نـابود كنيـد   . در تمام موارد فوق، هر كس در هر مرحله، اگر بر سر نفاق باشد، حكمش اعدام است 
  . ر استتر انجام گردد، همان مورد نظ ها، در هر صورت كه حكم سريع رسيدگي به وضع پرونده

  اهللا الموسوي الخميني  روح

  9/5/67ها، مورخه   ـ نامه به حضرت امام در اعتراض به اعدام محكومين در زندان153ي  پيوست شماره

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

اعـدام  : هـا    منافقين موجـود در زنـدان      رساند راجع به دستور اخير حضرتعالي مبني بر اعدام          پس از عرض سالم و تحيت، به عرض مي        
هـا اوالً در      آن  : ولي اعدام موجودين از سابق در زنـدان       . ي اخير را ملت و جامعه پذيرا است و ظاهراً اثر سوئي ندارد             شدگان حادثه  بازداشت

دار  باشـند، ناراحـت و داغ       ين و انقالبي مي   هاي بسياري را كه نوعاً متد       شود و ثانياً خانواده     جويي مي  ي و انتقام  زتو شرايط فعلي حمل بر كينه    
. كننـد  ي سر موضع مي ولي بعضي از مسؤولين تند، با آنان معامله. و ثالثاً، بسياري از آنان سر موضع نيستند     . شوند  كند و آنان جداً زده مي       مي

هـا و   ايم و بسياري از رسـانه  مظلوم به خود گرفتهي  و رابعاً، در شرايط فعلي كه با فشارها و حمالت اخير صدام و منافقين، ما در دنيا چهره          
ي  و خامساً، افرادي كـه بـه وسـيله   . كنند، صالح نظام و حضرتعالي نيست كه يكدفعه تبليغات عليه ما شروع شود  ها از ما دفاع مي      شخصيت
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ي   اعتنـايي بـه همـه       اي، بي   و بدون فعاليت تازه    اند، اعدام كردن آنان بدون مقدمه      تر از اعدام شده     ها با موازيني در سابق محكوم به كم         دادگاه
و سادساً، مسؤولين قضايي و دادستاني و اطالعات مـا، در سـطح مقـدس    . العمل خوب ندارد موازين قضايي و احكام قضات است و عكس    

شوند  گناهاني هم اعدام مي  يا كمگناهاني و اردبيلي نيستند و اشتباهات و تأثر از جو بسيار و فراوان است و با حكم اخير حضرتعالي، بسا بي     
ايم جز اين كه تبليغات را عليـه خـود           اي نگرفته  ها نتيجه  ها و خشونت   و سابعاً، ما تا حال از كشتن      . و در امور مهمه، احتمال هم منجز است       

خورد شود كه قطعاً براي بسياري      جاست مدتي با رحمت و عطوفت بر        به. ايم تر نموده   ي منافقين و ضد انقالب را بيش       ايم و جاذبه   زياد كرده 
و ثامناً، اگر فرضاً بر دستور خودتان اصرار داريد، اقالً دستور دهيد مـالك اتفـاق نظـر قاضـي و دادسـتان و مـسؤول                          . جاذبه خواهد داشت  

ف چنـد روز، هـم   و بـاألخره اعـدام چنـد هـزار نفـر در ظـر      . دار و زنان هم استثنا شوند، مخصوصاً زنـان بچـه        . اطالعات باشد، نه اكثريت   
جاسـت ايـن حـديث شـريف      العمل خوب ندارد و هم خالي از خطا نخواهد بود و بعضي از قضات متدين بسيار ناراحت بودند و به            عكس

ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان االمام أن يخطي في                 ): ص(اهللا   قال رسول «: مورد توجه واقع شود   
  .والسالم عليكم و ادام اهللا ظلكم» .فو خير من أن يخطي في العقوبهالع

  9/5/67 ـ 1408الحجه   ذي16

  حسينعلي منتظري 

  13/5/67ي مجدد به امام خميني در اين مورد، مورخه   ـ نامه154ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

رسانم سه روز قبـل، قاضـي شـرع      براي رفع مسؤوليت شرعي از خود، به عرض مي9/5/67ي مورخه    پيرو نامه  از سالم و تحيت،   پس  
مـسؤول  : گفت  ي اجراي فرمان حضرتعالي به قم آمده بود و مي           باشد، با ناراحتي از نحوه      هاي كشور كه مرد مورد اعتمادي مي       يكي از استان  

تـو حاضـري سـازمان    : يد از من است ـ از يكي از زندانيان براي تشخيص اين كه سر موضع است يا نه، پرسـيد  اطالعات يا دادستان ـ ترد 
 بـروي؟ گفـت    پرسيد حاضري براي جنگ عـراق بـه جبهـه       .  كني؟ گفت آري    پرسيد حاضري مصاحبه  . منافقين را محكوم كني؟ گفت آري     

مسلمان نبايد تا اين حد انتظار  اضرند روي مين بروند؟ وانگهي، از من تازهي مردم ح حاضري روي مين بروي؟ گفت مگر همه: پرسيد. آري
گفت من هرچـه اصـرار كـردم          ي سر موضع انجام داد و اين قاضي شرع مي          شود تو هنوز سر موضعي و با او معامله          گفت معلوم مي  . داشت

. باشـند  سؤول اطالعات دارد و ديگران عمالً تحت تـأثير مـي  جا م پس مالك اتفاق آراء باشد نه اكثريت، پذيرفته نشد و نقش اساسي را همه 
. باشـند   ها هزار نفر مربوط اسـت مـي        حضرتعالي مالحظه فرماييد كه چه كساني با چه ديدي مسؤول اجراي فرمان مهم حضرتعالي كه به ده                

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

13/5/67  

  حسينعلي منتظري 

ي اطالعات در اوين براي اجراي  شت خطاب به آقايان نيري قاضي شرع، اشراقي دادستان، رئيسي معاون دادستان، پورمحمدي نماينده ـ ياددا155ي  پيوست شماره
  24/5/67حكم امام، مورخه 

  تعالي بسمه
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. رساندندفرزند مرا آنان به شهادت . ام؛ چه در زندان و چه در خارج از زندان  از منافقين ضربه خورده    ي شما   من بيش از همه    .1
فقيـه و   ولي من مصلحت انقالب و اسالم و كـشور و حيثيـت واليـت        . تر بايد دنبال كنم     جويي باشد، من بيش    اگر بنا بر انتقام   

 .گيرم من قضاوت آيندگان و تاريخ را در نظر مي. گيرم حكومت اسالم را در نظر مي

هاسـت و دنيـا مـا را محكـوم      عاً در درازمدت بـه نفـع آن  عام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زنداني و اسير، قط       گونه قتل   اين .2
 .مبارزه با فكر و ايده از طريق كشتن، غلط است. كند ي مسلحانه تشويق مي تر به مبارزه كند و آنان را بيش مي

پيـامبر بـا عفـو و گذشـت         . را با دشمنان خود در فتح مكه و جنگ هوازن ببينيد به چه نحو بـوده اسـت                 ) ص(روش پيغمبر    .3
با اهل جمل را پـس از شكـست آنـان مالحظـه             ) ع(روش اميرالمؤمنين   . گرفت» رحمةللعالمين«خورد كرد و از خدا لقب       بر

 .كنيد

 .ها آنان را به سر موضع كشانده، و االّ قابل انعطاف بودند بانبسياري از فراد سر موضع را رفتار بازجوها و زندان .4

. شـود   شوند، موجب صـدق عنـوان محـارب و يـاغي بـر آنـان نمـي                  ين ملحق مي  اگر آنان را آزاد كنيم به منافق      مجرد اين كه     .5
 .ملجم هم قصاص قبل از جنايت انجام نداد، با اين كه خودش فرمود او قاتل من است نسبت به ابن) ع(اميرالمؤمنين 

 .شود ها نمي د سمپاتكند و ارتداد سران فرضاً، موجب حكم به ارتدا مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و ياغي نمي .6

اآلن با شعارها و تحريكـات،      » .اليقضي القاضي و هو غضبان    «. قضاوت و حكم بايد در جو سالم و خالي از احساسات باشد            .7
وانگهي، اعـدام   . ايم ما از جنايت منافقين در غرب ناراحتيم، به جان اسرا و زندانيان سابق افتاده             . جو اجتماعي ما ناسالم است    

تـر از اعـدام محكـوم         كسي را كه به كـم     . هاي سابق است   ي قضات و قضاوت     ليت جديد، زير سؤال بردن همه     آنان بدون فعا  
 ها چه خواهيد گفت؟ ايد، فردا در جواب خانواده ها را قطع كرده ها و تلفن كنيد؟ حاال مالقات ايد، به چه مالك اعدام مي كرده

دانم موضوع را بـه چـه نحـوي بـه ايـشان       باشم و نمي فقيه مي يتي وال من بيش از همه به فكر حيثيت حضرت امام و چهره        .8
 ايم، همه غلط بود؟ همه ما در فقه، بحث احتياط در دماء و اموال كرده اين. اند رسانده

گفتنـد تنـدروي      ي اجرا شكايت داشـتند و مـي         من چندين نفر از قضات عاقل و متدين را ديدم كه ناراحت بودند و از نحوه                .9
 .جهت حكم اعدام اجرا شده است كردند كه بي هاي زيادي را ذكر مي نهشود و نمو مي

يك نحو منطق اسـت و منطـق غلـط را بايـد بـا           . يك سنخ فكر و برداشت است     . در خاتمه، مجاهدين خلق اشخاص نيستند      .10
 .شاءاهللا موفق باشيد ان. شود بلكه ترويج مي. شود با كشتن حل نمي. منطق صحيح جواب داد

  .م.ح

  العظمي منتظري  اهللا  آيت13/5/67ي مورخه  ي آقاي سيد احمد خميني در پاسخ به نامه  ـ نامه156ي  مارهپيوست ش

  تعالي بسمه

  بركاته العظمي آقاي منتظري دامت اهللا حضرت آيت

  :پس از عرض سالم، امام فرمودند

سائلش را بگويد و مطمئن باشيد و باشد كـه مـسأله   شما فرد مذكور را بگوييد بيايد تهران تا م . ي دوم جنابعالي موجب تعجب شد       نامه
خـصوص    ولي ديد شـما در مـورد ضـد انقـالب و بـه             . گناهي ظلم شود    خواهم سر سوزني به بي      دانيد من نمي    شما كه مي  . ماند  محرمانه مي 
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نـافقين را از سـر همـه كوتـاه          خداوند شر م  . جنابعالي نگران نباشيد  . مسؤوليت شرعي حكم مورد بحث، با من است       . منافقين را قبول ندارم   
  .فرمايد

15/5/67  

  ارادتمند، احمد خميني

ي حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان، حجةاالسالم آقاي احمدي، به حضرت امام خميني در مورد چگونگي اجراي حكم   ـ متن نامه157ي  پيوست شماره
  23/5/67ي منافقين، مورخه  له درباره معظم

  تعالي بسمه

  بركاته العظمي امام خميني دامت اهللا آيتحضرت 

تر از آنم كه در اين باره صحبتي بكنم، ولي            با عرض سالم، در رابطه با حكم اخير حضرتعالي راجع به منافقين، گرچه اينجانب كوچك              
دارد كـه بـر       يباشد، معروض م    ي شرعي و مسؤوليت خطيري كه در تشخيص موضوع به عهده مي             باب وظيفه  از جهت كسب رهنمود و من     

ها بين افراط و تفريط قرار دارد كـه بـه     شود و نظرها و سليقه      هاي گوناگوني مي   سر نفاق بودن، يا پافشاري كردن منافقين، تفسيرها و تحليل         
اهر هـاي طـ   باب مثال، در دزفول تعداي از زندانيان بـه نـام           من. شود  تفصيل خدمت حاج احمد آقا عرض كردم و از تكرار آن خودداري مي            

 و افشاگري در     كردند و حاضر به هر نوع مصاحبه        رنجبر، مصطفي بهزادي، احمد آسخ، و محمدرضا آشوع، با اين كه منافقين را محكوم مي              
ها سؤال كرد شما كـه جمهـوري اسـالمي را             آن  ي اطالعات از      راديو و تلويزيون و ويديو و يا اعالم موضع در جمع زندانيان بودند، نماينده             

هـا و غيـره شـركت كنيـد؟        دانيد، حاضريد همين اآلن به نفع جمهوري اسالمي در جبهه و جنـگ و گلوگـاه                  منافقين را بر باطل مي     برحق و 
. ها سر موضع هستند، چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگند              ي اطالعات گفت اين     نماينده. بعضي اظهار ترديد و بعضي نفي كردند      

كنـد و در   ها با مردم عادي فـرق مـي    بروند منافقند؟ جواب داد حساب اين  مردم ايران كه حاضر نيستند به جبهه    به ايشان گفتم پس اكثريت    
لـذا خواهـشمند اسـت در صـورت         . فقط فرد اخير در مسير اجراي حكم فـرار كـرد          . بردگان محكوم شدند   هر صورت، با رأي اكثريت، نام     

  .اييد تا مسؤولين اجرا دچار اشتباه و افراط و تفريط نشوندمصلحت، مالك و معياري براي اين امر مشخص فرم

  حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان

  محمدحسين احمدي

  العظمي آقاي منتظري مدظله اهللا آيت: رونوشت

سيد احمد خميني در مورد اظهارات خالف ي حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان، حجةاالسالم آقاي احمدي، به آقاي حاج   ـ متن نامه158ي  پيوست شماره
  واقع رنجنامه

  تعالي بسمه

نامـه   در رابطه بـا مطلـب منـدرج در جـزوه    . علكيم اجالله، سالم والمسلمين جناب آقاي حاج سيد احمد خميني دام   محضر حجةاالسالم 
 آقاي منتظري به من دروغ نسبت داده، مـن          آن قاضي شرع صريحاً گفت    «العظمي منتظري مدظله، مبني بر اين كه          اهللا  خطاب به حضرت آيت   

، الزم است به عرض برسانم كه مسأله به اين صورت نبوده و اينجانب              »به او گفتم چنين چيزي مگو ممكن است ايشان اشتباه فهميده باشند           
 بين ما رد و بـدل نـشد و بـه قـول              دهم كه العياذباهللا، بالصراحه نسبت دروغ به ايشان بدهم و اصوالً چنين بحثي              گاه به خود اجازه نمي      هيچ

اينجانب مطالبي را كه ايشان از قول من در نامه منعكس فرموده بودند، خدمت . شما، چه داعي به اين تعبير و شايد شما اشتباه فهميده باشيد  
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 در يك مورد عرض كردم     بنابراين چه جايي براي تكذيب و انكار هست؟ فقط        . االمر نوشتم و به شما تحويل دادم       شما بازگو كردم و حسب    
هـاي   رساند و آن هـم بـه خـاطر آن بـوده كـه مطالـب در يكـي از مالقـات                       اي به اصل مطلب نمي     اشتباه مختصري صورت گرفته كه لطمه     

ي   هـا نبـوده و تمـام هـدف و انگيـزه             آن  جمعي و به صورت شفاهي و گذرا در محضر ايشان عنوان شده و بنا بر ثبت و ضبط و نقـل                       دسته
العالي مصلحت بداننـد، مالكـي بـراي سـر موضـع       ب از طرح اين مسأله در خدمت ايشان و شما، اين بود كه اگر حضرت امام مدظله    اينجان

ي شخصي و افراط و تفريط نشوند و غرض، متهم كردن آن آقايـان               بودن تعيين شود تا مسؤولين دچار ابهام و اشكال و اعمال نظر و سليقه             
ها را تكـذيب كردنـد، يـك امـر      ايد آن تقريباً تمام نوشته لب جور ديگري برداشت و تفسير شده و اين كه فرموده       ولي متأسفانه مط  . هم نبود 

حرف بسيار . شوم بيش از اين مصدق اوقات نمي  . اند ها مقداري از مطالب را نيز قبول كرده         آن  آيد كه     طبيعي است و عالوه از اين تعبير برمي       
با آرزوي صحت و سالمت و افتخار و عزت براي حضرت امام تا ظهور حضرت مهـدي موعـود                   .) هو حسبه و من يتوكل علي اهللا ف     . (است

  ).عج(

  27/2/68امضا ـ 

  له در پايان درس خارج فقه، به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي بيانات معظم ـ 159ي  پيوست شماره
  21/11/1371مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  همن است؛ روزي كه انقالب به پيروزي رسيد و هر سال معمول اسـت بـراي زنـده نگـاه داشـتن ايـن روز، راهپيمـايي                           ب 22فردا روز   
ها بشود بهتـر      آن  هاي زيادي هست كه اگر خرج        ها را ما مخالفيم، براي اين كه گرفتاري        حاال بعضي از خرج   .  خرج ندارد   راهپيمايي. كنند  مي

حـال    اي  علـي . انـد  ايم و در ضمن، ورزش هم كـرده        عظمت اسالم و تقويت انقالب است و هم خرج نكرده          هم موجب     اما راهپيمايي . است
 اين روز بزرگ شركت بكنند و البتـه ايـن را هـم توجـه                 آقايان همه در راهپيمايي   . كند كه انقالب و اهداف انقالب فراموش نشود         اقتضا مي 

 بهمن يا روزي كه به عنـوان حمايـت از فلـسطين اسـت،               22مردم در اين روزها، مثل روز       . اند داشته باشند كه مردم ما از انقالب زده نشده        
زننـد، امـا    هايي كه مي ي نق هايي كه دارند و با همه ي گرفتاري بينيم واقعاً مردم با همه     ما مي ) روز قدس (ي آخر ماه رمضان       يعني روز جمعه  

كننـد و   قدر رشد دارند كه حيثيات و جهات را از هـم جـدا مـي    يعني مردم اين. كنند هاي اين روزها شركت مي   همه هماهنگ، در راهپيمايي   
مردم . اند  ناراحت باشند، از اشخاص ناراحت باشند، اما از انقالب زده نشده            ولو مردم از من طلبه    . كنند  مابالعرض را با مابالذات مخلوط نمي     

همه نيـرو   همه خون برايش داده شده و اين چيزي را كه محصول خودشان است و اين كردند و  همه شهيد دادند و فداكاري     براي انقالب اين  
 مردم و حمايـت      كند و بنابراين بايستي كه مردم همه شركت كنند و اشخاص هم راهپيمايي              وقت مردم تركش نمي     برايش مصرف شده، هيچ   

فرق است مابين حمايت از شـخص و حمايـت از اصـل             . اصمردم را به حساب اصل انقالب و نظام بگذارند، نه به عنوان حمايت از اشخ              
كـس پـشت نكـرده        هـيچ . ايـم  و شما اين معنا را به مردم بفهمانيد كه ما واقعاً به اصل انقالب پشت نكرده               . نظام و انقالب و اهداف انقالب     

ام را در    ي هستي   و من اصالً همه   . قالب، يك روز هم نه به انقالب پشت كردم نه به اهداف ان              گويم من طلبه    واقعش اين است من مي    . است
پسر ديگرم يـك چـشمش را در   . فرزند دلبندم، شهيد محمد منتظري، در راه انقالب شهيد شد  . راه انقالب و در راه پيروزي انقالب گذاشتم       

. خواهم منت بـر كـسي بگـذارم         البته نمي . ها كمك كردم    خود من چقدر به جبهه    . هايم در اين راه شهيد دادند      قوم و خويش  . راه انقالب داد  
) ره(گفتم يا به مرحوم امـام         دادم يا چيزهايي مي     يك روز به انقالب و اهداف انقالب پشت نكردم و اگر تذكراتي مي            . ام را انجام دادم    وظيفه

ي اشـخاص   ي همـه  يفهالنصيحة المام المسلمين وظ. ها و اشكاالت برطرف بشود نداشتم خواستم سوژه نوشتم، هيچ هدفي جز اين كه مي   مي
  .كردند دادند، كوتاهي مي بعضي اشخاص كه تذكرات نمي. است
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يـك روز   . ايـد  ي مـرا ديـده      نوشتم كه آقايان شايد نامـه     ) ره(اي راجع به جنگ به مرحوم امام         ي پنج صفحه    يك نامه من يادم هست كه     
بـه  . ايـد  جا نشسته   كنند تهران را، كجا را، شما اين        باران مي  ند موشك ي ما و شروع كردند به اشكال كه آقا دار           اهللا مشكيني آمدند به خانه      آيت

گـويي؟ مـن هـم        چيـز نمـي     گفت آقا شما چرا هـيچ     . گفتم برويد تذكر بدهيد   .... دهند و   ها فحش مي   توي صف . مردم زده شدند  . داد برسيد 
خواستيم بگوييم، شـما      چه را مي    رتبه گفت الحمدهللا، آن   خدا شاهد است چند م    . اي را كه راجع به جنگ نوشته بودم براي ايشان خواندم            نامه
منظـور ايـن اسـت كـه مـن تمـام            . من يك نفرم و شما همه بايستي به ايشان بنويـسيد          . گفتم نخير، تكليف شما ساقط نشده است      . اي گفته

  .نوشتم، قصدم اين بود كه اشكاالت برطرف بشود چيزهايي كه مي

اي نسبت به انقالب نداشته      خواهم صد سال ديگر هم سوژه و بهانه         كني، من مي     تو حاال را نگاه مي     گفتم. جا  احمد آقا يك روز آمد اين     
دلمان : جا نشسته بود و آقاي سيد هادي هم بود، من يادم هست كه به امام گفتم                 در آخرين مالقاتم با مرحوم امام كه احمد آقا هم آن          . باشند
هـا، تمـام طبقـات بـه حـضرتعالي عـشق              ملكوتي كه وارد ايـران شـديد، كـه تمـام ارگـان             ي  خواست حضرتعالي با آن قداست و چهره        مي
هـا   ها و ارگـان  ها و در دادگاه ي ملكوتي شما باقي بماند و كارهاي خالفي كه در زندان  خواهد آن قداست و آن چهره       ورزيدند، دلمان مي    مي
) ص(در زمان پيغمبر . شد كار خالف نمي) ع(و امام ) ص(در زمان پيغمبر گويم كه  من نمي. شد ها به حساب شما گذاشته نمي   شود، اين   مي

كردنـد بگوينـد پيغمبـر     وقت جرأت نمـي  اما هيچ. ها كه معصوم نبودند آن براي اين كه كارگزاران . شد هم كار خالف مي  ) ع(و اميرالمؤمنين   
ها و يـا در      ولي متأسفانه جوري شده است كه در بعضي از ارگان         . ردندك  مخفيانه مي . اند كه اين كارها را بكنيم      دستور داده ) ع(و علي   ) ص(

ها را به حضرتعالي نـسبت        برم كه اين    من از اين رنج مي    . گويند نظر حضرت امام است      شود، و مي    شود، كارهايي مي    هايي مي  ها، تندي   زندان
فقيهي كه بعد از هـزار       گر هم يك جوري باشد كه اين واليت       خواهد تا صد سال دي      كنند و من دلم مي      ي شما را ملكوك مي      دهند و چهره    مي

گفـتم   به امام اين را مي. ها به حضرتعالي نسبت داده نشود   ضعف ضعفي نداشته باشد و نقطه     و چهارصد سال قدرت را در دست گرفته، نقطه        
جور با عظمتش باقي      تي كه شما داريد، همان    ي ملكو   خواهد آن قداست و آن چهره       و در آخرين مالقاتم خدمت ايشان گفتم كه ما دلمان مي          

گفتم، غرضم اين بود      منظور اين است كه تمام تذكراتي كه من به ايشان، كتباً و يا شفاها، مي              . ضعفي در اين جهت نداشته باشيم      باشد و نقطه  
جـا تـشكيل داده    ه عـالي كـه ايـن   ي آن دادگـا  هاي را به واسطه   هاي ضعف برطرف شود و من خيلي خوشوقتم كه بسياري از تندي            كه نقطه 

  .ي چيزهاي ديگر، جلويش را گرفتيم بوديم، يا به واسطه

خواهـد    چهار پنج ماه پيش گفته بود كه مـن خيلـي دلـم مـي              . برم، ايشان در تهران از علماست       يكي از بزرگاني كه حاال اسمش را نمي       
اطالعات به من گفتند ما را در آن شرايط وادار كردند كـه گـواهي بـدهيم كـه                   ي باالي    بعد گفته بود كه چند نفر از افراد رده        . فالني را ببينم  

آيا خـدا از سـر تقـصير مـا     . دهند و ما هم متأسفانه اين گواهي را داديم بيت فالني در اختيار منافقين قرار گرفته و منافقين به فالني خط مي    
خواستند انقالب محفوظ بماند و شايد        ها كه نمي    آن  خالصه، مفتنين،   . دادندگذرد يا نه؟ آن آقا گفته بود پيش من آمدند و اين شهادت را                 مي

ب .گ. چه من يك وقتي به خود حضرت امام عرض كردم كه آقا وقتي در سازمان سيا، كـا                  ال باشند، چنان    هم عناصر وابسته به خارج كه البه      
هاي خـوب خيلـي       البته بچه . هاي ما ايادي داشته باشند      كه در ارگان   كند، شما احتمال بدهيد     ب سازمان سيا نفوذ مي    .گ.كند و در كا     نفوذ مي 
منظور اين است كه مفتنين كار خودشان را كردند و فتنه درست            . ها بيايند خط بدهند     آن  ولي احتمال بدهيد كه يك عناصري باشند و         . داريم

 عالقه به مقام داشتم و نه دارم و همه هم بدانند من براي مقام             خواستم و نه    وقت نه مقام مي     آورم كه هيچ    كردند و من شكر خدا را به جا مي        
گرفتنـد و زنـدان    ها كه دائم مـا را مـي   در آن وقت. الحمدهللا. ترسم و وحشت ندارم چيز هم نمي كس و هيچ   از هيچ . وقت فعاليت نكردم    هيچ
حاال هم الحمدهللا نه تـرس      . ن يك ذره از اعدام وحشت نداشتم      گيرم كه م    خدا را گواه مي   . گفتيم حاال فرضاً اعدام كنند      بردند، با خود مي     مي

چه مـردم زده بـشوند و كارهـايي بـشود، از ايـن جهـت        سوزد و اگر چنان  ف انقالب دلم مي   اذلك، براي انقالب و اهد      اما مع . دارم، نه طمع  
آن كه به حـق بـود و   .  بياييد بچه را نصف كنيد    مثل ما، مثل آن دو زني است كه سر بچه نزاع داشتند و آخر كار حكم شد                . شوم  ناراحت مي 

زنم و ساكتم، نه از ترس است  اما اگر حرف نمي. من حرف خيلي دارم بزنم. مادر بود، از حق خودش گذشت، براي اين كه بچه تلف نشود       
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. ل انقالب و نظام را حفظ كنند      المقدور مردم اص    خواهم اصل انقالب و اهداف انقالب محفوظ بماند و حتّي           خدا شاهد است مي   . نه از طمع  
  .شود هايي انجام مي واقع هايي و خالف كشي بينم حق وقت مي آن. روي اين اصل است كه من ساكت هستم، نه اين كه حرف نداشته باشم

 خميني خمينـي    گفتند  خواستيم فتواي امام را بگوييم مي       بسياري از كساني كه تا ما مي      . گويم  ها يك واقعياتي است كه براي شما مي         اين
انـد حـامي     هايشان حاال شـده    ها خيلي   گذاشتند گفته شود، اين     مان را بكنيم، حتّي فتواي امام را نمي        خواهيم كاسبي   جا ما مي    راه نياندازيد اين  

ها به  آن ند، خيلي از هايي كه مخلص انقالب دهند و حافظ انقالبند و بچه ها حاال دارند خط مي اين. طلبان ها، فرصت انقالب و به تعبير امروزي
گويد بله،    وقت آن آقا هم مي      آن. هايشان حاال توي زندانند    خيلي. كنند   درست مي   برايشان پرونده . ها باشند   هاي مختلف بايد توي زندان     بهانه

. نـد، مـصرف خـارجي دارد      زن  ها را كه مي     اين حرف . دانند  خب آقاي بزرگوار، مردم كه مي     . اصالً ما يك نفر زنداني سياسي در ايران نداريم        
دانند كـه     مي. فهمند  اند و مي   دانند و مردم هم كه كاه نخورده        و االّ خودشان كه مي    . ها بگويند ما زنداني سياسي نداريم      خواهند به خارجي    مي
هـايي كـه     طلـب  وقت يك عده فرصـت      آن. روند  ها براي يك چيزهايي جزئي زندان مي        آن  خيلي از   . هاي مخلص انقالب، تحت تعقيبند      بچه

انـد   هـا حـاال شـده    كردند، ايـن    ها برد و انقالب و ما را مسخره مي          شد پيش آن    اصالً هيچ با انقالب جور نبودند و اسم امام و انقالب را نمي            
  .كنند كنند و تهديد مي  درست مي هاي انقالب پرونده حامي انقالب و طرفدار انقالب و براي بچه

كنند تا ما را تحـت فـشار بگذارنـد، دوسـتان مـا را تحـت فـشار                     ها را تحريك مي     آن  العند و خيلي از     اط  هايي كه بي    من نسبت به بچه   
دانند كه  دانند قضايا از چه قرار است و مي        هايي كه مي    آن  اما نسبت به    . كنم  ها چون اطالع ندارند، گذشت مي       بگذارند، من نسبت به اين بچه     

. شـاءاهللا   ان. كـنم   ها را به خداوند تبـارك و تعـالي در روز قيامـت واگـذار مـي                  آن  كتند، من حساب    ذلك، سا   مفتنين چه كارهايي كردند و مع     
  .والسالم عليكم جميعاً و رحمةاهللا و بركاته

  .وگوهايي كه با حضرت امام خميني در آخرين مالقات با ايشان انجام شد  ـ متن يادداشت برخي از گفت160ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

در صورتي كه وابـستگي اقتـصادي بـه طـور يقـين، وابـستگي             . گذاري خارجي شروع شده    ي استقراض و سرمايه    مزمهزاآلن   .1
 .ترسم در اين زمينه نيز از حضرتعالي مايه بگذارند سياسي و فرهنگي را به دنبال دارد و من مي

سفانه دولت ما به مـردم ماشـين فروخـت و           ولي متأ . ها، اطمينان مردم به دولت و تفاهم متقابل است          ي دولت  بهترين سرمايه  .2
نداد، سكه فروخت و نداد، اجازه داد با ارز آزاد جنس وارد كنند و در فروش و توزيع كارشـكني كـرد، و بـاألخره اطمينـان                           

ي   سوم وعده دادند و تخلـف كردنـد و بـه افـراد زنـداني بـا همـه                    دولت و مسؤولين به كشورهاي جهان     . مردم را سلب كرد   
 .ها داده شد و سپس نقض گرديد و بدون فعاليت جديد اعدام شدند فو و بخششمقدمات ع

هرچنـد بعـضي   . انديـشم  اطالعم و نه ساده   من نه ضد انقالبم و نه عوامم كه موازين اسالمي را ندانم و نه از اوضاع جهان بي                  .3
 .و نه طالب مقامي بوده و هستم. كنند گمان مي

ترين و بهترين انقالب را خوب رهبري كرديـد          بوليت عامه به ايران برگشتيد و اصيل      ي ملكوتي و مق     حضرتعالي با يك چهره   
ي حضرتعالي حفظ شود و من به سهم خود، بر حسب احساس    خواست قداست و اهداف عاليه      و بنده و امثال بنده دلمان مي      

. گـرفتم  ردم و جلوي خيلي كارها را ميك كردم و با ضد انقالب و تندروها و نادانان برخورد مي      وظيفه، در اين راه كوشش مي     
در . لذا بـه احتـرام حـضرتعالي كنـار رفـتم       . ولي احساس شد كه نه حضرتعالي مايليد و نه مسؤولين و وابستگان حضرتعالي            

هاي روشن را    سازي  ها و پرونده   هاي غير منطقي و ظلم     حساب و توجيه    هاي بي  ها و سطوح مختلف، دروغ     حالي كه در ارگان   
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نظام كشور اآلن به شخص حضرتعالي وابسته اسـت، آن هـم نـه فقـط از روي                  . كنم و متأسفانه به نام حضرتعالي       ميمشاهده  
 .ايمان، بلكه قسمت زيادي از راه ترس

كنـد؟ يـك      فرستد و حكم عفوها را هم اجرا نمي         ها را نه به دادگاه عالي و نه ديوان عالي كشور نمي             ويژه، اعدامي   چرا دادگاه  .4
ي يك فرد عادي متهم هم ارزش ندارد؟ ضمناً، يك فـرد اطالعـاتي خـودش مـدعي و                    ت روحاني متهم، به اندازه    نفر شخصي 

 .صحيح نيست خود او دادستان دادگاه ويژه باشد. ساز است پرونده

و چـون هـر دو طـرف خـود را پيـر       . راجع به لبنان اگر حضرتعالي فرمايشي بفرماييد، قطعاً در كم شدن كشتارها مؤثر اسـت               .5
 .كنند حضرتعالي معرفي مي

  1367ي فجر  له در دهه  معظم  ـ قسمتي از سخنراني161ي  پيوست شماره

من بايد عرض كنم اگر جـشن بـراي يـادآوري    . باشد  دهمين سالگرد انقالب و صحبت از جشن گرفتن مي       اين ايام مصادف است با    ... 
ي ملت بـا ايمـان و شـوق            و سازنده تدارك شود، به نحوي كه همه         آموزنده هاي  هاي اصيل انقالب باشد و يك سري برنامه        اهداف و آرمان  

ها باشد تا افراد بتوانند هر نظر و فكر سازنده و   گونه برنامه   ها در اختيار اين     براي عمران و ساختن كشور بسيج شوند و صداوسيما و روزنامه          
جـويي    كنند و به ياد اهداف انقالب و شعارهاي آن و خون شهدا و چاره  يا آموزشي يا انتقادي دارند منعكس بكنند تا مردم رشد فكري پيدا           
ولـي اگـر جـشن صـرف        . ها بسيار خـوب و مطلـوب اسـت         گونه جشن   براي رفع كمبودها و تهيه براي مقابله با دشمنان اسالم بيافتند، اين           

نما درست كـردن     سازي و آب   ها و مجسمه   بستن خيابان همه كمبود برق و خاموشي زياد و يا گلباران نمودن و آذين               چراغاني نمودن، با اين   
 كشور و خرابي زياد كه هنوز در شهرهاي         همه كمبود در    گونه جشن گرفتن، با آن      مثالً و يك سري كارهاي تشريفاتي بدون محتوا باشد، اين         

 و كاالهاي مورد نياز و ضـرورت مـردم، كـار            ها ها و داروخانه   ي جنگي، كمبود دارو در بيمارستان      ي چند ميليون آواره    عالوه  مرزي است، به  
در اين صورت دنيا به ما شايد بخندد و         . ها باشند  ها و شهرداري   ها مستقيماً فرمانداري   اندركار اين جشن   خصوص اگر دست    به. خالفي است 
ثر چيزها، كاالهـا، و حتّـي بـرق و    كاري و فقر در اثر جنگ زياد است و كمبودهاي زياد در اك              به نظر من، در اين شرايط كه بي       . محكوم كند 

خواهند راه بياندازند، صرف رفع كمبودهـا و يـا سـر              هاي كذايي را كه مي     ها و كارناوال   ي قابل توجه اين جشن     دارو وجود دارد، بايد هزينه    
اييم و صداوسيما هم به جـاي       ها بنم   هاي فقرا و رفع نيازهاي آن       هاي شهدا و معلولين جنگ و انقالب و محرومين و خانواده            زدن به خانواده  

باشـد و     ها دولتي مي    طور نباشد كه احساس شود روزنامه       محتوا كه با اخالق و نشر فرهنگ انقالب بپردازد و اين            پخش چيزهاي جلف و بي    
وسـيما متعلـق بـه    هـا و صدا  روزنامه. باشد، اين معنا غلط است ي خاصي مي ها انحصاري شده و در اختيار عده        يا مثالً صداوسيما و روزنامه    

هـا و صداوسـيما منتـشر         ي مردم است و هر كس انتقاد و يا نظر مثبتي براي رشد و ترقي كشور داشت، بايد بتواند آزادانـه از روزنامـه                         همه
ر همه خسارت و نابودي كه در جنگ جهاني دوم متحمل شد، چگونه بعد از جنگ بيدار شد و فك                    شما مالحظه كنيد، ژاپن بعد از آن      . نمايد

خاصيت، به عمران و سازندگي و آمـوزش كـشور و    ي بي كننده و استعداد ملت خود را به كار گرفت و به جاي كارهاي تشريفاتي و سرگرم              
  .ها پرداخت، تا امروز كه در صنعت از آمريكا هم جلوتر رفته است رشد و تعالي انديشه

  2/10/1367ي فجر، مورخه  له با ستاد دهه ي معظم  ـ متن كامل مصاحبه162ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

رسد كه انقالب اسالمي نيز هماننـد بـسياري از انقالبـات معاصـر، در تحقـق       طور به نظر مي پرده و صادقانه، اين  در يك نگاه بي    :سؤال
مانند قبول روابط با غـرب، پـذيرش        (د كرده   ها استفا   هاي اوليه ناموفق بوده و در مواردي، ناگزير از همان مسيرها و شيوه             شعارها و خواسته  
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حال به نظر حضرتعالي اشكال اساسي در كجا است؟ آيا اين نظـر صـحيح اسـت كـه در      . اند كه سايرين نيز بهره جسته    ...) المللي و   نظام بين 
  ي كنوني، بايد به جاي انقالب، به اصالح فكر كرد؟ پيوسته هم جهان به

 اهداف شود و قهراً در تحقق هاي داخلي و خارجي مي ها و بحران ها معموالً دچار آفت شود انقالب   ميتعالي، اين كه ديده        بسمه :جواب
بلكه محصول شيوه و عملكرد مسؤولين و . شوند، يك قانون جبري و الزامي الهي يا تاريخي نيست   اوليه و شعارهاي اصولي خود موفق نمي      

هـا و حفـظ حقـوق        اده شدن موازين اسالمي و ضوابط ديني و اخالقي و حفـظ حرمـت             باشد و در انقالب ما، چون هدف پي         مديران آن مي  
شـد و همـان ايمـان و     ي اقشار ملت بود، اگر همان هدف تعقيب مي       ي آن نيز ايمان و اعتقاد مردم و هماهنگي همه          محرومين بود و پشتوانه   

ولي متأسفانه ما بـه جـاي       . شد  روز شكوفاتر مي   كرد و روزبه    طي مي يقين انقالب مسير خود را       شد، به   اعتقاد مردم و هماهنگي آنان حفظ مي      
روز نيروي عاقل و فعال آنان را ناراضي  تر شعار داديم و به جاي بها دادن به مردم و حفظ آنان در صحنه، روزبه ها، بيش عمل و حفظ ارزش

ي خـود قـدم        ناچار بايد عمالً بـر خـالف شـعارهاي اوليـه           قهراً كارمان به جايي رسيد كه براي حفظ خود        . و منزوي و از صحنه كنار زديم      
اي جـز    بنابراين انقالب يك واقعيت است و براي تغيير نظامـات طـاغوتي و اسـتكباري، چـاره                . ها را فراموش كنيم     ي ارزش   برداريم و همه  

گرچه ميـزان موفقيـت و   . ت خراب استچون اساس اين نظاما   . دهد  جانبه نيست و تنها اصالح چيزي را تغيير نمي         انقالب و دگرگوني همه   
باشد و اين روند،      ها، شيوه و عملكرد و صداقت مسؤولين هر انقالب مي           ها منوط به رشد فكري و عقالني ملت        ي انقالب  جانبه پيروزي همه 

آماده گـردد و    ) عج(االمر   همچنان ادامه خواهد داشت تا مزاج جهان براي يك دگرگوني اساسي و انقالبي جهاني به دست حضرت صاحب                 
  .شاءاهللا ان. كلي واژگون و جاي خود را به يك نظام الهي عادل بدهند نظامات شرك و كفر و استبداد، به

قـضاوت بـسياري آن     . ايم ي انقالب و جمهوري اسالمي بوده     »ي راهنما   انديشه«ي     در چند سال گذشته، شاهد تحوالتي در زمينه        :سؤال
اسـت، يـا   » اجتهـاد مـستمر  «آيا به نظر حضرتعالي، اين تحوالت، همـان  . هاي اوليه بوده است    گيري  موضعها عدول از      آن  است كه برخي از     

  تجديد نظر در اصول؟

هـاي علمـي و اجتمـاعي بـشر          مربوط به اجتهاد فقها در احكام است كه بايد با پيـشرفت           » اجتهاد مستمر «اصطالح  . تعالي   بسمه :جواب
هـاي   ها باشد و خيال نشود كه احكام اسالم منحصر به همـان زمـان              يازهاي بشري در تمام مراحل و دوره      گوي ن  همگام باشد تا بتواند پاسخ    

چه منظور اصـول اسـالمي باشـد يـا اصـول           » اصول«در مورد   . باشد  اوليه و دوران جهالت بشريت و نداشتن تمدن و صنعت و پيشرفت مي            
بايد دقيقاً شناخته و تبيين گـردد و در         ول ثابت و غير قابل تغيير وجود دارد كه          انقالب اسالمي، بايد توجه شود كه در هر دو، يك سري اص           

گاه تجديد نظر معقول نخواهد بود و يك سنخ مسائل فرعي و تطبيقي است كه بر حـسب مقتـضيات زمـان و شـرايط                           گونه اصول، هيچ    اين
  .دتغييرپذير است و در اجتهاد بايد اين دو سنخ مسائل از يكديگر تفكيك شون

هـا    بايد اصالت را به حفـظ ارزش      » حكومت كردن «و  » ها  حفظ ارزش « كه ميان    ايد  جنابعالي به كرّات اين نكته را گوشزد فرموده        :سؤال
  .داد

  كند؟ ها در چه اموري تبلور پيدا مي الف ـ به نظر حضرتعالي اهم اين ارزش

  دار خواهد شد؟ قاي حكومت اسالمي خدشهها، ب فرماييد در صورت پاي فشردن بر حفظ ارزش ب ـ آيا تصور نمي

  پ ـ به هر حال، در نهايت اين مشكل را چگونه بايد حل كنيم؟

 ها و اهداف اصولي انقالب، مالك و اصل باشد، نه حكومت كردن بـه هـر قيمـت،                   اين معنا كه براي ما بايد ارزش      . تعالي   بسمه :جواب
آيد و بايد روش آنـان        خوبي به دست مي     در زمان حكومت خود به    ) ع( امير   و حضرت ) ص(چيزي است كه از روش و سنت پيامبر اسالم          

هـا   هـا و حيلـه   پيوستگي دنيا و وجود انواع توطئه هم شود زمان ما را با اين پيچيدگي شرايط و به          الگوي عملي باشد و اين كه گاهي گفته مي        
خـصوص    هاي اخالقي و انساني كه اديـان، و بـه           ارزش. فهمي است  توان به زمان پيامبر و حضرت امير مقايسه نمود، يك انحراف و كج              نمي
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ها، خدمت به نـوع، وفـا بـه          عدالت، مساوات، حفظ حقوق و حرمت     . اسالم، براي تحقق آن تشريع شدند، چيزي نيست كه قابل تغيير باشد           
عـالوه بـا      بـه . باشـد   هـا مـي     ي انـسان   تهها، در هر زماني مطلوب است و خواسـ          عهد، صداقت، كرامت، فداكاري، عفو، گذشت، و امثال اين        

پيچيدگي شرايط فعلي دنيا، ساختار ذهني و فكري مسلمانان در شناخت و درك اسالم نيز قهراً پيچيده و عميق خواهـد شـد و بـر مقيـاس                            
ل ثابـت و روشـن      اي را بـر اسـاس اصـو        شناسان روز، دستورات و قوانين متنوع و پيچيده        همان پيچيدگي شرايط كنوني، مجتهدين و اسالم      

هاي مورد    ي جوامع كنوني ارائه خواهند داد و ارزش        كنند، براي اداره    السالم استنباط مي    اسالم كه از قرآن و حديث و روش معصومين عليهم         
رت داديم و تشكيل حكومت و به دست گـرفتن قـد   ها انقالب كرديم و در شعارها به مردم وعده مي          آن  هايي است كه به خاطر       سؤال، همان 

هاسـت و ايـن معنـي، در     هـدف، حفـظ ارزش  . »هدف«است، نه » وسيله«اصطالح حكومت   ها و اهداف است و به       براي تحقق همين ارزش   
ي شهادت، در تمام مراحل و در  شود و مشي سياسي اين حضرات، از اول تا لحظه   زياد ديده مي  ) ع(و امام حسين    ) ع(كلمات حضرت امير    

  .باشد  و دشمنان گوناگون، خود بهترين الگو براي ما ميبرخوردها با اقشار مختلف

ولـي  . ها، مخير بودنـد   آن  هاي الهي و پايبندي به        آن حضرات در شرايطي قرار گرفتند كه بين ماندن و حكومت كردن، و يا حفظ ارزش               
ي افراد، تا روز قيامت، الگو و نمونـه            همه ها را انتخاب نمودند و به همين دليل روش آنان در تاريخ ماند و براي هميشه و                  آنان حفظ ارزش  

چنـين سرمـشق و    گاه در تاريخ اين ها را انتخاب نموده بودند، هيچ وگرنه اگر حكومت كردن، ولو به قيمت مسامحه در اهداف و ارزش  . شد
و حضرت اميـر  ) ص(نند پيامبر ها را بايد هما  به هر حال، اين مشكل، يعني انتخاب حكومت و يا ارزش          . شدند  زا نمي  آفرين و تحول   حركت

حل نمود و اين معني، منوط به اين است كه اوالً روش سياسي و حكومتي آنان را درست بشناسيم و ثانياً عمل كنـيم      ) ع(و امام حسين    ) ع(
  .ي آنان را محور و الگوي فكري و عملي خود قرار دهيم و واقعاً سيره

م به منظور تصميم نهايي در حل مسائل كشور تشكيل گرديـده اسـت، از ديـدگاه       شوراي مصلحت نظام كه از سوي حضرت اما        :سؤال
نظـر حـضرتعالي در ايـن مـورد     . باشـد  هاي فقهي اهل سنت مـورد اسـتناد مـي    است كه در بحث» استحسان و مصالح مرسله«برخي، همان   

  چيست؟

. هاي فقهي اهل سـنت اسـت        ها مربوط به شيوه     اين. ي استحسان و مصالح مرسله نيست       شوراي مصلحت، از مقوله   . تعالي   بسمه :جواب
ي آن را  شوراي مصلحت را از اول، امام مدظله براي حكميت بين مجلس و شوراي نگهبان تعيين كردند؛ گرچـه گفتـه شـد بعـداً محـدوده            

گونه   س شد، بايد همان   هاي روز و جنگ تأسي     ولي به هر حال، چون نهادي است بر خالف قانون اساسي و بر اساس ضرورت              . تعميم دادند 
  .كه حضرت امام در جواب نمايندگان فرمودند، تمام كارها در آينده بر اساس قانون اساسي و حول آن انجام شود

تـر بـه مـردم و نيـز حمايـت از اقتـصاد آزاد و        ايد، از سويي به واگذاري نقش بـيش   حضرتعالي در رهنمودهايي كه ارائه فرموده  :سؤال
المللي است كه امنيت و نيز امكان ايـن مبـادالت را فـراهم                الزام اين امر، قبول بازار اقتصاد جهاني و نظام بين         . ايد رمودهتجارت آزاد تأكيد ف   

بخش، حضرتعالي معتقد به مبارزه با امپرياليزم و تـشكيل           هاي آزادي  از سوي ديگر، در مسائل مربوط به سياست خارجي و جنبش          . سازد  مي
به نظر حضرتعالي ايـن     . بخش هستيد   هاي آزادي   دريغ از جنبش    ها و حمايت بي    منظور ضربه زدن به منافع امپرياليست     هاي مبارزاتي به     هسته

  دو امر چگونه قابل جمع هستند؟

اند كه بايـد   بلكه مقصود همان است كه كراراً امام اشاره كرده . ي غربي آن نيست     مقصود از آزادي در تجارت، شيوه     . تعالي   بسمه :جواب
ريزي صحيح، دست مـردم را در         تر بها داده شود و دولت خود را درگير اموري كه دست مردم است نكند و با نظارت و برنامه                      مردم بيش  به

نظري نكند تا اوالً استعدادهاي مردمي به كار افتد و جريان تجـارت رونـق يابـد و ثانيـاً دولـت بـه                         تجارت و داد و ستد باز بگذارد و تنگ        
تر دولت در زمان جنگ و كمبود اجناس و احياناً كوپني كردن بعضي چيزها    البته اين معني منافاتي با كنترل بيش      .  خود برسد  كارهاي اساسي 

هاي مقاومت در دنيا بـراي مبـارزه         هاي اسالمي و تشكيل هسته      ي حمايت از نهضت     بنابراين مسأله . ي نياز موجود نيست، ندارد     كه به اندازه  
ريـزي نمـودن       ربطي و منافاتي با آزاد گذاشتن مردم در تجارت و توليد و تشويق آنان و دادن امكانات به آنـان و برنامـه                       با امپرياليسم، هيچ  
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جاسـت    ي كالم اين كه در توليد و صنعت و توزيع، به           براي صدور و ورود اجناس بر حسب نياز كشور و منافع اقشار مردم ندارد و خالصه               
  .د، نه مباشركننده باش دولت ناظر و كنترل

هاسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه ابـزار              ها، تغيير در ساختار آموزش آن      ترين اقدامات در حوزه    اي را عقيده بر اين است كه از مبرم          عده :سؤال
 به زبان ديگـر، علـوم انـساني ماننـد           .موجود در سيستم آموزشي فعلي، براي رسيدن به استنباط حكم منطبق بر نيازهاي جهان كنوني نيست               

  كنيد؟ حضرتعالي اين نظر را چگونه ارزيابي مي. را بايد در نظام آموزشي حوزه وارد كرد... شناسي، و تصاد، سياست، جامعهاق

زمان با نيازهاي جديد و مكاتب گونـاگون و تحـوالت علمـي و صـنعتي      ها، هم اين معنا كه ساختار آموزشي حوزه    . تعالي   بسمه :جواب
البتـه نـه بـه ايـن معنـا كـه از             . ي روز مورد تجزيه و تحليل علمي و فقهي قرار گيرد، قابل شك نيست              هبايد متحول شود و مسائل مستحدث     

ولي بسياري از علوم ديگر كه در گذشته     . فقه و اصول بايد به همان اهميت گذشته مورد توجه باشد          . هرگز. اهميت فقه و اصول كاسته شود     
ي فكـري و   گوي نيازهـاي جديـد و مـشكالت تـازه     ها بتوانند پاسخ ها قرار گيرد تا حوزه مطرح نبوده هم بايد در بافت نظام آموزشي حوزه        

عليهم، در فضاي انزوا از سياسـت و         اهللا در مورد مسائل فقهي هم بايد توجه شود كه در گذشته، فقهاي عظام ما رضوان              . عملي جوامع باشند  
ي حكومت در بافت نظام احكام اسالمي مالحظه  ه بودند و در حالي كه مسألهحكومت، به اجتهاد و استنباط فكري بسياري از احكام پرداخت

انـد و در     شده است، فقهاي ما به دليل دور بودن از حكومت و قدرت، بسياري نكات و حقايق مربـوط بـه آن را مـورد توجـه قـرار نـداده                             
گرچـه مـواد خـام مـسائل حكومـت را بـا             . اند ردم بوده ي شئون مختلف زندگي م     ي فقه براي حكومت و اداره      تر در صدد ارائه     حقيقت، كم 

جويي و استنباط فقه حكومت و سياسـت         ولي چون از حكومت دور بودند، در فكر چاره        . اند اشكال مختلف و در حد اختصار مطرح نموده       
  هاي علميـه    ي حوزه   ها، وظيفه  مينهي ابعاد و ز     اند و امروز با رفتن طاغوت و به وجود آمدن اميد براي تشكيل حكومت اسالمي در همه                 نبوده

ها و هم در استنباط فقهي مسائل سياسي و اقتصادي و قوانين حقـوقي   ي آموزش كلي حوزه   باشد و بايد هم در زمينه       تر از گذشته مي    سنگين
ي حكومـت اسـالمي،    خصوص در دايره و جزايي و غيره، يك تحولي به وجود آورد و مسائل جديد و محل ابتال، اعم از فكري و عملي، به         

 و گروهي شـروع شـود، موفقيـت و آثـار مثبـت آن               اي اگر اين مهم به شكل لجنه     . از همان مأخذ و منابع اسالمي استخراج و استنباط گردد         
  .تر خواهد بود تر و دقيق بيش

مراجع به وجود آيد؟ اگر     از سوي   » نويسي رساله« به نظر حضرتعالي آيا زمان آن نرسيده كه يك تحول جدي و اساسي در سبك                 :سؤال
  چنين است، اين تحول چگونه بايد صورت پذيرد؟

ي فقهـي و اسـتنباط مـسائل          ها، بايد گفت اگـر تحـول در نظـام آموزشـي و شـيوه               در مورد تحول در سبك رساله     . تعالي   بسمه :جواب
. يـد نـسل معاصـر بـا انقـالب رخ خواهـد داد             هاي عمليه هم تحولي مناسب با زمان و نيازهـاي جد           مستحدثه رخ داد، قهراً در سبك رساله      

  .شاءاهللا ان

آيا بـا يكـي شـدن رهبـري سياسـي و دينـي،       . »تشخيص موضوع شأن فقه نيست  «چه تاكنون مطرح بوده است، اين است كه            آن :سؤال
  توان بر اين اصل تكيه نمود؟ همچنان مي

توانـد در تـشخيص    باشـد، مـي   عد اين كه يك فرد از جامعـه مـي     با يكي شدن رهبري ديني و سياسي، فقيه نيز از ب          . تعالي   بسمه :جواب
ها و نياز به كارشناسي در اكثر موضـوعات محـل            آن  ولي با توجه به تنوع موضوعات مختلف و پيچيدگي          . موضوع دخالت كند و نظر بدهد     

غرض متعهد و بصير باشند، مراجعـه         ل و بي  ي آن موضوع، كه از افراد عاق       ابتال در حكومت اسالمي، بايد فقيه در هر موضوعي به اهل خبره           
شـود، مگـر بـا دادن امكانـات و            تواند با اهل خبره به مشورت و تبادل نظر بنشيند و اين معنا عملي نمـي                 نمايد و از اين لحاظ، خود نيز مي       

ظريات مختلف، بتواند به نظري صائب      آزادي اظهار نظر به خرگان هر موضوعي، و انتقال نظريات آنان به فقيه، تا او پس از اطالع كامل از ن                    
در غير اين صورت، از خطر اشتباه و دور ماندن از واقعيات جامعه و متضرر شدن مـردم و بـدبيني آنـان بـه اسـالم و                  . در موضوعات برسد  

  .روحانيت نبايد غفلت شود
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نـوعي  ...  و شعارها، چندگانگي نظـرات و      هاي مختلف فكري و عملي، به اثبات نرسيدن ادعاها         هاي اخير در زمينه      تحوالت سال  :سؤال
با توجه به ايـن كـه ايـن وضـعيت، خطـر             . دهند، پديد آورده    سرخوردگي و حيرت را در ميان نسل جوان، كه اكثريت جامعه را تشكيل مي             

  فرماييد؟ ها و پيشنهاداتي براي اين معضل اجتماعي ارائه مي گريزي و پوچي را به دنبال دارد، چه توصيه مذهب

بايـد بـه جـاي      . ي عمل بپوشانيم، نبايد مأيوس بشويم       ايم به تمام شعارها و اهداف انقالب جامه        نتوانستهاز اين كه     .تعالي   بسمه :بجوا
دهم كـه     البته من به نسل جوان فداكار و انقالبي حق مي         . اي انديشيد  يأس و سرخوردگي، به علل و رمز اصلي عدم موفقيت پي برد و چاره             

ولي بايد فكر كرد و به جنگ       . ي زيادي وجود دارد    داديم، فاصله   چه قرار بود به دست آورد و به او وعده مي            ست آورده با آن   چه به د    بين آن 
، افكار و نظريات    »بالتي هي احسن  «بيند، مأيوس نشود و از طريق جدال          كفايتي مي   صداقتي و يا بي     مشكالت رفت و اگر هم ناخالصي و بي       

رود به اين خطر بزرگ توجـه نماينـد و كـاري              از مسؤولين نيز انتظار مي    . اندركاران كشور و انقالب تذكر دهد      ستخود را به مسؤولين و د     
كلي از دست برود و به جايي برسيم كه اعتمادشان و ايمانـشان را بـه طـور كلـي بـه روحانيـت و انقـالب و يـا                                نكنند كه نسل جوان ما به     

  .گو باشند بدانند بايد در دادگاه عدل الهي و تاريخ آينده، جوابناكرده به اسالم از دست بدهند و  خداي

نارسـايي  : انـد؛ ماننـد    اي به ذكر عوامـل پرداختـه       هايي كه در ده سال گذشته به وجود آمده است، عده            براي مشكالت و نارسايي    :سؤال
هاي غلط، عدم حاكميـت واقعـي         كارگيري شيوه   به ي جامعه و حكومت اسالمي، عدم لياقت كافي مجريان امور،           ي مذهبي براي اداره     انديشه

  اند؟ تري را ايفا كرده يك از اين عوامل، نقش برجسته به نظر حضرتعالي كدام. المللي مردم در سرنوشت سياسي جامعه، و نيز فشارهاي بين

.  خود درست و قابل توجه است      ها و مشكالت كنوني برشمرده شد، هر كدام در جاي           عاملي كه براي نارسايي    پنج .تعالي   بسمه :جواب
ي جامعه مطـرح نبـوده، طبعـاً يـك            ي مذهبي را به اين معنا بايد گفت كه چون فقه شيعه تامنون براي حكومت و اداره                  البته نارسايي انديشه  

چـه مـورد نيـاز      ته آن الب. هايي در آن وجود دارد كه بايد با بينش جديد حكومتي و انقالبي، آن نواقص برطرف شود                 سري تنگناها و نارسايي   
باشد، به طور پراكنده در آيات و روايات ذكر شده كه بايد با بينش عميق و انقالبي مورد بررسي و شناخت قرار گيرد و مسائل مورد  بشر مي

هاي غلـط     فانه شيوه و در مورد ساير عوامل، بايد گفت متأس       . ي اطهار استنباط گردد    ي پيامبر و ائمه    ها و سيره    آن  ابتالي حكومت اسالمي، از     
هـا   گرايي ها و گروه   بازي ها و خط   ها و انحصارطلبي   ها و خودمحوري   مديريت كشور و نبودن كارها معموالً به دست اهلش و افراط و تفريط            

كه اگر تـا ديـر   ترين ضربه را به انقالب زده است     هاي اصيل انقالب، تاكنون بيش      اعتنايي به مردم و ارزش      ها و بي   عدالتي  ها و بي   كشي و حق 
المللي و جنگ، تاكنون ضايعات و خسارات زيـادي بـراي             درست است كه فشارهاي بين    . نشده جبران نشود، ديگر قابل جبران نخواهد بود       

ي اسالمي و ملـي كـه قبـل از پيـروزي داشـتيم برگـرديم و انقـالب را در                       ولي اگر ما به همان وحدت كلمه      . ملت و انقالب ما داشته است     
جناح خاصي قرار ندهيم و هر فرد و جناحي كه به انقالب و كشور و نظام و رهبري معتقد بود، بـه فكـرش بهـا و ارزش داديـم و                  انحصار  

يقـين بـر تمـام مـشكالت داخلـي و            هاي گذشته، در بازسازي كشور سهيم نمـوديم، بـه          نظري تمام نيروهاي خالق كشور را به دور از تنگ        
ي شرق و غرب، چشم طمع بـه كـشور و ذخـاير و منـابع آن نخواهنـد       هاي بيگانه  صورت، ديگر دولتخارجي فائق خواهيم شد و در اين    

  .نياز باشيم توانيم با اتكا به نيروي عاقله و فعال كشور، از وعده و وعيدهاي متخصصين و مشاورين خارجي بي داشت و ما مي

شور و كيفيت آن و بازسازي سياسي و فكري مديريت انقالب و كشور             ي ك   بنابراين قبل از هرگونه بازسازي كشور، بايد در بينش اداره         
ي اقشار و طبقات مردم، از مقام معظم رهبري كه تاكنون انقـالب را در لحظـات حـساس                     تحولي به وجود آيد و اين انتظاري است كه همه         

  .والسالم علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته. اند، دارند رهبري نموده

  ها عليه ايشان ها و جوسازي در ارتباط با شدت يافتن سعايت ـ نامه به حضرت امام خميني 163ي  پيوست شماره
  1409 شعبان 15 ـ 3/1/1368تاريخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

بـا كمـال   ) اهللا تعالي فرجه الـشريف  عجل(عصر  دت باسعادت حضرت ولي   پس از سالم و تحيت و تبريك به مناسبت ايام نوروز و وال            
  :رساند معذرت، تذكراً به عرض مي

يا أيها الـذين    «، و قال    »يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن إثم و التجسسوا و اليغتب بعضكم بعضاً                 «: قال اهللا تعالي  
، بسنده عن محمد بـن      )147، ص 8ج(و في الكافي    » .ا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي من فعلتم نادمين         آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو     

قلت له جعلت فداك الرجل يبلغني عنه الشي الذي اكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك و قد أخبرني                  «: ، قال )ع(الحسن االول    الفضيل عن ابي  
 سمعك و بصرك عن اخيك فإن شهد عندك خمسون قسامه و قال لـك قـول فـصدقه و كـذبهم،                      يا محمد، كذب  : عنه قوم ثقات؟ فقال لي    

                           التذيعن عليه شيئاً تشينه به و تهدم به مروته فتكون من الذين قال اهللا في كتابه إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب
  .مةاهللا و بركاتهصداق اهللا العلي العظيم والسالم عليكم و رح» .أليم

  حسينعلي منتظري

  4/1/68 به امام خميني و تذكر برخي نكات و اعالم آمادگي براي اجراي نظريات ايشان، مورخه له ي معظم  ـ نامه164ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

در رابطه با ) اهللا تعالي فرجه الشريف عجل(عصر  ناسبت ايام نوروز و والدت باسعادت حضرت وليپس از سالم و تحيت و تبريك به م 
  :پيام اخير حضرتعالي، الزم ديدم به عرض برسانم

ام و مراجعات گوناگون مردم در مسائل شـرعيه و           دانسته  اي از بيت حضرتعالي مي     اينجانب تا حال، خود و بيت خود را شعبه         .1
رسـد را بـه       تر مـي    الحاجات كه دستشان به حضرتعالي كم      ها و مشكالت ذوي    هاي مسؤولين ارگان   و درددل مسائل اجتماعي   

ام و در حد توان و قدرت، سعي من و بيت من بر راضي نمودن افـراد و توجيـه آنـان و كـم                          داده  عنوان حضرتعالي پاسخ مي   
م بر بعضي از بيوت و بر بسياري از محافـل حـوزوي،             در مقايسه با وضعيت حاك    . كردن توقعاتشان از حضرتعالي بوده است     

كنـد و ملجئـي بـراي قـشر وسـيع طـالب جـوان         تنها بيت اينجانب است كه از انقالب و نظام و مقام معظم رهبري دفاع مي       
 .باشد انقالبي و زجركشيده مي

هـاي انقالبـي و      ي از مسؤولين ارگـان    ترين منابع، بسيار    رسانم يكي از مهم     در مورد منابع اطالعاتي اينجانب نيز به عرض مي         .2
ها از من اسـتمداد       آن  كنند و براي حل       ها را مستقيماً با من مطرح مي       حل و راه هاي خود    دولتي است كه دائماً مشكالت ارگان     

ي كشور است از قبيل بولتن مجلس، سپاه، وزارت اطالعات، وزارت ارشـاد، وزارت               هاي محرمانه  جويند، و ديگري بولتن     مي
ي  عـالوه مراجعـات متفرقـه       باشند و به    هاي مختلفي مي   ها و تحليل    ها، و غير ذلك، كه حاوي اخبار و گزارش         ارجه، تلكس خ

ي مردمند كه در اكثر ايام هفته، هر روز حـدود دو سـاعت               هاي روحاني مورد مراجعه     ي جمعه و ساير شخصيت     مردم و ائمه  
ها و يا احيانـاً   دارم و بديهي است كه وقتي يك سري مشكالت و نارسايي   وگوي بدون حاجب و مانع        با آنان مالقات و گفت    

البتـه  . كند گيرد و قهراً احساس تكليف مي شود، تحت تأثير قرار مي   ها از منابع ذكر شده را هر روز انسان مطلع مي            خالفكاري
و غيره كه قطعـاً از حـضرتعالي پوشـيده          هاي سياسي    ممكن است بعضي از افراد ناراضي بازداشتي يا آزاد، به داليل و انگيزه            

 .ها و شرايط آنان بررسي شود و قهراً قابل اعتماد و استناد نخواهد بود نيست، اظهاراتي نموده باشند كه الزم است انگيزه
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ريت شود، بلكه از اين نظر كه اكث        ام كه تذكرات و انتقادات من، نه فقط موجب تضعيف نظام نمي            اينجانب تا حال معتقد بوده     .3
سازد، موجب تقويـت انقـالب و    تر به مسائل مي مردم را اميدوار ساخته و مسؤولين را نيز در صدد رفع نواقص و توجه بيش              

دهيد كه اين شيوه به مـصلحت نيـست و موجـب تـضعيف نظـام و                   ذلك، اگر حضرتعالي تشخيص مي      مع. باشد  نظام هم مي  
گاه غير از خير اسالم و انقالب را در نظر            دانم و هيچ    بر نظر خود مقدم مي    باشد، اينجانب شرعاً نظر حضرتعالي را         انقالب مي 

 . ام نداشته

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

   ـ حسينعلي منتظري 4/1/68

  له به امام خميني به مناسبت ايراد برخي اتهامات و شايعات در جرايد و مطبوعات ي معظم  ـ نامه165ي  پيوست شماره
  18/2/68مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

هـا   جات و سخنراني نسبت به مسائل اخير كه در نوشته   : رساند  پس از سالم و تحيات و تبريك به مناسبت عيد سعيد فطر، به عرض مي              
ولي چون ممكن است ابهامـاتي وجـود داشـته باشـد، سـكوت              . داشتمشود، بنا بر سكوت و محول نمودن امور به خدا             و جرايد تعقيب مي   

لـذا  . مطلق را روا نداديم و امرم دائر بود بين نامه نوشتن به حضرتعالي يا خطاب به مردم، كه استخاره با قرآن شريف، با اول مساعدت كرد                         
ي كسي كه حدود چهـل سـال          ولي اجازه دهيد نامه   ي من بسيار تلخ است،        ناچار شدم مصدق شوم و هرچند براي حضرتعالي خواندن نامه         

  :افتخار شاگردي و تعقيب اهداف حضرتعالي را داشته، چند دقيقه وقت شما را اشغال كند

ي  كـردم و در همـه   من از همان اول مبارزات كه رهبري حضرتعالي شروع شد، صادقانه همچون سربازي فداكار، انجام وظيفه مـي  ـ  1
  .ي اعمال، خداست دهنده بر كسي هم منت ندارم كه پاداش.  و خانواده و فرزندانم استقامت كرديمها، خود مراحل و سختي

ام و از مـسير      نشيني نكرده   و اآلن نيز اهداف انقالب و پياده شدن اسالم اصيل با گوشت و پوست من عجين است و يك قدم هم عقب                     
، بـراي رفـع مـسؤوليت در مقابـل          »مـن در كنـار    «گفـتم     ها مـي     در ضمن صحبت   و اگر . انقالب جدا نيستم؛ منتها به قدر شرايط و امكانات        

شـود مـن    چطور مي. دانستم حق مي ها نبودم و بسا بعضي از مراجعين را ذي آن مراجعات و توقعات و انتظارات زيادي بود كه قادر بر انجام            
  ام؟ هاي علمي آن را محكم كرده ر خودم پايهفقيه در حوزه، به نظ مخالف نظامي باشم كه چهار سال است با تدريس واليت

مقام رهبري، از همان ابتدا بر خالف نظر و ميل من بود و به مجلس خبرگان هم همان اول نوشتم و به طور  تعيين من به عنوان قائم ـ 2
بـه اسـتاندار   ) ع(ي حـضرت اميـر      در نامه . ي شرعي ايجاب كند     كلي، من شخصاً به پست و مقام عالقه نداشتم و ندارم، مگر اين كه وظيفه              

المقدور از تحمل     و قهراً انسان عاقل حتّي    ) 5ي    البالغه، نامه   نهج(» إن عملك ليس لك بطمعه و لكنه في عنقك امانه         «: آذربايجان، آمده است  
، تا اين كه حـساب كـنم        ام وقت آرزوي مرجعيت هم نداشته      چه هيچ   چنان. امانت و مسؤوليت سنگين گريزان است، مگر اين كه ناچار باشد          

 .شدم من اگر شرعاً جايز بود، از اجتماع و اجتماعات به طور كلي منزوي مي. گروند گروند يا نمي چه اقشاري به من مي

اينـان  . برخوردهاي تند ما با آنان در زندان و پس انقالب، بر همـه روشـن اسـت   . ام من حتّي يك دقيقه با منافقين همكاري نداشته ـ  3
ي آن، و از جمله فرزند عزيز من را از           هاي ارزنده   هاي انقالب و چهره    ر انحراف فكري و اخالقي و نداشتن عواطف انساني، سرمايه         عالوه ب 

با اين وضع، كـدام انـسان       . صدا شدند  گام و هم   گناه را به شهادت رساندند و در جنگ تحميلي با دشمنان ما هم              ما گرفتند و هزاران افراد بي     
كنيد كه من يا حتّي افراد بيت مـن،           كند و حاضر است با آنان همكاري كند؟ راستي حضرتعالي تصور مي             دي به آنان اعتماد مي    عاقل و متعه  
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دانـيم و اگـر بـه بعـضي از      ها را بر مسؤولين فعلي نظام، كه نوعاً از دوستان و همكاران صميمي مـن هـستند، مقـدم مـي     منافقين و يا ليبرال 
 ها است؟ اين به معني مقدم داشتن منافقين و ليبرالمسؤولين اعتراض شود، 

هاي خبري كشور، هـر روز   هاي مختلف مردم و بولتن من عالوه بر خواندن نامه. ها كانال اطالعاتي من نه منافقين بودند و نه ليبرال ـ  4
ها و مردم عـادي   ي شهرستان ي جمعه ها و ائمه با اقشار مختلف مردم، از وزرا و نمايندگان مجلس و فرماندهان ارتش و سپاه، و ساير ارگان                

آيا اينـان همـه     . كردند  جويي مي  كردند و به خيال خودشان از من چاره         ي آنان اشكاالت و شكايات را مطرح مي         كشور مالقات داشتم و همه    
آقـاي  . و از او و كارش هيچ خبر ندارم       ام   نفوذي بودند؟ من با اين كه با دكتر پيمان هم زنداني بودم، حدود چهار سال است ايشان را نديده                  

مهندس بازرگان حدود يك سال و نيم قبل يك مرتبه به منزل من آمده و ظاهراً آقايان صباغيان و توسلي با ايشان بودند و آقاي دكتر يـزدي    
شـان كـه توقيـف     و روزنامههاي آقايان مربوط به محل حزب       هم دو بار يا سه بار در ظرف چندين سال به منزل من آمده و معموالً صحبت                

زده است و مرحوم دكتر سامي، با اين كه در رژيم سابق هـم بـه مـن و هـم بـه بـسياري از        شده دور مي  است و برخوردهايي كه با آنان مي      
 خورده  فقط يك مرتبه كه كتك    . طالب و مبارزين خدمات شاياني كرد، پس از زمان وزارتش در بهداري، من اصالً او را نديدم تا كشته شد                   

 .ي نامه از من استمداد كرده بود كه من نه جواب دادم و نه كاري از من ساخته بود كه برايش انجام دهم بود در محل حزبشان، به وسيله

الوقت من، باألخره از قبل خود من وقتي به افـراد داده   و معموالً آقايان طالب مالقات، پس از چند مرتبه تلفن به مسؤول مالقات و دفع             
جـا نباشـد؛      جا صف كشيده بودند، به نحوي كه جاي ديگران در آن            ها آن  بيت من نه در اختيار منافقين بوده است و نه اين كه ليبرال            . شد  مي

افـراد ديگـر    . كـرد   مسؤول مالقات كه قبالً آقاي اميري بود و فعالً آقاي متقي است، از خود من سؤال مي                . ها گفته شد    چه در سخنراني    چنان
ها را    ها نسبتاً وسيع است و معتقد بودم انسان بايد هميشه حرف           البته نظر من به طور كلي در مالقات       . ها هيچ نقشي نداشتند    مالقاتبيت در   

  .از موافق و مخالف بشنود تا بهتر بتواند تصميم بگيرد

البـي ايـران و لبنـان و فلـسطين و           داشـته و در مـسائل اسـالمي و انق           بيتي كه هميشه در مسير انقالب قـدم برمـي         آيا خدا راضي است     
كـرده و اهـداف انقـالب و مقـام            هندوستان و افغانستان و آفريقا و اروپا و امثال ذلك به نفع اسالم و انقالب فعاليت داشته و اظهار نظر مي                    

داده اسـت و   مـي كرده و فرضاً گاهي هم بر حسب احساس وظيفه و از روي دلـسوزي اشـكاالتي را هـم تـذكر              معظم رهبري را تعقيب مي    
  مهري واقع شود؟ ها، مورد بي ي ضد انقالب بوده، يكدفعه به اتهام واهي نفوذ و نفوذي هميشه مورد حمله

هايي اين مقدار رطب و يابس بهم بافته،         هاي سيد مهدي كه معلوم نيست در چه شرايطي و با چه انگيزه             اساس و يا بافته     آيا شايعات بي  
  قع شود؟ها وا صحيح است مالك قضاوت

چـه   خواسته است انتقام بگيرد و نيروهاي فعال نظام را به يكديگر بـدبين كنـد، چنـان    ي نظام ضربه خورد، مي     و شايد او چون از ناحيه     
  .شد

هاي او ترتيب اثر بدهيم؟ اصالً در آن شرايط اعترافات آدم مورد اعتماد هم شرعاً منشأ اثـر نيـست، تـا چـه                         آيا درست است ما به بافته     
حاال من در شناخت او اشتباه كرده بودم و ماهيت او براي من شناخته نبود و كم لذلك من نظير لـيس هنـا محـل                          . د به اعترافات مثل او    رس

 و حي منزل كنند، در صورتي كـه         هاي او معامله   هاي او واقفند، صحيح است با بافته       گويي اند و بر تناقض    تهخآيا آقاياني كه او را شنا     . ذكرها
ها گردد؟ و علي فرض الصدق ما كل ما يعلم يقـال، و ال كـل      ها و دشمني   ي كذب هم حكم كذب دارد؛ مخصوصاً اگر موجب بدبيني          اشاعه

  .ما يقال يكتب في االوراق و يبث في االفاق

. كردنـد   ، توجه مي  »نادمينإن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم              «ي   ي شريفه   جا داشت آقايان به آيه    
هاي او به من و برادرش را به ما نرساندند تا موجب شناخت و آگاهي ما گردد، ولي در اختيـار بعـضي افـراد ديگـر قـرار                               عالوه چرا نامه    به

مـن سـروكار   ي كساني كه در قم بـا دفتـر و بيـت     اين مطلب را همه. گرفته بود؟ ضمناً، سيد مهدي يك روز هم عضو دفتر و بيت من نبود           
ها بود و مركز جدايي داشت و وقتي كه من فهميـدم روي او حـساسيت هـست، بـه او                       او فقط از طرف من مسؤول نهضت      . دانند  دارند، مي 
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ز اي به حضرتعالي، ا ي او، طي نامه ولي پس از مصاحبه. كردم   از او دفاع مي     البته تا قبل از مصاحبه    . وآمد نكند   پيغام دادم كه به بيت من رفت      
هاي حضرتعالي نسبت به او تشكر كردم كه البد حضرتعالي اجماالً به ياد داريد و صورت آن ضميمه                    گيري  او كامالً تبري جستم و از موضع      

باألخره شخص من پس از اين حوادث نفس راحتي كشيدم و در اين ماه مبارك رمضان، عالوه بر انجام وظايف عبـادي مـا، بـيش از      . است
 شنيدن جريان، خدا را شكر كـرده بـود           از و پدر من هم پس    . خدا را شكر  .  كارهاي علمي اشتغال داشتم و لذت هم بردم         به ي ديگر رهر كا 

ها و القائات براي رهبر معظم، ذهنيتي درسـت كننـد كـه              ولي آيا صحيح بود كه با بزرگ كردن بافته        . كه مسؤوليت از من برداشته شده است      
هاي اسالمي من هم گرفته شود و دشمنان اسالم و انقالب در داخل و خارج خوشحال                   جلوي فعاليت  موجب ناراحتي شديد ايشان گردد و     

ي اكاذيـب    ها و اشاعه   ولي از تهمت  . ها بگذرم  ها و اهانت   ي مردم هم مسأله ايجاد كنند؟ من به سهم خود، فرضاً از غيبت              شوند و براي توده   
  .شود، براي شخص خودم هيچ ناراحت نيستم ها رسيدگي مي ي حساب ها و همه و نوشتهها  گذرم و چون معتقدم روزي به گفته هرگز نمي

بـه  . ي بعضي از آقايان آمده بود كه دختر من در حضور من، عكس حضرتعالي را پاره كـرده اسـت                     در نامه : كنم  از باب مثال عرض مي    
آيا پخش آن به قداست حـضرتعالي هـم لطمـه           . است باشد كنيم اين امر ر     حاال فرض مي  . ي مقدسات عالم، اين امر دروغ محض است         همه
  زند؟ نمي

چيـز بـدبين    آيا بايد به اسم دفاع از مقام معظم رهبري كاري كرد كه مردم به فقـه و روحانيـت و بـه همـه          . من طلبه، فرضاً مقصر باشم    
، ولي بعداً ترسيده بود و به مشهد نرفته بود تا اول شوند؟ يا مثالً آقاي سيد هادي قبل از ماه رمضان، در اثر بحران از قم به قصد مشهد رفت      

ولي ديديم در بولتن مجلس، به مشهد رفتن او را و چند سـخنراني              . وآمد نداشت   ها به قم آمد و به منزل من هم رفت          ماه رمضان براي روزه   
  .اين است سنخ اخبار و شايعات. م نوشته باشندهاي ديگر ه هم از او نوشتند و يكي از مسؤولين مشهد هم تأييد كرده بود و شايد در بولتن

جعلت فداك الرجل يبلغني عنـه الـشي الـذي اكرهـه            : قال قلت له  «): ع(الحسن االول    بسنده عن أبي  ،  )147، ص 8ج(في روضه الكافي    
 عنـدك خمـسون     يا محمد، كذب سمعك و بصرك عن اخيك فإن شهد         : فأسأله عن ذلك فينكر ذلك و قد أخبرني عنه قوم ثقات؟ فقال لي            

قسامه و قال لك قول فصدقه و كذبهم، التذيعن عليه شيئاً تشينه به و تهدم به مروته فتكون من الذين قال اهللا في كتابه إنّ الذين يحبـون أن                             
اهللا  سـول قـال ر «: ، قـال )ع(بسند صحيح عن أبي عبـداهللا    ) 355، ص 2ج(و في اصول الكافي     » .تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم       

الي غيـر ذلـك   » .التطلبوا عثرات المؤمنين فان من تتبع عثرات اخيره تتبع اهللا عثراته، و من تتبع اهللا عثراته يفضحه و لو في جوف بيته           ): ص(
  .من االخبار الوارده في هذا المجال

گيـرم كـه    نوشتم، خدا را گواه مـي  ميهاي مختلفي را كه در موضوعات مختلف به حضرتعالي  كردم، يا نامه هايي كه من مي  ـ صحبت 5
و النـصيحة األئمـه المـسلمين را يكـي از وظـايف مهـم       . فقيه نداشتم هدفي جز خدمت به اسالم و انقالب و موقعيت مقام رهبري و واليت  

» .لخاطئين التوابـون  كل ابن آدم خطا فخير ا     «: البته مدعي عدم خطا و اشتباه هم نيستم، كه بر حسب حديث نبوي            . دانستم  ي مسلمين مي    همه
فرموديـد تـو ديگـر حـق          ي خود عمل كنم و در عين حال، اگر حضرتعالي جداً به من مـي                ولي طبق تشخيص خودم، سعي داشتم به وظيفه       

، در اثـر اطالعـاتي بـود كـه از           9/5/76ها، مورخـه     ي من به حضرتعالي راجع به اعدام        نامه. كردم  نداري صحبت كني، من هرگز تخلف نمي      
نه نفوذي در . ها داشتم و هدفي جز حفظ حقوق و حريم اسالم و انقالب و مقام معظم رهبري نداشتم ها و تندروها در زندان تندرويبعضي 

جـويي بـه     ي بعضي از قضات كه خودشان جداً ناراحت بودند و براي چـاره              ها به وسيله   پس از اطالع از دستور اعدام     . كار بود و نه محركي    
آبـادي و سـيد       انديشيدم و در روز بعد، با آقايـان قاضـي خـرم             دند، من شب تا صبح، به جاي خواب، به عواقب كار مي           من مراجعه كرده بو   

هـايي   به عذر وصفي كـه مـن اطـالع دارم تنـدروي           . هر دوي آنان با نامه نوشتن به حضرتعالي مخالف بودند         . هادي هاشمي مشورت كردم   
چون شوراي عالي قضايي را در ايـن        . ي لطمه خواهد زد، در اثر احساس وظيفه، نامه را نوشتم          شود و به حريم اسالم و مقام معظم رهبر          مي

ها به تهران، به منزل آقاي سـيد هـادي تلفـن              دانستم، فتوكپي آن را هم براي شورا فرستادم و پس از ارسال نامه              قبيل موضوعات مسؤول مي   
دريافت كنند و ايشان با استعجاب گفت مگر بنا نشد نامه ننويسيد؟ و ضمناً، مـن بـه                  زدم كه ايشان به بيت حضرتعالي تلفن كنند كه نامه را            
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حاال پـس   . ها را دادم    كردند و به نظر من مورد اعتماد بودند، رونوشت نامه           دست خود، به بعضي از قضات كه به حالت اعتراض مراجعه مي           
  .آنان گناه است  جوسازي عليه از هفت ماه به خارج سرايت كرده، افراد من هيچ گناهي ندارند و

وزير   اي، هاشمي، حاج احمد آقا، و نخست        وزير را هم من به دست خود، حضوراً به آقايان موسوي اردبيلي، خامنه              نامه به آقاي نخست   
نماينـدگان  در منزل خودم، در يك شب با تقاضاي آقايان به همه دادم كه بعداً شنيده شد فرداي همان شب، رونوشت نامـه دسـت يكـي از             

و اساساً چـرا مـا بايـد اگـر     . نه نفوذي در كار بوده، نه منافق و ليبرالي واسطه بوده است. ي او هم به افراد داده شده مجلس بوده و به وسيله    
  .هاي نظامي بايد مخفي باشد كه به دست دشمن نيافتد دانيم، از ملتمان كتمان كنيم؟ البته نقشه مطلبي را حق و وظيفه مي

اي كـه از خـود اسـتاد بزرگـوار، رهبـر انقـالب،        ي اين مسائل كه اجماالً بدون اعمال فنون ديپلماسي و با صـراحت لهجـه   ا همه ـ ب 6
، پيرو پيام حضرتعالي به مهاجرين جنـگ تحميلـي قبـل از حـاد شـدن مـسائل مـن بـه                       4/1/68اي كه در تاريخ       ام بيان شد، در نامه     آموخته

شود، بلكـه از      ام كه تذكرات و انتقادات من، نه فقط موجب تضعيف نظام نمي            اينجانب تا حال معتقد بوده    « :حضرتعالي نوشتم، چنين نوشتم   
سـازد، موجـب تقويـت        تر بـه مـسائل مـي        اين نظر كه اكثريت مردم را اميدوار ساخته و مسؤولين را نيز در صدد رفع نواقص و توجه بيش                  

دهيد كه اين شيوه به مصلحت نيست و موجب تـضعيف نظـام و انقـالب     الي تشخيص مي  ذلك، اگر حضرتع    مع. باشد  انقالب و نظام هم مي    
پـس مـن    » .ام گاه غير از خير اسالم و انقالب را در نظر نداشـته             دانم و هيچ    باشد، اينجانب شرعاً نظر حضرتعالي را بر نظر خود مقدم مي            مي
ي فعلي من مرتجالً نوشته شد و احدي به من القا             ضمناً، نامه . ام ضرتعالي را نداشته  ناكرده مقابله با ح    ي مقابله با نظام، يا خداي      گاه داعيه   هيچ

هـاي    ام تا مبادا باز به گردن بيت و نفوذ و نفوذي گذاشته شود و معلوم شود كـه مـن حـرف                      نكرده و براي احدي هم تا حال آن را نخوانده         
سالمت و طول عمر و     . ي بيش از اين صحيح نيست حضرتعالي را خسته كنم         حرف زياد دارم، ول   . هاي ديگران را    زنم، نه حرف    خودم را مي  
  .نمايم تر حضرتعالي را از خداي بزرگ مسألت مي توفيق بيش

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  18/2/68 ـ مطابق 1409 شوال 2

  حسينعلي منتظري 

  گرديد ي ايشان منتشر مي مر شريف حضرت امام به عنوان نامههايي كه در اواخر ع  نامه ـ داليل مخدوش بودن166ي  پيوست شماره

واقعيت بـه مـن داده    هاي بي  ـ اكنون كه من حاضرم، بعضي نسبت 1«: ي سياسي الهي خود گفته است نامه امام خميني در انتهاي وصيت
شـود، مـورد تـصديق        ده شـده يـا مـي      چه به من نسبت دا      كنم آن   لهذا عرض مي  . شود و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود             مي

 ـ  2. نيست؛ مگر آن كه صداي من يا خط و امضاي من باشد، با تصديق كارشناسان، و يا در سيماي جمهوري اسـالمي چيـزي گفتـه باشـم    
كنون هـيچ   تـا . كـنم   اين مطلـب را شـديداً تكـذيب مـي         . اند نوشته  هاي اينجانب را مي     اند كه اعالميه   اشخاصي در حال حيات من ادعا نموده      

  ». نكرده است تهيهاي را غير شخص خودم كسي اعالميه

هايي كه در اواخر عمر شريف حضرت امام به نام ايشان منتشر شده است، به دستخط حاج سـيد احمـد                       با توجه به وصاياي فوق، نامه     
هايي از خط آقاي سـيد احمـد خمينـي و     نهتر شباهت دارد تا به دستخط حضرت امام، كه ذيالً از نظر كارشناسي، با آوردن نمو          خميني بيش 

  .كنيم دستخط امام، داليلي را در اين رابطه عنوان مي

  :الف ـ از نظر ظاهري
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براي نمونه، غزلي را كه حدود سه ماه قبـل از  . با توجه به حال وخيم امام خميني، دستخط ايشان در اواخر عمر لرزش آشكاري داشت             
به كلمـاتي كـه زيـر       . ايم ، از نظر ظاهري مقايسه كرده     26/1/1368ها را با دستخط       آن  د آقا آورده و     فوت نوشته است، به همراه دستخط احم      

  .ها يك خط كشيده شده، توجه شود آن 

  :ب ـ از نظر كارشناسي

ه شـده،   ها دو خـط كـشيد       آن  به كلماتي كه زير     . نوشت و احمد آقا عمدتاً به صورت دوچشم         را به صورت ويرگولي مي    » ه«امام عمدتاً   
نوشـته،   ي كم مي امام عمدتاً سركج كلمات را چسبيده و يا با فاصله. ي ايشان آورده شده است    ي دستخط امام، از وصيتنامه      نمونه. دقت شود 

گذارد كه منجر به      حال اين كه احمد آقا سركج كلمات را با فاصله مي          . كرد  ي نگارش خط ايشان را به لحاظ ظاهر باريك مي          كه همين نحوه  
» ت«، الـف را زيـر       »است«ي نگارش     امام عمدتاً در نحوه   . ها دو خط كشيده شده، توجه شود        آن  به كلماتي كه زير     . گردد  پهن شدن خط مي   

  .ها دو خط كشيده شده، توجه شود آن به كلماتي كه زير . گذارد مي» س«را زير » الف«ولي احمد آقا . دهد قرار مي

 منتسب به امام خميني؛ دستخط سيد احمـد خمينـي در   26/1/1368ي  ماه قبل از ارتحال؛ نامه    دستخط حضرت امام حدود سه      : ضميمه
  . رنجنامهي؛ دستخط سيد احمد خميني در انتها1361؛ دستخط امام در وصيتنامه مربوط به سال 1368سال 

  له ي آقايان كروبي، جماراني، و روحاني به معظم  ـ نامه167ي  پيوست شماره
  1367/بهمن/29

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته العظمي جناب آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري دامت اهللا  حضرت مستطاب، آيتمحضر مبارك

  :داند نكاتي را يادآور شود با سالم و تحيت، پيش از پرداختن به موضوعات اصلي، الزم مي

ي ما نرنجيد  ار داريم كه از برخورد صريح و دور از مجاملههاي حضرتعالي صراحت لهجه است، انتظ جا كه يكي از ويژگي الف ـ از آن 
  . ي ادب نكنيد و آن را حمل بر جسارت و اسائه

منـدان و   نويسند كه در درازاي نهضت امام تا پيروزي انقالب اسالمي و تا به امروز، از عالقه ب ـ اين نامه را افرادي به محضر عالي مي 
 نسبت به حضرتعالي، به ثبوت رسيده است و عالوه بر اعتراف به مقام علمي شما، از نظـر مقاومـت و               وفاداران به شما بوده و اخالص آنان      

داننـد و در ايـن نگـارش، جـز            شاهي مـي   نظير دوران خفقان رژيم ستم     ها و فشارها، شما را اسوه و الگوي كم          ازخودگذشتگي و تحمل رنج   
  .اي ندارند ي ناهنجار به مقام واالي آن جناب، نظر و انديشه ي از ضربه و لطمهگير انديشي و تذكرات مشفقانه و پيش خيرخواهي و صالح

برانگيـز جنابعـالي كـه     هاي سؤال گيري داري در برابر يك سلسله برخوردها و موضع ج ـ اين نامه پس از ديرزماني بردباري و خويشتن 
ي  نشده ي احساسات آني، جواني، و حساب       ست كه آن را بر پايه     اميد ا . براي ما درخور توجيه نبوده است، به حضرتعالي نگارش شده است          

ي  بـا وجـود ايـن، اگـر شـيوه     . جانبه، به تقديم آن نـاگزير شـديم   ما نگذاريد و توجه داشته باشيد كه در پي ديرزماني انديشه و بررسي همه         
  .و العذر عند كرام الناس مقبول. ستچون ما را از آن گريزي نبوده ا. خواهيم نگارش دون شأن آن مقام معظم است، پوزش مي

اميد است كه بـه مـا،   » .هاي خود را بزنند الزم است مردم و كساني كه انتقاد سازنده دارند آزادانه حرف«: فرماييد كه د ـ شما توصيه مي 
اين رخصت را بدهيد كه دور از هر        كنند،    شاءاهللا فداكاري و خدمتگزاري كرده و مي        به عنوان سربازاني كه در راه اسالم و انقالب اسالمي ان          

  .اي دربسته، به حضور عالي بنگارند ي خود را الاقل در نامه گونه سانسور، انتقاد و نظريه

  : بدين شرح است. ي آن، با كمال ادب و احترام، توضيح بخواهيم دانيم با آن جناب در ميان بگذاريم و درباره اما مسائلي را الزم مي
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تر دوستان مخلص و ارادتمندان روحاني شما، كـه از   هاي حضرتعالي در ماجراي مهدي هاشمي، براي بيش گيري  و موضعبرخورد ـ   1
شـما خـود    . آور بود و هنوز نيز ايـن شـگفتي و حيـرت ادامـه دارد               انگيز و حيرت    هاي شما بودند، شگفت     گيري  نزديك و دور شاهد موضع    

ي خـود او،   انديـشي و بنـا بـه گفتـه     آبادي، و نيز روحاني ديگري را به جرم ساده     مرحوم شمس برده و باند او، عالم روحاني،        دانيد كه نام    مي
برده در خـدمت     ي موجود، نام    گاه كه دستگير شدند نيز بنا بر پرونده         ، ربودند و به وضع فجيعي به قتل رسانيدند و آن          »عدم اعتقاد به مبارزه   «

در پي پيروزي انقالب اسالمي كه از زندان آزاد گرديد نيز به شرارت ادامه داد و حشمت . ساواك قرار گرفت و به همكاري با آنان پرداخت        
رغـم هـشدارها و تـذكرات         گاه كـه از سـوي حـضرتعالي، علـي           ي باند خود ربوده و به قتل رسانيد و آن           گناه او را به وسيله      و دو فرزند بي   

دانيـد كـه چگونـه در افغانـستان ميـان             ها گماشته شد، مي     سؤوليت نهضت ي حضرت امام و برخي از مسؤوالن و دوستان، به م           خيرخواهانه
ريخته گريبان او و باند او را گرفت و          هاي ناحق  ها برپا كرد و سرانجام خون       كشت و كشتار و برادركشي راه انداخت و فتنه         برادران مسلمان 

 اعتراف كرد و به جزاي اعمال خـود         فت و به جنايات خود    از سوي مسؤوالن نظام جمهوري اسالمي دستگير و تحت پيگرد قانوني قرار گر            
ها جنايت و خيانـت ديگـر        ها و ده   ريزي ها و خون   ربايي ها و آدم   رفت كه حضرتعالي در پي آگاهي از جنايت         رسيد و در اين ميان، انتظار مي      

ند او اظهار تبري و انزجار كنيـد و از مـسؤوالن امـر،              تنها از او و با      هاي او منعكس است و خود به خوبي از آن آگاهيد، نه             او، كه در پرونده   
خوار و خدانشناسي در ميان بيت خود به شدت نگـران شـويد و          تر آنان را بخواهيد، بلكه از وجود چنين جنايتكاران خون          كيفر هرچه سريع  

كـن    مقامات و مسؤوالني كه در راه ريـشه سازي بيت خود از عناصر منحرف و وابسته به باند مهدي بكوشيد و از      به خود آييد و در راه پاك      
تنها چنين نكرديـد، بلكـه    ليكن متأسفانه حضرتعالي نه. اند، سپاسگزاري كنيد و خود را مرهون آنان بدانيد ي فساد تالش كرده  كردن اين ماده  

تـوان بـا مـوازين قـانوني مطـابق        مـي كوشيديد كه او را از كيفر قانوني برهانيد؟ آيا اين موضـع حـضرتعالي را   تا واپسين روز زندگي او مي 
  دانست؟

ي قـانون، فـراوان سـخن     هاي خود، از پايبندي به قانون، عدم تجاوز به قانون، و حركـت بـر پايـه    گيري  و موضع  ـ شما در سخنراني 2
 نظام جمهوري اسـالمي  پرسشي كه براي ما مطرح است، اين است كه آيا پيروي از قانون براي ديگران است؟ يعني اين مسؤوالن               . گوييد  مي

  :هاي شما از هفت دولت آزادند؟ اگر چنين نيست، پس چگونه پرور ايران هستند كه بايد قانون را رعايت كنند؟ ليكن اطرافي و امت قهرمان

 قـاتالن  جا كه امكـان داشـت از   تنها شما را تكان نداد، بلكه تا آن الف ـ خبر كشته شدن حشمت و دو فرزند او به دست باند مهدي، نه 
هـاي   ي دادگـاه انقـالب و دسـتگاه         رسيدند، ايـن وظيفـه      در صورتي كه اگر حشمت و دو فرزند او به چنين كيفري مي            . آنان حمايت كرديد  

شما چگونه است كه از دريافت قتل حشمت و فرزندان او به دست باند مهدي تكـان نخورديـد؟                 . ي مهدي و باند او      قضايي بوده، نه وظيفه   
نگاري دست زديد و در ديـدار        اند، به نامه   كه خبردار شديد مشتي منافق و محارب را طبق موازين قضايي محاكمه و اعدام كرده              گاه    ليكن آن 

با برخي از مقامات قضايي اين كار را جنايت خوانديد و آنان را جاني ناميديد؟ شگفتا مهدي و باند او اگر مردم را بدزدند و بكـشند جـاني              
ي براندازي دارند محاكمه و اعدام كنند، جـاني           گراني را كه نقشه     ات قضايي نظام جمهوري اسالمي، اگر شماري از توطئه        نيستند، ليكن مقام  

  هستند؟

شـايد  «وزيري را دزديده است، اظهـار داشـتيد كـه     گاه كه خبردار شديد كه يكي از افراد باند مهدي اوراق و اسناد نخست ب ـ شما آن 
آيا اگر فردا خبردار شويد     . »وزيري داشته باشد    خواسته اطالعاتي از چند و چون كار نخست         وزير بشود و مي     تتصميم داشت در آينده نخس    

يكي از علما، العياذ باهللا، به بيت شما دستبرد زده است و شماري اسناد و مدارك را ربوده است و توجيه او اين است كه چون قصد دارد در         
اي خواهيد كـرد و      مقامي دست به اين كار زده است، با او چه رفتار و معامله              آشنايي با اوضاع و شرايط قائم     مقام رهبر شود، براي       آينده قائم 

  ي او نيز چنين اظهارنظري خواهيد فرمود؟ چه ديدي نسبت به او خواهيد داشت؟ آيا درباره

 روحاني اعتراف كرد و صريحاً اعـالم داشـت   زاده در حضور حضرتعالي به جعل سند عليه دكتر هادي و سيد صادق اهللا ج ـ سعيد آيت 
ي قـانون   شما كه درباره. كه با سند جعلي آنان را ساواكي جا زده است و در حقيقت، با بدترين شيوه با آبرو و حيثيت آنان بازي كرده است        

  ده چه واكنشي از خود نشان داديد؟بر ي اين كار خالف قانون نام دهيد، لطفاً بفرماييد كه درباره گونه داد سخن مي و حيثيت افراد آن
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برده  مهدي و باند او عليه نامي او موجود است و اعترافاتي كه  االسالم آقاي سيد هادي هاشمي، بنا بر اتهاماتي كه در پرونده تد ـ حج 
في كرديد و اعالم داشـتيد كـه   حضرتعالي روي احترام به كدام قانون او را در بيت خود مخ. اند، طبق قانون، به بازجويي فراخوانده شد   كرده

هـاي مهـدي هاشـمي، ماننـد          پرونـده  ي من است؟ و نيـز روي چـه مجـوزي شـماري از هـم                ي او بازجويي و محاكمه     بازجويي و محاكمه  
  ي قاتل را در درون بيت پنهان ساختيد و اجازه نداديد كه طبق قانون، دستگير و كيفر داده شوند؟ جعفرزاده

بينـد،   هـاي آنـان را نمـي    كشي ها و آدم شكني گيرد و قانون هاي خود به اين آساني قانون را ناديده مي  اطرافيراستي كسي كه تحت تأثير 
  تواند از قانون دفاع كند و قانون را حاكم سازد؟ چگونه مي

ي روحانيت  ي و جامعهمنديد و آن را به حق اسالم و انقالب اسالم هاي خود، از تبعيض نيز گله گيري ها و موضع  ـ شما در سخنراني  3
گاه كـه او      شويد و آن    زاده، خود تبعيض قائل مي     اهللا  ي سعيد آيت    ليكن بار ديگر تحت تأثير جو حاكم در بيت خود، درباره          . دانيد  آور مي  زيان

 حـضور خـود شـما       آوريد و تنهـا بـا بـازجويي او در           كنند، از فرستادن او به بازجويي ممانعت به عمل مي           را به اتهام جعل سند احضار مي      
كند عليه دكتر هادي و سيد صادق روحاني سند جعل كرده است ولي از                گاه كه در حضور شما صريحاً اعتراف مي         فرماييد؟ و آن    موافقت مي 

خواهيـد   خواهيد از او نوشته بگيريد؟ آيا مي        گوييد چرا مي    كنيد و با پرخاش مي      زند، شما نيز از او حمايت مي        نوشتن اين اعتراف سر باز مي     
داريـد كـه     اعالم مـي  بخشيد و درست چند روز پس از اين جريان، طي يك سخنراني گونه به ماجرا پايان مي او را به محاكمه بكشيد؟ و اين      

تبعيض غلط است، ما نبايد ميان خودي و بيگانه فرق بگذاريم، ما بايد از حكومت حـضرت علـي درس بيـاموزيم كـه فرمـود اگـر عاريـه                              
  ...كردم و اي بودي كه دستت را قطع مي  اولين هاشميهمضمونه نبود،

رسد كـه حـرف مـن     طور باشد، كار به جايي مي اگر اين«: كنيد و از اين نگرانيد كه هاي گروهي انتقاد مي  ـ شما از سانسور در رسانه 4
  ؟»...كنند يام سانسور م  را هم كه از اول انقالب در كنار مردم و همراه با انقالب اسالمي بوده طلبه

كننـد، بـا پرخـاش        ي مهـدي هاشـمي را پخـش مـي           ي حضرت امام دربـاره     هاي گروهي بيانيه   شگفتا چگونه است آن روزي كه رسانه      
خواهد اعترافات مهـدي هاشـمي را    رسد كه راديو و تلويزيون مي      گاه كه خبر به شما مي       اند، و آن   گوييد كه چرا اين موضوع را بوق كرده         مي

آيا به نظر   . كوشيد كه حتّي با تهديد، از پخش آن جلوگيري كنيد و نگذاريد امت اسالمي جنايات مهدي را از زبان او بشنوند                     پخش كند، مي  
ي هستي خود را فدا كرده است، در صورتي كـه شـما صـالح بدانيـد،                   ي اين انقالب همه     شما، سانسور پيام رهبر انقالب اسالمي كه درباره       

  عترافات مهدي و باند او نيز بايد انجام بگيرد و تنها سانسور نظريات شما خالف قانون است؟اشكال است و سانسور ا بي

بـا  » .توانند نفس بكشند مينسازي  شود طوري شده است كه افراد خوب از ترس پرونده متأسفانه ديده مي«: داريد كه  ـ شما اعالم مي 5
اي براي شما يك جو را ترسيم  اند و هر روز به گونه اداني كه دور شما را گرفتهپوزش از محضر عالي، بايد عرض كنيم سياه باد روي آن شي          

باورانند كه مردم تا آن پايه ناراضي هستند كه به مقامات مسؤول كشور و روحانيان، در كوچـه و خيابـان آشـكارا      روزي به شما مي   . كنند  مي
و حـضرتعالي نيـز بـدون    » .تواننـد نفـس بكـشند    سازي نمي  از ترس پروندهافراد خوب هم«: كنند كه  ميكنند و روز ديگر وانمود    هتاكي مي 

  .رانيد كنيد و بر زبان مي ها، آن را باور مي مطالعه و انديشه روي آن گفته

گوينـد، چگونـه تـوان        اگر حكومت تا آن پايه ضعيف است كه مردم در كوچه و بازار به مقامـات مـسؤول كـشور آشـكارا ناسـزا مـي                         
  توانند نفس بكشند؟ ارد و چگونه افراد خوب نميسازي د پرونده

پروا و آشكارا بـه امـام، مـسؤوالن، و مقدسـات ايـن                بيت شما بي  » خوبان«توانند نفس بكشند كه       راستي افراد خوب از ترس نمي       آيا به 
تا قهدريجان و تا هر جايي كه صـداي      ي جنابعالي نيستند كه از قم        دارند؟ آيا اين اشرف خانم، صبيه       ها را روا مي    گونه جسارت   انقالب، همه 

كنـد؟ آيـا ايـن سـعيد          كند و عكس حضرت امام را در برابر چشمان شما از ديوار مـي               او برسد، به امام عزيز و جان امت اسالمي اهانت مي          
اده است بيت امام نيز مركز والمسلمين حاج سيد احمد خميني را به جرم آن كه اجازه ند زاده نيست كه فرزند عزيز امام، حجةاالسالم      اهللا  آيت

نامـد و     مـي » احمـد شـاه   «كـشي تـشكيل نـداده اسـت،          كشان، و باندبازان قرار بگيرد و بـراي رسـيدن بـه قـدرت بانـد آدم                 جاسوسان، آدم 
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امـام  از آغاز نهضت امام بـا فـداكاري و پايـداري در كنـار               اكبر هاشمي رفسنجاني را به جرم آن كه          والمسلمين حاج شيخ علي     حجةاالسالم
  خواند؟ مي» اكبر شاه«ايستاده است و براي بيرون راندن ديگران از صحنه به جعل سند دست نزده است، 

برند، مطالعه    هاي نهضت آزادي را كه در آن امام و مسؤوالن و اصوالً نظام جمهوري اسالمي را به زير سؤال مي                    نامه آيا حضرتعالي شب  
  كنيد؟ نمي

  شنويد؟ را عليه مقامات و مسؤوالن كشور نمي» اسالم منهاي روحانيت«ه به انجمن حجتيه و پيروان تز هاي عناصر وابست آيا سخنراني

گونه سخنان، براي راديوهاي بيگانه و ضد انقالب خوراك تهيه كنيد و اصل نظام جمهوري اسالمي را به                    آيا خدا راضي است كه با اين      
  زير سؤال ببريد؟

ترين اهانت به ساحت مقدس حضرت امام را نـدارد            پرور ايران، هرگز تحمل كوچك     يد امت قهرمان  دان  اهللا، شما خوب مي     حضرت آيت 
راستي اگر روزي اين ملت باخبر شود كه در بيت شما نسبت به عكس امـام چـه             . شاهي بارها ثابت شده است     و اين حقيقت در دوران ستم     

  دانيد با آن بيت چه خواهند كرد؟ جسارتي شده است، مي

دانـيم، در     جا كه مـا مـي       باشد؟ تا آن    آيا ممكن است توضيح بفرماييد كه منظور شما چه مي         . ايد داحي و ثناگويي را نكوهش كرده     شما م 
شـود و     ها، جز از امام و حضرتعالي از هيچ مقامي مـدح و ثنـايي نمـي                هاي نماز جمعه، نطق قبل از دستور، و در قطعنامه          صداوسيما، خطبه 

ي هر مسلمان است و ما چه بخواهيم          ، وظيفه »من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق      «، و   »فاما بنعمت ربك فحدث   «اب  مداحي از امام، از ب    
  .كشان را خوش نيايد هرچند ممكن است باند آدم. شناس ايران از اين وظيفه هرگز سر باز نخواهند زد و چه نخواهيم امت حق

بـا  . خواهيـد  گوييد و آزادي آنـان را مـي   ت قضايي، از عفو زندانيان گروهكي سخن مي ـ شما هميشه در برخورد با مسؤوالن و مقاما 6
 به سبب اصرار و پافشاري شما مورد عفو قرار گرفتنـد و آزاد شـدند و بـا                   آنانوجود آن كه بارها براي شما ثابت شده است كه بسياري از             

گونـه رويـدادها در       اند، ليكن هرگـز ايـن      زده و خون عزيزان ما را ريخته      كشي و ترور     تر از پاسداران و بسيجيان دست به آدم         شناسايي بيش 
ما مطمئن هستيم كه    . برانگيز است  اين موضع شما براي ما سؤال     . هاي گروهكي تغييري پديد نياورده است      موضع شما در پشيباني از زنداني     
  . شما نقش اساسي دارند گيري عناصر مرموز بيت، در اين موضع

هاي خود، روي اين نكته بارها تأكيد داريد كه برخي از شعارهايي كه داديم غلط بـوده، تنـدروي بـوده، موجـب      خنراني ـ شما در س 7
حتّي در ديدار با هيأت فلسطيني، سفارش كرديد كه اشتباهي را كه ما مرتكب شديم، شـما تكـرار نكنيـد، شـعار                       . رميدن افكار جهاني شده   

  .نابودي اسرائيل را سر ندهيد

شود كه به برخـي از    اين نكته را يادآور شويم كه استكبار جهاني براي منحرف كردن مسير يك انقالب، نخست از اين راه وارد مي                 بايد
هاي انقالب، غير عملي و موجب انزواي كـشور انقالبـي            ناپذيري و ايستادگي روي آرمان     سردمداران انقالب بباوراند كه قاطعيت و انعطاف      

غافـل از   . كوشد افكار جهاني را به شكل لولوي سر خرمن، در برابر چشمان مسؤوالن انقالب پيوسته به رژه وادارند                   يشود و م    در جهان مي  
سازند و آنان كه در كشورهاي مقتـدر          هاي تهي از انسانيت مي      درد، و انسان    طلبان بي  وجدان، رفاه   آن كه افكار جهاني را مشتي زراندوزان بي       

مسؤوالن نظـام جمهـوري   . اند، خود از بسياري حقوق محرومند و در معادالت جهاني نقشي ندارند       نيت تهي نشده  و استكباري هنوز از انسا    
هاي معظمي در راه تحقـق   پرور ايران است و خانواده هايي را دنبال كنند كه مورد پشتيباني امت قهرمان اسالمي بايد بكوشند شعارها و آرمان     

هـاي مقـدس انقـالب تحمـل      اند و هر گونه كمبود، كاستي، و ناراحتي را در راه پيشبرد آرمـان          را فدا كرده  ها، بهترين عزيزان خود      آن آرمان 
  .كنند كشند و به آن پشت نمي هاي مقدس خود دست نمي گاه از آرمان كنند و مسلماً هيچ مي
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برد، حفـظ كنـيم و        ها برده و مي     ها داده، رنج   بانيهايي را كه امت اسالمي در راه پياده كردن آن قر            ما بايد بكوشيم شعارها و آرمان      آري،
داران، و سوداگران اروپا و آمريكا، به شـعارهاي اسـالمي             ها، سرمايه  طلب ها، رفاه  تفاوت  آيند بي   نه آن كه براي خوش    . ي عمل بپوشانيم    جامه

  .انقالبي پشت كنيم و آن را غير عملي بخوانيم

طـرف كـردن نـواقص و رفـع     خود را محاسبه و اشتباهات خـود را جبـران كنـد و در پـي بر    هر كس بايد اعمال «فرماييد   ـ شما مي 8
مندند به حساب خود برسند، پيش از آن كه بـه حـساب آنـان رسـيدگي          البته پيشنهاد ارزنده و اسالمي است و همه وظيفه        » .آيداشتباهات بر 

هاي خود بكنيـد و اشـتباهات گذشـته را            حضرتعالي نگاهي به گذشته    اگر. ي برداشتيد مدر اين زمينه چه گا    ليكن بايد ديد حضرتعالي     . شود
د و به اين حقيقت برسيد كه ممكن است امروز نيز مانند ديـروز              يدريابيد، شايد امروز بتوانيد در برخوردهاي خود جانب احتياط رعايت كن          

با فشار نيروهاي منفـي، در صـدد برآمديـد كـه آن را رد           تقريظ نوشتيد و روز ديگر،      » شهيد جاويد «شما يك روز به كتاب      . در اشتباه باشيد  
هـاي   شما شهيد قهرمان، محمد منتظري را تحت تأثير گفته. نامه بنويسيد كه برخي از دوستان نگذاشتند، كه هر دو كار اشتباه بود      كنيد و توبه  

دانـد   و خدا مـي . ي عليه محمد به زبان آورد، نپذيرفتند     ا در صورتي كه امام را هرچه تحت فشار قرار دادند تا كلمه           . ديگران، رواني خوانديد  
هاي سوء كردند و در مجلس شوراي اسالمي او را از قـول شـما                برداري  ي او، چه بهره     گراها از اين اظهار نظر شما درباره        ها و ملي   كه ليبرال 

سوز، مهـدي    هدي ديد منفي داشت و نيز دوستان دل       ي م   ها و تذكرات حضرت امام كه از نجف درباره         رغم توصيه   شما علي . ديوانه خواندند 
برداري سوء از امكانات به دست آورده، به چه جنايـاتي             هاشمي را مسؤوليت داديد و دست او را باز گذاشتيد و در نتيجه، ديديد كه با بهره                

سـازي    دوستان وفادار و دلسوز، از پـاك       تر  رغم هشدارها و رهنمودهاي حضرت امام و بيش         در ايران و افغانستان دست زد و امروز نيز علي         
بينيم كه اطرافيان و نزديكان شما بر آنند كه شما را گام به گـام از راه انقـالب جـدا سـازند و           ورزيد و در نتيجه، مي      بيت خود خودداري مي   
ها را در ديد شـما قهرمـان مبـارزه بـا             رالدارها و ليب    كشان و سرمايه   هاي متعهد و فداكار و انقالبي بدبين سازند و آدم           شما را نسبت به انسان    

همه دوستان ديرينه و خيل خيرانديـشان كـه از     كنيد، ليكن خود در برابر اين       شما ديگران را از يكدندگي و لجاجت منع مي        . آمريكا جا بزنند  
دهيـد، بـه    يـد، سرسـختي نـشان مـي     شناسيد و به اخالص و تعهد آنان ايمـان دار           هاي بسيار گذشته آنان را مي      هاي متمادي و از دوران      سال
فهمند و در اشتباهند و تنها چند نفري كه گرداگرد شما حلقه     كنند و يا نمي     ي آنان در مسير مخالف انقالب حركت مي         اي كه انگار همه    گونه
  .انديشند باشند و درست مي اند، دلسوز انقالب مي زده

بينيم كه امروز برخي عناصـر   ليكن مي. ا كنار نزنيد، افراد كاري را حذف نكنيدكنيد كه نيروها ر  ـ شما پيوسته به مسؤوالن گوشزد مي 9
زاده، با اهانت از افرادي كه در باند نيستند، كليد تحويل            اهللا  اند و سعيد آيت    درستكار و متعهد، از بيت شما كنار زده شده و يا منزوي گرديده            

  .گيرد مي

آمدهاي انقالب نوپـا و جنـگ    هايي وجود دارد كه برخي از آن، از پي  كمبوها و كاستي، گفتن ندارد كه در نظام جمهوري اسالمي ـ 10
تجربگي و عدم كارآيي برخي از مسؤوالن به وجود آمـده اسـت و قهـراً بـا                    ناپذير است و برخي نيز به سبب بي         باشد و اجتناب    تحميلي مي 

ايـد،   اي كه شما در پيش گرفته      اما اين شيوه  . توان آن را برطرف ساخت      مه، مي ي طرح و برنا    هاي مشفقانه، همراه با ارائه     تذكرات و راهنمايي  
كـشيد،   گيريد و با بوق و كرنا به رخ مسؤوالن مـي            دهند، به دست مي     كان در نظر شما بزرگ جلوه مي      يها و نزد   هايي را كه اطرافي    كه ضعف 

ي نيست، بلكه از يك سو براي دشمنان اسالم و انقـالب اسـالمي خـوراك                اي سازنده و اصالح    تنها شيوه   حلي ارائه دهيد، نه     بدون آن كه راه   
انـد و    هايي است كه كنار گـود نشـسته         آن  ي    اين شيوه . نمايد  برد و تضعيف مي     كند و از سوي ديگر، نظام را زير سؤال مي           تبليغاتي فراهم مي  

 اين و آن، به ارشاد و راهنمـايي بپردازيـد و ضـمناً، بـه     شما خوب است به جاي حمله به. كنند ي مشكالت كشور را يك روزه حل مي     همه
ي آن نتـوان سـخن        آن بند ج كه دربـاره     . ايد ي عمل موفق بوده     اي در صحنه   دهيد بنگريد تا دريابيد كه تا چه پايه         كارهايي كه خود انجام مي    

اند و ديگر مجالي بـراي       شتن دانشجو از روحاني شده    ي شرمساري و دور دا      ها كه برخي از آنان مايه       گفت و اين نمايندگان شما در دانشگاه      
ما بر اين باوريم كه حضرتعالي اگر بـه زنـدگي و            . دانيم كه راه امام و خط امام را به شما يادآوري كنيم             ما در پايان الزم مي    . شرح آن نيست  
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 درجه دگرگوني پديـد خواهـد آمـد و راه    180ي شما تري داشته باشيد و آن را دريابيد و به كار بنديد، در زندگي سياس          راه امام عنايت بيش   
  .ديگري در پيش خواهيد گرفت

در . له را از بسياري خطرها مصون داشته اسـت  ها معظم ي امام، اين است كه تأثيرناپذيرند و اين ويژگي هاي برجسته و ارزنده    از ويژگي 
تر ياران و دوستان ايشان، نتوانست      ي بيش  جانبه ها، و فشارهاي همه     مها، پيا   بردند، نامه   آن روزگاري كه در نجف اشرف، در غربت به سر مي          

هـاي فراوانـي      ي شهيد محمد نيز تالش      كه در باال اشاره شد، درباره       له را تحت تأثير قرار دهد و به پشتيباني از منافقين وا دارد و چنان                معظم
هايي كـه در محافـل روشـنفكري محبـوبيتي داشـتند و نيـز پيرامـون                   از چهره  ي برخي   اي عليه او بر زبان آورد و نيز درباره         شد تا امام كلمه   

هايي به عمل آمد تا از امام تأييدي بگيرند كه به            اند، بارها تالش   ها، كه متأسفانه امروز نيز در مراكز حساس جا خوش كرده           ها و انجمن    گروه
  .يرناپذيري امام بر همگان ثابت و آشكار گرديدها ناكام ماند و تأث ي آن تالش سبب بيداري و هوشياري امام، همه

ي تحصن و اعتصاب براي نجـات جـان او را    موضع امام عليه مهدي هاشمي در نجف اشرف، كه حتّي به برادران روحاني نجف اجازه   
 سيد حميد روحاني كه در      كند و آقاي    در اين زمينه، آقاي انصاري كه در خدمت حضرتعالي انجام وظيفه مي            (.نداد، آموزنده و پندآميز است    
ما اطمينان داريم كه حضرتعالي با الهام از        .) ي مهدي در نجف را براي شما بازگو كنند          توانند ديدگاه امام درباره     اين نگارش سهيم است، مي    

د، عناصر نابـاب را از  سازي بيت خود برآيي اي در مقام اصالح و پاك توانيد به بهترين شيوه تذكرات و رهنمودهاي حضرت امام بزرگوار، مي   
ايـد و رهنمـود      شما از اصالحات فراوان سـخن گفتـه       . درگاه خود برانيد و نزديكان را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي خود منع كنيد               

ساساً بـه شـما   يعني ا. ها و نزديكان، نتوانستيد به اصالح بيت خود دست بزنيد هاي برخي از اطرافي گاه به سبب جوسازي   ليكن هيچ . ايد داده
  .اند فرصت انديشيدن در اين باره را نداده

پذير ساخته است، بيت و نزديكان شـما و          چه كه شما را آسيب      ليكن آن . صداقت، درستي، و سالمت نفس شما، بر همگان آشكار است         
انـد    را به اشتباهات خطرناكي واداشته     شما است كه متأسفانه ناسالم است و اين منابع خبري ناسالم و برخي نزديكان ناصالح شما               منابع خبر   

گذارند و عناصر ليبرال و منحرف، مانند نهضت آزادي را به شما  و دشمن را به شكل دوست و دوستان را دشمن در برابر شما به نمايش مي
اي  ريز كند و آن را به نگارش نامـه  و وفادر به شما را لبي شما صبر برادران انقالبي ما از اين نگرانيم كه اين روش و شيوه  . سازند  نزديك مي 

گويي به جنابعالي و توضيح حقايق براي امت اسالمي، ناگزير سازد كـه از آن بـه خـدا       هاي گروهي براي پاسخ    سرگشاده و استفاده از رسانه    
  .بريم پناه مي

كستان است و هرگز نخواهيـد توانـست        داريم كه تا منابع خبري و تشكيالت دروني شما اصالح نگردد، اين ره به تر                ما رسماً اعالم مي   
نخواسـته   درستي به پايان ببريد، بلكه ممكن است خـداي          هايي را كه در قبال اسالم و انقالب اسالمي بر دوش داريد، به             وظايف و مسؤوليت  

  .ناپذيري وارد كنيد هاي جبران به خود و اسالم و انقالب، زيان

خـوبي بـه      اند، به  ها و نزديكان بوده    ي اطرافي  برخي علما و مراجع گذشته، كه در محاصره       توانيد با مطالعه در زندگي        اين حقيقت را مي   
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا. لقد كان في قصصهم عبره الولي االلباب: فرمايد دست آوريد كه قرآن مي

  مهدي كروبي ـ مهدي جماراني ـ سيد حميد روحاني

  جماراني، و سيد حميد روحاني ي آقايان مهدي كروبي، امام اسخ به نامهله در پ ي معظم  ـ نامه168ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي مورخـه     پس از سالم و تحيت، نامه     . افاضاتهم  جماراني و سيد حميد روحاني، دامت      اسالم، آقايان مهدي كروبي و امام      حضرات حجج 
  . شما آقايان واصل شد29/11/67
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سبت به اينجانب، ناچارم تأسف عميق خود را ابراز دارم كه چرا سه نفر از بزرگاني كه متصدي امور مهمي                    ضمن تشكر از توجه شما ن     
اطالع باشند  هاي تاريخي انقالب و كشور، اين مقدار از مسائل و واقعيات بي        باشند و مخصوصاً مسؤول و متصدي حفظ ارزش         در كشور مي  

اصطالح اطالعاتي باشد؛ به نحوي كـه در يـك نامـه،     اطالع به سازان مغرض و حدسيات افراد بي ها و نقليات شايعه   كه منشأ قضاوتشان بافته   
  .چندين تهمت و دروغ واضح وجود داشته باشد

ي ما را از      خداوند همه . ها شوم  و تعجب من از اين است كه آقايان انتظار دارند من درك و فهم خود را كنار بگذارم و تسليم جوسازي                    
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. ها و اشتباهات حفظ فرمايد خطاها و لغزش

1/12/67  

  حسينعلي منتظري 

.  

  تعالي بسمه

، فرسـتاده  »امت الباطل بتـرك ذكـره  «ي آقايان نوشته شد، ولي پس از مشورت، از باب             ي فوق در تاريخ فوق، به عنوان جواب نامه          نامه
اند، الزم شـد بـه عنـوان دفـاع از خـود، اجمـاالً                هاي خبري چاپ كرده     اكاذيبي است، در بولتن     خود را كه متضمن    ي نامهچون آقايان   . نشد

  .والسالم علي من اتبع الهدي. فرستاده و نشر شود

   ـ حسينعلي منتظري2/1/1368

له در بولتن مجلس شوراي  ي معظم جوابيهي درج  له به آقاي هاشمي رفسنجاني، رياس وقت مجلس شوراي اسالمي، درباره ي معظم  ـ نامه169ي  پيوست شماره
  اسالمي 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته جناب مستطاب، حجةاالسالم آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجلس شوراي اسالمي دامت

ي بـه اينجانـب در      جماراني و سيد حميد روحـان      ي حجج اسالم، آقايان كروبي و امام        پس از سالم و تحيت، چون از قرار مسموع، نامه         
شـود،    ارسال مـي  هاي خبري، از جمله بولتن مجلس شوراي اسالمي منتشر شده، مقتضي است جنابعالي دستور دهيد جواب آن را كه                     بولتن

  .مطابق قانون مطبوعات، در بولتن مجلس شوراي اسالمي چاپ و منتشر شود

والـسالم علـيكم و   . نمـايم  و كـشور، از خداونـد متعـال مـسألت مـي     توفيق جنابعالي و مجلس شوراي اسالمي را در راه ارتقاي اسالم   
  .رحمةاهللا و بركاته

25/1/68  

  حسينعلي منتظري 

  له   جماراني، و روحاني به معظمي مجدد آقايان كروبي،  ـ نامه170ي  پيوست شماره

دانيم نكات زير را تـذكر        اينجانبان الزم مي  ،  29/11/67ي مدلل و مفصل مورخه        اهللا منتظري به نامه     در رابطه با پاسخ مبهم حضرت آيت      
  :دهيم



  528  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

. اند اي ما را دروغ و تهمت خوانده ي يازده صفحه اهللا منتظري بدون اين كه موارد خاصي را ذكر نمايند، چند مورد از نامه   آيت .1
ل و شـواهد و اسـناد   كردند تا ما دالي   در حالي كه بهتر بود مواردي از نامه را كه به نظرشان تهمت و كذب بوده، مشخص مي                 

 .كرديم خود را براي هر مورد ارائه مي

از طرفـي،   . چه از ذكر مسائل بسيار ديگر هم خـودداري گرديـده بـود              چنان. ي ما به مطالب بسياري اشارت شده بود         در نامه  .2
نمود اگـر   منطقي ميچه بسيار . اند همه مطالب مطروحه در نامه، چند مورد نامشخص را خالف واقع دانسته       ايشان از ميان اين   

فرمودند؛ از جمله پاسخ      له در خصوص موارد ديگر نامه كه به نظر ايشان خالف نبوده، توضيح و پاسخ صحيح ارائه مي                   معظم
همه دفاع از افراد فاسد و جنايتكاري چون سيد مهدي هاشمي و باند تبهكار او چـه تـوجيهي      فرمودند كه در خصوص آن      مي

 .دارند

هـا   آقايان انتظار دارند من درك و فهم خود را كنار بگذارم و تسليم جوسازي         «: اي است بسيار مبهم كه     ملهدر پاسخ ايشان، ج    .3
رساند كه مواضع غلطي كه از سوي ايشان به طور مستمر ابراز شـده و تماميـت                   اين قسمت از پاسخ، اين مسأله را مي       » .شوم

ي نظـام آن موضـع قـاطع را           حضرت امام به خاطر مـصالح عاليـه        نظام را به زير سؤال برده، و از سويي باعث شده است كه            
هاي خاص و خـالف واقـع خـود     اهللا منتظري بوده و ايشان هنوز هم بر صحت تحليل اتخاذ نمايند، درك و فهم شخص آيت  

 تسليم شـرايط    نظرات ايشان مخالف بوده، جوساز يا       اصرار دارند و از طرفي، طرفداران واقعي نظام و يا كساني را كه با نقطه              
 .دانند، كه البته اميدواريم كه چنين نظري نداشته باشند جو مي

انديشي، انتقادي سازنده را نسبت به ايشان عنوان كرده و يـا بـه برخـي از                   هنگامي كه مخلصين از روي دلسوزي و مصلحت        .4
انديش و افرادي    ادي جوساز ساده  ركنند، چرا با آنان به چشم دشمن يا اف          هاي موجود در كار ايشان اشارت مي       عيوب و نقص  

الهويه يا حتّي ضد انقـالب، مطالـب واهـي و     شود؟ و از طرفي، اگر افرادي مجهول اند برخورد مي ها را پر كرده  آن  كه ديگران   
كردند، از سوي ايشان پذيرفته شده و حتّـي ايـشان بـه عنـوان                 ها و مسؤولين دلسوز مطرح مي       اساس را عليه نظام و ارگان       بي
ما بر ايـن    . كردند  هايشان منتشر مي   ها بيان كرده و يا در پيام        ها، مطالب غير صحيح و خالف واقع را در سخنراني           آن  لندگوي  ب

 .جا منتهي كرده است له را به اين ايم كه متأسفانه از نقاط ضعف بسيار مهمي بوده است كه كار معظم نكته بارها تأكيد داشته

ه در صدد پاسخ برآمده بودند، از روي خيرخواهي و با صراحت، به انتقادات دلسوزانه و مـستدل، پاسـخي               در خاتمه، بهتر بود ايشان ك     
گويي پرداخته، ضمن ذكر ايـن كـه         ي سلف، با برخوردي جوسازانه، تنها به كلي         فرمودند؛ نه اين كه به همان شيوه        مشخص و مدلل ارائه مي    

له   ي معظم  به هر حال، ما نيز تأسف عميق خود را از برخورد مجهوالنه           . ها بر ابهامات بيافزايند   ي ما مجهول يا تهمت بوده، تن        مواردي از نامه  
  .داريم ي مندرج در اين نامه را ابراز مي با انتقادات دلسوزانه

  مهدي كروبي ـ مهدي جماراني ـ سيد حميد روحاني

  كروبي، جماراني، و روحانيي آقايان  ي آقاي سعيد منتظري به نامه  ـ جوابيه171ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاتهم جماراني، شيخ مهدي كروبي، و سيد حميد روحاني، دامت اسالم آقايان امام خدمت حضرات محترم، حجج

مشاهده شـد    گرديد، مسائلي    جها در   شما كه اخيراً در بعضي از بولتن       29/11/67ي مورخ     پس از تحيت و سالم، نظر به اين كه در نامه          
ضروري ديدم جهـت آگـاهي شـما سـروران و كـساني كـه احيانـاً آن نامـه را                     . شود  كه برخي از موارد آن، مستقيماً به اين حقير مربوط مي          

چنينـي را نداشـته و        هـاي ايـن    پراكني هاي موجود جامعه و نامه     اند، توضيحاتي را معروض دارم و البته هرگز قصد دامن زدن به تنش             خوانده
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از باب اين كه بعضاً مطالب نوشته شده با استناد به نقليات افراد ناآگاه و احياناً مغرض مطرح شده است، جهت روشن شدن ابهامات و                 فقط  
باشد، اقدام به نوشتن اين نامه نمودم و سعي خواهم كـرد توضـيحاتم                از باب اين كه دفاع از خود، حق طبيعي و شرعي هر فرد مسلمان مي              

الزم بـه ذكـر اسـت    . (هـا خـواهم پرداخـت    آن ط به اينجانب را هم در بر گيرد و در حـد وسـع و اطالعـات موجـودم، بـه       غير مربو موارد
  .)باشد الذكر مي ي فوق بندي نامه بر اساس بندهاي نامه تقسيم

مهـدي هاشـمي بـه    ي حضرت امام و برخي از مـسؤوالن و دوسـتان، سـيد     رغم هشدارها و تذكرات خيرخواهانه علي «: ايد  ـ نوشته 1
اهللا منتظري نبوده و دوران  هاي بدوي بعد از انقالب او، از طرف حضرت آيت الزم به ذكر است مسؤوليت» .ها گماشته شد  مسؤوليت نهضت 

هـا، بـا احكـام آقايـان مـسؤولين كـشوري بـوده اسـت و حكـم                     و شروع كار نهضت   ) عضويت در شوراي فرماندهي   (اش با سپاه     همكاري
طور نيست كه با آن كه حـضرت امـام و سـاير مـسؤولين تـذكرات                   ها بعد از طرف ايشان نوشته شده بود و همچنين، اين            مسؤوليت نهضت 

هـا بـوده و    چون تذكرات حضرت امام بعد از مسؤوليت نهضت . ها به او سپرده شده باشد       الزمه را داده باشند، با اين حال مسؤوليت نهضت        
  . اند هايي با او داشته ها، همكاري  در امورات سپاه و همچنين نهضتآقايان مسؤولين محترم كشور هم بعضاً

هـا،   دانند او هرگز عضو بيت و دفتر نبوده و اصالً همين مسؤوليت نهـضت            اوالً همه مي  » .چنين جنايتكاري در ميان بيت بود     «: ايد نوشته
يك شخصيت، صحيح نيست الزاماً از اعضاي بيت آن شـخص           دليلي است كه او در امورات بيت نقشي نداشته و نمايندگان و خويشاوندان              

  .اش روشن و آشكار گشت هاي اين مفسد، پس از دستگيري يند و ثانياً جنايات و خيانتآبه حساب 

آوريـد كـه در آن، تـصريحاً بـا      اهللا منتظري را در آن موقع به ياد نمي در مورد وي و ساير مربوطينش، شايد پيام معروف آيت.  ـ الف 2
جمله او، تأكيدش بر اين بـوده كـه مبـادا     ي زندانيان و من    البته ايشان در مورد همه    . ، خواستار رسيدگي شده بودند    »و لو بلغ ما بلغ    «ي    ملهج

هـاي ايـشان در قـضاياي حـشمت و جريانـات              گيـري   اهللا اثر بگذارد و اين مطلب از موضـع         ناكرده بر احكام   چنيني، خداي   جو و مسائل اين   
اند ايشان درس خود را بـه ايـن جهـت تعطيـل              ها نوشته   مشهود است و اين كه در بعضي از روزنامه        ... هم در قضاياي منافقين و    مربوطه، و   

كردند و    ها زياد مراجعه مي    هاي بازداشتي   بلكه چون خانواده  . نمودند، كذب محض است و ايشان حتّي يك روز هم درس را تعطيل نكردند             
ي قوانين  زي مالقات را تعطيل كردند و اين كه ايشان تأكيدشان هميشه بر برخورد با صبر و حلم در چهارچوبه          مزاحم بودند، ايشان چند رو    

بخشي نيز به نظرات فقهي مربـوط اسـت كـه از حـد              . اسالم بوده است و سفارش به اين كه مبادا جو خاص انسان را از اعتدال خارج كند                
  .باشد حقير خارج مي

ر است، اين كه ايشان اين نظرات را به شكل محرمانه و فقط براي اطالع حضرت امام ارسال كردند و با پخش آن    اما مطلبي كه قابل ذك    
اند و گرچه ايشان مطيع اوامر مقام معظم رهبري بوده و هستند، اما در حد يك مـشاور، حـداقل ايـن حـق را بـه ايـشان                              هرگز موافق نبوده  

، »النصيحة ألئمه المـسلمين «ه شكل محرمانه با استادشان مطرح نمايند و به مقتضاي احاديث وارده، دهيد كه اگر چيزي به نظرشان آمد، ب      مي
  .اند ي هر مسلماني است؛ چه رسد به ايشان كه چهل سال است به پيروزي از حضرت امام شناخته شده وظيفه

، بلكـه گـزارش     »وزيري  دزدي از نخست  « و آن هم نه      جا كه بنده اطالع دارم، سندي بيش نبوده         وزيري، تا آن    ي اسناد نخست    مسأله. ب
ي مشخصي در اختيار شـخص ديگـري قـرار گرفتـه و فكـر                 گرفته و توسط نماينده     اي است كه در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي         بودجه

كه از قالب كلمات پيداسـت،  طور  وزير شدن، همان ي تصميم به نخست مسأله. گونه مورد قضاوت قرار گيرد كنم صحيح نباشد مسأله اين     مي
باشـد و     مزاحي بيش نبوده و الزم به ذكر است فرد مورد بحث كه سند در اختيارش قرار گرفته بود، مورد شناخت حضرت آقاي كروبي مي                       

هـا هـم    امـه گرچه چنين اسنادي سابق بر ايـن، حتّـي در روزن  . گرفته است   ها امكاناتي از طرف ايشان در اختيار او قرار مي           در دوران نهضت  
  .چاپ گشته است

جعل اسنادي كه به اينجانب نسبت داده شده، كذب محض است؛ چه رسد به اعتراف به آن و آن هم در حضور پـدرم كـه در ايـن                             . ج
ام  گنـاهي  ي بي من ادله. ي پذيرش هر نوع عقوبتي خواهم بود       مورد و ديگر موارد مربوطه، حاضر به قسم و در صورت ظهور خالفش، آماده             
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در صـورت   . اند انعكاسي داشـته باشـد      ام كه البد صالح ندانسته      براي برادران اطالعات، مشروحاً توضيح داده      6/2/1366ي مورخ     ا در نامه  ر
اي ارائه خواهم داد كه اظهارات مجرمي كه بـراي فـرار از مجـازات دنيـوي و كـم شـدن جـرمش            كننده شاءاهللا قانع   لزوم، داليل و شواهد ان    

  .گردد، مورد استناد اين و آن قرار نگيرد دنبال شريك جرم ميمذبوحانه به 

ي دو سال قبل، او احضار شد و خودش به تهران رفت و البته تـأخيري دو                   اخفاي سيد هادي، صورت خارجي ندارد و در آن مسأله         . د
ايد و شخص ذكر شـده در نامـه، هرگـز     هولي بحثي از مخفي شدن در كار نبود و در مورد اخفاي ديگراني كه اشاره فرمود           . سه روزه داشت  

  .چنين چيزي نبوده است و راه تحقيق هم باز است

ام و مگـر بنـا     اين مطلب هم واقعيت نداشته است و من تاكنون به دادگاه احـضار نـشده   ـ در مورد احضار اينجانب و ممانعت پدرم، 3
سه سال قبل، بدون اطالع پدرم چند ساعتي در خـدمت آقايـان بـودم و       ي احضار اينجانب از پدرم سؤال شود و مگر نه اين كه               بوده درباره 

  .اين بار هم همين گونه عمل شد

رسـد كـه راديـو و تلويزيـون      گاه كه خبر به شما مي آن«: ايد  ـ در مورد پخش اعترافات مهدي هاشمي، خطاب به پدرم مرقوم فرموده 4
بايد بگويم نه شخص حـضرت  » .كه حتّي با تهديد، از پخش آن جلوگيري كنيدكوشيد  خواهد اعترافات مهدي هاشمي را پخش كند، مي    مي
و دقيقاً يـادم هـست كـه آن روز،          . كس در بيت، اطالعي از اعترافات نداشتيم؛ چه برسد به جلوگيري از پخش آن               اهللا منتظري و نه هيچ      آيت

ار تلويزيون گفته شد مـشروع اعترافـات مهـدي هاشـمي در             استاد گرام، جناب حجةاالسالم هاشمي رفسنجاني خدمت آقا بودند كه در اخب           
: كـه آقـاي هاشـمي گفتنـد       » مطلـب چيـست؟   : پايان اخبار پخش خواهد شد و وقتي به اطالع ايشان رسيد، از آقاي هاشمي سؤال فرمودند               

چه مـورد نظـر آقـا         گونه موارد آن    ينو اصالً در ا   » .كنند  دانم چه شده است كه پخش مي        اعترافاتي بوده، ولي بنا به پخش نبوده است و نمي         «
باشد، كه البد بنا بر اصـول فقهـي، چنـين             ها قبل از محاكمه مي     باشد، عدم صحت بيان جرم قبل از اثبات و كشيده شدن مسائل به رسانه               مي

  .فرمايند نظري را ابراز مي

روزي «: ايـد  نوشته. رسد  غلط از كانال اينان به آقا مياند كه دور آقا را گرفته و اطالعات  ـ در اين قسمت از نامه، شياداني فرض شده 5
الزم به ذكر اسـت اهانـت    » .كنند  هتاكي مي ... باورانند كه مردم تا آن پايه ناراضي هستند كه به مقامات مسؤول كشور و روحانيون                به شما مي  

هاي مخصوصي   خصوص جزوه   ، به ...هاي انقالبي و    هاي ارگان  به مسؤولين و روحانيون توسط برخي از مردم، مطلبي است كه در اكثر بولتن             
هـاي مـردم از بعـضي امـورات، از           ها اشاره و همچنـين انعكـاس نارضـايتي          آن  شود و به      وزيري منتشر مي    كه در اين مورد از طرف نخست      

اهي و حـرف حـساب و چـه بـه         ها، چه به صورت فكـ       جاي روزنامه  تلويزيون، و جاي  ... ي اقتصادي و    بخير راديو گرفته تا برنامه     صبح سالم
هـا و كمبودهـا،      مطرح شده و در اين مورد نظر ايشان اين است كه به نحوي رفتار شـود كـه ناخودآگـاه عامـل نارسـايي                       ... صورت مقاله و  

  .ي آن بيزاري مردم از روحانيت و در نتيجه اسالم شود ناكرده نتيجه روحانيت و بالتبع اسالم قلمداد نشود كه خداي

تـرين تـوهيني روا       تنها العياذباهللا به حضرت امام، بلكه به ساير مقدسات نيـز كوچـك              وهين اعضاي بيت و ساير مربوطين، نه      در مورد ت  
دانند و يكايـك      دارند و بالعكس، جملگي مطيع و مقلد و پيرو رهبر و خدمتگزار انقالبند كه بالنتيجه، مقدساتش را از خود مي                     نداشته و نمي  

ي محترم شـهدا هـستند، چگونـه حاضـرند      ها برادر شهيد و از خانواده آن اللهي كه اكثريت قريب به اتفاق       افرادي حزب  افراد بيت، به عنوان   
ي مـا و خـواهر مـرا و       همه، و بالخصوص شما سه بزرگـوار، خـانواده        . كننده باشند  توهين به امام را بشوند؛ چه رسد به اين كه خود توهين           

خصوص مورد اهانت به عكس حضرت امام، مـورد تأييـد    از انصاف است مطلب مورد اشاره در نامه و به     شناسيد و دور      خودم را خوب مي   
بعد هم، مزين  همه و همه، از ساليان قبل از انقالب تا حال و من           ... منزل خواهرم و خودمان و ساير نزديكان و       . شما عزيزان قرار گرفته باشد    

جاي منزلمان قاب عكس حضرت امام و آن هـم يقينـاً از روي اخـالص و عقيـده،                    ه جاي به عكس مبارك حضرت امام بوده؛ نه يك جا، ك         
جاي بيت و دفتر وجود دارد، توسـط شـخص    هايي كه در جاي   موجود است و اصالً امام در قلب ما جاي دارد و ديگر اين كه تمامي عكس               

رادر بزرگوار، جناب حجةاالسالم حاج احمد آقا فرزند حـضرت          توانيد استفسار فرماييد و در مورد ب        ي من نصب شده كه مي      من و با سليقه   
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اي  ي سـه سـال قبـل، از روي عـصبانيت، لحظـه             دارم كه در دستگيري چند سـاعته        باشد، معروض مي    چه در ذهنم موجود مي      امام، بنا بر آن   
چه نازيباسـت، دامـن      بخشش ايشان و آن    چه يقيني است،    بسا نسبت به ايشان تعرضي صورت گرفته باشد كه آن           جمالتي ابراز داشتم كه چه    

زدن به آن و آن هم با گذشت سه سال از موضوع و در مورد استاد عزيز، جناب حجةاالسالم هاشمي رفسنجاني يقيناً چنين مطلبـي را بنـده          
ولي نـاراحتي مـن از      .  بخشش كنم  ام، اقرار و طلب    چه اشتباه نموده    سروران عزيز، بنده شهامت آن را دارم كه بر آن         . ام هرگز بر زبان نياورده   

تمامي اعمـال و رفتـارم   بسا داراي اشتباهات زياد هستم و مسؤوليت  ادي و چهعمن يك فرد  . شود  مواردي است كه به دروغ نسبت داده مي       
ات مـن و امثـال    لذا خواهش من از شما بزرگواران اين است كه اشتباه         . ساحت پدر بزرگوارم از آن منزه است      . باشد  ي خود من مي    به عهده 

  .زاده و آن هم با عالمت تعجب اهللا مرا از ايشان جدا كنيد و مرا با عنوان سعيد منتظري ياد نماييد، نه آيت

اهللا منتظـري     هاي حضرت آيـت     توان صحبت   نمي. شود  باز در بند ديگر، مطلب به شكلي تنظيم شده كه موجب برداشت بد خواننده مي              
ها و  دانند كه صدر و ذيل صحبت       حضرت امام نسبت داد و اين هم مطلبي است كه كوچك و بزرگ، همه مي              در مورد كاستن از شعار را به        

 شـعار ندهيـد و بـراي اسـالم و      هاي آقا، از دعا و تعريف و تمجيد بر حضرت امام گرفته تا ذكر دائمي اين مطلب كه بـراي مـن طلبـه         نامه
  . ايشان به روشني مشهود است هزار سخنراني لب در اكثر قريب به اتفاق بيش از يكانقالب و رهبر بزرگوارش شعار داده شود و اين مط

گوينـد مطلـب    هكيـان سـخن مـي   ودر برخورد با مسؤوالن و مقامـات قـضايي از عفـو گر   اهللا منتظري   ـ با آن كه اين مطلب كه آيت 6
ي حـضرت امـام، موافقـت وزارت     ها، بنا بـه فرمـوده   آن چه بايد مورد توجه قرار گيرد شرايط عفو است كه يكي از            صحيحي است، ولي آن   
هـا احتمـال      آن  اند كه به نظر      ي آن برادران بوده و طبيعي است مواردي را تأييد نموده            ي توابين به عهده    ي احراز توبه    اطالعات بوده و وظيفه   

ها  آن ولي آن هم در موقع آزادي . ها هم اشتباه شده باشد نآ بسا در مورد معدودي از  ها نبوده است و چه آن در ... بازگشت به دامن منافقين و    
جـا    ذكر اين نكته ضروري است كه در جريان عفو، تا آن          . گرفته و تا درصد مشخصي از آن، روالي طبيعي در بر داشته است              مد نظر قرار مي   

 درصد هم اشتباهي صورت گيرد، اشـكالي نـدارد و           دانم، نظر همه، حتّي حضرت امام اين بوده كه اگر در اين مورد تا حدود پنج                 كه من مي  
اند و هيأت عفو از  دار نشده ت عفو منتخب حضرت امام، بيش از دو سه درصد از آزادشدگان مسألهيأاين در حالي است كه بر اساس آمار ه     

وقت خود ايـشان      گرفت و هيچ     نمي  نبود، عفوي انجام    ي اطالعات در پرونده     طرف حضرت امام منصوب بودند و تا نظر آنان و نظر نماينده           
  .اند كسي را عفو نكرده

هـاي اسـالمي و بـاالخص     دريـغ ايـشان از نهـضت    هاي بي و پشتيباني» مرگ بر آمريكا يادتان نرود«دانيد كه شعار معروف   ـ البد مي 7
طبيعـي اسـت    . باشـد   اهللا منتظري مـي     ز آيت ، از مشخصات بار   »امروز ايران، فردا فلسطين   «فلسطين و اعتقاد عملي و غير قابل انكار به شعار           

تنها تذكري كه داده شده، فرق گذاشـتن        . گاه نظرشان حذف شعار نابودي اسرائيل نبوده است         همه سوابق و لواحق موجوده، هيچ       ايشان با آن  
 باشد، نه يهوديـت، كـه خـودش         ها بايد شعار عليه صهيونيست   . ي يهود هستند   چون در ايران ما هم از فرقه      . ها و يهود بوده    بين صهيونيست 

در اين مـورد، سفارشـات مكـرر ايـشان بـه مـسؤولين جهـت        . يك دين و مذهب است و ديگر اين كه شعارها بايد منطبق با عملكرد باشد              
 شايد بـيش    باشد و    به پشتيباني از قيام مردم فلسطين اشغالي در خور توجه مي            ها و اعالم راهپيمايي    حمايت مادي و معنوي از قيام فلسطيني      
هاي ايـشان مراجعـه      ها و مالقات    براي نمونه، به تمامي سخنراني    . مند باشند   بخش عالقه   هاي رهايي   از هر كس در ايران، به سرنوشت جنبش       

  .نمودند دعا كرده و براي آنان طلب نصرت مي... هاي اسالمي فلسطين، لبنان، اريتره، افغان، و فرماييد كه به نهضت

امـا در  . كرد و از چند و چون قضاياي آن موقع اطـالع دقيـق نـدارم     بنده آن موقع سنم اقتضا نمي،»شهيد جاويد«ي   ـ در مورد مسأله 8
ي ديگري و البته آن هم بر خالف ميل باطني ايـشان بـوده و حتّـي هنـوز نيـز ايـشان احـساس نـاراحتي                             مورد شهيد محمد، مسأله به گونه     

و بر فـرض    . گر شدت اهتمام ايشان به حفظ اصل نظام         مصلحت انقالب و نظام بوده و اين خود نشان         چه كه مطرح بوده،     ولي آن . نمايند  مي
ايد، ايـشان حاضـرند بـدون در نظـر       ذكر نموده3 و  2رغم مسائلي كه در بند        صحت ادعاي شما، اين مطلب خود دليل است بر اين كه علي           

ايـشان  «ها چنين منعكس شده كـه    همچنين در اين نامه و برخي از روزنامه       . ندچيز را فداي مصلحت نظام كن       همه... گرفتن روابط شخصي و   
ها را شـروع كـرد، شـهيد محمـد منتظـري بـوده و                 امان با ليبرال    ي بي  دانيد اولين كسي كه مبارزه      شما خود مي  . »اند ها بوده  تحت تأثير ليبرال  



  532  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

اند و فعالً نيز بر اين نظر خود باقي،  ها مخالف بوده آن ود، با روي كار آمدن اهللا منتظري هم از اول، بنا بر شواهد و مدارك موج    حضرت آيت 
  .و در مواضعشان تغييري حاصل نشده است

ي كليد گـرفتن، از مـواردي اسـت كـه      الزم به ذكر است قضيه» .اند عناصر درستكار و متعهد از بيت شما كنار زده شده«: ايد  ـ نوشته 9
له قصد اخراج و منزوي كردن كسي         وجه معظم   هيچ  ام و همان موقع شديداً مورد عتاب پدرم واقع گشتم و به            ردهاينجانب رأساً چنين كاري ك    

ام، ولي هرگز نه دخالتي داشـته و نـه در    اند و خود اينجانب هم با آن كه بنا بر داليلي نسبت به بعضي از آقايان نظر مساعد نداشته                   را نداشته 
ام و شاهد بر اين مدعا، در طول ده سال انقالب، از اعضاي دفتر به غير از يـك مـورد و آن هـم بنـا بـر        برآمده ام صدد ابراز و تحميل عقيده    

  .مسائلي، كسي كم نشده بوده است

كـنم اخـتالف    فكر مـي . باشد اهللا منتظري مي  ـ اين كه تضعيف نظام كار حرامي است، حرف كامالً صحيح و از معتقدات راسخ آيت 10
ي   تـر مـردم در صـحنه        ان با ديگر مسؤولين در اين است كه طرح فالن مشكل با مردم، آيا باعث تقويت نظـام و حـضور بـيش                      ي ايش  سليقه

ولي به هر حال، بـا مـشخص       . گاه قصد تضعيف در كار نبوده است        اما مطمئناً هيچ  . گردد  عكس، موجب تضعيف آن مي      شود يا به    انقالب مي 
هايي بـوده، ولـي فكـر     در مورد نمايندگان ايشان، گرچه ضعف. دانند  خود را موظف به اطاعت از آن مي      شدن نظر رهبر كبير انقالب، ايشان     

وآمدشـان كـه در       هـا و رفـت      هاي نمايندگان كسي را دليلي بر تضعيف خود وي قرار داد و اما در مورد ليبـرال                 كنم صحيح باشد ضعف     نمي
ها سه چهار بـار       ها، اين   شود در مجموع اين سال       صف كشيده و جاي ما نبود، يادآور مي        ها در بيت     دانشگاه نيز مطرح شده كه اين       سخنراني

اين كه اصـل مالقـات يـك فقيـه بـا            . اند داده  هاي ايشان را نيز تشكيل نمي      تر مالقات نداشته و شايد حتّي نسبت يك ده هزارم مالقات            بيش
اما بنده شخصاً حتّي بـا يـك بـار مالقـات هـم      . ه بايد باشد، در حد من نيستهاي مخالف چگون مخالفين جايز است يا نه، و رفتار با گروه        

ام و ديگر اين كه يقين دارم منظور پدرم از تأكيد بر استفاده از نيروها و به كار                   مخالف بوده و اين روحيه را از زمان شهيد محمد حفظ كرده           
انـد،   ها كنيم و اين چند مرتبه هم كه آنان به مالقات پدرم آمده              آن  قدرت را تسليم    ها نيستند و آن هم به اين شكل كه            ها، قطعاً اين    آن  گرفتن  

  .شده است به منظور شكايت از برخوردهايي بوده كه راجع به آنان و محل حزبشان انجام مي

  برادران و سروران عزيز

طـور نبـوده كـه پـدرم از           اين. اي خود هستم  ه وكاستي ها و كم   گوي ضعف  كنم من در عين حال، خود مسؤول و جواب          باز يادآوري مي  
ها و ايـرادات و احيانـاً اشـتباهات يـك شخـصيت بخواهـد                اگر ضعف . اعمال و سكنات بنده مطلع باشد و آن را مورد به مورد تأييد نمايد             

از آن به خدا پناه     وقت براي انقالب چيزي نخواهد ماند كه          اي جهت تضعيف آن شخصيت و ملكوك ساختن وي گردد، آن           سان وسيله   بدين
  .بريم مي

. انـد  ها نيز بـوده    احياناً افراد ناباب و بعضاً حتّي وابسته به گروهك        هاي متعهد،     دانيد كه فرزندان و بستگان بسياري از شخصيت         خود مي 
ام  ، افتخـار آن را داشـته      )نمدا  ارزش مي    هيچ و بي   هاي امثال محمد     در مقابل فعاليت   گرچه از ذكر اين نكات شرم دارم و آن را         (اما اين حقير    

كه قبل از پيروزي انقالب اسالمي، در حد توان و وسع خودم، در خدمت انقالب و رهبر بزرگوار آن باشم و با آن كه آن موقع همچون اآلن       
ها  رغم تنهايي  و عليهاي پدر و برادرم وضع زندگي ما را مختل كرده بود و با اين حال اي بيش نبودم و تبعيد و زندان و زجر و شكنجه        بچه

مـان بـود، در      آباد اسباب دلگرمي    هاي امت مخلص و مقلد امام و مردم متدين نجف          ها و دلگرمي   ها و با آن كه فقط و فقط محبت         كسي  و بي 
و سـعي  ام  ها شريك ديـده  آن كردم و پس از انقالب نيز خود را در غم و رنج    هاي مختلف مبارزات ضد شاهنشاهي انجام وظيفه مي        صورت
همچنين در كنار برادر شهيدم، در شرايطي كه همه به او پشت كرده بودند و او                . ، نقشي هرچند كوچك ايفا نمايم       ام با حضور در جبهه     كرده

 ي مبـارك حـضرت امـام، متحمـل         داد، حضور داشتم و همان موقع بود كه ايشان، بنا به فرمـوده              ها ادامه مي    يكه و تنها به مبارزه عليه ليبرال      
ها و خط سازش، نخواهند  ام را همچنان حفظ كرده و هرگز ليبرال ي انقالبي هاي روحي از قبل بدخواهان بود و طبيعي است كه كينه         شكنجه

اي در من پيدا نمايند و در مورد منافقين هم طبيعي است كه حقير با آنان نفرت ديرينه داشـته باشـم، بـه شـكلي كـه هنگـام                               توانست رخنه 
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ها و تقاص خون برادرم سـهيم باشـم، بـه     آن كن كردن  د، با آن كه در جنوب بودم، براي اين كه حداقل به سهم خود در ريشه      عمليات مرصا 
  .ي سياسي هم نقشي نداشته و ندارم السابق، در هيچ مسأله ديگر مطلب اين كه اآلن نيز كمافي. غرب كشور رفتم

لـه گرديـده،      ناكرده وجودم باعـث نـاراحتي معظـم        لذا اگر بدانم خداي   . دانم   مي اهللا من خود را مقلد و مطيع و مريد حضرت امام حفظه          
دانم و طبيعـي    پروردگار ميهاي بودن خود را در اين مكان حرام، و نبودنم را طاعت و عبادتي بزرگ و مقبول درگا     خداي شاهد است لحظه   

  .گردان نخواهم بود است هرگز از چنين امري روي

گرچـه  . نوشـتيد   نظر از دقت در محتواي نامه، آن را با لحن ديگري مـي              ن حقير از شما بزرگواران اين بود كه صرف        در ضمن، انتظار اي   
اما نظر بـه پيونـدي كـه        . جمله آبروي خود مايه گذارند     چيز و من    اهللا منتظري جهت دوام و بقاي انقالب، حاضرند از همه           حضرت امام آيت  

هايشان با انقالب و شخص حضرت امام دارند و نقش معروفي كه ايـشان جهـت تثبيـت      و مجاهدتايشان به لحاظ سوابق خاص مبارزاتي     
  .ناكرده، به اصل نظام و انقالب لطمه وارد آورد گونه برخوردها، خداي شود اين اند، موجب مي فداه داشته مرجعيت حضرت امام روحي

قير نسبت به كسي سر زده است، بزرگوارانه مـرا ببخـشند كـه بعيـد نيـست                  اي از اين ح    احترامي  در خاتمه تقاضامندم كه اگر احياناً بي      
گرديد، در تحريك اينجانب تـأثير كـرده باشـد و             شد و در جامعه پخش مي       برخي از افتراهايي كه از طرف افراد مغرض به اينجانب زده مي           

  .مطلبي بر زبان رانده باشم

  . و مستضعفين از خداي بزرگ خواهان و خواستارمتوفيق روزافزون شما را در خدمت به اسالم و مسلمين

  المبارك  ـ نوزدهم رمضان1368 ارديبهشت 6

  سعيد منتظري 

   منتسب به امام خميني 1/6/68ي مورخه   ـ نامه172ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  جناب آقاي منتظري 

ايد  ي اخيرتان نوشته    شما در نامه  . ا مردم روزي در جريان امر قرار گيرند       نويسم ت   اي برايتان مي    چند كلمه  با دلي پرخون و قلبي شكسته،     
جا كه روشن شده است كه شما اين  از آن. كنم گيرم و مسائلي را گوشزد مي  خدا را در نظر مي    . دانم  كه نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم مي         

سـپاريد، صـالحيت و       هـا بـه منـافقين مـي         آن  ها و از كانـال        دست ليبرال كشور و انقالب اسالمي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به              
هـا و   هايتان نشان داديد كه معتقديد ليبرال گيري ها و موضع ها و صحبت شما در اكثر نامه. ايد ي نظام را از دست داده مشروعيت رهبري آينده  

. ديـدم  ها نمـي  آن اي براي جواب به  ي منافقين بود كه من فايده شده تهگفتيد ديك به قدري مطالبي كه مي. منافقين بايد بر كشور حكومت كنند 
ي شما از منافقين، تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم و انقالب محكوم بـه اعـدام شـده بودنـد را                          مثالً در همين دفاعيه   

ي مهـدي هاشـمي       در مـسأله  . ايـد  اي به استكبار كرده    خدمت ارزنده بينيد كه چه      منافقين از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و مي            
داديـد كـه او را        دانستيد و با اين كه برايتان ثابت شده بود كه او قاتل است، مرتب پيغام مـي                  تر مي  ي متدينين، متدين    قاتل، شما او را از همه     

شـما از ايـن پـس وكيـل مـن           . ها را نـدارم     آن   كردن تمامي    ي مهدي هاشمي كه بسيار است و من حال بازگو           از قضاياي مثل قضيه   . نكشيد
بحمـداهللا از   . آورند، بگوييد به قم، منزل آقاي پسنديده، و يا در تهران به جماران مراجعـه كننـد                  باشيد و به طالبي كه پول براي شما مي          نمي

داننـد و شـما    كه مـسلماً منـافقين صـالح نمـي    (دانيد  ياگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود م. ي مالي هم نداريد     اين پس شما مسأله   
هـا، بـا اتكـا بـه      مهـري  اي گداخته از آتـش بـي   ، با دلي شكسته و سينه)كند تر مي شويد كه آخرتتان را خراب مشغول به نوشتن چيزهايي مي  

  .ديگر خود دانيد. كنم خداوند متعال، به شما كه حاصل عمر من بوديد، چند نصيحت مي
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 .ها نريزد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرالسعي كنيد  .1

شايد خدا از سر تقـصيرات شـما        . شويد، در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد        لوح هستيد و سريعاً تحريك مي      جا كه ساده    از آن  .2
 .بگذرد

 .يد منافقين هرچه اسرار مملكت است را به راديوهاي بيگانه دهندديگر نه براي من نامه بنويسيد، و نه اجازه ده .3

رسد، ضربات سنگيني بر اسالم و انقالب  هاي گروهي به مردم مي ي شما از رسانه هاي منافقين كه به وسيله     ها و سخنراني    نامه .4
بـراي  .  اسالم و انقالب گرديـد     هاي پاك شهداي    الفدا و خون   له نام امام زمان روحي   زد و موجب خيانتي بزرگ به سربازان گم       

 .اين كه در قعر جهنم نسوزيد، خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند

دانستم كه مدير و مدبر نبوديـد، ولـي شخـصي             لوح مي  وقت شما را ساده     ولي در آن  . هللا قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم         او
دانيـد كـه    گونه كارهايتان را ادامه دهيد، مسلماً تكليف ديگري دارم و مي       هاي علميه بوديد و اگر اين       راي حوزه كرده كه مفيد ب     بوديد تحصيل 

واهللا قـسم مـن   . دانـستم  وزيري بازرگان مخالف بودم، ولي او را هم آدم خوبي مي واهللا قسم من با نخست. كنم از تكليف خود سرپيچي نمي 
سخني از سر درد و رنج و با دلي شكـسته و پـر از غـم و    . دم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم   صدر ندا   جمهوري بني   رأي به رياست  

من با . پوشي نكنم ام كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض آن نيستم، هرگز چشم             من با خداي خود عهد كرده     . اندوه با مردم عزيزمان دارم    
اگر تمام جهان عليه من قيام كنند، دست از حـق و حقيقـت              . رضاي مردم و دوستان مقدم دارم     ام كه رضاي او را بر        خداي خود پيمان بسته   

من بعد از خدا بـا مـردم خـوب و    . ي شرعي خود عمل كنم من تنها بايد به وظيفه. افتد ندارم چه اتفاق مي    من كار به تاريخ و آن     . دارم  برنمي
. تاريخ اسالم پر است از خيانت بزرگانش به اسـالم         . ها در ميان گذارم     آن   مناسبش، با    ام كه واقعيات را در موقع      شريف و نجيب، پيمان بسته    
از خـدا  . كننـد، نگردنـد   شده كه اين روزها راديوهاي بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش مـي  هاي ديكته سعي كنند تحت تأثير دروغ  

رمايد و او را بخشيده و از دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران، صبر و تحمل عطا ف       مي
  .والسالم. هرچه هست اوست. از خود كه چيزي نداريم. ما همه راضي هستيم به رضايت او. نچشد

  اهللا الموسوي الخميني   ـ روح6/1/68شنبه  يك

   منتسب به ايشان6/1ي مورخه  ، پس از نامه7/1/68 له به امام خميني، مورخه ي معظم  ـ نامه173ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

هاي حضرتعالي، بـه عـرض       ضمن تشكر از ارشادات و راهنمايي     .  واصل شد  6/1/68ي مورخه    ي شريفه   مرقومه پس از سالم و تحيت،    
ي مراحل، همچون سربازي فداكار و ازخودگذشته و مطيع در كنار حـضرتعالي و در                 ز آغاز مبارزه تاكنون، در همه     طور كه ا    همان: رساند  مي

زيرا بقا و ثبات نظام اسالمي، مرهون       . دانم  ام، اينك نيز خود را ملزم به اطاعت و اجراي دستورات حضرتعالي مي              همسير اسالم و انقالب بود    
ي رهبري و ارشادات حـضرتعالي       كس قابل شك نيست كه اين انقالب عظيم، تاكنون در سايه            براي هيچ . تاطاعت از مقام معظم رهبري اس     

هاي عزيـز مـا، و از         از خطرات مهمي گذشته و دشمنان زيادي همچون منافقين كوردل كه دستشان به خون هزاران نفر از مردم و شخصيت                   
فكـر را رسـوا و از صـحنه        هـاي كـج    مĤب كار و ليبرال   لف و ضد انقالب و سازش     هاي مخا   جمله فرزند عزيز من، آغشته است و ساير جناح        

ي اين روسياهان كوردل بـه انقـالب و كـشور و ملـت عزيـز و فـداكار مـا،                      آيا جنايات هولناك و ضربات ناجوانمردانه     . خارج نموده است  
ها، به نام اينجانب  پراكني ها و نشر اكاذيب و شايعه  جوسازيكنند با شدني است؟ و اگر بلندگوهاي آنان و راديوهاي بيگانه خيال مي       فراموش

  .توانند به اهداف شوم خود برسند و در همبستگي ملت ما رخنه كنند، سخت در اشتباهند مي
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ر مقام رهبري، خود من از اول جداً مخالف بودم و با توجـه بـه مـشكالت زيـاد و سـنگيني بـا       و راجع به تعيين اينجانب به عنوان قائم   
مسؤوليت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم كه تعيين اينجانب به مصلحت نبوده است و اكنون نيز عدم آمادگي خود را صـريحاً اعـالم    

ي اسالم و انقالب و كشور را قاطعانه در نظر بگيرند و             كنم به مجلس خبرگان دستور دهيد مصلحت آينده         كنم و از حضرتعالي تقاضا مي       مي
هاي علمي و خـدمت بـه اسـالم و     ي علميه به تدريس و فعاليت     ي كوچك و حقير در حوزه       رماييد همچون گذشته، يك طلبه    به من اجازه ف   

ي طبيعت انسان است رخ داده      هايي كه الزمه   ي حضرتعالي اشتغال داشته باشم و اگر اشتباهات و ضعف          ي رهبري حكيمانه   انقالب زير سايه  
  .ضرتعالي مرتفع گرددهاي ح شاءاهللا با رهبري باشد، ان

ي  كنم مبادا در مورد تصميم مقام معظم رهبري و خبرگان محتـرم، بـه بهانـه                 مند تقاضا مي    ي برادران و خواهران عزيز و عالقه        و از همه  
و انقالب  زيرا مقام معظم رهبري و خبرگان، جز خير و مصلحت اسالم            . اي بر زبان جاري نمايند     حمايت از من كاري انجام دهند و يا كلمه        

والـسالم  . مند، و از دعاي خير فراموش نفرماييد       ي خود بهره   هاي ارزنده  اميد است اين شاگرد مخلص را هميشه از راهنمايي        . خواهند  را نمي 
  .عليكم و رحمةاهللا و بركاته

   ـ حسينعلي منتظري 7/1/68

  العظمي منتظري  اهللا  آيت7/1/68خه ي مور  امام خميني در جواب نامه8/1/68ي مورخه  نامه ـ 174ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ايد، رهبري نظام جمهوري اسالمي كار مشكل و مسؤوليت سنگين و خطيري             طور كه نوشته     همان .با سالم و آرزوي موفقيت براي شما      
اب شما مخالف بوديم و در ايـن زمينـه،          خواهد و به همين جهت هم شما و هم من، از ابتدا با انتخ               است كه تحملي بيش از طاقت شما مي       

از ايـن  . ها دخالت كـنم  آن ي قانوني    خواستم در محدوه    ولي خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمي          . كرديم  هر دو مثل هم فكر مي     
داننـد كـه شـما     همه مي. نمايم يايد، پس از قبول صميمانه از شما، تشكر م مقامي رهبري اعالم كرده    كه عدم آمادگي خود را براي پست قائم       

كنم كه بيـت خـود    براي اين كه اشتباهات گذشته تكرار نگردد، به شما نصيحت مي. مندم ايد و من به شما شديداً عالقه       حاصل عمر من بوده   
زننـد، جـداً       جـا مـي    وآمد مخالفين نظام، كه به اسم عالقه به سـالم و جمهـوري اسـالمي خـود را                   را از افراد ناصالح پاك نماييد و از رفت        

بينم كه شما فقيهي باشيد       من صالح شما و انقالب را در اين مي        . ي مهدي هاشمي هم به شما دادم        من اين تذكر را در قضيه     . جلوگيري كنيد 
هاي  ند و حيله  شناس  مردم ما شما را خوب مي     . هاي راديوهاي بيگانه متأثر نباشيد     از پخش دروغ  . كه نظام و مردم از نظرات شما استفاده كنند        

ي  طـالب عزيـز، ائمـه     . دهنـد   ي خود را به اسالم نـشان مـي         اند كه با نسبت هر چيزي به مقامات ايران، كينه           هم خوب درك كرده    ار دشمن
ي ساده را روشن كننـد كـه در اسـالم، مـصلحت نظـام از                ها و راديو تلويزيون، بايد براي مردم اين قضيه          محترم جمعه و جماعات، روزنامه    

شـاءاهللا بـا درس و بحـث خـود، حـوزه و نظـام را گرمـي                    جنابعـالي ان  . ائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشـيم              مس
  .والسالم عليكم. بخشيد مي

8/1/68  

  اهللا الموسوي الخميني  روح

دراسات في «سال شناخته شدن كتاب  له، به خاطر كتاب به معظمجمهوري وقت  اي رياست اهداي لوح تقدير توسط حجةاالسالم آقاي خامنه ـ 175ي  پيوست شماره
  23/11/67، مورخه »والية الفقيه و فقه الدوله االسالميه

  تعالي بسمه
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  العالي العظمي منتظري مدظله اهللا حضرت آيت

ان و روشـنفكران و  ي عالمـ  كـه اجابـت تكليـف الهـي همـه     ) تأليف(تالش موفق شما در فراهم آوردن كتاب دراسات في والية الفقيه     
اي كه آيين آن اسالم اسـت و آهنـگ عمـومي آن انقـالب، و                  در جامعه . ي انقالبي ماست، بر شما و بر مردم ما مبارك باد            نويسندگان جامعه 

 بـه   العالي، شايسته است اگر تالش فرهنگي در جايگاه بلند خود قرار گيرد و              رهبر آن فقيه و حاكم عارفي چون حضرت امام خميني مدظله          
  .كنم ايد، قدرداني مي من به نام ملت ايران، از شما به خاطر سهمي كه در اين واجب بزرگ پذيرفته. آن ارج و بهاي الزم داده شود

  اي  سيد علي خامنه

  جمهوري اسالمي ايران رئيس

سال  له، به خاطر كتاب  فرهنگ و ارشاد وقت، به معظمسال جمهوري اسالمي توسط آقاي خاتمي، وزير ي كتاب  ـ اهداي لوح تقدير و جايزه176ي  پيوست شماره
  » دراسات في والية الفقيه و فقه الدوله االسالميه«شناخته شدن كتاب 

  تعالي بسمه

  اهللا منتظري  حضور محترم حضرت آيت

ـ              بسيار خوشوقتم از اين كه كوشش ارزنده       ه االسـالميه كـه خـدمتي       ي جنابعالي را در تأليف كتاب دراسات في والية الفقيه و فقه الدول
، 67ي سـال   انتخاب اين كتـاب بـه عنـوان يكـي از كتـب برگزيـده       . ي اسالمي ايران است، تبريك بگويم       بزرگ به معارف و فرهنگ جامعه     

د دريغ خو اينجانب سپاس بي. اند گر تقدير جمهوري اسالمي ايران از آثار ارجمندي است كه در جهت تعالي فرهنگ كشور فراهم آمده نشان
ي تقـدير وزارت فرهنـگ و       را همراه با آرزوي توفيق شما در خدمت به اسالم و انقالب اسالمي ابراز داشته، به رسم هديه و يادبود، لوحـه                     

  .دارم را تقديمتان مي) 67ي مخصوص كتاب سال  جايزه(ي بهار آزادي   سكه14ارشاد اسالمي و 

  سيد محمد خاتمي

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

  جهت كتاب سال» دراسات في والية الفقيه و فقه الدوله االسالميه«اهللا صانعي در مورد انتخاب كتاب  ي آيت  ـ نوشته177ي   شمارهپيوست

  تعالي بسمه

ايـن  . قدر فقه شيعه، از جايگاهي بلند و اهميتي فراوان برخوردار است           ، در راستاي آثار گران    »دراسات في والية الفقيه   «مند   كتاب ارزش 
انگيز به كار گرفته شده       ي شگفت  ي استنباط، روش تحقيق، و حوصله        به شيوه   هاي علميه   خيزي را ماننده است كه اگر حوزه       ر، درياي موج  اث

چـه اينـك بـه        آن. تر را در تفقه و اجتهاد به وجود خواهد آورد          در آن توجه كنند و سرمشق قرار دهند، قطعاً راهي نيكوتر و تحولي مطلوب             
ي اظهار نظر براي وزارت ارشاد جمهوري اسالمي به خـاطر انتخـاب كتـاب                 ار نظر در كيفيت كتاب خواهيم نوشت، در محدوده        عنوان اظه 

ها و امتيـازات كتـاب،    برخي از برجستگي. طلبد قدر، فرصتي ديگر مي ي گران ي اين مجموعه  مطرح شده، وگرنه ارزيابي گسترده1366سال  
  : به قرار ذيل است

  :ي بودن بحث ـ ابتكار1

ي  هايي در متون فقهي كهن نيز دارد، امـا بـه عنـوان بخـش مـستقل و مفـصل، از سـابقه                        گو اين كه نشانه    فقيه،  مسائل مربوط به واليت   
بحـث و   . فقيه و چگونگي آن بوده است       ي اثبات واليت    هاي اخير مطرح شده، در محدوده       چه نيز در اين قرن      طوالني برخوردار نيست و آن    
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فقيه با روش كـامالً نـوين و ابتكـاري، تعيـين              فقيه، با اين گسترش و تحليل مسائل مختلف مربوط به حكومت، اثبات واليت              واليتبررسي  
تنها در متون فقهي شيعه، بلكه به اين گستردگي و عمق در فقه  ي نظام، و وظايف حكومت، نه دهنده ضرورت حكومت و ارزيابي ابعاد شكل    

  .بقه بوده استسا كلي بي عامه نيز به

  : ـ شمول و گستردگي2

بلكـه  . در اين اثر، مؤلف معظم به عرضه و تحليل روايات و فتاواي شيعه اكتفا نكرده است   . اين ويژه از امتيازات واالي اين كتاب است       
عامـه و روايـات منقولـه از    دقت بررسي كرده و به اجتهاد و استنباط پرداخته است و روشن است كه فتـاواي                 روايات و اقوال عامه را نيز به      

السالم به عصر صاحبان مذاهب اربعه، در فهم روايات ما و اجتهاد در مسائل فقهي سهم    طريق آنان، به جهت احتفاف عصر معصومين عليهم       
  .سزايي خواهد داشت به

  :يابي همراه با تتبع وسيع  ـ تحقيق عميق و ريشه3

آثار عالمـان،  . ي آن با برخي آثار فقهي، به دور از انصاف است    كه بايد گفت مقايسه    چنان برجسته ساخته است     اين ويژگي، كتاب را آن    
  .انديشي يابي و عميق معموالً يا از تتبع گسترده خالي است و يا از انديشه

) 1/593614ج(ده دليـل    » لزوم حكومت اسالمي  «المثل براي     كه في (ي بحث    قدر، از منابع و ادله      تتبع وسيع مؤلف بزرگوار و فقيه عالي      
 دليـل اقامـه   11و براي وجوب مبارزه با حكومـت طـاغوت   ) 1/493511ج( دليل 26» انعقاد واليت به انتخاب است «و براي تبيين و تثبيت      

ي روشن دارد و در      ، جلوه »تعزيرات«،  »زندان«،  »احتكار«هايي مثل     كه در بحث  (يابي وي از مسائل فقهي       ، چون با تعمق و ريشه     )كرده است 
سره بهره برده    اهللا العظمي بروجردي قدس     هايي است كه در مسير اجتهاد از استادش مرحوم آيت          مايه دست) دقت توان يافت   اسر كتاب به  سر

كتـابش يـادآور روش     . فداه سود جـسته اسـت      است و در تعمق در كتاب و سنت و جداسازي مسائل شرعي از غير آن، از امام امت روحي                  
  .ي عالي اجتهاد شيعه است  اعظم، و باألخره شيوههاي شيخ و تعمق» جواهر«

فقيه و خارج كردن آن از بحث جنبـي، در مثـل              نمودن بحث واليت  » مبسوط«را در   » وسائل شيعه «چنان    له آن   خالصه آن كه كالم معظم    
ي  ها، شيوه اخته و در راه پيراستن بحثس» مهذب«السالم به كار گرفته و ابعاد مسأله را         بيت عليهم   علوم اهل » بحار«و با دقت در     » بيع«كتاب  

  .را جامع الشتاتي وافي» من ال يحضره الفقيه«و و رهروان فقه حتّي » استبصار«و اهل » كافي«را پيشه كرده كه فقيهان را » تنقيح«و » تهذيب«

سازي مسائل از هيچ »مستند«ده و در   استخراج كر » جواهرها«و  » ها لمعه«،  »مسالك«و طر   » مدارك«الوسيله، جمع   قدر با تحرير    فقيه عالي 
چنـان  » معتبـر «ي  فقيه، با بيان مختصر و نافع و ادله ي واليت دين را در مسأله» شرايع«لذا . روايي و عقالني چشم نپوشيده است » مستمسك«

االحكام »نهايه« و »البيان زبده«السالم  مبيت عليه و آثار اهل» فقه قرآن«به » ارشاد اذهان«و براي » مفتاح كرامت«ها  تعليم فرموده كه براي حوزه  
همـه تـالش و كوشـش را از آن            فداه را طوالني، و اين     ها، يعني امام امت روحي     ها و تأليف    خداوند عمر منشأ و منبع اين سبك بحث       . است

نظام جمهوري اسـالمي را توفيـق   اندركاران  دستي  همهبزرگوار پذيرا باشد و شهيد باتقوا و فضيلتش را با شهداي كربال محشور گرداند و         
  .بمنه و فضله. ي قم را از حوادث ناگوار مصون بدارد ي علميه  و مخصوصاً حوزه هاي علميه خدمت به نظام اسالمي عنايت كند و حوزه

   ـ يوسف صانعي4/11/67

  وب اطاعت از امام خميني آباد مبني بر ضرورت حفظ آرامش و وج له به مردم شهيدپرور نجف  ـ پيام معظم178ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  توفيقاتهم آباد دامت برادران و خواهران شهرستان شهيدپرور نجف
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در صورتي كه   . اي انجام شده   آباد، تحركاتي رخ داده و كارهاي ناشايسته        پس از سالم، شنيده شد به عنوان حمايت از اينجانب در نجف           
هـا   اي بر زبـان    ان و خواهران تقاضا كردم در مورد تصميم مقام معظم رهبري نبايد كاري انجام داد و يا كلمه                 ي برادر   من در پيام خود از همه     

ممكن است عناصري بخواهند جو را آلوده نموده . مواظب باشيد. زيرا اطاعت از مقام معظم رهبري بر همه الزم و واجب است       . جاري شود 
شـود جلـوي ايـن     از مؤمنين محتـرم تقاضـا مـي   . ام ه سهم خود، از اين قبيل حركات جداً ناراضيمن ب. و نظام اسالمي ما را تضعيف نمايند   

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. دار نمايند آباد را لكه عناصر را گرفته و نگذارند محيط سالم نجف

   ـ حسينعلي منتظري 15/1/68

  23/2/68مورخه . مقامي رهبري منتهي شد خارج فقه، در ارتباط با حوادثي كه به كنار رفتن ايشان از قائمله در آغاز درس  هاي معظم صحبت ـ 179ي  پيوست شماره

  .اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. السالم عليكم جميعاً و رحمة اهللا و بركاته

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

شاءاهللا تبليغـات آقايـان       ان. ها تشريف بردند    يغات به بالد و جبهه    باألخره حدود پنجاه روز فاصله شده و آقايان ماه رمضان، به عنون تبل            
در اين فاصله، مسائلي اتفاق افتاد كه اگر بخواهيم وقـت آقايـان را راجـع بـه ايـن                    . مؤثر واقع شده، اعمالتان هم مورد قبول خدا قرار بگيرد         

 اين است كه به همان درس و بحثمان بپـردازيم و مخـصوصاً              تر  مسائل زياد بگيريم، بسا مصلحت نباشد و اصالً مصلحت من و آقايان بيش            
فقيـه جـزء      فقيه، كه تقريباً تحكيم نظام اسالمي است از نظر عملي، كه همه باورشـان بيايـد كـه واليـت                     اين بحثي كه ما داريم، بحث واليت      

شاءاهللا  ان.  شدهكارسه چهار سال روي اين معنا    ي مهمي است و الحمدهللا اين         اين خيلي مسأله  . ي اسالم است، جزء بافت اسالم است        برنامه
اي وقت آقايان  لذا چند دقيقه . ها باشد  ولي ممكن است ابهاماتي در ذهن     . خواستم بگذرم   بنابراين من اصالً مي   . كنند  آقايان هم بعد تعقيب مي    

خيلي به صالح نيست و ما نبايستي كه وقتمان را          گرچه تعقيب مسائل جزئي     . ها بيرون برود   گيرم، براي اين كه بعضي ابهامات از ذهن         را مي 
اي كه در ذهن آقايان باشد، ايـن      كنم و نكته    اما در عين حال، از باب ضرورت، يك نكاتي هست كه ذكر مي            . صرف يك مسائل جزئي بكنيم    

 القـاي اخـتالف و بـراي ايجـاد          هاي مختلفي باشد براي    ممكن است راه  . وحدت كلمه را بايد حفظ كرد     . كه اساس اسالم را بايد حفظ كنيم      
ام، اجمالش را براي آقايان بخوانم، خـالي         حاال من چيزهايي نوشته   .  اصل كلي  ناي. ها را بايد جلويش را بگيريم       ها كه اين   ها و دشمني   بدبيني

  .تر است از اشكال

اي   جنگ تحميلـي داشـتند، مـن يـك نامـه          در ايام عيد راجع به مهاجرين       ) مدظله( فروردين، بعد از پيامي كه حضرت امام         4در تاريخ   
  :خوانم خدمت ايشان نوشتم كه اول عين آن نامه را كه خدمت ايشان نوشتم، براي شما آقايان مي

  ]]164ي  پيوست شمارهرجوع كنيد به [[

  :خوانم هايي را براي شما مي ي ديگري نيز بعد از عيد فطر نوشتم كه قسمت نامه

ي  كـردم و در همـه   كه رهبري حضرتعالي شروع شد، صادقانه همچون سربازي فداكار، انجام وظيفه مـي  ـ من از همان اول مبارزات  1
و اآلن نيـز    . ي اعمـال، خداسـت     دهنـده  بر كسي هم منت ندارم كـه پـاداش        . ها، خود و خانواده و فرزندانم استقامت كرديم        مراحل و سختي  

ام و از مـسير انقـالب جـدا        نشيني نكـرده     من عجين است و يك قدم هم عقب        اهداف انقالب و پياده شدن اسالم اصيل با گوشت و پوست          
، براي رفع مسؤوليت در مقابل مراجعات و توقعات         »من در كنار  «گفتم    ها مي   و اگر در ضمن صحبت    . نيستم؛ منتها به قدر شرايط و امكانات      

شود من مخالف نظـامي باشـم         چطور مي . دانستم  حق مي  جعين را ذي  ها نبودم و بسا بعضي از مرا        آن  و انتظارات زيادي بود كه قادر بر انجام         
  ام؟ هاي علمي آن را محكم كرده فقيه در حوزه، به نظر خودم پايه كه چهار سال است با تدريس واليت
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نوشتم و به طور مقام رهبري، از همان ابتدا بر خالف نظر و ميل من بود و به مجلس خبرگان هم همان اول   ـ تعيين من به عنوان قائم2
بـه اسـتاندار   ) ع(ي حـضرت اميـر      در نامه . ي شرعي ايجاب كند     كلي، من شخصاً به پست و مقام عالقه نداشتم و ندارم، مگر اين كه وظيفه              

 از تحمل   المقدور  و قهراً انسان عاقل حتّي    ) 5ي    البالغه، نامه   نهج(» إن عملك ليس لك بطمعه و لكنه في عنقك امانه         «: آذربايجان، آمده است  
ام، تا اين كه حـساب كـنم         وقت آرزوي مرجعيت هم نداشته      چه هيچ   چنان. امانت و مسؤوليت سنگين گريزان است، مگر اين كه ناچار باشد          

 . شدم من اگر شرعاً جايز بود، از اجتماع و اجتماعات به طور كلي منزوي مي. گروند گروند يا نمي چه اقشاري به من مي

اينـان  . برخوردهاي تند ما با آنان در زندان و پس انقالب، بر همـه روشـن اسـت   . ام ه با منافقين همكاري نداشته ـ من حتّي يك دقيق 3
ي آن، و از جمله فرزند عزيز من را از           هاي ارزنده   هاي انقالب و چهره    عالوه بر انحراف فكري و اخالقي و نداشتن عواطف انساني، سرمايه          

با اين وضع، كـدام انـسان       . صدا شدند  گام و هم   اه را به شهادت رساندند و در جنگ تحميلي با دشمنان ما هم            گن  ما گرفتند و هزاران افراد بي     
اگر كسي بخواهد اين معني را بـه مـا          . اين يك واقعيتي است   ...(كند و حاضر است با آنان همكاري كند؟           عاقل و متعهدي به آنان اعتماد مي      

هـا در مقابـل مـا        ها همكاري داشته، اين خالف واقع است و از همان وقت كه زندان بـوديم، ايـن                  اينبچسباند كه يك وقتي ما يا بيت ما با          
دادند  آمدند گزارش مي حاال اگر يك كسي براي يك اعالميه زندان بوده، بعد مي.) كردند گيري كردند، به قول خوشان ما را بايكوت مي     جبهه

   ...كه توبه كرده

. هيأت عفو چهار نفره از طرف امام منصوب بودنـد . كردم دانيد كه من مستقيماً عفو نمي نوان كردند، شما مي   ي عفوها را كه ع      اين مسأله 
ي اطالعات هم نظـر       نماينده. ي اطالعات بايد ببيند     دستور ايشان اين بود كه نماينده     . رفت اطالعات   دادند، مي   بعد كه اين هيأت عفو نظر مي      

از طـرف رهبـر انقـالب امـام         «: نوشتيم  مي. كردم  آوردند من هم از طرف حضرت امام عفو مي          دادند، مي    مي بعد كه نظر موافق   . داد  موافق مي 
هيأت عفو منصوب از طـرف امـام مـسؤول بـوده و          . پس بنابراين من كسي را مستقيماً عفو نكردم       » .خميني اين شخص مورد عفو واقع شد      

بعد كه اطالعات نظـر     . شد  گاهي معطل هم مي   . رفت توي اطالعات    لذا مي . ت هم باشد  ي اطالعا   ايشان هم فرموده بودند كه بايستي نماينده      
اين براي كسي كه يك اعالميه مثالً خوانده بود و توبه كرده            . كردم  آوردند صورت را پيش من و من هم ورقه را امضا مي             وقت مي   داد، آن   مي
. شعارهايشان هـم دروغ اسـت     . وقت به فكر مردم و به فكر خلق نبودند          اهللا هيچ  لهمها خذ   آن  . اما سران منافقين اصالً قابل ترحم نيستند      . بود

بعـد بـراي ايـن كـه        .  آبـان يـك عـده را آزاد كردنـد          4من يك وقت به آقايان عرض كردم ما در زندان كه بوديم، روز سوم آبان، به عنوان                  
، پـيش   1آمدند در بند      ، سران منافقين مي   2از بند   . دانند   آقايان شايد مي   در اوين بعضي از   . خواستند آوانسي بدهند، در بندها را باز كردند         مي

دو ساعت صحبت   . كرد  با آقاي الهوتي صحبت مي    ) خياباني(شان هم كه كشته شد       كردند و آن يكي     من دو ساعت حدوداً با من صحبت مي       
بـاقي  . زده بـه او هـم زده        هايي كه به من مي      ي حرف   همهگفت؟ معلوم شد      كه با من كرد، آخر كار خالصه به آقاي الهوتي گفتم او چي مي             

ي حرفشان اين بود موقعي كه امـام          همه. رفقا، مثالً آقاي هاشمي و آقاي مهدي را آزاد كرده بودند، من و آقاي الهوتي مانده بوديم دو تايي                  
 به كي بدهند؟ من گفتم خوب البد ايشان فكـرش را            خواهند حكومت را    كنند، بعد مي    پاريس بودند، كه بله حاال ايشان كه دارند انقالب مي         

خالصه شما به ايشان به پـاريس بنويـسيد كـه           . گفتند نه، باألخره بايد بدهند به يك گروه مجهز و آن گروه مجهز هم ما هستيم                 مي. اند كرده
اند و هـر نظـري       ايشان هم البد فكرش را كرده     . جا هستيم، اطالعي از بيرون نداريم       ما هم گفتيم ما كه اين     . حكومت را در اختيار ما بگذارد     

هـاي   همـه جـوان     ايـن . ديدند، نه به فكر خلقند و نه به فكر مردم           ها كه خواب حكومت را مي       آن  از همان اول    . كنند  دارند خودشان عمل مي   
د؟ پـس بنـابراين ايـن وصـله كـه           هـا حمايـت كنـ       آيـد از ايـن      ها، حال كدام آدم عاقلي مـي       مردم را به شهادت رساندند، با آن ناجوانمردي       

البتـه ايـن موضـوعات    . اند و تـوهم شـده     گرچه حاال افراد گفته   . ناكرده ما از منافقين حمايت كرده باشيم، يا بيت ما، اين تهمت است             خداي
  .ي است نبايد زياد وقت شما را بگيريمئجز

ته شده بود كه بعد اين به خارج درز كرده است و ايـن را مـالك                 ها از من خدمت امام نوش      اي راجع به اعدام     اما در مورد نامه، يك نامه     
جوري است و راجع به  بعضي از قضات آمدند به من مراجعه كردند كه بله، اين    : كنم  حاال من عين جريان را خدمت آقايان نقل مي        . اند گرفته
دادم، از بـاب   م بود كه مسائل را خدمت ايشان تذكر ميا من روي آن نظري كه خودم داشتم و هميشه عقيده     ... جوري است و    ها كه اين   اعدام
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پيغمبر اكرم با اين كه معصوم بوده، اصحاب ايشان در مسائل سياسي به پيغمبـر اكـرم                 . دانستم  اين كه النصيحة ألئمه المسلمين را واجب مي       
هـا پيـامبر    ي ايـن  صره كردند، يا مثالً احد، در همـه ها، مثالً جنگ خندق كه محا     ي جنگ   راجع به مسأله  . تاريخ را بخوانيد  . دادند  تذكراتي مي 
نوشـتم    حال من از باب خيرخواهي هميشه نامه مي         اي  علي. ام ، موارد مشورت پيغمبر را ذكر كرده      2فقيه، ج   در همين واليت  . كرد  مشورت مي 

ايشان رهبر انقالبند و هرچه بفرماينـد بـر         . تگيري در مقابل ايشان نبوده اس       ناكرده، معنايش جبهه   و اين نامه نوشتنم به حضرت امام، خداي       
. شـود   االطاعه است و اصالً اگر بنا بشود كسي بخواهد در مقابل ايشان در مسائل عرض اندام بكند، سـنگ روي سـنگ بنـد نمـي                          همه الزم 

 وقتـي كـه آمدنـد، بعـضي از          .ي امامت و قدرت ايشان انجام وظيفـه بكننـد          بايستي كه موقعيت ايشان كامالً محفوظ باشد و افراد در حيطه          
كنم   من حاال صريحاً عرض مي    . مشورت كردم . اي خدمت ايشان بنويسم     من به نظرم آمد نامه    . قضات به من مراجعه كردند و ناراحت بودند       

دو گفتنـد  هـر  . آبادي و آقاي آسيد هادي، دامادمان، مشورت كردم كه من راجع به اين موضوع خدمت امام نامه بنويـسم   با آقاي قاضي خرم   
 مخالف بودند و من از بـاب ايـن كـه ديـدم              اين دو تا  . شوند و صالح نيست     نه، براي اين كه ما مطمئن هستيم كه حضرت امام ناراحت مي           

ممكـن اسـت   . گويم من معـصومم  حاال نمي. شب خوابم نبرده بود، فكر عاقبت كار بودم، هم مصلحت اسالم و هم مصلحت شخص ايشان    
اما حاال من روي تشخيص خودم      . اين يك واقعيتي است   » .كل بن آدم خطا و خير الخطائين التوابون       «:  پيامبر اكرم فرمود   .من اشتباه هم بكنم   

وقتي ظهر شد، من نماز ظهـر و عـصر را خوانـدم و رفـتم غـذايم را                 . ذلك، نزديك ظهر بود     مع. اين دو، هر دو مخالف بودند     ]. عمل كردم [
همان وقت فتـوكپي    . نشستم شخصاً خودم با انشاي خودم نامه نوشتم خدمت ايشان دادم          . توانم صبر بكنم    يمن اصالً ديدم نم   . خوردم آمدم 

ام بود   بعد از باب اين كه عقيده     . اش زير نظر خودم بود     نه نه همه  ... خيال نكنيد كه مثالً فتوكپي چه     . گرفتند و فتوكپي هم زير نظر خودم بود       
 دادم.  مسؤوليت دارد، يك نسخه براي شوراي عالي قضايي فرستادم، يك نسخه هم براي حضرت امام           كه شوراي عالي قضايي در اين قضيه      

دانستم به تهران رسـيده،   گذاشتم وقتي كه مي. وقت هم به آسيد هادي تلفن نكردم آن. به يكي از پاسدارها و درش را هم چسباندم، دادم برد       
كـه  . جا نامه را قبول كنند و بدهند خـدمت ايـشان            ما به بيت حضرت امام تلفن بزن كه آن        تلفن كردم به منزل ايشان كه من نامه نوشتم و ش          

. ظاهراً استخاره هم كردم» .خوب، من نظرم بود«: من گفتم» پس چرا نامه نوشتيد؟. ا، شما پس بنا نبود نامه بنويسيد     «: ايشان توي تلفن گفت   
حـاال  . لـذا نوشـتم   . ي مناسـبي آمـد      خيلـي آيـه   . اين نامه را هم استخاره كـردم نوشـتم        مثل اين كه    . كنم  من نوعاً در اين چيزها استخاره مي      

جا پنج نفـر      دانيد، آن   حاال شوراي عالي قضايي مي    . حال يك نسخه براي شوراي عالي قضايي فرستادم، يك نسخه هم خدمت ايشان              اي  علي
 بعداً هـم بعـضي از قـضات كـه     .من به عنوان شورا فرستادم. دانم جور است، من اين را نمي رسد، توي دفتر چه     حاال دست كدام مي   . هستند

از جمله روز دوم محرم، آقاي نيري، آقاي اشراقي، آقاي رئيسي، و        . اش را دادم   ها يك نسخه    كردند، من به بعضي     آمدند اظهار ناراحتي مي     مي
اش  ها هم يـك نـسخه   آن آمدند من باز نظرياتم را گفتم و به . يعني من خواسته بودم بيايند. جا منزل ما    يكي از مسؤولين اطالعات آمدند اين     
اگر اشكال وارد   . حال بيت مرا كسي متهم نكند       اي  علي. دانم  جور سرايت كرده به خارج، نمي      حاال چه . را دادم و به بعضي از قضات هم دادم        

. اين آقايان بيت ما در خدمت طالب هستند       . رفي را نزنيد  ببينيد آقا جان هر ح    . گويند نفوذ نفوذ    هي مي . است، به خود من اشكال وارد است      
همـين حـاال هـم      . گفتـيم   مسائل ايشان را ما مـي     . طور كه من عرض كردم، بيت من بيت حضرت امام بوده            همان. در خدمت انقالب هستند   

اگـر مـا    . ايـم و غلـط هـم هـست         تهوقت ادعـايي نداشـ      ما در مقابل ايشان هيچ    . شود  همين حاال هم مسائل ايشان گفته مي      . طور است   همين
ايـن  . جور بود   رغم اين   علي. اي نداشته باشند   مصلحت اسالم و انقالب را بخواهيم، بايستي كه همه حول و حوش رهبر قدم بردارند و داعيه                

 نكننـد اخـتالف هـست،       ناكرده، مردم خيـال     هايشان باشند كه خداي    ها و نوشته   نويسند، متوجه گفته    گويند يا مي    آقايان كه يك چيزي را مي     
من اصـالً خـودم موافـق       . حضرت امام نظري داشتند مثالً فرض كنيد من نباشم در اين مقام           . دعوا هست، به انقالب و به اسالم بدبين شوند        

سـت حـضرت    شاءاهللا به ايشان طول عمر بدهد و انقالب را به د            خبرگان اين كار را كرد و خداوند ان       . نبودم و هم به نظرم كار درستي نبود       
كه   اگر چنان .  و ببينيد، خورشيد وقتي كه در نظام باشد، اقمار خورشيد هم دور خورشيد بايد باشند               .شاءاهللا  تحويل بدهند، ان  ) عج(عصر    ولي

ين بنـابرا . به ضرر زندگي است. كاري بكنند و يا كاري بشود كه يكي از اقمار هم از دور خورشيد جدا بشود، اين به ضرر نظم و نظام است  
چه فـرض     ها خالف است و اگر چنان       جور حرف   ها و اين   جور نوشته   گيري در مقابل ايشان هست، اين       چيزهايي كه موجب اختالف و جبهه     

آدم حسابي اگر در آن شـرايط باشـد، اقـرار و اعترافـاتش مـسموع                . ام كنيد سيد مهدي يك چيزهايي گفته باشد، من توي همين نامه نوشته           
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اثـر   ايد، روايات زيادي هم داريم وقتي كه شخص در حـبس باشـد، حـرفش بـي          شما در فقه خوانده   . ود ترتيب اثر داد   ش  نيست و شرعاً نمي   
: حـضرت اميـر بـه او فرمـود        . خواست يك زني را حد بزنـد        ي دوم مي   زماني خليفه . ام من اين روايت اميرالمؤمنين را يادداشت كرده      . است

يقول الحد علي معترف بعد بال انه مـن قيـدت او حبـست او    ) ص(ن ذلك فقال أو ما سمعت الرسول فلعلك انتهرتتها أو اخفتها قال قد كا   «
تـازه در آن شـرايط   اگر كسي در يك شرايطي باشد و عرض كردم آدم حسابي هم باشد، آدم مورد اعتماد هـم باشـد،                  » .تهددت فال اقرار له   

خواسته بـه   زنم او از باب اين كه ضربه خورده بوده، مي ام كه من حدس مي وشتهمن در اين نامه هم ن  . هايش منشأ اثر نيست   ها و اقرار    حرف
  : ام كه جا نوشته اين. اي بهتر از اين كه ايجاد اختالف بكند و همه را به هم بدبين كند نظام ضربه بزند و چه ضربه

هايي اين مقـدار رطـب و يـابس بهـم             چه انگيزه  هاي سيد مهدي كه معلوم نيست در چه شرايطي و با           اساس و يا بافته     آيا شايعات بي   «
خواسته است انتقام بگيرد و نيروهاي فعال  ي نظام ضربه خورد، مي ها واقع شود؟ و شايد او چون از ناحيه     بافته، صحيح است مالك قضاوت    

الً در آن شـرايط اعترافـات آدم مـورد          هاي او ترتيب اثر بدهيم؟ اصـ       آيا درست است ما به بافته     . چه شد   نظام را به يكديگر بدبين كند، چنان      
حاال من در شناخت او اشتباه كرده بودم و ماهيت او براي من شناخته نبود               . اعتماد هم شرعاً منشأ اثر نيست، تا چه رسد به اعترافات مثل او            

هـاي او   اقفنـد، صـحيح اسـت بـا بافتـه     هاي او و گويي اند و بر تناقض آيا آقاياني كه او را شناخته. و كم لذلك من نظير ليس هنا محل ذكرها    
هـا گـردد؟ و علـي     هـا و دشـمني   ي كذب هم حكم كذب دارد؛ مخصوصاً اگر موجب بدبيني  و حي منزل كنند، در صورتي كه اشاعه        معامله

إن جائكم فاسق  «ي ي شريفه جا داشت آقايان به آيه  . فرض الصدق ما كل ما يعلم يقال، و ال كل ما يقال يكتب في االوراق و يبث في االفاق                  
هـاي او بـه مـن و بـرادرش را بـه مـا                 عالوه چـرا نامـه      به. كردند  ، توجه مي  »بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين          

  »نرساندند تا موجب شناخت و آگاهي ما گردد، ولي در اختيار بعضي افراد ديگر قرار گرفته بود؟

دانستيم كه چنين  ما اصالً نمي. آن اول كه نامه نوشته، آقايان همه به آن نامه اتكا كردند و به ما نداده بودند  . رسيدهو حاال اآلن به ما نامه       
به . حال او هرچه گفته يا بافته، عرض كردم آدم حسابي هم در آن شرايط اقرارهايش معتبر نيست، تا چه رسد او باشد                       اي  علي. اي داشته   نامه

چه اصل است، بايستي حفظ نظام و حفظ اسالم را اهميت داد و حاال هم مـصلحت                   آن. ها را مواظب باشيد    ها و نوشتن   هر حال، حرف زدن   
هاي شما اگـر موجـب بـرانگيختن اخـتالف يـا       ي آقايان طالب اين است كه مشغول درس و بحث باشيم و مواظب باشيد حرف          من و همه  

  .تضعيف عقايد مردم باشد، خالصه گناه است

 مرتبه آقايان نهضت آزادي دو سه. و اما نهضت آزادي. ي شما توفيق دهد بتوانيم به وظايفمان عمل كنيم شاءاهللا به من و همه  ند ان خداو
مـا بـا آقـاي دكتـر     . ها بـوده  ام و ناچارم، چون توي صحبت جا نوشته   اوالً اين آخرها نبوده و خيلي سابق بوده و من اين          . ي ما آمدند    به خانه 
آقـاي مهنـدس   . ام و هيچ خبر هم از ايـشان نـدارم   اما اآلن بيش از چهار سال است من ايشان را نديده    . قلعه  ايم در قزل   زنداني بوده  همپيمان  

ي صحبتشان هم راجع بـه        همه. آقاي دكتر بزدي هم يا دو بار يا سه بار آمده          . ي ما   بازرگان حدود يك سال و نيم پيش، يك دفعه آمده خانه          
همـه  . شـكايت آورده بودنـد    .... اند و  دانم مزاحمشان شده    ي ميزانشان توقيف است، نمي      دانم روزنامه   ي حزبشان را گرفتند و نمي     اين كه جا  

اين كه خيال كنند مـن يـك آدمـي هـستم            . ها نبوده   بيت من در اختيار اين    . اند ها منبع فكري من نبوده      وقت اين   هيچ. اصالً راجع به اين بوده    
مـسؤول  .... اين نبوده كه يك افرادي را بياورند و مالقات بدهند و. جور نبوده م، هر كه هر چه بيايد بگويد من قبول بكنم، اين          ا جا نشسته   اين

آمدند به من     در مورد هر كسي كه بخواهد مالقات كند، مي        . و حاال جناب آقاي متقي است     ) اهللا حفظهم(مالقات ما جلوترها آقاي اميري بود       
. ها نبوده   اين كه افراد را بياورند و كساني را با من مالقات بدهند، اين            . دادم  يك دفعه هم به يكي وقت مي      . كردم  الوقت مي  فعمن د . گفتند  مي

جـور    بنابراين ايـن  . ها هم اين دو تا بزرگوار بودند       مسؤول مالقات . كردم  گفت و من هم بايد قبول مي        آمد به من مي     مسؤول مالقات بايد مي   
ي مـا ممكـن اسـت         همـه . ام گويم من در زندگي اشتباه نكرده       عرض كردم البته من نمي    . ر افراد هست، شما ترتيب اثر ندهيد      ها اگر د   حرف

ي خـودم را   مـن وظيفـه  . چه من نامه نوشتم خدمت حضرت امام، هميشه قصدم حفظ اسالم و انقـالب و نظـام بـوده             آن. اشتباه كرده باشيم  
توانـد    تـر مـي     يك وقت آدم بـيش    . اي كه قدرت دارم    دانم؛ به اندازه    ام مي  اآلن هم وظيفه  . لغيب ايشان بكنم  ام كه حفظ ا    دانسته  هميشه اين مي  
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حاال عجالتاً آن كه براي من و شما مهم است، اين كه مشغول درس و بحثمان باشيم و خالصـه مواظـب                      . تر  وظيفه انجام دهد، يك وقت كم     
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا» .ما يلفظ من القول اال لديه رقيب عتيد«: قرآن شريف دارد. شود ها روزي رسيدگي مي ها و نوشته باشيم گفته

  كنندگان و خدمتگزاران مراسم والدشان، مرحوم حاج علي منتظري له از شركت معظم ـ پيام تشكر 180ي  پيوست شماره
  7/3/1368مورخه 

  تعالي بسمه

  هو الحي الذي اليموت

ام به مناسبت از دست دادن پدري باتقوا  سوخته ي بستگان دل     عميق خود و فرزندان و برادران و خواهر و همه          ضمن ابراز تأثر و تأسف    
و مخلص و مروج دين خدا، آمر به معروف و ناهي از منكر در هر فرصـت و تحـت هـر شـرايطي، مرحـوم مغفـور حـاج علـي منتظـري                                  

ي كساني كه در مراسم تغـسيل و تكفـين و تـشييع و                يشان كوشش نمودند و از همه     ي ا  ثرها، از آقايان پزشكان محترم كه براي معالجه        طاب
، نامه، حضور در منزل، و يا شركت در  ي تلگراف، تلفن، روزنامه ي اقشاري كه به وسيله تشكيل مجالس ختم و عزا فعاليت كردند، و از همه    

  .كنند آباد يا اصفهان يا قم اظهار همدردي كرده يا مي مجالس ختم در نجف

ي محترم جمعه و جماعات و گويندگان وطالب عزيز و اسـاتيد   اسالم و علماي اعالم و مدرسين واالمقام و ائمه       از آيات عظام و حجج    
ها و مسؤولين محترم ادارات و        ي فرهنگيان، و شوراي نگهبان و نمايندگان محترم مجلس شورا و شخصيت             و محصلين و دانشجويان و همه     

ي اقشار ملت از مردم شريف و  هاي شهداي عزيز و اسرا و مفقودين، و همه     ها و قواي نظامي و انتظامي كشور، و خانواده          مؤسسات و ارگان  
ي   هـا و توابـع، از طـرف خـود و همـه              شهر و برخوار و قم و تهران و سـاير شهرسـتان            آباد و كرون و فريدن و لنجان و خميني          مبارز نجف 

  .نمايم  توفيق و اجر اخروي را براي همه، از خداي بزرگ مسألت ميكنم و سالمت و بستگانم تشكر مي

اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات، االحياء منهم و االمـوات، تـابع اللهـم بيننـا و بيـنهم بـالخيرا، انـك مجيـب                             
  .الداعي الراجي عفو ربه الغفار. الدعوات، انك علي كل شيء قدير

   حسينعلي منتظري

  له  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به مناسبت سالگرد درگذشت حاج علي منتظري والد معظمي تسليت  ـ نامه181ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  بركاته العظمي منتظري دامت اهللا قدر، حضرت آيت فقيه عالي

الد محترم و بسيجي نمونه، مرحوم حاج علـي  با سالم و تحيت، بيست ارديبهشت ماه سال جاري كه مصادف با اولين سالگرد رحلت و       
آباد تسليت عـرض نمـوده و از خداونـد            خصوص اهالي شهيدپرور نجف     باشد، به حضرتعالي و امت مسلمان، به        عليه مي   اهللا تمنتظري رحم 

  .رحمان، سالمتي آن وجود شريف را مسألت داريم

   امضاي حدود هشتاد نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي

   ـ مكتوب حضرت امام خميني جهت تعيين وصي در امر وجوهات مربوط به ايشان182ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 



  543  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

آقا مرتضي پسنديده و آقاي حاج شيخ مرتضي حائري و  اسالم آقاي حاج ، وصي خود قرار دادم حضرات حجج     1398 محرم   26در روز   
بركاتهم را در امور وجوهي كه در قـم يـا سـاير بـالد                ي حاج شيخ حسينعلي منتظري منتظري دامت      آقاي حاج سيد محمدباقر سلطاني و آقا      

تمـام ايـن    . ايران نزد وكالي اينجانب است و به حمايت اينجانب اخذ شده است و حضرت آقاي پسنديده مطلع هستند بـه حـسب غلـب                       
توانند مزاحمت بـا اوصـياي        ها، حقي در آن ندارند و نمي        آن  ه يا غير    وجوه بايد با نظر آقايان محترم به مصرف شرعي برسد و احدي از ورث             

محترم نمايند و اگر بعضي از اوصيا مانعي داشته باشند كه نتوانند تا آخر قيام به امر كنند، بقيه كس ديگر را كه مورد قبـول و موجـه اسـت                               
از خداونـد تعـالي     . ام ليف وجوهي كه در نجف اسـت، تعيـين نمـوده          تك. تعيين نمايند و اگر بعضي غايب بودند، ديگران قيام به امر نمايند           

  .والسالم عليكم. نمايد و اميد دعاي خير دارم سالمت و سعادت حضرات آقايان را مسألت مي

  اهللا الموسوي الخميني  روح

العظمي امام خميني  اهللا نقالب اسالمي، حضرت آيتالشأن ا به مناسبت ارتحال رهبر عظيمالعظمي منتظري  اهللا  ـ متن پيام حضرت آيت183ي  پيوست شماره
  14/3/1368عليه، مورخه  تعالي اهللا رضوان

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  انا هللا و انا إليه راجعون

. توفيقـاتكم   افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم؟ ملت مسلمان و انقالبي ايـران دامـت              . و ما محمد االّ رسول قد خلت من قبله الرسل         
موجب تأثر و تأسـف     ) سره قدس(العظمي امام خميني      اهللا  الشأن انقالب اسالمي، حضرت آيت     انگيز درگذشت رهبر عظيم    استماع خبر تأسف  

ضمن اعالم عزاي عمومي و طلب علو درجات و حشر با اولياي كرام براي آن شخصيت بزرگ اسالم، و عرض تـسليت بـه حـضرت                          . شد
هاي علميه و جهان اسالم و مسؤولين محترم كشور و به شما ملت شـريف   و مراجع عظام و حوزه) ه الشريفاهللا تعالي فرج    عجل(عصر    ولي

اهللا پـسنديده و فرزنـد    ، مخصوصاً بـرادر ارجمنـد ايـشان آيـت    )ثراه طاب(و مبارز ايران، و به بازماندگان محترم و بيت شريف حضرت امام     
رساند؟ اگر بنا بود كسي از مـرگ نجـات يابـد، قطعـاً در                 به عرض مي  ) افاضاتهما  دامت(محترم ايشان حجةاالسالم حاج سيد احمد خميني        

ولي خداوند متعـال بـه آن       . ماند  االنبيا باقي مي   ها تا روز قيام، حضرت خاتم       ي انسان   ي خدا بر همه    ي اول اشرف مخلوقات و فرستاده       درجه
رود ضمن تجليل كامـل از آن امـام           از شما ملت رشيد و آگاه ايران انتظار مي        اينك  » .انك ميت و انهم ميتون    «: حضرت خطاب نموده فرمود   

القدر، با هماهنگي و وحدت كلمه و صبر انقالبي، با مأمورين نظامي و انتظامي كشور و مرزبانـان و مـسؤولين مربوطـه در                         بزرگوار و جليل  
هاي غرب و شرق و صهيونيسم جهاني و         ، و قطع اميد ابرقدرت    حفظ نظم و آرامش و تقويت مرزها، و مأيوس كردن دشمنان اسالم و ايران             

هـاي پـاك      عمال خارجي و داخلي آنان، كامالً همكاري نماييد و بدانيد كه حفظ كشور و دماء و اموال و اعراض مردم و پاسداري از خـون                        
ب، خود را مـسؤول حفـظ اسـالم و انقـالب و     همه بايد همچون اوايل انقال. مندان به اسالم و كشور است       ي عالقه   ي همه  شهيدان، به عهده  

دستاوردهاي آن بدانيم و بر حضرات خبرگان محترم الزم است هرچه زودتر، با دقت كامل و رعايت مصلحت نظام بر اساس موازين شـرع                   
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. مبين و قانون اساسي كشور، موضوع رهبري را مشخص نمايند

   حسينعلي منتظري

  له  ـ اعالم مراسم ارتحال امام خميني از طرف معظم184ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  انا هللا و انا إليه راجعون
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، منـادي   )ص(اهللا   ي پاك رسـول    انگيز و مصيبت عظماي عالم اسالم، ارتحال روح هدا، سالله          ي غم  ي بزرگ و فاجعه    به مناسبت ضايعه  
ي تقوا و ايمان و شهامت و ايثار و استقامت، رهبر شجاع و با  ه  و محرومان و مستضعفان جهان، اسوقدر آزادگان بزرگ توحيد، پيشواي عالي

ها و استكبار و صهيونيزم جهاني و دشمنان اسالم و كشور را به لرزه انـداخت،                 صالبتي كه استبداد سياه را در هم شكست و پشت ابرقدرت          
را آفريد و به امت اسالم و مظلومـان جهـان درس فـداكاري و مبـارزه آموخـت، پيـشواي                     ي قرن    ترين حماسه   قائد و امام بزرگي كه بزرگ     

ناپذير انقالب بزرگ اسالمي را هدايت فرموده و لحظه به لحظـه بـه               اي خلل  ، با اراده  68 تا پانزده خرداد     42الشأني كه از پانزده خرداد       عظيم
العظمي امام خميني     اهللا  گذار جمهوري اسالمي ايران، حضرت آيت       قدر، بنيان   يم عالي ياد محرومان و مظلومان و اسالم بود، استاد بزرگوار، زع         

ي بزرگ به بازماندگان محترم و بيـت شـريف           الشريف، مجلس ترحيم و بزرگداشتي تشكيل، و اينجانب ضمن تسليت اين فاجعه            سره قدس
  .آن امام عزيز، در اين غم بزرگ سوگوارم

ويژه مردم عزيز شهر خـون و قيـام، موجـب             ي اعالم، فضال و طالب و ملت مبارز و شهيدپرور، به          شركت حضرات مراجع عظام، علما    
ناپـذير   عصر امام زمان اروحنافداه، و تجليل از مقـام معظـم آن رهبـر فقيـد و سـازش              االعظم ولي  خشنودي خداوند متعال و حضرت بقيةاهللا     

  شاگرد مخلص آن امام عزيز. خواهد بود

  حسينعلي منتظري 

   بعد از نماز مغرب و عشا20/3/68شنبه : زمان

  مسجد اعظم قم: مكان

  29/3/1368، مورخه )ره(له پيرامون ابعاد علمي، فرهنگي، و اخالقي حضرت امام خميني  فرهنگي با معظم ي كيهان ي نشريه متن كامل مصاحبه ـ 185ي  پيوست شماره

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  م بسم اهللا الرحمن الرحي

گذار جمهوري اسالمي ايران را به شما برادران  العظمي امام خميني بنيان اهللا گداز حضرت آيت اوال من اين مصيبت بزرگ و رحلت جان
كنم و من از باب اين كه بيش از چهل سال خدمت ايشان بودم و به ابعاد علمي  و به ملت ايران و به تمام مسلمانان جهان تسليت عرض مي

تر بداند،  يك نعمت را انسان هرچه عظمتش را بيش. كنم تر درك مي ها بيش ايشان آشنا هستم، ارزش وجودي ايشان را از خيليو انقالبي 
ها  خصوص كه من به سهم خودم در اثر آشنايي به اهداف ايشان و تعقيب اهداف مقدس ايشان، رنج تر متأثر است؛ به در فقدانش بيش

تر در فقدان آن نعمت متأثر  شد، در يك راهي براي به دست آوردن يك نعمتي و آشنايي با نعمتي، باز بيشام و كسي كه رنج ديده با ديده
ها و از دست ملت  براي اين كه اين نعمت بزرگ از دست ما مسلمان. براي اين كه قدر و عظمت اين نعمت برايش روشن است. است

ن عالي است، متعالي سازد و به تمام ملت ايران و بازماندگان محترم ايشان، صبر و خداوند مقام ايشا. ايران رفته، جاي تأسف و تأثر است
ي خودش حفظ فرمايد، در مقابل دشمنان داخلي و  اند، به قدرت كامله گذار آن بوده اجر بدهد و اين جمهوري اسالمي را كه ايشان پايه

ها،  را در دنيا مطرح كردند، در مقابل دو قدرت شرق و غرب و ابرقدرتخدمتي كه ايشان كردند، اين بود كه اسالم . ها تخارجي و ابرقدر
  .ها به وحشت افتادند واقعاً اسالم قدرتي شد كه در دنيا عرض اندام كرد و ابرقدرت. كه جهان را در تيول خود داشتند

رسائل و . طح بودستر   سطح و خارج و بيشوقت درسم بين آن.  به قم آمدم1320اولين آشنايي بنده با ايشان، اين بود كه بنده در سال 
 شديم  مباحثه ي فيضيه و با هم، هم در حدود دو سه ماه كه در قم بودم، با شهيد مطهري آشنا شدم و در مدرسه. خواندم مكاسب و كفايه مي

درسي كه معروف بود ) رهس قدس(العظمي امام خميني  اهللا وقت مرحوم آيت در آن. مان يازده سال با هم بود ي زندگي و حتّي همه
شنبه و جمعه در  عصرهاي پنج. و ما هنوز به آن مرحله كه منظومه و اسفار بخوانيم نرسيده بويدم. فرمودند، فلسفه بود؛ منظومه و اسفار مي
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و غيره هم به آن فرمودند كه عالوه بر طالب و فضالي حوزه، ديگران، از بازاري  ي فيضيه زير كتابخانه، ايشان يك درس اخالق مي مدرسه
خاست، آن  آن بيان زيبا و شيواي ايشان كه از عمق دل برمي. داد ها مي روح به انسان. اي بود شدند و خيلي درس سازنده درس حاضر مي

در شدند و حالت تحولي  انداخت و همه متأثر مي ي بيان ايشان، گاهي مجلس را به گريه مي خواندند و نحوه آيات و رواياتي كه گاهي مي
رفتيم و  نوعاً هم زودتر مي. دانستيم آن درس اخالق را شركت كنيم ي خود مي من و آقاي مطهري، در حقيقت وظيفه. آمد همه به وجود مي
باألخره اولين آشنايي با ايشان در آن درس اخالق بود و يادم . كرديم نشستيم و بعد از درس اخالق، سؤاالتي از ايشان مي پهلوي ايشان مي

اهللا خوانساري  اهللا صدر و آيت اهللا حجت و آيت ي آيات ثالث، يعني مرحوم آيت ي قم به عهده ي علميه ي حوزه كه در آن موقع، ادارهاست 
كرديم كه اگر يك مرجع واحد در رأس امور حوزه باشد، شايد بهتر  ها فكر مي قهراً چون سه نفر مرجع در رأس حوزه بودند، ما طلبه. بود

جور مسائل را مطرح  كرديم و رو پيدا كرده بوديم و اين گاهي ما با ايشان همين زمزمه را مي. تت و اختالفاتي در كار بودچون تش. باشد
اهللا العظمي بروجردي  يادم هست يك روز بعد از درس اخالق، من و شهيد مطهري به ايشان عرض كرديم كه ما آيت. كرديم مي

تابستان هم آقاي مطهري و هم من رفته بوديم به بروجرد و گفتيم كه ايشان هم بيانشان خيلي . ايم هايم در بروجرد ديد را رفته) سره قدس(
مرحوم امام چون خيلي با مرحوم . آمدند شد كه ايشان به قم مي يك جوري مي. خوب است و هم مرد ماليي و استخوان علمي است

ولي بعداً . خواهيم گرفته نشود فر آقا و مرجع، چهار تا بشوند و آن نتيجه كه ميترسم سه ن اهللا بروجردي آشنا نشده بودند، فرمودند مي آيت
اي ايشان را براي آمدن به قم  ي فتق خود به تهران رفتند، عده  تصادف كه مرحوم آقاي بروجردي مريض شدند و براي معالجهبر حسب

ه قدم برداشتند و وقتي كه مرحوم آقاي بروجردي به قم آمدند، از جمله، حضرت امام خميني از كساني بودند كه در اين را. دعوت كردند
بسا از نظر علمي هم خودشان را  با اين كه چه. اهللا بروجردي خيلي فعاليت كردند و ازخودگذشتگي نمودند ايشان براي تثبيت مرجعيت آيت

كردند براي ايشان و خالصه تثبيت  و فعاليت ميآمدند و جزء حواريين ايشان بودند  ذلك، درس ايشان مي دانستند، ولي مع محتاج نمي
  .اهللا بروجردي را بدون توقعي كردند مرجعيت مرحوم آيت

ي فقه با مرحوم آقاي داماد و مرحوم آقاي حاج سيد  فقط يك مباحثه. يك درس منظومه و يك اسفار داشتند) حضرت امام(ايشان 
كردند با هم و صداي  آقا مرتضي حائري داشتند كه خيلي هم جروبحث مي حاجي فيضيه، عصرها در اتاق مرحوم  احمد زنجاني در مدرسه

ولي . باألخره بحث فقهي ايشان داشتند. شدند آنان مي ي طالب مدرسه متوجه بحث  الصوت بودند كه همه ايشان جهوري. ايشان بلند بود
اهللا بروجردي هم آمدند و اصرار كردند به ايشان   مرحوم آيتفرمودند تا اين كه فقط منظومه و اسفار درس مي. تدريس فقه و اصول نداشتند

كم در درس  شد و كم تر مي تدريج بيش ولي ما انسمان با ايشان به. ولي ايشان عذري داشتند و قبول نكردند. كه درس اخالق را امام بفرمايند
ي ايشان هم بود كه ديگر  خوانديم و آخرين درس منظومهي ايشان شركت كرديم و از اول منظومه تا اول طبيعيات را پيش ايشان  منظومه

ايشان منظومه نگفتند و بعد از منظومه هم مبحث اسفار را پيش ايشان خوانديم كه آن هم آخرين درس اسفار بود كه ديگر ايشان بعداً 
خصوص اين منظومه كه اين آخر  تند بهگف نگفتند و قدرت بيان ايشان در منظومه و اسفار خيلي عجيب بود و افرادي كه ديده بودند، مي

كردند و از بس  ي اسفار است و ايشان مطالب اسفار را هم در منظومه بيان مي چون منظومه، لب و خالصه. ايشان گفتند، خيلي عميق گفتند
 است، ولي مطالب آن پراني آن زياد ها هست كه لفظ بعضي درس. برد كردند، انسان به عمق مطلب پي مي ايشان مطالب را خوب بيان مي

كردند كه افرادي كه در  ولي ايشان اين قدرت را داشتند كه مطالب خيلي عميق را جوري بيان مي. روشن نيست كه طرف خوب بفهمد
  .كردند درس بودند، خوب درك مي

را كه » تشكك تعمالفهلويون الوجود عندهم حقيقة ذات «گويند كه  ي وحدت وجود كه فهلويون مي من يادم است كه اين مسأله
آقا  آقا ـ چون آن موقع ما به ايشان حاج حاج: معروف است، ايشان به قدري خوب بيان كردند كه من يادم هست به ايشان عرض كردم

ي آن بحث و تفسيق و  قدر درباره پس چرا اين. كرديم ـ اين مطلب وحدت حقيقت وجود يك مطلب بديهي و روشن است خطاب مي
. خوانند ها و تفسيق و تكفيرها براي آن است كه افراد فلسفه را پيش استاد و اهلش نمي يشان فرمودند اين مخالفتتكفير شده است؟ ا

حال بيان ايشان بيان بسيار  اي علي. ها هست كه بايد از استادي كه وارد است تلقي كرد خواهند با مطالعه فقط بفهمند و بعضي درس مي



  546  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

رفتيم بعد از  خوانديم و يادم است درس اسفار كه مي در آن منظومه و اسفار كه پيش ايشان مي. ه نموديمجالبي بود كه خيلي از آن استفاد
رسيديم و يك روز مرحوم آقاي بروجردي  رفتيم و نوعاً به وسط درس مي درس، استاد و شاگرد با هم به درس مرحوم آقاي بروجردي مي

كه من به امام عرض كردم باألخره آقاي بروجردي به ما . خواهيد نياييد يد؟ خوب اگر نميكن طور مي با ناراحتي و عصبانيت گفتند چرا اين
به هر حال، ما در اثر آشنايي با بيان ايشان و آن . نق زدند، پس خوب است درس اسفار را زودتر تمام كنيد كه به اول درس ايشان برسيم

ذلك، من و آقاي   نداشتند و به مدرس فلسفه در حوزه معروف بودند، معقدرت علمي كه ايشان داشتند، با اين كه درس فقه و اصول
رفتيم، گفتيم پيش ايشان يك درس اصول شروع نماييم كه خصوصي باشد و بتوانيم  مطهري با اين كه درس مرحوم آقاي بروجردي مي

 لذا ما دو نفر به ايشان پيشنهاد . بشودهاي طلبگي اگر بخواهد پخته شود، بايد روي آن بحث زياد چون اين درس. درست بحث بكنيم
كرديم جلد دوم كفايه را و ايشان فكر كردند سطح آن را و لذا روز اول همان سطح را براي ما با تندي گفتند و ما كه اشكال و ايراد 

طور  گفتيم اگر اين. واهيدخ فرمودند پس شما خارج كفايه را مي. گفتيم خوب نرود. رود طور درس پيش نمي فرمودند اين گرفتيم، مي مي
مثالً يادم . ولي ثابت نبودند. كردند التبادل شركت مي باشد كه قرار شد خارج باشد و اول من با شهيد مطهري بوديم و بعداً افراد ديگري علي

. ي استفاده برديمتا آخر اين درس، هفت سال طول كشيد و ما حقاً خيل. اهللا بهشتي مبحث استصحاب را شركت نمودند هست مرحوم آيت
هاي مرحوم آقاي  براي اين كه من و آقاي مطهري كه كار ديگري جز درس و بحث نداشتيم، اقوال بزرگان ديگر مانند تقريرات و كتاب

 ها را آن كرديم و ايشان هم طبعاً  ديديم و در درس مطرح مي را مي) تعالي  اهللا رحمتهم(نائيني، مرحوم حاج شيخ محمد حسين و غيره 
هاي  ي علمي بودند، امام حرف خصوص در مورد آقاي نائيني كه در نجف يك اسطوره به. ديدند و معموالً مطالب جديد و بكري داشتند مي

ي بعضي ديگر كه  ها سنگين بود و از محسنات ايشان اين بود كه بر خالف شيوه كردند كه شايد براي خيلي ديدند و رد مي ايشان را مي
فرمودند مثل اين حرف مال آقاي  بردند و مي كنند، در نقل مطالب افراد و بزرگان اسم آنان را مي را به نام خود نقل ميهاي ديگران  حرف

طور بودند و  مرحوم آقاي بروجردي هم اين. كردند باشد و به اسم خودشان تمام نمي نائيني يا حاج شيخ عبدالكريم و ديگر بزرگان مي
كردند به رد و  وقت شروع مي شود، آن وقتي خوب حرف نقل شد، براي طرف مفهوم مي. كردند نقل ميهاي آنان را  خيلي پخته حرف

  .اشكال بر آن

در نقل قصه . گويم من فعالً دارم قصه مي: ايشان فرمودند. كرد يادم هست روزي در نقل مطالب آقاي نائيني، كسي به ايشان اشكال مي
شان بسيار مفيد و سازنده بود و اول فقط من و آقاي مطهري و يكي دو نفر ديگر بودند و تا آخر اشكال داريد؟ منظور اين است كه درس اي

گفتند شما چرا به درس فالني ـ يعني امام ـ  ديدند، مي وقت يك كساني ما را مي آن. تر نبوديم هفت سال، شايد حدود هفت هشت نفر بيش
اين درس . همه مراجع و اساتيد هستند گفتند اين كردند و مي ها تعجب مي آن  ولي. گفتيم خوب درس خوب و مفيدي است رويد؟ مي مي

مرحوم آقاي . كنيم گفتيم ما واقعاً از ايشان استفاده مي ولي ما همچنان اصرار داشتيم و مي. ايد يك بازي سياسي است كه شما درست كرده
كم متوجه عمق آن خواهند  كند و طالب و فضال كم وزه جا باز ميي من درس ايشان در آينده در ح به عقيده: گفت مطهري يادم هست مي

زودي متوجه بيان و عمق درس ايشان  ولي به. شد و اكنون چون ايشان در حوزه به تدريس فلسفه معروف بودند، حاال طالب متوجه نيستند
ولي . كرديم  عمق درس ايشان تعريف و تبليغ ميطرف از طرف و آن گيرد و اول خواهد شد و ماهم اين شوند و درس ايشان در حوزه مي مي

ولي ما از آن درس خيلي . كردند و در فكر رفتن به درس مراجع و بزرگان كه عنوان داشتند بودند رفتند و قبول نمي افراد زير بار نمي
ب زكات را پيش ايشان شروع استفاده كرديم و هفت سال طول كشيد و يادم هست بعد از پايان درس اسفار ايشان، ما يك درس فقه كتا

ولي اصول را كه خارج جلد دوم كفايه باشد، هفت . دانم چرا و به چه دليل، ادامه نداديم تر طول نكشيد و نمي كرديم كه يكي دو ماه بيش
  .تر بحث فقه را ما پيش مرحوم آقاي بروجردي خوانديم سال پيش ايشان خوانديم و بيش

رسند و  كنند و به عمق مطلب مي شدند، خيلي خوب فكر مي كه ايشان در مسائل عميق كه وارد ميحال به نظر ما روشن بود  اي علي
هاي بزرگان ديگر  كرديم و حرف ولي از باب اين كه ما زياد اشكال مي. كردند بسا اول بحث ايشان مسائل را سطحي براي ما مطرح مي چه

. آوردند هاي جديدي كه فوق حرف بزرگان بود براي ما مي فرمودند و حرف ا مطالعه ميها ر را نيز مطالعه كرده بوديم، ايشان قهراً آن حرف
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خود ايشان . هاي آخر بحث ايشان، مثل استصحاب و تعادل و تراجيح و اجتهاد و تقليد را من همان موقع به قلم خودم نوشتم يك قسمت
به هر حال، بعد از اتمام اين دوره كه . تر از خود ايشان باشد صلهاي من مف شايد نوشته. اند كه چاپ شده در كتاب الرسائل هم نوشته

ي زيادي،  عرض كردم حدود هفت هشت نفر بيش تا آخر نبوديم، سال بعد ايشان از اول اصول شروع كردند كه ما ديگر نرفتيم و عده
ادش حدود هفتصد هشتصد نفر بودند، كردند كه در مقايسه با درس مرحوم آقاي بروجردي كه افر حدود پانصد ششصد نفر شركت مي

) اهللا حفظهم(شدند كه آقاي سبحاني  درس ايشان دومين درس حوزه در آن موقع بود كه حدود پانصد نفر از فضال به درس ايشان حاضر مي
 خود امام نوشتند و هايي از آن را ي قبل از اين دوره را قسمت دوره. در همين دوره شركت كردند و تقريرات درس اصول ايشان را نوشتند

سره ايشان گفتند يك بحث سطح مكاسب كه خيلي قوي هم بود  در جواب سؤال از فقه امام قدس(يك قسمت را هم من يادداشت نمودم 
ن و بعد از خارج زكات كه ما شروع كرديم پيش ايشان، ديگر م) آبادي نيز شركت كرده بودند را ايشان قبالً گفته بودند كه آقاي اميني نجف

البته درس . شايد هم بوده.  البته من چيزي يادم نيست. ياد ندارم كه ايشان در زمان مرحوم آقاي بروجردي خارج فقه شروع كرده باشند
خارج فقه و اصول ايشان در حوزه خيلي جا باز كرد و مورد استقبال عمومي قرار گرفت كه در حوزه اول درس بود و آقاي مطهري به من 

كردم كه باألخره روزي درس ايشان در حوزه جا باز  بيني مي رفتيم پيش ت هست كه من آن روزهاي اول كه درس امام ميگفتند ياد مي
ولي درس . تر نبودند كند و حاال افراد متوجه نيستند؟ در اين موقع طوري بود كه درس مراجع ديگر حدود سي چهل نفر شايد بيش مي

  .يلي مهم بودايشان حدود پانصد نفر بود كه اين خ

ولي .  از نظر علمي ما و شهيد مطهري به ايشان نظر داشتيماهللا بروجردي كه بيوت مراجع فعال شده بود، بعد از وفات مرحوم آيت
اهللا بروجردي  يادم هست وقتي آيت. شدند كاري انجام دهند كردند و حاضر نمي المقدور از فعاليت براي مرجعيت فرار مي ايشان حتّي
ولي ايشان رساله و . وآمد و صحبت از رساله بود ه بودند، من شب رفتم منزل امام و آن موقع منزل هر مرجعي شلوغ بود و رفتمرحوم شد

ذلك، ايشان حاضر  مع. ديديم كه ايشان مشغول تكميل حاشيه هستند ي عروه و وسيله داشتند، ولي چاپ نشده بود و ما هم مي حاشيه
ب در منزل ايشان در قم نماز را با ايشان خواندم و حدود يك ساعت و نيم با ايشان پيرامون مرجعيت و آن ش. نبودند در صحنه بيايند

ام، فقط كتاب مستمسك ايشان را  گفتند من ايشان را نديده  مورد آقاي حكيم ميرهايي كردم كه ايشان د مراجع و آقاي حكيم صحبت
اهللا  ي فاتحه براي مرحوم آيت حتّي در مورد گرفتن جلسه. دادند يي و مرجعيت قرار نميام و امام هيچ خودشان را در معرض آقا مطالعه كرده

چون معنايش اين بود كه . شدند و كنار ايستاده بودند كرد زودتر از ديگري بگيرد، ايشان اصالً حاضر نمي بروجردي كه هر كس سعي مي
  .خواهند مطرح كنند ايشان خودشان را مي

حتّي آن شاگردان ايشان با اصرار يك جلسه خودشان به نام ايشان گرفتند و انزده شانزده فوت آقاي بروجردي، تا باألخره روزهاي پ
تنها بعضي . كشيدند كردند، ايشان حاضر نبودند و خودشان را كنار مي  مي آمدند و با مراجع مصاحبه نگاران از تهران مي روزها كه روزنامه

ي علما  هاي اياالتي و واليتي پيش آمد و همه ولي هنگامي كه جريان انجمن. گفتند ها چيزهايي مي ي روزنامهمند به ايشان برا شاگردان عالقه
البته . هاي ايشان خيلي كوبنده و تند بود عليه رژيم شاه و همين معني باعث شد كه مردم ايشان را بشناسند و مراجع اعالميه دادند، اعالميه

هاي ايشان در مقابل لوايح  گيري لي مثل ساير مراجع در بين مردم ايشان عنوان نداشتند و مبارزات و موضعو. شناختند ماها و خواص كه مي
ها به ايشان متوجه  هاي ايالتي و واليتي ايشان را بين مردم مطرح ساخت و بازار تهران و ساير شهرستان ي شاه و جريان انجمن گانه شش
يك روز صبح يادم هست . ها و مكاتبات زيادي با آنان داشتند نامه. ها فعال بودند شهرستانخود ايشان هم در تماس با علماي . شدند

ها نوشتم به خط خودم راجع به  خدمت ايشان رسيدم، فرمودند من ديشب اصالً نخوابيدم و صد نامه براي علما و روحانيون شهرستان
يادم است در سفر اول كه قاچاقي به عتبات مشرف شدم، ايشان آن . اند  نشستهها ساكت آن ها در مقابل رژيم شاه و اين كه چرا  آن ي  وظيفه

نمود و  مرجع را در نجف معرفي مي. ي قم راحت باشد خواست از ناحيه موقع در تركيه تبعيد بودند و سياست رژيم شاه اين بود كه مي
خبر بماند و در ذهن  المقدور بي  دور باشد و از اوضاع ايران حتّيتر مرحوم آقاي حكيم را به عنوان مرجع معرفي كرده بود تا از ايران پيش

تراشي نمايند و  خواهند مرجع باشند و مي هاي تند مي ها و بچه ها و حزبي آقاي حكيم كرده بودند كه اطرافيان آقاي خميني از نهضت آزادي
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لذا . اند دانستم ذهن مرحوم حكيم را نسبت به امام پر كرده باشند و من مي ايشان را مرجع كنند و خود ايشان نيز در صدد مرجع شدن مي
گفتند ايشان معموالً  من در اولين سفرم كه به نجف رفتم، توسط آقاي عميد زنجاني وقت مالقات با آقاي حكيم خواستم و با اين كه مي

 صحبت كردم و به ايشان عرض كردم من دادند، ولي من حدود سه ربع ساعت در مورد آقاي خميني با ايشان وقت خصوصي به كسي نمي
گيرم كه از آن روزي كه من با ايشان آشنا شدم، يك قدم براي مرجعيت خودشان برنداشتند و حتّي بعد از فوت مرحوم  خدا را گواه مي

م كه پيش آمد و ي لوايح ضد اسالم رژي آقاي بروجردي هرچه به ايشان اصرار كردند رساله چاپ كنند، حاضر نشدند، تا اين كه مسأله
ها منتشر نمودند، مردم آن موقع به ايشان رو آوردند و ايشان را به  آن هاي كوبنده و تندي را عليه  ايشان احساس وظيفه نمودند و اعالميه

  .عنوان مرجع قبول نمودند

ف ايشان كه آقاي حكيم فكر  در مورد افراد حزبي و نهضت آزادي در اطراحاال مرم از ايشان استقبال كردند، گناه ايشان چيست؟
مند بودند كه آقايان نهضت  كردند، به ايشان عرض كردم روزي من خدمت عالمه طباطبايي رسيدم و ايشان نسبت به آقاي خميني گله مي

خدمت ي عالمه را  ها ناراحت شدند و من اين گله آن آزادي توسط من از آقاي خميني مالقات خصوصي خواسته و ايشان قبول نكردند و 
ها هم مثل ساير مردم بيايند مالقات منافقين اگر من  آن آقاي خميني عرض كردم و ايشان فرمود آقاي طباطبايي توجه ندارند و گفتند 

خواهد قيام و نهضت ما را خراب كند و متهم به حزبي  شود در دست رژيم كه مي اي مي مالقات خصوصي با نهضت آزادي بكنم، سوژه
و من براي آقاي خميني . دانم ها را آدم خوبي مي آن گرچه بعضي از . اش خراب خواهد شد ي اسالمي و مردمي  وجههبنمايد و ديگر آن

من كه اين داستان را براي آقاي . نظريات خود را يا به شما بگويند يا به من بنويسند: فرمودند. ها نظرياتي دارند در مسائل سياسي گفتم اين
اين قصه خيلي براي آقاي حكيم جالب بود . كردند ب شديد گفتند عجب، آقاي خميني اين جهات را مراعات ميحكيم گفتم، ايشان با تعج

  .ي اسالمي و مردمي مطرح باشد كه امام سعي دارند قيام خود عليه رژيم، منتسب به گروه و حزب ننمايند و فقط همان جنبه

يك روز يادم است در . گذاشتند اه از كارهاي درسي و علمي خود كم نميگ  هيچامام در عين اشتغال به مبارزات و كارهاي سياسي،
ها پر شده  ي شاه، روزي خدمت ايشان رسيدم و در حالي كه منزل ايشان در قم، از مردم تهران و شهرستان گانه اوايل مبارزه با لوايح شش

من با تعجب گفتم آقا اآلن مردم . س آمده بودند مشغولندبز تدربود و منتظر ديدار با ايشان بودند، من ديدم امام به نوشتن درس خود كه ا
نه، ما نبايد از كارهاي علمي و : كه ايشان فرمودند. وقت نوشتن درس حاال نيست. باشند در بيت شما منتظر صحبت و ديدار با شما مي

باشد و  هاي فقهي ايشان بود كه به قلم ايشان مي  بحثما بايد كار آخوندي خود را كامالً انجام دهيم و اين همان. درسي خود كم بكنيم
ها، مانع  آن گاه كارهاي سياسي و انقالبي  چاپ شده است و به نظر من، اين نكته را بايد آقايان اهل علم و فضال از امام ياد بگيرند و هيچ

 كه ايشان از نظر علمي جاافتاده و غني و شان نشود و اهميت كار آقاي خميني كه توانستند پيروز شوند، اين بود كارهاي درسي و علمي
 مورد توجه فضال و علما بودند و همين معنا پشتوانه شد براي كارهاي سياسي و يعني از نظر علمي، ايشان مرجع تقليد و. شاخص بودند

تقامت، عامل مهمي كه در رأس  رو آوردند و رمز و سرّ پيروزي ايشان، عالوه بر قاطعيت و پشتكار و اسمبارزاتي ايشان كه مردم به ايشان
چه از نظر معنوي و قداست و عرفان و  باشد، همين بود كه از نظر علمي ايشان قوي و غني و مورد توجه همه بودند؛ چنان ي عوامل مي همه

رس بگيرند و در ي جمعه و جماعات، فضال و طالب، به اين نكته توجه نمايند و د معرفت نيز مردم به ايشان ايمان داشتند و بايد ائمه
. ي خودشان مطالعه و درس و بحث داشته باشند  اجتماعي، سياسي، و انقالب، درس و بحث را ترك نكنند و در همان حوزهضمن كارهاي

  .كنيمما بايد در هر پستي هستيم، جوري باشيم كه بتوانيم رفع نياز علمي جامعه و طالب و مردم را ب. اند يادشان نرود چه را خوانده اقالً آن

چون بعد از . كم چاپ شده بود، ولي هنوز در بين مردم جا باز نكرده بود ي ايشان كم  گرچه رسالهبعد از فوت مرحوم آقاي بروجردي،
اي هم به  فوت ايشان، مدتي مرحوم آقاي سيد عبدالهادي مرجع بودند و بعد از يك سالي هم كه زمان ايشان بود، اكثراً به آقاي حكيم و عده

كلي از  خواست اسم ايشان به خويي مراجعه كردند و ما احساس كرديم كه بايد براي مرجعيت حضرت امام فعاليت كرد و رژيم ميآقاي 
اللهي و مرجعيت پياد كنند و من يادم هست در اولين بازداشت من  خواست عنوان آيت بين مردم محو شود و تبعيد هم كه ايشان بودند، نمي

اهللا  بردم كه بازجو كه شخصي به نام بكائي بود، عصباني شد و گفت آيت اهللا نام مي ، من از آقاي خميني به عنوان آيتها يدر قم، در بازجوي
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يك دكتر را مثالً اگر با عنوان دكتر ننويسي . خواهد بشود گفتم هرچه مي. شود گفت برايت بد مي. ننويس و من اصرار بر نوشتن داشتم
اهللا رباني  لذا من و مرحوم آيت. و من نوشتم. ام اهللا نوشته  بازجويي بنويس كه من خودم به اسم آيتگفت پس در اوراق. توهين است

اي از فضال و علما به مرجعيت ايشان شهادت  تصميم گرفتيم به هر شكلي شده، يك چيزي تنظيم نماييم كه عده) تعالي رحمةاهللا(شيرازي 
اي درست  ي حداقل آنان به جواز تقليد و بالاشكال بودن آن شهادت دهند و باألخره نوشتهول. بدهند و البته نظر ما اعلميت ايشان بود

جا منتشر كرديم كه دستگاه ساواك از اين كار  كرديم كه ظاهراً يازده دوازده نفر از اساتيد، مرجعيت ايشان را امضا كردند و آن را در همه
و يادم است آن روزها كه ايشان در حال تبعيد . كرد از بين برود و توزيع نشود  ميي ايشان را تالش هيخيلي ناراحت و عصباني شد و شهر

ها و  ي ايشان در شرف تعطيلي بود، من خيلي تالش كردم و به بازاري آقا مصطفي را دستگير كرده بودند و شهريه بودند و مرحوم آقاي حاج
اي وارد شود و از  ي ايشان ضربه ه به هر جوري شده، نگذارند به شهريهكردم ك طرف سفارش مي طرف و آن  آقاي عسگراوالدي و اينامثال

شد و آسيبي  ي عمومي ايشان داده مي ي مردم تأمين گردد و باألخره كاري شد كه هم مرجعيت ايشان تثبيت شد و هم شهريه وجوه شرعيه
ها و بعضي مراجع مانند آقايان ميالني و  اي شهرستاندر مورد مرجعيت ايشان، هنگامي كه ايشان در تهران بازداشت بودند و علم. نديد

البته علما و مراجع در منازل . آباد به تهران رفتيم مرعشي نجفي و شريعتمداري براي اعتراض به تهران عزيمت نموده بودند، ما هم از نجف
ولي كارگردان جلسات علما و مراجع بوديم . دمي فيروزآبادي با طالب بو وآمد و تشريفات داشتند، ولي من در مدرسه بزرگان بودند و رفت

 يك شب من و آقاي اميني تصميم از جمله،. داديم موقع انجام مي رسانديم و هر كار الزمي را به و خود را در مجالس و محافل آنان مي
طاهري شيرازي باشد، مطرح نماييم و ي علما كه قرار بود فردا در قلهك در منزل آقاي سيد نورالدين  گرفتيم متني تنظيم نماييم و در جلسه

ها خطاب كنيم و براي امام،  پرسي علماي شهرستان عنوان احوالبه عنوان امام و آقايان محالتي و قمي كه آن موقع بازداشت بودند، به 
ل خوب است يك اعالميه ايد، حداق جا تشريف آورده قدر شيعيان را نوشتيم و فردا در جلسه به علما گفتيم آقايان اين عنوان مرجع عالي

ايم اعالميه بدهيم، بلكه  جا نيامده آقا مرتضي حائري گفتند ما اين براي اربعين شهداي پانزده خرداد بدهيد كه ناگهان مرحوم آقاي حاج
مودن مردم و ها و دلگرم ن گفتم كاري از دست من و شما جز همين اعالميه. باشند ايم يك كاري بكنيم براي آقايان كه بازداشت مي آمده

پرسي به آقاي خميني  ما گفتيم پس حداقل يك تلگراف احوال. آيد و هر كسي چيزي گفت و پيشنهاد ما را قبول نكردند تشويق آنان برنمي
. دباش ها و شخص آقاي خميني مي آن گفتم نرسانند، هدف ما تجليل و حمايت از . رسانند گفتند به دستشان نمي. و دو نفر ديگر مخابره كنيد
ي  شود كه بعضاً براي معالجه اند و حتّي وانمود مي ها به تهران براي چه هدفي آمده كند كه آقايان علما از شهرستان چون دولت منعكس نمي

  .چه در ديدار پاكروان با بعضي چنين اظهار شده بود چنان. اند چشم خود يا رفتن به مشهد مقدس به تهران آمده

صدر از علماي همدان، كه آدم عالم و حرّي بود، به من گفت شما يك متني آماده  اد ما، اول مرحوم بنيبه هر حال، پس از اصرار زي
من گفتم متن آماده است و همان متن آماده شده از قبل را با عنوان مرجع تقليد شيعه، ارائه دادم كه موجب استنكار . كنيد تا شايد امضا شود

گفتند چه . تقليد كنندگفتم مرجع كسي است كه از او . بني بر اين كه ايشان مرجع تقليد نيستندو تعجب آنان شد و هر كس چيزي گفت م
ايشان مقلدين . عالوه شما برويد بين مردم ببينيد به. ي مردم از كسي تقليد كنند و الزم نيست كه همه. كند؟ گفتم من كسي از او تقليد مي

در اين . اي راجع به بعضي كلمات ديگر اعتراض داشتند كه اصالح شد صدا شدند و عده به هر حال، چند نفري با ما هم. زيادي دارند
گذارم خارج شويد  هنگام يكي از بزرگان حاضر، با عصاي خود بلند شد كه از جلسه برود بيرون و من درب اتاق را بر او بستم و گفتم نمي

 خنده گفت فالني تو خيلي زرنگ و ناحق هستي و برگشت نشست و ما از تا نگوييد اشكال اين متن كجايش است و باألخره آن بزرگوار با
دانستيم چند نفري از علماي مهاجر هم  خواست فرار كند امضا نمود و چون مي همگي امضا گرفتيم و اول هم همان شخص بزرگوار كه مي
جا بودند، قضيه را درگوشي و محرمانه مطرح  هي كه آنها و با آقاي خسروشا آن پيش آقاي شريعتمداري در باغ ملك هستند، رفتيم به سراغ 

جا بود، از قضيه مطلع شدند  كرديم و ايشان با بلند صحبت كردن، مسأله را افشا نمودند و حاضرين در جلسه كه چند نفر ساواكي هم در آن
ها مطلع شدند و من چون  يه لو رفت و ساواكيولي امضا را گرفتيم و به آقاي اميني گفتم خالصه قض. و ما از لو رفتن مسأله ناراحت شديم

داني با چه زحمت  چون مي. شوم كه اگر دستگير شدم، تلگراف از بين نرود دهم و از شما جدا مي شناخته شدم، متن تلگراف را به شما مي
 مرا تعقيب و سپس بازداشت  گرفته شد و ايشان قبول كردند و من جدا شدم و اتفاقاً در حرم حضرت عبدالعظيمو خون دلي اين امضاها
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كردم و مرا در يك  كردند اعالميه بوده كه من پخش مي  در ساواك شهر ري سراغ آن متن را از من گرفتند و خيال ميكردند و در بازجويي
س از تهديد به زدن و باألخره پ. هايم كامالً تر شد العاده گرم نموده بودند، براي شكنجه بردند كه پس از نيم ساعت تمام لباس حمام كه فوق

باألخره بعد . كردند ها سراغ آقاي اميني را نه به اسم خاص، از من گرفتند و فحاشي مي آن كلي منكر شدم و  كشتن، بعداً در بازجويي من به
شريعتمداري، كه به شناسد؟ گفتم آقاي  از يأس از گرفتن چيزي، مرا با تعهد كه فردا مجدداً برگردم آزاد كردند و گفتند چه كسي تو را مي

رفقا مخالف بودند، آمدم و فردا باز با اين كه . شناسد گفتم خدا مرا مي. گفتم آقاي خوانساري، به او هم فحش دادند. او فحش دادند
پنهان نموده زاري  ي الله ي مدرسه ي بازداشت مرا ديده بود، فوراً تلگرام را در باغچه بازجويي از من شد و تمام شد و آقاي اميني كه صحنه

 چند هقرار شد مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالجواد سدهي ك. بود و بعد از آزادي من گفتيم خوب چه كسي حاال اين تلگرام را مخابره كند
كه بردند و ما خوشحال بوديم كه مرجعيت آقاي . كردند، ببرند براي مخابره هاي قوي ايشان را همراهي و حمايت مي تن از همشهري

البته مراجع، مانند آقاي ميالني، نجفي مرعشي، و شريعتمداري را ما ديديم . ها امضا كردند  نفر از علماي معروف شهرستان33خميني را 
ها خودشان قرار شد چيزي با امضاي چهار نفر بنويسند كه كردند و چون خطر اعدام امام در بين بود،  آن . صحيح نيست كه با ما امضا كنند

گانه آقايان ميالني، مرعشي، شريعتمداري، و حاج شيخ محمدتقي آملي هم عنوان مرجعيت امام ذكر شده بود كه خطر در متن مراجع چهار
  .را دفع نمايد

كرديم كه به هر نحو شده مرجعيت  خواست مرجعيت ايشان و شهريه جا نيافتد و ما تالش مي به هر حال، رژيم در آن شرايط مي
گفتم شما به  ر از بين برود و هم براي تأثير در نهضت و روي مردم، و من يادم است به طالب مبارز ميايشان و شهريه تثبيت شود تا خط

تر اين است كه از ايشان در منابر و محافل فتوا  جاي اين كه يك شعار بدهيد يا يك اعالميه پخش كنيد و دستگير شويد، كار بهتر و عميق
 براي مبارزه، از پخش يك اعالميه مثالً، شايد اثر اين كار. يد، يك فتوا هم از ايشان نقل كنيدكن نقل كنيد و اگر هم از ديگران تقليد مي

ي  دانستيم وقتي دستگاه ديد در هر شهر و روستايي رساله روي اين جهت، ما و آقاي رباني شيرازي خيلي اصرار داشتيم و مي. تر باشد بيش
ها به من گفت هفده  يادم است تيمسار مقدم در يكي از بازداشت. تواند انجام بدهد  نميامام و فتاواي ايشان مطرح است، ديگر هيچ كاري

كنيد؟ پرسيد ايشان چندمين مرجع است به نظرت؟ گفتم  كنيد و خميني خميني مي قدر ترويج مي شما چرا از يك نفر اين. نفر مرجع داريم
گفت چرا آقاي خوانساري را . من چهار نفر را شمردم. گفت مراجع را بشمارسپس . اول يا دوم و ظاهراً اول را آقاي حكيم معرفي كردم

  .نشمردي؟ گفتم خوب ايشان هم باشد

اي در مسجد اعظم قم به عنوان آقاي حكيم، از  ي فاتحه بعد از فوت آقاي حكيم با مرحوم آقاي رباني شيرازي تصميم گرفتيم جلسه
 دعوت كرديم و شرط كرديم كه  معلوم بود براي چيست و يكي از آقايان را براي سخنرانيي علميه برگزار كنيم كه آن روزها  طرف حوزه

خواستيم در قم و در اين موقعيت كه آقاي حكيم  در اين هنگام امام نجف بودند و ما مي. روي منبر، مرجعيت امام را جدي اعالم نمايد
مد و چون براي جلسه اعالميه پخش شده بود، جلسه خيلي شلوغ بود و ولي آن شخص مدعو نيا. اند، مرجعيت امام اعالم گردد فوت شده

وقتي ديديم براي منبر كسي نبود، آقاي شريعتمداري به آقاي سيد صالح طاهري گفت پس شما برويد منبر . آقاي شريعتمداري هم آمده بود
  .و جلسه را ختم كنيد و ايشان قبول نمود

ي  ي باشكوهي در مدرسه  ديديم اسم ايشان رو به فراموشي است، اصرار كردم به فضال كه جلسهو آن موقع كه امام در تركيه بودند، ما
فيضيه گرفته شود و باز شخص مدعو نيامد براي منبر كه آقاي مشكيني و آقاي نوري اول صحبت كردند و آقاي مشكيني راجع به اختالف 

ي قم بدون روح خدا  ي علميه  كردم كه براي اولين بار بود و گفتم حوزهاي گفتند و من بعداً صحبت ترك و فارس، به عربي چند جمله
ي حضرت امام حسين  ها و صحبت را با خطبه روح ندارد و ايشان بايد هرچه زودتر به ايران و حوزه بازگردند و از اين قبيل حرف

ها براي تهديد  با تفصيل مطالب را طرح كردم و ساواكيباشد شروع، و  العقول مي ي امر به معروف و نهي از منكر كه در كتاب تحف درباره
بام مدرسه فرستادند و مجلس را زير نظر داشتند و رفقا از اين كه من براي اولين بار صحبت كردم تعجب كرده بودند و  پليس را به پشت

م نام ايشان در ايران و حوزه هميشه مطرح خواستي ها فراموش شده بود و ما مي ما از اين جلسه، احياي نام امام بود كه مدت هدف اصلي
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كردند  خيال مي. ها شود و نابود گردد باشد و آن روزها معروف بود دكتر اقبال گفته بود ما آقاي خميني را برديم به نجف تا گرفتار گرگ
د و علت بردن ايشان به  بر خالف نظرشان بودر صورتي كه در نجف هم درس ايشان خوب گرفته بود و. شود ايشان در نجف مطرود مي

داد و گفتند ايشان  جا را نمي ي تبعيد آقاي خميني در آن نجف اين بود كه مجلس تركيه ظاهراً بيش از يك سال را به دولت آن كشور اجازه
و فتوا، نام ايشان شود و ما هم اصرار داشتيم كه نام ايشان در كشور و روي منابر و در محافل باشد و به عنوان مسأله گفتن  در نجف گم مي

وجه از ايشان نامي برده شود و در قم، هر كجا چيزي به نام ايشان  هيچ كرد با بازداشت افراد، نگذارد به كرديم و رژيم سعي مي را احيا مي
آقاي . كردند ر ميآمدند و ما را دستگي اي به سراغ ما مي شد، سكه به نام من و آقاي رباني شيرازي خورده بود و بعد از هر حادثه مطرح مي

ي  جنازه چون ترسيدند براي تشييع. مثالً بعد از شهادت آقاي سعيدي، فوراً آمدند و ما را بازداشت نمودند. مطهري هم آن موقع تهران بودند
ها  ب شهرستانگرفتيم از طال مثالً گاهي تصميم مي.  من، شهيد محمد منتظري خيلي فعال بودها فرزند او ما كاري انجام دهيم و بين بچه

براي اين كار نياز بود يك نفر باشد كه هماهنگ كند كارها و مرحوم . براي تثبيت مرجعيت آقاي خميني جداگانه اعالميه و امضا بگيريم
به گرفت و با استدالل  كرد، با اصرار و سماجت از او امضا را مي محمد براي اين كار خيلي فعال بود و سمج هم بود و اگر طرف قبول نمي

البته چندين بار . كرد و او را قبل از من بازداشت كردند اين كه مگر تو به اسالم و انقالب عقيده نداري، طرف را راضي به امضا مي
گرفت و آن دفعه هم كه محكوم به چند سال شد، براي پخش  هايي بود كه از اشخاص امضا مي اش هم براي اعالميه بازداشت شد و همه
نمودند، كه بالفاصله بعد از او مرا بازداشت كردند و حدود  اي اعالميه پخش مي در ايام عيد نوروز كه با عده. طهر بوداعالميه در صحن م

خواستند كه   و آقاي رباني تعهد ميولي او را محاكمه و محكوم نمودند و از من. هفت ماه من به اتفاق آقاي رباني شيرازي بازداشت بوديم
خواستند و او حاضر نشد و او را به محاكمه تهديد كردند و او گفت محاكمه  كرديم و از محمد هم تعهد مي  نميبه قم نرويم و ما قبول

. دهم و باألخره به سه سال محكومش كردند و ما را اگرچه آن موقع آزاد كردند، ولي بعداً محاكمه و محكوم نمودند كنيد، من تعهد نمي
اي و هاشمي رفسنجاني و آذري و قدوسي هم عضو  ده نفره داشتيم كه آقايان مشكيني و خامنهي ياز يادم هست ما آن موقع يك جلسه

اي تنظيم شده بود كه مربوط به تشكيل حكومت  اي نيز بود و يك اساسنامه از طرف آقاي سيد محمد خامنه بودند و آقاي سيد محمد خامنه
ها و اين قبيل امور بود كه به سطح فكر آخوندي آن زمان  ي شهرستان اسالمي و اطالعات خارجي و داخلي و ضد اطالعات و كميته

گفتيم  ها مي ها منكر شده بوديم و در بازجويي خورد و حدود پنجاه شصت صفحه بود و من و آقاي رباني اساسنامه را در بازجويي نمي
ي مبارزات و  ولي هدف اصلي جلسه، مسأله. شد البته اين موضوع هم در جلسه مطرح مي. جلسه مربوط به اصالح كتب درسي حوزه بود

داشتيم، تا بعد از دستگيري  ها منظور اصلي را مخفي نگاه مي تشكيل حكومت اسالمي و تشريح نيازهاي مختلف آن بود و ما در بازجويي
اند و او   را پيش شاه بردهآقاي آذري و لو رفتن اسامي ما و منظور اصلي، ساواك خيلي روي ما حساس شد و گفته شد كه حتّي اساسنامه

ي دستگيري   عدد پنج تومان تا لحظه17ي محرمانه را من به عهده داشتم كه يادم هست حدود  هم حساس شده است و امور مالي آن جلسه
 دستگيري آقايان ولي بعد از. هاي من و آقاي رباني فشار خيلي نبود در اوايل امر بازداشت در بازجويي. داده بوديم و از افراد گرفته بودم

يك روز . الي كتب آقاي آذري، فشار روي ما زياد شد و در اين باره ما منكر چنين چيزي بوديم قدوسي و آذري و كشف اساسنامه از البه
كاظم  نفر بودند و آقاي 55فالني طفره نرو، كار شما مثل همان حزب ملل اسالمي است كه : در بازجويي، ازغندي معروف به من گفت

ي  گذارم توي پرونده من اسلحه هم مي: گفت. ها كار مسلحانه داشتند و از ما حركت مسلحانه نبوده آن : گفتم. بودندوردي و ديگران بجن
ايد درست كنيد؟ من  خواسته اين سازمان اطالعات و ضد اطالعات چيست كه شما مي: طوري گذاشتني است؟ گفت مگر همين: گفتم. شما
بعد ازغندي و دكتر . ي ما صحبت از اصالح كتب درسي حوزه بود دانم و در جلسه صالً خبر ندارم و چيزي نميها ا از اين حرف: گفتم

ها ما را با آقاي آذري مواجهه دادند و مرا بردند جايي و گفتند به پشت سر خود نبايد نگاه كني و بعد كسي را  جوان از سران ساواك، اين
دانستم جريان آقاي آذري را و يك سري سؤاالتي از من كرد راجع به  نمي. اشمي رفسنجاني باشدآوردند كه من اول فكر كردم آقاي ه

وقت از من  سپس يك سري سؤاالت از آن فرد پشت سر من نمود و آن. هاي قبلي را گفتم جلسه و اهداف و اعضاي آن و من همان حرف
  شناسي؟ پرسيد اين آقا را مي
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 كردم ديدم آقاي آذري است كه آنان خيلي عصباني شدند كه چرا من آقاي آذري را ديدم و شناختم من هم بر خالف دستور آنان، نگاه
 گفته؟ گفتم كني كه درست گفت هرچه بگويد قبول مي. باشد و پرسيد او چطور آدمي است؟ گفتم آدم خوبي است و حافظ قرآن هم مي

 هم گفت بله، آقاي منتظري است ايشان. بعد از آقاي آذري مرا پرسيد. دممكن است خطا و اشتباه بكن. آدم خوبي است، ولي معصوم نيست
از او پرسيد در آن جلسه كه داشتيد آقاي منتظري هم بود كه آن مسائل مطرح شد؟ آقاي آذري كه از . و يك مقدار از من تعريف نمود

ام، پاسخ دادند كه من يادم  ساسنامه را منكر شدهي محرمانه و هدف از آن ا كيفيت مواجهه و برخوردها متوجه شد كه من مسائل جلسه
اند و اين اظهار آقاي آذري  ها نبوده ممكن است آن شب. ها كه اين مطالب را مطرح كرديم، آقاي منتظري هم بودند يا نه نيست كه آن شب

ولي به هر حال، اساسنامه روي . ه بودها كرد آن آقاي رباني هم منكر شده بود و خيلي منازعه با . به نفع من شد و خطر از من دفع شد
وقتي . كرد بعداً به هر حال، ساواك تمام طرفداران ايشان را بازداشت و يا تبعيد مي. ي ما در دادگاه بود كه به سه سال محكوم شديم پرونده

هابيت و سني بودن را علم كرد و كتاب ي و از اين كار اثري نديد، مشغول تبليغ عليه ايشان و امثال ما كه طرفدار ايشان بوديم شد و مسأله
شد و منحصر به مربوطين به آن  چون اين تهمت و شايعه در سطح وسيع عمل مي. واقعاً اين كتاب بهانه بود. را بهانه كرد» شهيد جاويد«

شر كردند و از اين و آن طرف منت طرف و آن هايي عليه ما اين كتاب نبود و بعضي روحانيون را وا داشتند چيزها بگويند و يك سري جزوه
آيد و از اين قبيل  ي چند عربستان براي فالني و فالني در ايران مي امضا گرفتند عليه ما و حتّي شايع كردند كه پول چاه نفت شماره

  .ها اراجيف و تهمت

هاي آنان نياز به كمك   خانوادهشدند و يكي از كارهاي آن موقع كه امام در حال تبعيد بودند و بسياري از طالب زنداني و يا آواره مي
ها  پراكني ها و شايعه دانستم و اين موضوع را ساواك فهميده بود و با اين تهمت ها مي آن داشتند، من خودم را موظف به كمك رساندن به 

وعات داشتم و يادم ي پولي بودم و هم اختياراتي از طرف امام براي اين موض خواست به من ضربه بزند و من هم خودم مورد مراجعه مي
جا هر روز يك سري   در يك نامه، خيلي بر تخمه و در سطح باال به من نوشته بودند كه بيت من در اختيار شماست و شما در آنامامهست 

و كردند و به امور سياسي  بزنيد و چون علما بيت ايشان هم چون آقايان پسنديده، اسالمي، و اشراقي به امور حوزه و طالب توجه مي
ها را در آن نامه از من خواسته بودند و متأسفانه اين وقتي به  آن توانستند رسيدگي نمايند و لذا ايشان تعقيب  مبارزه و اهداف امام ديگر نمي

نمود، هنگام  ي مرا سنگين مي خواستم ساواك از آن مطلع شود، چون پرونده دستم رسيد، يك ساعت بعدش مرا گرفتند و من كه نمي
به هر حال، سياست رژيم آن موقع، متهم كردن اطرافيان و . ي رفتن به دستشويي رفتم و آن نامه را پاره و محو كردم  به بهانهدستگيري

ي ما بايد از آن پيروي كنيم،  ي امام كه همه يكي از صفات ويژه. طرفداران امام به وهابيت بود كه بلكه بين مردم آنان خراب و بدنام شوند
ايستاد و از كسي  داد به اسالم مربوط است، روي آن مي شان خود را وقف اسالم كرده بود و هرچه را ايشان تشخيص مياين بود كه اي

البته ممكن بود احياناً يك گزارشي اشتباهي در مورد خاصي به ايشان داده باشند؛ مثل همان گزارشي كه در مورد قيام . كرد اي نمي مالحظه
هاي بدي معرفي كرده بودند و من كه از آنان دفاع  ها را آدم آن مان سال اول انقالب به ايشان داده بودند كه ي خدا در ه جهيمان در خانه

در حالي كه ظاهراً بعد معلوم شد افراد خوبي . ي خدا شده است، محكوم نمودند كردم، ايشان اين جريان را به دليل اين كه هتك خانه مي
دادند، خيلي مهم و  چه وظيفه تشخيص مي ولي قاطعيت ايشان در مورد آن. ده بودند و نهضتشان مقدس بودهاند و براي اسالم قيام نمو بوده

  .باشد ي ما مي قابل توجه براي همه

دنبال مريدبازي و اين كه چه . ها شهامت داشتند آن دادند و براي پياده شدن  كردند و اهميت مي ها خيلي حساب مي ايشان روي ارزش
ها مطرح  ها و معنويت يايد يا نيايد نبودند و شخص روحاني و عالم، بايد مثل ايشان باشد و براي او خدا و دين و ارزشكسي خوشش ب

طوري بود كه در مسير  ها در نظرش باشد، نه آن كه فالن مريد و بازاري از او خوشش بيايد و امام اين آن باشد، نه چيزهاي ديگر و بايد 
ي اول در  دفعه:  كه فرمودندمن از خودشان شنيدم. ترسيدند طور بودند كه نمي ترسيدند و واقعاً هم اين چيز نمي ها از هيچ اسالم و ارزش

شتاب و عجله و با ترس  خواستند شبانه به تهران ببرند، مأمورين خيلي با ي پانزده خرداد كه ايشان بازداشت شدند و ايشان را مي قضيه
 براي اداي نماز صبح در بين راه ها از ترس مانع پياده شدن امام آن داد كه نترسند و حتّي  ها را دلداري مي نآ كرده بودند و ايشان  عمل مي
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شده بودند كه با اصرار ايشان درب ماشين را فقط باز كردند و ايشان تيمم نموده بودند و در ماشين نماز خواندند و جالب اين كه مأمورين 
من نذر كردم يك گوسفند براي حضرت عباس، كه : سروان عصار در قيطريه من از او شنيدم كه گفت. دكدام نماز نخواندن ساواك هيچ

  . اين مقدار ترس و وحشت داشتند. بتوانم مأموريتم را درست در مورد آقاي خميني انجام دهم

هايي  م خميني خيلي تالش كرديم و كتكبه هر حال، من و آقاي رباني شيرازي و ساير دوستان ايشان و پسرم محمد منتظري در راه اما
خواستند كه ما از حمايت امام دست برداريم و  زدند و مي در زندان ما را مي. اش براي حمايت از ايشان بود خورديم، همه كه از ساواك مي

هاي  حمد در تمام مراحل بازجويياهللا براي امام، هم من و هم م ي آيت براي نوشتن كلمه. بردار نيستيم گفتيم از اهداف خودمان دست ما مي
آباد بود كه  يكي از كارهاي من، تأسيس نماز جمعه در نجف. ولي مقاومت كرديم. قم و تهران تحت فشار و تهديد و اذيت ساواك بوديم

س ساواك شدند و سرهنگ صدقي، رئي خيلي جا باز كرده بود و افراد زيادي از اقشار مختلف مردم اصفهان و اطراف به آن حاضر مي
از مبارزات و . گفتم چيز مي ي فالني يك پايگاه سياسي براي مبارزه با رژيم است و من در نماز جمعه همه اصفهان، گفته بود اين نماز جمعه

يادم هست در آن موقع كه نماز . شد كه نوارهايش شايد در دست باشد امام و حكومت اسالمي و شرايط آن و اين قبيل چيزها گفته مي
اي به امام كه نجف بودند نوشتم، به اين مضمون  آباد پا گرفته بود و منشأ آثار و بركاتي براي مبارزات شده بود، نامه ي من در نجف جمعه

ي الهي به  كه نماز جمعه خيلي بركات دارد و حضرتعالي براي رضاي خداي متعال، با آقاي خوئي ترتيبي بدهيد تا در ايران، اين فريضه
جمعه شود و اگر  تر است، آن شخص انتخاب و امام تر و مسن آقاي خوئي اقامه شود و دستور بدهيد در شهرها هر كس موجهدستور شما و 

رسد و  التناوب اقامه نمايند و يادآور شدم اگر نماز جمعه تأسيس شد، مبارزات ما زودتر به اهداف خود مي باشند، علي  موجه ميچند نفر
تا اين كه بعد از پيروزي انقالب، . ايد شود و شما معلوم است هنوز آخوندها را نشناخته كه اين معني عملي نميامام در جواب نوشته بودند 

فرموديد امكان نماز جمعه نيست و عذر داشتيم، ديگر امروز كه قدرت دست شما  در قم به ايشان عرض كردم آقا اگر آن روز زمان شاه مي
  .ن فريضه احيا و اقامه شوداست، عذري نداريم و دستور بدهيد اي

 تا باألخره با اصرار من اجازه فرمودند در تهران، اول توسط مرحوم آقاي طالقاني شروع شود كه من نظر كردند،  نميقبولايشان اول 
. ي آن  و اقامه جمعه  مامام را به آقاي طالقاتي اطالع دادم و ايشان نماز جمعه را شروع كردند و بعد در شهرهاي ديگر شروع شد به تعيين اما

پيامبر اكرم .. باشد ي تشكيل حكومت اسالمي مي دانستم اساس و پايه ي نماز جمعه خيلي پافشاري نمودم و مي  اقامهيبه هر حال، من رو
ي جمعه  ور اقامهولي همين كه حدود چهل نفر در مدينه به پيامبر ايمان آوردند، ايشان دست. خواندند تا در مكه بودند، نماز جمعه نمي) ص(

توسط اسعد بن زراره و مصعب بن عمير، كه نمايندگان پيامبر در مدينه بودند، دادند و هنوز ايشان به مدينه نيامده بودند كه اولين نماز 
مه شود، گويند حداقل بايد چهل نفر باشند تا جمعه اقا و لذا بعضي علماي شافعي مي(اي كه در مدينه تشكيل شد با چهل نفر بود  جمعه

و بعداً كه پيامبر به مدينه رفتند، اولين نماز جمعه را خودشان با صد نفر خواندند در يك ). گوييم پنج نفر هم كافي است ولي ما شيعه مي
 ام و علت اين كه كارهاي سياسي مسجد كه بين قبا و مدينه واقع است و به نام مسجد ماه يا مسجد الجمعه معروف است و من آن را ديده

هاي خود را با  توانست در اجتماع حرف و اجتماعي پيامبر پا گرفت، همان نماز جمعه بود كه زيربناي حكومت اسالم در مدينه بود كه مي
ها است كه خطيب  مردم بزند و اكنون عامل مهمي كه حافظ انقالب و كشور است و مردم را در صحنه نگاه داشته است، همين نماز جمعه

طور نيست كه هر كسي خودش  كند و لذا يك نماز عبادي سياسي است و اين  روز را در روز جمعه به مردم گوشزد ميمسائل مهم سياسي
خواندم، از باب اين بود كه  آباد نماز جمعه مي حتماً بايد وابسته به حكومت اسالم باشد و من هم كه آن روزها در نجف. بتواند اقامه كند

قدم شده بودم كه الحمدهللا موفق  م و در صدد تشكيل حكومت اسالمي بودم و خودم در اين راه پيشحكومت رژيم شاه را قبول نداشت
ي كالم من اين كه من در طول اين مدت، براي  خالصه. شديم تشكيل دهيم و البته بايد مردم تشويق شوند كه نمازهاي جمعه گرم باشند

الي مها خوردم و براي تأمين  داست و معنويت ايشان زجرها كشيدم و كتكايت از قمتثبيت مرجعيت امام و تعقيب اهداف ايشان و ح
از جمله آقاي . نمودم ها تشويق مي ها تقريباً من متصدي بودم و حتّي افراد را براي رفتن به مالقات تبعيدي هاي زنداني و تبعيدي خانواده

ي من منعكس است كه براي همين  فرستادم و اين معني در پرونده  ميمشكيني كه به ماهان تبعيد بودند، من افراد زيادي را به ديدن ايشان
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ي من بودند، و اولين كسي بودند كه حكومت اسالمي را تشكيل  كرد و چون حضرت امام شديداً مورد عالقه كارها ساواك مرا بازجويي مي
دانند كه به  نوشتم، بر همين منظور بود و همه مي ان ميهايي به ايش اي عليه ايشان نباشد و اگر من نامه خواست هيچ سوژه دادند، دلم مي

ي ملكوتي كه داشتند، افراد معموالً جرأت حرف زدن با ايشان را نداشتند و شايد تنها من بودم كه با صراحت مطالب  خاطر وقار و آن چهره
ي  خواستم ايشان هميشه با همان چهره شتم و ميي شديدي بود كه من به ايشان دا كردم و اين به دليل عالقه خودم را با ايشان مطرح مي

گفتم بايد عالوه بر حفظ جهات  ي ايشان، شاهدند كه من كراراً به ايشان مي آقاي حاج احمد آقا، آقازاده. ملكوتي و قداست معنوي باشند
فقيه هميشه در  ي واليت هجسمي و بهداشت حضرت امام، جهات معنوي و ملكوتي و قداست و موقعيت ايشان را هم حفظ كنيم تا چهر

گاه نباشد و به حاج  اي عليه ايشان هيچ خواهد در تاريخ چيزي و سوژه تاريخ، براي مثالً صد يا پنجاه سال آينده محفوظ بماند و دلم مي
مالقات كه با ايشان دانم و ياد دارم در آخرين  مندتر مي كس دلسوزتر و عالقه گفتم واهللا من خودم را نسبت به امام از همه احمد آقا مي

ها افتاده و  ي استقراض خارجي كه بر سر زبان جا بودند، من به ايشان اول مسأله و آقاي حاج احمد آقا و داماد ما آن) درجاته اهللا اعلي(داشتم 
و موجب وابستگي عوارض منفي آن را عرض كردم كه اين چيز بدي است و با آن شعارهاي استقالل و نه شرقي و نه غربي ما منافات دارد 

  .شود سياسي اقتصادي و فرهنگي به شرق و غرب مي

ي جنگ داخلي لبنان و انتظار دخالت و اقدام از  مرحوم سعيدي هم به همين جهت شهيد شد كه ايشان قبول فرمودند و بعد مسأله
هايي كه به شما  گويم يا نامه ي كه من ميي ايشان كه امام المسلمين هستند را به عرض ايشان رساندم و بعد عرض كردم آقا مطالب ناحيه
نه منافقين و نه . اند و شايد در ذهن حضرتعالي هم رفته باشد كند؛ گرچه فعالً شايع كرده دهد و القا نمي نويسم، كسي به من درس نمي مي

آيند و يا نامه   مي]كه [ردم هستندها و افراد خود اين م ها و شخصيت بلكه اين مسؤولين ارگان. كنند نهضت آزادي به من چيزي القا نمي
ها و   اصلي من از اين نامهچه هدف كنند و عرض كردم آن حل پيشنهاد مي گويند و راه نويسند مرتباً، و كمبودها و اشكاالت را به من مي مي

ه تشريف آورديد به ي پاك و مقدس و ملكوتي حضرتعالي همچنان مثل روز اول ك ها است، اين است كه آن چهره تذكرات در مالقات
شود، به  ايران باشد و كسي نتواند به حضرتعالي ايرادي و اشكالي در آينده وارد سازد و اگر خالف و يا تندي در جاهايي ديده مي

ها  ه در دنيا اين خالفيشهم. به حضرتعالي منتسب نكنند. شوراي عالي قضايي و قواي اجرايي مسؤول هستند. حضرتعالي نسبت ندهند
فقيه  ي حضرتعالي كه سمبل اسالم و واليت خواهم چهره ولي من مي. نيز اين كارها بوده) ع(و حضرت امير ) ص(در زمان پيامبر . بوده
كس با شما مخالف نبود و بر و فاجر به شما ايمان داشتند، من  باشد، براي هميشه مقدس و ملكوتي باقي بماند و مثل روز اول كه هيچ مي
 در آينده نيز اين قداست و معنويت باقي بماند و كارهاي خالف را به اسم حضرتعالي انجام ندهند و حضرتعالي براي خواهم هميشه و مي
. ي من به ايشان به حدي بود كه يك ساعت هم از ايشان فاصله نگرفتم كنم عالقه جور امور خالف خرج نشويد و من صريحاً عرض مي اين

اولين كسي . ها را به زانو درآوردند ابرقدرت. ايشان به اسالم، آبرو و قدرت دادند. عيت ايشان بودها، حفظ موق هدف من در نوشتن نامه
خواستم ايشان نگران  ولي هرگز نمي. بسا اشتباه كرده باشم البته من در تشخيص خودم چه. بودند كه حكومت اسالمي را تشكيل دادند

ها و تذكرات من شده است، ربطي به هدف من كه فقط حفظ قداست  هايي از نامه رداشتحاال اگر در ذهن ايشان چيزهايي بوده يا ب. شوند
ام و براي خودم در برابر ايشان هيچ ارزشي، خدا شاهد است،  گيري نداشته گاه در برابر ايشان جبهه و موقعيت ايشان بوده ندارد و من هيچ

  .ام هقائل نبود

گويد و شرعاً  دانستم كه نظرش را براي رفيق خود مي ن را مثل يك رفيق به تمام معنا ميايشا. دانستم خودم را هم از ايشان جدا نمي
هاي من از  ي همه است، خيرخواهي امام مسلمين بكنيم و تمام تذكرات و نامه ، كه وظيفه»النصيحة المام المسلمين«وظيفه داريم كه از باب 

اند،  ها را نشر داده و ديگران ديده آن حاال چه شده است بعضي . اشت بوده استها هم خصوصي و يا با يادد همين باب بوده است و نامه
از همان اول هم كه مطرح كردند، من طي . ام مقام رهبري خود نبوده گاه در فكر آقايي يا مرجعيت و قائم فعالً كاري به آن ندارم و من هيچ

ضرت امام است كه در زمان حيات ايشان مرگ ايشان را تصوير نماييم، چون هم توهين به ح. يك نامه نوشتم طرح اين معني درست نيست
و در آن نامه نوشتم ما اميدواريم خداي متعال طول عمر به امام . و هم با وجود مراجع و بزرگان ديگر، فعالً طرح نمودن من درست نيست
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كس  ام و از هيچ دانسته اني در اسالم و اهداف حضرت امام ميمقام نداشته باشيم و من هميشه خود را ف  به تعيين قائمنيازيبدهد كه اصالً 
ها براي رضاي خداي متعال بوده است و هر اندازه توانستم  ها و ناراحتي ي تالش  هدفم خدا بود و همهجهتدر اين . هم توقعي ندارم

  .م نتوانستم، ما ديگر آخر عمرمان استدهم و اگر آن را ه ام را انجام مي كنم و هر وقت هم نتوانستم، همان كار طلبگي خدمت مي

كنم، اين است كه اجتهاد مراتب مختلفي دارد و يكي از چيزهايي كه خيلي مهم است، اين است كه مجتهد با  اي را كه عرض مي نكته
شود مجتهد  گاهي مي. خواهد اظهار كند، با اين ديد باشد وضع جامعه و روند اجتماعي كارهاي جامعه آشنا باشد و مسائل و فتاوايي كه مي

هاي دنيا، فتاوايي  هاي كفار براي اسالم و مسلمانان و روند امور جاري در سياست در اثر عدم آشنايي به اوضاع سياسي اقتصادي دنيا و نقشه
هايي از  تيم و صحبترف در چند سال پيش، با يكي از بزرگان علما با هم به تهران مي. باشد دهد كه اصالً قابل پياده شدن در جامعه نمي مي

گوييد اسالم ديني است جهاني كه حتّي بايد آمريكا را هم مثالً اداره كند، آن هم  به ايشان گفتم آقا مگر شما نمي. اسالم و حكومت آن شد
تواند   را هم نميي فيضيه گوييد و برداشتي كه شما از اسالم و احكام آن داريد، چنين ديني حتّي مدرسه طور كه شما مي اين. تا روز قيامت

جا و هميشه باشد و به نظر من، اين ديد نسبت به  خواهيم كه دنيا را بتواند اداره كند و قابل پياده شدن در همه ما اسالمي را مي. اداره كند
فاس مثالً اعلم اسالم كه چگونه بايد باشد اثر دارد در كيفيت اجتهاد و فتوا دادن و مجتهد اعلم، كسي نيست كه فقط در مسائل حيض و ن

بلكه بايد اعلم باشد در تمام مسائل مورد نياز جامعه، از قبيل مسائل سياسي، اقتصادي، و غيره، و بداند سياست جنگي، اقتصادي، . باشد
 نظر و گونه مسائل هم اهل اطالع باشد و هم صاحب نظامي اسالم، در هر زماني چگونه بايد باشد و خالصه اين كه بايد مجتهد اعلم را اين

ايشان به . دادند گونه مسائل هم ديد وسيع داشتند و با همين ديد، نظر و فتوا مي چنين بودند كه در اين اين) سره قدس(ديدگاه خاص و امام 
 ي واليت بر غيب و قصر من سابقاً يك حاشيه بر كتاب عروه در مسأله. هاي جاري دنيا احاطه و اطالع كافي داشتند تمام مسائل و سياست

 بايد اين نظر مفقيه دارم، ديشب به آن حاشيه كه مراجعه كردم، ديد ولي با توجه به بحثي كه چهار سال است در مورد واليت. نوشته بودم
چه را در طول چهار سال از روايات مختلف و جهات گوناگون مورد مالحظه و دقت قرار دادم، قهراً  زيرا آن. كلي عوض شود آن روز من به

  .شود گذارد و فتواي انسان عوض مي ي فرعي اثر مي لهدر آن مسأ

به صرف اين كه . نظر باشد ي امروز مطرح است، صاحب گونه مسائل كه در دنياي پيچيده  كه در اينبنابراين مجتهد اعلم كسي است
توان به آن  ظر نباشد، نميكسي در مسائل حيض و نفاس اعلم باشد، ولي در مسائل ذكر شده كه مورد نياز جامعه است اهل اطالع و ن

طوري بود كه ايشان در تمام مسائل اسالمي مورد نياز، واقعاً اعلم از ديگران  مجتهد اعلم گفت و اعلميت امام خميني كه نظر ما بود، اين
لعالم بزمانه اليهجم عليه ا«گويد  و روايتي كه مي. تر بود، واقعاً تر و قوي بودند و درك و ديد ايشان نسبت به مسائل ديني از ديگران وسيع

شوند، در فتوا دادن هم كسي كه عالم به زمان خود باشد  گاه مشكالت بر او غالب نمي ، يعني كسي كه به زمان خود عالم باشد هيچ»اللوابس
گاه در تنگنا و  چي فتوا دادن او نيز مؤثر است و هي يعني عالم به زمان بودن، در كيفيت و نحوه. شود مشكالت بر او چيره و غالب نمي

  .گيرد مشكالت فتوايي قرار نمي

اند،  ي علماي اعالم، بزرگان شهداي ما كه از دست ما رفته  همه.شاءاهللا درجات حضرت امام عالي است، متعالي سازد خداوند ان
 خدمت كنند و خداوند توفيق تر بتوانند ي خدمتگزاران به كشور و انقالب هم توفيق بدهد كه بيش خداوند به همه. درجاتشان عالي سازد

دهد كه علما و بزرگان و خدمتگزاران، اين انقالب بزرگ را كه با گذشت ده سال هنوز اول كار است، چون هدف اصلي ما پياده شدن 
قالب سالم و اناهاي ديگري براي  اسالم واقعي و راستين در تمام دنيا است، خداوند توفيق دهد كه همگي بتوانيم خدمت كنيم و قدم

كند، هر جايي كه هست، خداوند اجر و پاداش عنايت فرمايد و خداوند به تمام بازماندگان محترم حضرت  برداريم و هر كس خدمت مي
صبر و اجر كامل عنايت نمايد و از شما برادران هم كه در صدد شناسايي و معرفي ابعاد مختلف امام ) عليه تعالي اهللا رضوان(امام خميني 

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. كنم ايد، من تشكر مي برآمده) سره قدس(
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  23/2/68اي پس از انتخاب ايشان توسط مجلس خبرگان براي رهبري نظام جمهوري اسالمي، مورخه  له به آقاي خامنه  معظم ـ متن پيام تبريك186ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته اي، رهبر منتخب جمهوري اسالمي ايران دامت لمين آقاي حاج سيد علي خامنهوالمس جناب مستطاب حجةاالسالم

قـدر   ناپذير و مصيبت عظماي عالم اسالم، ارتحال روح خدا، پيشواي عـالي  ي جبران  به مناسبت ضايعه  پس از سالم و تحيت و تسليت،      
) الـشريف  سـره  قـدس (العظمي امام خميني  اهللا الشأن، حضرت آيت مگذار جمهوري اسالمي ايران، قائد عظي  و مستضعفان جهان، بنيان نآزادگا

نمـايم    ها و مستكبران را آموخت، از خداوند قادر متعـال مـسألت مـي              ي جهانيان درس فداكاري و مبارزه و قيام در برابر طاغوت            كه به همه  
ها آموخته و همواره مورد حمايت رهبـر بـزرگ انقـالب             جنابعالي را كه فردي اليق و متعهد و دلسوز و در دوران مبارزات و انقالب تجربه               

شاءاهللا موفق شويد به كـشور   ايد، در انجام مسؤوليت خطير رهبري كه مجلس خبرگان به جنابعالي محول نموده است، ياري نمايد تا ان              بوده
ي وجـود در       از خود نشان داد و بـا همـه          همه گذشت و فداكاري     هاي انقالب، اين   و به ملت مسلمان ايران كه در راه تحقق اهداف و آرمان           

اي انجام دهيد و با حفظ سياست نه شرقي و نه غربي، در تقويـت كـشور و پيـشبرد                     ي انقالب باقي است، خدمات شايسته و سازنده         صحنه
  .ماييدمباني و موازين شرع مبين كوشش فرماييد و دشمنان خارجي و داخلي اسالم و كشور را از هر جهت نااميد و مأيوس ن

هاي متعهد و آگاه، مـورد توجـه    ساز، مشورت با حضرات آيات عظام و علماي اعالم و شخصيت   شاءاهللا در مسائل مهمه و سرنوشت       ان
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. خواهد بود

23/3/68  

  حسينعلي منتظري 

  ظمي منتظري الع اهللا اي به پيام تبريك آيت  ـ پاسخ آقاي خامنه187ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته اهللا آقاي حاج شيخ حسينعلي منتظري دامت آيت

ي عظيم جهان اسالم، ارتحال پيشواي آزادگان و اميد مستضعفان، حضرت امام              از پيام تسليت به مناسبت ضايعه      پس از سالم و تحيت،    
. آميز نسبت به اينجانب و تأييد اقدام مجلس محترم خبرگان، متـشكرم            محبتو همچنين از دعاي خير و اظهارات        ) العزيز سره قدس(خميني  

ي اقشار  ي ما و همه خصوص ملت فداكار ايران با مصيبتي بدين عظمت مواجه شده است، نخستين وظيفه         اكنون كه امت بزرگ اسالمي و به      
زباني، حركت عظيمي را كه امـام بزرگـوار و           دلي و هم   و آحاد مردم، آن است كه با توكل به خدا و تقويت روح اخالص و همبستگي و هم                 

نظيري را براي تداوم آن مبذول داشته بودند، ادامه دهيم و مطمئن باشيم كه نـصرت الهـي شـامل                فقيد ما آغاز كرده و مجاهدت و تالش بي        
  .نمايم از خداوند متعال توفيقات جنابعالي را مسألت مي. حال مؤمنان و نيكوكاران خواهد شد

  اي   ـ سيد علي خامنه25/3/67

  ي ايشان اي به مناسبت فوت والده له به آقاي خامنه  ـ پيام تسليت معظم188ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  افاضاته اي، رهبر منتخب جمهوري اسالمي ايران، دامت والمسلمين آقاي حاج سيد علي خامنه تهران، حضرت مستطاب حجةاالسالم
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ي   افاضـاتهما و همـه      اسـالم اخـوان معظـم دامـت        ي شما را بـه جنابعـالي و حجـج          ي مكرمه  ي جليله، والده   پس از سالم، رحلت سيده    
ي   گويم و از خداي بزرگ رحمت و غفران و علو درجات براي آن مرحومه و صبر جميل و جزيل براي همـه                       بازماندگان محترم تسليت مي   

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا. نمايم ز و مسلمين را براي جنابعالي مسألت ميبازماندگان محترم و سالمت و توفيق خدمت به اسالم عزي

   ـ قم ـ حسينعلي منتظري 17/5/68

  له اي به دنبال هجوم شبانه به بيت و دفتر معظم له به آقاي خامنه  ـ پيام معظم189ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته اي دامت خامنهاهللا آقاي حاج سيد علي  جناب مستطاب، آيت

اي كه تا حال  ي مستمره رساند من بر حسب سيره  پس از سالم و تحيت و تبريك به مناسبت عيد نوروز و عيد سعيد فطر، به عرض مي                 
تعـالي  الي اهللا . چون اميد به رسيدگي ندارم. كنم و اهل شكايت به شخص يا به مقامي نبوده و نيستم   ام، در حوادث و مصائب صبر مي       داشته

  .اشكو بثي و جزني و منه استمد في جميع اموري

هـا و   اميدوارم خداوند متعال اسالم عزيز و انقالب و كشور و ملت مسلمان ايران و روحانيت شـيعه و شـخص جنابعـالي را از نـاداني                      
روز بـر    منـافق نجـات دهـد و روزبـه    جويان و حساد و ثناگويان متملـق و        هاي عناصر اطالعات و دادگاه ويژه و فتنه        گشايي ها و عقده   تندي

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. عظمت اسالم و مسلمين بيافزايد

   ـ حسينعلي منتظري 1413المبارك   رمضان26 ـ 29/12/1371

  20/9/67رخي امور مهم ديگر، مورخه له به امام خميني و ابراز نگراني از تصميم به بازنگري در قانون اساسي و تذكر ب ي معظم  ـ نامه190ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  العالي العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

  :رسد كه مناسب ديدم به عرض حضرتعالي برسانم پس از سالم و تحيات، نكاتي به نظر مي

، گرچـه حـرف حقـي اسـت و تنگناهـايي در قـانون       ي آن شروع شده  ـ در مورد اصالح و تتمين قانون اساسي كه اين روزها زمزمه 1
  اساسي وجود دارد كه البته در وقت مناسب بايد برطرف گردد، ولي آيا اكنون شرايط مناسب اين كار وجود دارد؟

سروصـدا و  ) 115 و اصـل  12اصـل  (يادم هست در موقع تصويب قانون اساسي، روحانيون اهل سنت در مورد مذهب رسمي كـشور                 
شود و اكنون اگر      ي آنان توجه مي    شد هنگام اصالح قانون اساسي به خواسته        الوقت و اسكات، گفته مي     دي داشتند و براي دفع    اعتراضات زيا 

  .خوبي جمع كرد ي قانون اساسي و اصالح آن پهن شد، معلوم نيست بتوان به سفره

 رفت و مورد خدشـه و إن قلـت و قلـت قـرار     و از طرف ديگر فعالً قانون اساسي يك قداست و حرمت خاصي دارد و اگر زير سؤال    
هاي مسلمان و معتقد به نظام و عـدم شـركت اكثـر آنـان و بعـضي از مراجـع در اظهـار نظـر و                             گرفت، با توجه به موضع بسياري از جناح       

آيـد    ه به دست مي   چ  خوبي مشهود بود، معلوم نيست آن       گيري و همچنين زدگي اكثر مردم و سردي آنان كه در انتخابات مجلس سوم به               رأي
چقدر ارزش عمومي و ملي كه جامع اشتات باشد داشته باشد و حرف آن هست كه حرمت كنوني اين قـانون اساسـي را كـه مـورد تأييـد                              

و حضرتعالي و مراجع بوده از دست بدهيم و نتـوانيم چيـزي             ) اند كه متأسفانه فعالً مخالف شده    (هاي روشنفكر     اكثريت قاطع مردم و جناح    
  .جاست از عوارض جنبي آن غفلت نشود به هر حال، اگر حضرتعالي چنين تصميمي گرفته باشيد، به. ز آن جايگزين نماييمبهتر ا
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گويند در تهران امكان ندارد پياده رفت و يا بـا    ـ متأسفانه تب ضد آخوندي در جامعه رو به افزايش است و بسياري از روحانيون مي 2
كردم و خدمت حضرتعالي      البته اين موضوع را من از دو سه سال پيش احساس مي           . دون توهين و متلك   هاي عمومي مسافرت كرد، ب     ماشين

فقط خواستم به عرض برسـانم      . كنم كسي منكر آن باشد و فعالً در مقام بيان علل و عوامل آن نيستم                ولي امروز گمان نمي   . هم عرض كردم  
رسد   به نظر مي  . يشيد و تا دير نشده، آبروي روحانيت را قبل از سقوط كامل حفظ كنيد             اي بياند  دانيد، چاره   كه خودتان به هر نحو صالح مي      

  :در اين موضوع، دو چيز نقش اساسي دارد

ها، كه قهراً تمـام   آن جمهوري و وزارت و وكالت مجلس و امثال  گير به روحانيين، از قبيل رياست هاي دولتي و چشم الف ـ دادن پست 
هايي كه   گير اجرايي و يا پست     هاي حساس و چشم    جه روحانيت كرده است؛ در صورتي كه ضرورت ندارد پست         عوارض منفي خود را متو    

رسـد اگـر حـضرتعالي     به نظر مي.  دست روحانيين نباشد، مگر به مقدار ضرورت، مثل امر قضا مثالً           با زدن و بستن و كشتن مالزم است، به        
ام و قدرت دور شوند و كارها را به دسـت افـراد مـسلمان انقالبـي متخـصص بدهنـد و                      االمكان روحانيون از پست و مق      دستور دهيد حتي  

شـود و روحانيـت       روحانيون نظارت دقيق بر كارها داشته باشند و احياناً اعتراض هم بكنند، مطمئناً مقدار زيادي از حساسيت مردم كم مـي                    
  .مانند شود، محفوظ مي  فساد كه معموالً از قدرت ناشي ميمجدداً معزز و ملجأ مردم خواهد شد و قهراً روحانيون تا حدودي از

هاي ضد آخوند داخلـي   باشد كه اين روزها خوراك جديدي براي جناح ي برخورد با عناصر ناسالم و يا فاسد روحانيون مي ب ـ مسأله 
اي كـه تـاكنون عمـل شـده،      ولي شيوه. من مخالف با برخورد صحيح با عناصر فاسد روحاني نيستم. و راديوهاي بيگانه درست نموده است     

قطعاً به ضرر روحانيت و اسالم بوده و كل روحانيت و انقالب را در انظار زير سؤال برده كه اگر اين رونـد ادامـه يابـد، عاقبـت آن بـسيار                       
ر كنند و پس از تأييـد       ي جديدي را فك     به هر حال، مناسب است حضرتعالي افراد عاقل و متعهدي را مأمور فرماييد تا شيوه              . خطرناك است 

  .حضرتعالي و رفع جهات نقص آن، با آن شيوه عمل شود

ي حضرتعالي در جواب نمايندگان مجلس كه حركت همگان را بر محور قانون اساسي نويد داديد، اميـد زيـادي در     ـ پس از مرقومه 3
خـصوص كـه از زبـان مقـام رهبـري             ه عملي گردد؛ به   مناسب است اين وعد   . ها به وجود آورد و بسياري از مخالفين را خلع سالح كرد            دل
باشد و شروع شود نهادها و شوراهايي كه به دليل ضرورت زمان جنگ و غيره، بـر خـالف قـانون اساسـي و مجلـس شـوراي اسـالمي           مي

ي قضائيه، محور   ي مجريه و قوه     ي مجلس شورا و قوه     تدريج و بدون سروصدا حذف گردد و قانون اساسي و قوانين مصوبه             درست شده، به  
  .كارها گردد

نظـري در امـر صـادرات و واردات     گيري و تنـگ  آور اجناس كه معلول سخت هاي سرسام ي كمبود اجناس ضروري و قيمت  ـ مسأله 4
 چـون   .ها زيادتر و بسا موجب بحران كشور شود        روز نارضايتي  هاي زياد و درآمد كم اكثر مردم، اگر زود حل نشود، روزبه            كاري  است، با بي  

هاي بعضي از مـسؤولين و      نظري متأسفانه تنگ . ي جنگ هم گرفته شده و حل اين مشكل، احتياج به يك تصميم و دستور قاطعانه دارد                 بهانه
والسالم علـيكم و ادام     . ها، مانع آزادي تجارت و كسب و كار شده است و افراد متدين و خوب را از صحنه خارج كرده است                     تراشي اشكال

  .اهللا ظلكم

   ـ حسينعلي منتظري 1/1409ج/1

  22/3/68له خطاب به شوراي بازنگري قانون اساسي، مورخه  ي معظم  ـ نامه191ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .بركاتهم اسالم و آقايان محترم اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي، دامت حضرات آيات و حجج
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رسـاند   بـه عـرض مـي   ) سـره  قـدس (الشأن، حضرت امام خميني  گداز رهبر و قائد عظيم جانپس از سالم و تسليت به مناسبت رحلت     
إن الـذين يكتمـون مـا     «ي   ي شريفه   دانيد و از شرح آن معذورم بنا بر سكوت داشتم، ولي به مقتضاي آيه               هرچند با وضع موجود كه همه مي      

و احاديـث وارده بـه ايـن مـضمون          » لئـك يلعـنهم اهللا و يلعـنهم الالعنـون         انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس فـي الكتـاب او              
  .قهراً احساس وظيفه كردم) البدع ،ب باب54، ص1الكافي، ج اصول(

، »و ذكر فان الـذكري تنفـع المـؤمنين   «ي  ي شريفه و هرچند مقام علمي و كماالت آقايان محترم مورد ترديد نيست، ولي به مقتضاي آيه       
كنيـد، مربـوط بـه زمـان          قوانين را كه شما آقايان محترم طرح و تصويب مي         . اي را تذكر دهم    لذا الزم شد نكته   . ه تذكر داريم  ي ما نياز ب     همه

ي وارده از  بلكه بايد به طور كلي، موازين كليه. پس بايد متأثر از اوضاع خاصه و جو خاص نباشد    . خاص و يا شرايط اضطراري فقط نيست      
  . كار شما باشدي شرع مبين، اساس ناحيه

ي رهبري در جمهوري اسالمي، هرچند عنوان مرجعيت فعلي دليل ندارد، ولي مستفاد از كتاب و سـنت ايـن اسـت كـه       راجع به مسأله  
  :امر مسلمين بايد افقه و اعلم آنان به كتاب و سنت باشد ولي

 ».  عليه و اعلمهم بامر اهللا فيهايها الناس ان احق الناس بهذا االمر اقواهم«): 173الخطبه (البالغه  ففي نهج .1

افينبغي ان يكون الخليفه علي االمه اال اعلمهم بكتـاب اهللا و سـنه    «): ع(عن اميرالمؤمنين   ) 118ص(ففي كتاب سليم بن قيص       .2
و » .و زاده بسطه في العلـم و الجـسم        «: و قال » .افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن اليهدي اال ان يهدي           : نبيه و قد قال اهللا    

ما ولت امه قط امرها رجال و فيهم اعلم منه االلم يـزل امـرهم يـذهب سـفاالً                   «): ص(اهللا   و قال رسول  » و اثاره من العلم   «: قال
 يعني الواليه فهي غير االماره علي االمه؟» حتّي يرجعوا الي ما تركوا

ما ولت امـه رجـال      : يقول عدوا و بدا   ) ص(اهللا    لانهم قد سمعوا رسو   «: في بيان احقيته بالخالفه   ) ع(عنه  ) 148ص(و فيه ايضاً     .3
قط امرها و فيهم من هوا اعلم منه اال لم يزل امرهم يذهب سفاال حتّي يرجعوا الي ما تركوا، فولوا امرهم قبلي ثالثة رهـط مـا                           

 و سنه نبيه و افقههم و       منهم رجل جمع القرآن و اليدعي ان له علما بكتاب اهللا و ال سنه نبيه، قد علموا اني اعلمهم بكتاب اهللا                    
 ».اقراهم لكتاب اهللا و اقضاهم بحكم اهللا

فـي خطبتـه بحـضر      ) ع(عن الحسن بن علـي      ) ع(و في غاية المرام للبحراني عن مجالس الشيخ بسنده عن علي بن الحسين               .4
مرهم يـذهب سـفاال حتّـي       ما ولت امه رجال قط امرها و فيهم من هوا اعلم منه اال لم يزل ا               «): ص(اهللا    قال رسول : معاويه قال 

غايـةالمرام،  (في خطبته نحـو ذلـك   ) ع(بسنده عن زاذان عن الحسن بن علي و فيه ايضاً، عن المجالس      » يرجعوا الي ما تركوا   
 )299 و ص298ص

» من ام قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم في سفال الـي يـوم القيامـه                    «): ص(اهللا    و في محاسن البرقي عن رسول      .5
 )93، ص1المحاسن، ج(

فـي بيـان صـفات امـام     ) ع(عن تفسير النعماني عن اميرالمـؤمنين  ) 64 و  45 و   44، طبع بيروت، صفحات     90ج(و في البحار     .6
و اما اللواتي في صفات ذاته فانه يجب ان يكون ازهد الناس و اعلم الناس و اشجع الناس و اكرم الناس و ما يتبع                        «: المسلمين

و اما اذا لم يكن عالماً بجميع ما فرضه اهللا تعالي في كتابه و غيره، قلب الفرائض فاحل ما حرم اهللا فـضل                       ... هذلك لعلل تقتضي  
و الثاني آن يكون اعلم الناس بحالل اهللا و حرامه و ضروب احكامه و امره و نهيه و جميـع مـا يحتـاج اليـه النـاس                            ... و اضل 

 . عنه في المحكم و المتشابهو رواه» .فيحتاج الناس اليه و يستغني عنهم

من خرج يدعوا النـاس و فـيهم        «: يقول) ع(سمعت اباعبداهللا   : بسنده عن الفضيل بن يسار قال     ) 564، ص 18ج(و في الوسائل     .7
 ».من هوا اعلم منه فهوا ضال مبتدع الحديث
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مـن ضـرب النـاس بـسيفه و       «: قـال ) ص(اهللا    ان رسـول  ) ع(عبدااهللا عن ابيه     بسند صحيح عن ابي   ) 28، ص 11ج(و فيه ايضاً،     .8
 ».دعاهم الي نفسه و في المسلمين من هوا اعلم منه فهو ضال متكلف

 ».من دعا الناس الي نفسه و فيهم من هوا اعلم منه فهوا مبتدع ضال«): ع(عن الصادق ) 375ص(العقول  و في تحف .9

هلها فمن دعا الناس الي نفسه و فيهم من هوا  انّ الرياسه التصلح اال ال    «): ص(اهللا    عن رسول ) 251ص(و في اختصاص المفيد      .10
 ».اعلم منه لم ينظر اهللا اليه يوم القيامه

فـان اولـي   «: في كتابه الي المعاويه اصحابه قال ) ع(ابالغه عن نصر بن مزاحم عن اميرالمؤمنين         الحديد لنهج  ابي و في شرح ابن    .11
الحديـد،   ابـي  شرح ابـن (الحديث » لمها بالكتاب و افقهها في الدين   الناس بامر هذه االمه قديما و حديثا اقربها من الرسول و اع           

 )210، ص3ج

من استعمل عامالً من المسلمين و هو يعلم انّ         «): ص(اهللا    عباس عن رسول   بسنده عن ابن  ) 118، ص 10ج( سنن البيهقي    و في  .12
 » .لسلمينفيهم اولي بذلك منه و اعلم بكتاب اهللا و سنه نبيه فقد خان اهللا و رسوله و جميع ا

  )، و ما بعدها301، ص1ج(الي غير ذلك من الروايات في هذا المجال، فراجع كتاب واليةالفقيه، الفصل السابع من باب شرائط الوالي 

 اعلم و افقه متعين است و هرچند انتخاب به امت و خبرگان امت محول شده است، ولي بر آنان الزم است در چهـارچوب                        پس اجماالً 
حـوي  نبلكه قانون او را محدود نمايد، به        . العنان نباشد  البته بايد به نحوي باشد كه ولي منتخب، مطلق        . ن شرعيه عمل نمايند   شرايط و موازي  

كه ناچار باشد در مسائل مختلفه با اهل تدبير و متخصصين مشورت نمايد و در صورتي كه او عادل و متعهد باشـد، قهـراً تخلـف نخواهـد       
وجه شود كه اگر اعلميت و افقهيت، با عدالت و درك و آگاهي سياسي توأم باشـد، قهـراً موجـب انقيـاد و اطاعـت       كرد و به اين نكته هم ت      

والـسالم  . نمـايم   ي خدمتگزاران اسالم و كشور را از خداي بزرگ مـسألت مـي              سالمت و توفيق شما آقايان و همه      . ي ملت خواهد شد     همه
  .عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  1409القعده   ذي8با  مطابق 22/3/68

  حسينعلي منتظري 

.  

  تعالي بسمه

اي به عنوان تذكر براي شوراي بازنگري قانون اساسي نوشته شد، ولي پس از خواندن براي دو سه نفر، گفته شـد                       ي دو صفحه    اين نامه 
  .لذا فرستاده نشد.  داردكند و اثر ندارد و بلكه اثر معكوس هم گويند فالني براي خودش تالش مي كه در جو ناسالم فعلي مي

  حسينعلي منتظري

  له به دادستان عمومي شهرستان قم  معظمن ـ شكايت جمعي از شاگردا192ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  دادستان محترم عمومي شهرستان قم

 نفـر بـه مقابـل       200د  اي در حـدو    ي قـم، عـده      ، بعد از اتمام نماز جمعـه      2/10/73طوري كه استحضار داريد، در مورخه         احتراماً همان 
العظمي منتظري آمده و اقدام بـه شـعارگويي و اهانـت بـه ايـشان نمودنـد و سـپس در روز شـنبه،                           اهللا  ي شهدا و بيت حضرت آيت      حسينيه
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العظمي منتظري مشغول استفاده از درس خـارج فقـه ايـشان     اهللا ي كثيري از فضال و طالب در محضر درس آيت      ، در حالي كه عده    3/10/73
ي شـهدا شـدند و در جمـع حـضار            ها ملبس به لباس روحانيت بودنـد، وارد حـسينيه           آن  اي در حدود سي چهل نفر، كه دو نفر           يم، عده بود

بالفاصله پس از پايـان درس  . نشستند و يك بار به طور جمعي اقدام به فرستادن صلوات جهت به هم زدن درس نمودند، ولي موفق نشدند       
قـدر و طـالب و        د برخاسته و شروع به اهانت و هتاكي و به كار بردن الفاظ ركيك نسبت به شخص فقيه عـالي                   ايشان، اين عده از جاي خو     

ها كردند و با وضع بسيار زننده        گاه اقدام به شكستن آينه و تريبون و واژگون كردن بخاري گازي و دريدن پرده                له نمودند، آن    شاگردان معظم 
ها را تهديد نمودند      آن  ي حاضرين جسارت كرده و       باشد، نسبت به كليه     و مؤدب به آدابي اسالمي نمي     و ناشايستي كه در شأن افراد مسلمان        

در .  در درس حاضر شوند، به عنوان ضد انقالب با آنان برخورد كرده و از درس جلوگيري خواهند كرد                  4/10/73شنبه    چه فردا يك    كه چنان 
ي  ي علميـه  ي طالب و فـضالي حـوزه   گرانه تحليلي اجمالي از علت حركت روشن«ان  صفحه تحت عنو23اي در   اعالميه 10/10/73تاريخ  

آيد اين اعالميـه هـم از    ، در سطح وسيعي در شهر قم پخش گرديده كه از ظواهر آن چنين برمي   »قم در ارتباط با آقاي منتظري و دفتر ايشان        
قدر   ها و ناسزاها نسبت به ساحت فقيه عالي        ي سراسر كذب، انواع تهمت     ها تهيه شده باشد و در اين اعالميه         آن    نطرف همان عده يا محركي    
لـه    له وارد گرديده است، از جمله شكستن آينه و واژگون كردن بخاري و شكستن تريبون را بـه شـاگردان معظـم                       و شاگردان مخلص معظم   

  .نسبت داده است

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، و شغل اشـخاص     «مي ايران،    قانون اساسي جمهوري اسال    22هذا با عنايت به اين كه مطابق اصل          مع
اي  ي قـضاييه قـوه       قانون اساسـي، قـوه     156و با توجه به اين كه مطابق اصل         » از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند          

هـا،   آن ي  يفي اسـت كـه از جملـه   دار وظـا  مستقل است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن بـه عـدالت و عهـده    
كـشف جـرم و     «و  » هـاي مـشروع     احياي حقوق عامه و گـسترش عـدل و آزادي         «، و   »رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات       «

باشد  مي» گيري از وقوع جرم  اقدام مناسب براي پيش   «و  » تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم             
ي قضائيه و محـاكم دادگـستري مطـابق نـص صـريح       بوده و قوه» جرم«و اعمالي كه از طرف اين عده صورت گرفته است از مصاديق بارز  

  :زيرا. باشد اي مي گيري از تكرار چنين اعمال مجرمانه قانون اساسي و قوانين عادي، موظف به رسيدگي و تعقيب و مجازات مجرمين و پيش

 جـرم بـوده و موجـب      1362 قانون تعزيرات و مـصوب       86ي    اد، از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، مطابق ماده         اوالً توهين به افر   
ي شهدا پس از   در حسينيه3/10/73له و شنبه   در مقابل بيت معظم2/10/73باشد كه اين عده درروز جمعه  ي شالق مي  ضربه30مجازات تا 

  .درس ايشان، اقدام به اين عمل نمودند

 قـانون  132ي  ها و غيره، از مصاديق بارز اتـالف امـوال غيـر، و موضـوع مـاده      ثانياً، اقدام آنان در شكستن تريبون و آينه و دريدن پرده         
ها اقدام جمعي به نحو قهـر و غلبـه محـسوب              آن  باشد، عمل     باشد و با توجه به اين كه تعداد مجرمين حدود سي چهل نفر مي               تعزيرات مي 

 هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و اجناس و امتعه يا محصوالت كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهـر                           132ي   ماده. شود  مي
  .و غلبه واقع شود، جزاي آن حبس از دو تا چهار سال است

ي مقامـات مـسؤول و       با اجازه ها بايد     ي راهپيمايي   ، اين مطلب حائز اهميت است كه كليه       2/10/73 روز جمعه     در مورد راهپيمايي  : ثالثاً
در ايـن صـورت خـود ايـن حركـت عملـي       . اند با اخذ مجوز از وزارت كشور باشد و برابر اطالع واثقه، اين جمع فاقد چنين مجوزي بوده       

  .خالف قانون بوده و قابل تعقيب و مجازات است

ي اكاذيـب و تهمـت، خـود جـرم بـوده و از               ن نوع اشاعه  باشد، اي   اي از آن پيوست مي     اي كه نسخه    صفحه 23ي   در مورد اعالميه  : رابعاً
ي درج  ها يا به وسـيله  آن ي اوراق چاپي يا خطي يا انتشار  هر كس به وسيله«: 140ي  ماده. باشد  قانون تعزيرات مي140ي  مصاديق بارز ماده  

دهنـده   شـود، نـسبت     ن آن امر جرم محسوب مـي      در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانو                 
  »...مفتري خواهد بود
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باشد، عالوه بر تهمت و ناسزاگويي و تحريف حقايق مسلم تاريخي و غيـره،             ي مورد بحث قابل توجه مي      ي مهمي كه در اعالميه      مسأله
ي مذكور بـه چنـين امـري اشـاره شـده        اعالميه20ي  باشد كه در صفحه    قدر و مجروح كردن وي مي       ي حمله به شخص عالي     موضوع نقشه 

است و با عنايت به تهديدي كه از اين ناحيه جهت امنيت جاني و حيثيتي ايشان و شاگردان ايشان وجود دارد، تقاضا دارد دسـتور فرماييـد                           
انـد و    اسـايي گرديـده   ها توسط شـاگردان جلـسه شن        آن  ي مذكور، كه تعدادي از       سريعاً نسبت به تعقيب و مجازات مسببين و محركين غائله         

ي علميـه كـه آبـروي نظـام و انقـالب       ي مقدسه نظمي در حوزه ها در ذيل ورقه آمده است، اقدام نموده و از هر گونه اخالل و بي             آن  اسامي  
يـن  گيري نموده، از هتك حيثيت علما و مراجع و طالب و تهديد و ارعاب اشخاص جلوگيري نمايند كه سستي در ا                     باشد، پيش   اسالمي مي 

والـسالم  . هاي علميه و بلكه براي كيان اسالم و تشيع خواهـد داشـت   امر، عواقب بس ناگوار و غير قابل جبراني براي نظام اسالمي و حوزه           
  .عليكم و رحمةاهللا

  بركاته العظمي منتظري دامت اهللا  ـ شاگردان درس حضرت آيت18/10/73

  :رونوشت

  بركاته متاي دا اهللا خامنه مقام معظم رهبري حضرت آيت

  والمسلمين هاشمي رفسنجاني  رياست محترم جمهوري، حضرت حجةاالسالم

  اهللا يزدي ي قضائيه، حضرت آيت رياست محترم قوه
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ـ جعفر شامخي؛ 10ـ يوسف اسدزاده؛ 9ـ محمد قائمي؛ 8ـ حميد اسدي؛ 7ـ محمد شجاعي؛ 6ـ محسن صاحبيان؛ 5ـ عباسعلي سالدورگر؛ 4

  .نوري) ابوالفضل(ـ حميدرضا 11

  29/10/1369خه فارس و كشتار مردم مسلمان عراق توسط نيروهاي آمريكا، مور  در پايان درس خارج فقه، پيرامون بحران خليجله  ـ بيانات معظم193ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

فارس و در اين منطقه باز كرد و خـدا سزايـشان را    صباح را كه دو سه سال پيش پاي آمريكا را در خليج  شاءاهللا لعنت كند آل     خداوند ان 
ي خودشان، باز پـاي آمريكـا و        سعود را كه براي حفظ حكومت پوشالي تحميل        ها را الحمدهللا آواره كرد و بعدش خدا لعنت كند آل            آن  داد و   
ي حجاز از كفـار پـاك باشـد،     بايد منطقه) ص(حرم امن خدا را كه به دستور پيغمبر اكرم . ي قواي كفر را به منطقه باز كرد   اش و همه   ايادي
ا پول ماها، پول ذخايري      ب و بالنتيجه، . ي وحي خدا را در اختيار آمريكا و ايادي كفر قرار دادند، براي حفظ حكومت پوشالي خودشان                  منطقه

وقتي كه بمب و موشك به سر ملت عراق بريزند،          . كند  فرقي نمي . ها بريزند   ها بمب و موشك بر سر مسلمان        كه مال اسالم است، با پول اين      
بغـداد و بـصره و      گنـاه     اما مردم مـسلمان بـي     . هاست صدام هم يكي مثل همان    . ما صدام را كار نداريم    . اند مثل اين است كه به سر ما ريخته       

وقـت    چطور آمريكا آن  . صباح را از كويت بيرون كردند      بهانه اين است كه چرا آل     . شود  شهرهاي عراق، بمب و موشك به سرشان ريخته مي        
 خودشـان پانامـا و كـشورهاي آمريكـاي    . كند، مدافع اسرائيل است     عام مي  ها را قتل   كند، فلسطيني    مي لكه اسرائيل شهرهاي فلسطين را اشغا     

جا و خالصه تمام منطقه را مثل ايـن           آيند اين   شوند مي   از ينگه دنيا پا مي    . كنند، هيچ اشكال ندارد     كنند و در آن دخالت مي       التين را اشغال مي   
 گوينـد  صريحاً مـي . خواهند منطقه در اختيار خودشان باشند ها مي اين. كويت چيه آقا جان. دانند، به اسم حمايت كويت كه مال خودشان مي 

شـاءاهللا    جـا و اميـدواريم ان       هـا را بـاز كردنـد ايـن          هايي كه پـاي ايـن       آن  خالصه، خدا لعنت كند     . دانند  مال خودشان مي  . خواهند  نفت را مي  
ها هم سزاي عملـشان را ببيننـد و ذليـل             شوند، اين   تر مي  شاءاهللا ذليل   ها سزاي عمل خودشان را ديدند و آواره شدند و ان            آن  طوري كه     همان
ي  ي اسـالم، منطقـه     اند تـوي منطقـه     حال، اآلن كه قواي كفر آمده       اي  علي. شان نجات بدهد   ها را از شر همه      شاءاهللا مسلمان   خداوند ان . ندبشو
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بمب و موشك با پول خودمان به سر ملت مسلمان عـراق بريزنـد،              . اسالم، اسالم است  . در اسالم مرز نيست   . اسالم ايران و غير ايران ندارد     
هـا تـوي    ي خودمـان، اآلن كـه ايـن    اند تو منطقـه  كفار را كشيده» .ما غزي قوم في عقر دار هم اال ذلوا        «. اند است كه به سر ما ريخته     مثل اين   

ي كشورهايي كه يـك خـرده غيـرت           همه. ريزند، حاال وقت مرگ بر آمريكاست       اند و دارند روي سر ما بمب و موشك مي          ي ما آمده    منطقه
و متأسفانه خاك مرگ بر سر ما ايران        . دهند عليه جنگ    دهند، ميتينگ مي    جا دارند شعار مي     تّي مقابل كاخ سفيد، حاال آن     دارند، حتّي اروپا، ح   

. توانند اشخاص بايـد اظهـار تنفـر بكننـد           اقالً هر جوري مي   . خواهند بكنند   ها هر كار مي     آن  ايم،   جا ساكت نشسته    طور اين   همين. ريخته شده 
ما حتّي مرگ هم بهـشان نگـوييم و اظهـار مخـالف             . كه به چه مناسبت قواي كفر بيايند به سر ما بمب و موشك بريزند             اظهار انزجار بكنند    

. كنند، از مصر و سوريه و تركيه و امارات و ما اقالً اظهار تنفر هم نكنيم ها همكاري مي اند با اين ها و با مسلمانان نامردي كه آمده آن نكنيم با   
ي  ي امكانات هم مال خودشـان، همـه   يك ميليارد مسلمان، همه. ها يك جو غيرت بدهد، يك جو حميت بدهد  به مسلمانشاءاهللا خداوند ان 

كنند، همين حاال هم  مايت ميحها  وقت آخوندهاي درباري هم كه از همين        نشانده خائنند و آن    ها براي اين است كه اين سران دست        بدبختي
امـراي  » .صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا فسدا فسدت امتي، الفقها و االمـرا «: فرمود) ص( اكرم و پيغمبر. كنند دارند حمايت مي  

ي  ها را، مخصوصاً شيعه     خدايا، به حق محمد و آل محمد، مسلمان       . ظالم و خائن خودفروخته و فقهايي كه حامي اين سالطين خائن هستند           
خدايا مسلمانان را از شر كفار و اجانـب و  . مذهب و مستضعفند عشر، هشتاد درصد مردم عراق شيعه ي اثني ي ائمه طالب و شيعه   علي بن ابي  

اللـم  . ما را بـه وظايفمـان آشـنا بفرمـا      . هاي مسلمين ايجاد بفرما    خدايا وحدت كلمه بين دل    . ايادي و عمالشان و اين سران خائن نجات بده        
  . خيراً، بجاه محمد و آلهاخذل اليهود و الكفره، اللهم اجعل عواقب امورنا

  2/1/1370ي حوادث خونين عراق، مورخه  العظمي خوئي درباره اهللا له به آيت  ـ پيام معظم194ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .العالي العظمي آقاي حاج سيد ابوالقاسم خوئي، مدظله اهللا قدر تشيع، آيت نجف اشرف، محضر مبارك مرجع عالي

ي عتبـات    هام مسلمانان آن كـشور و اهانـت بـه سـاحت مقدسـه               اوضاع هولناك و حوادث خونين عراق و قتل        الم و تحيت،  پس از س  
ي نجـف    ي هزار ساله    ي علميه   عاليات صانها اهللا عن االفات و تخريب بالد و قري توسط عوامل رژيم بعث و تجاوز به حريم مقدس حوزه                   

ي علميه به دنبال مظالم       اشت و تحت فشار قرار دادن حضرتعالي و جمعي از علماي اعالم حوزه            اشرف و مقام محترم مرجعيت عامه و بازد       
رحمانه  هاي بي هاي مرموز استعمارگران آمريكايي و غربي و صهيونيسم جهاني و كشتارها و تخريب   هاي ممتد رژيم بعثي و توطئه      بازي و لج 

ي مـسلمانان و      رهاي اسـالمي و همكـاري سـران خودفروختـه، قلـوب همـه             و طمع آنان نسبت به اراضـي و ذخـاير و منـابع غنـي كـشو                
  . دار ساخته است خواهان جهان و از جمله ايران اسالمي را سخت متأثر و جريحه آزادي

بـازان، بـا وجـود       ترين مسامحه يا ضعف يا تمايل به معادالت سياسي سياست           حساسيت اوضاع كنوني عراق به حدي است كه كوچك        
ناپذيري را براي كشور عراق و اسـالم عزيـز بـه             ي جنايتكاران خارجي و داخلي، ضايعات و خسارات جبران         عميق و پشت پرده   هاي    توطئه

ي نجـف اشـرف،      ي مقدسـه    ي عراق نشان داده است كه مراجع عظـام و علمـاي اعـالم عـراق و حـوزه                   تاريخ گذشته . دنبال خواهد داشت  
هاي اسـتعماري جهـان،       اند و امروز با توجه خاص قدرت       ر و طرد استعمارگران خارجي داشته     ترين نقش را در كسب استقالل آن كشو         بيش
خوار و صهيونيسم و اشغال نظامي قسمتي از آن كشور توسط آمريكا و متحدين غربي از يك طرف، و جنايات و  خصوص آمريكاي جهان به

ي نجف اشرف  ي مقدسه خواه اين است كه حوزه روهاي انقالبي و آزاديي مسلمانان متعهد و ني   مظالم رژيم بعث از طرف ديگر، انتظار همه       
و علماي اعالم عراق، زير نظر حضرتعالي، ملت مظلوم عراق را در تحصيل استقالل و آزادي كشور هـدايت كـرده و در مقـاطع گونـاگون،                      

ها به    گيري  السالم، موضع   ضرت اباعبداهللا الحسين عليه   ي مبارزين مسلمانان را تعيين و با تأسي به ساالر شهيدان، ح            وظايف و تكاليف شرعيه   
ي مهـم اسـالمي و ملـي بـه وجـود       ترين خلل و سستي در انجام اين وظيفـه  شكلي باشد تا فشارها و تهديدهاي داخلي و خارجي، كوچك  
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عليهم، رهبري حضرات علما و  اهللا ه، سالم ي بزرگوار شيع   ي ائمه  شاءاهللا در پرتو توكل و استمداد از خدا و توسل به ارواح مقدسه              نياورد و ان  
شناس عراقي را از هر جناح و مليت         خواه و وظيفه     و ايثار و تداوم مبارزه و مقاومت، تمام نيروهاي آزادي           مرجعيت شيعه، بتواند با فداكاري    

ي عـ ت عـدالت و آزادي و اسـتقالل واق      و در هر موقعيتي كه هستند، بسيج و هماهنگ كند تا انقالب آن كشور را به پيروزي نهايي و حاكمي                   
خـصوص    ي مسلمانان متمكن و سران متعهد كشورهاي اسالمي است كه از هيچ كمك و مـساعدت مـالي و معنـوي، بـه                        برسانند و بر همه   

انـب مـصيبت    اينج. رساندن مواد غذايي و دارويي به ملت مظلوم و مبارز عراق، دريغ نفرمايند و تنها به اظهار تأثر و تأسف قناعـت نكننـد                       
پناه را به دست آمريكاي مهاجم و مستعمرين غربـي و نـوكران    گناه و بي    هاي بي   شهادت هزاران مسلمان مبارز عراقي و مردان و زنان و بچه          

اهللا تعالي فرجـه الـشريف و بـه مراجـع      عصر عجل  به حضرت وليوجدان رژيم بعث از طرف ديگر دين و بي  آنان از يك طرف، و عمال بي      
گويم و از خداوند قـادر   ي مسلمانان جهان تسليت مي  و بازماندگان محترم شهدا و به همه هاي علميه  خصوص حضرتعالي و حوزه     بهمعظم،  

متعال، سالمت حضرتعالي و رفع فشار و خطر از جنابعالي و ساير علماي اعالم و برادران گرفتار و موفقيت نهـايي ملـت مظلـوم عـراق و                            
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. نمايم هاي مبارزات، از صميم دل مسألت مي  در صحنهي مسلمانان جهان را همه

   ـ قم، حسينعلي منتظري 1411 رمضان المبارك 5

  20/5/1370له به مناسبت تشكيل كنفرانس صلح خاورميانه، مورخه   ـ پيام معظم195ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

.  اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض، و من يتولهم منكم فانه منهم، انّ اهللا اليهـدي القـوم الظـالمين                     وا التتخذوا يا ايها الذين آمن   
فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائره فعسي اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علي ما اسروا       

  . اهللا العلي العظيم صدق) 52 و 51المائده، . (نفي انفسهم نادمي

هـاي   فارس را رسـماً اشـغال نظـامي كـرد و بـه كـشتارها و تخريـب                ي خليج   خوار كه به دعوت سران سرسپرده، منطقه       انهآمريكاي ج 
هـاي   اسـالمي نقـشه   وحشيانه دست زد، اينك با احساس پيروزي نظامي و نداشتن رقيب، خود را قيم منطقه فرض كرده و براي كشورهاي                     

كند و از جمله تصميم دارد با تحميل يك كنفرانس فرمايشي به نـام صـلح، بـه اسـرائيل غاصـب، ايـن فرزنـد نامـشروع                   خطرناك طرح مي  
هـا و   آمريكا از يك طرف اسرائيل را در جنايـت . استعمار، شرعيت سياسي بدهد و سران خودفروخته را بر سر ميز مذاكره با اسرائيل بنشاند  

گذارد، و از طرفي به  هاي كالن خود را در اختيار آن مي گذارد و كمك هاي خطرناك آزاد مي ها و حتّي توليد سالح طلبي ها و توسعه كشي مآد
  .كند نام حمايت از صلح منطقه، كشورهاي اسالمي را خلع سالح و يا محدود مي

 و مردانگي و شهادت در راه حق  همه فداكاري دهد و اين  مي كاريخداوندا، اسالم به پيروان خود درس ايمان و استقامت و عزت و فدا      
همـه   اينك چه شده است كساني كه به نام اسالم عزيز بر كشورهاي وسيع اسـالمي، بـا ايـن                . ها ثبت و ضبط كرده است       را تاريخ از مسلمان   

ي چنـد روز      دباخته و ذليلند، به نحوي كه براي ادامه       كنند، اين اندازه در مقابل كفر جهاني خو         ذخاير و امكانات مادي و معنوي حكومت مي       
فروشند؟ در صورتي كه خداوند قادر متعال در آيات كثيـره از قـرآن كـريم، از         حكومت پوشالي خود، شرف و حيثيت خود و ملتشان را مي          

آيـا اينـان    ) 120عمـران،    آل(» .هم شـيئاً  و ان تصبروا و تتقوا اليضركم كيـد       «: مواالة و دوستي با كفار و اهل كتاب نهي كرده و فرموده است            
اند؟ آيا توجه ندارند كساني كه با فشار استعمار پير بريتانيا وجود كـشور   سرنوشت شوم پادشاهان ظالم و حكام ستمگر را نخوانده و نشنيده  

جهنم سوزان خـدا گرفتارنـد؟ اينـان اگـر          كند و اآلن در       اسرائيل را امضا كردند، اينك تاريخ معاصر نام آنان را با چه ننگ و رسوايي ياد مي                
  روند؟ كنند و زير بار تحميالت كفر و صهيونيسم جهاني مي فرضاً دين ندارند، چرا اقالً مردانگي و شهامت و غيرت را حفظ نمي

گذاشـتن  باري؛ شركت در كنفرانسي كه اسرائيل غاصب در آن شركت داشته باشد، خيانت به اسالم و شرعيت دادن بـه اسـرائيل و پـا                          
  .ي ملت فلسطين است روي حقوق حقه
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 در ايـن كنفـرانس      خانه با دزد غاصب طماع، كنفرانس صلح تشكيل داده و با او بر سر ميز مذاكره نشسته اسـت؟                   تا حال، كدام صاحب   
كننـدگان بـاقي خواهـد     دهد و فقط ننگ و عار ابدي براي شركت     گيرد و يك جو امتياز نمي       تحميلي، به طور قطع و يقين، اسرائيل امتياز مي        

هر كشوري كه اجازه دهد اين كنفرانس تحميلي در آن كشور تشكيل شود، به اسالم عزيز و ملـت مظلـوم فلـسطين خيانـت كـرده و                            . ماند
ي مهم خود در برابـر حكـامي كـه بـه آرمـان مـسلمين        هاي مسلمان بايد به وظيفه ملت. هاي پاك هزاران شهيد را زير پا گذاشته است  خون
، 7ج(بـر حـسب نقـل مـورخين و از جملـه طبـري               . تفـاوت نماننـد     ساز، بي  ي مهم سرنوشت    كنند، توجه نمايند و در اين مسأله        انت مي خي
من «: كند كه آن حضرت فرمود      نقل مي ) ص(از رسول خدا    ) ع(، ساالر شهيدان و سرور آزادگان، حضرت سيدالشهدا         )، چاپ ليدن  300ص

يعمل في عباد اهللا باالثم و العدوان فلم يغيـر عليـه بفعـل و ال                ) ص(م اهللا ناكثاً لعهد اهللا مخالفاً لسنة رسول اهللا          رأي سلطاناً جائراً متحالً لحر    
  .الحديث» .قول كان حقاً علي اهللا ان يدخله مدخله

اينـك كـه   .  بودي جهان در مقابل اين رسوايي بزرگ موجب سخط خدا و لعن و نفرين آيندگان خواهد     سكوت مسلمانان و مردم آزاده    
نمايد، بر    ملت مظلوم فلسطين براي احقاق حقوق خود و نجات قدس عزيز قيام كرده است و هر روز شهيداني در اين راه مقدس تقديم مي                       

هـاي سياسـي چـراغ ايـن نهـضت           ي مسلمين واجب است آنان را در اين جهاد مقدس، به هر نحو ممكن ياري كنند و نگذارند بـازي                     همه
آيد و در اين ميان، بيش از همه ملت مـسلمان ايـران و    چه به زور گرفته شده، جز به جهاد و زور به دست نمي          آن. وش نمايد مقدس را خام  

و . ي مهـم توجـه نماينـد        ي قم و مردم شريف و مبارز قم كه پايگاه انقالب اسالمي است، بايـد بـه ايـن وظيفـه                      ي علميه   خصوص حوزه   به
، طبـع  216، ص57ج(بر حسب روايت بحاراالنوار مرحـوم مجلـسي را فـراهم نماينـد        ) ع(ي امام صادق      وعده ي پياده شدن    شاءاهللا زمينه   ان

  .والسالم علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته). بيروت

  20/5/1370 ـ 1412 محرم الحرام 30

  قم ـ حسينعلي منتظري 

  رانس سران كشورهاي اسالمي در داكارله به ششمين كنف  ـ متن پيام معظم196ي  پيوست شماره
  18/9/1370 ـ 1412الثانيه   جمادي2

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  جمهوري اسالمي ايران، سنگال، داكار، ششمين كنفرانس اسالمي وفقها اهللا تعالي لتقوية االسالمي  توسط وزارت خارجه

  )139عمران،  آل(» .نتم االعلون ان كنتم مؤمنينو التهنوا و التحزنوا و ا«. سالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

اينجانب با توجه به حساسيت شرايطي كه ) 35محمد، (» . و تدعوا الي السلم و انتم االعلون، و اهللا معكم، و لن يتركم اعمالكمفال تهنوا«
. ي و وجداني، الزم ديدم نكاتي را تذكر دهمي اله شود، بر حسب وظيفه تعالي، در آن تشكيل مي اهللا ي سران كشورهاي اسالمي، وفقهم جلسه

ي دشمنان اسالم، اسالم عزيز و مـسلمين را تحـت فـشار قـرار                 خوبي از جريانات تلخ اين زمان و مصائبي كه از ناحيه            شما آقايان محترم به   
ي اول مـسلمانان و قـدس         قبلـه  ي ديرين صهيونيسم جهاني با پشتيباني آمريكـا و غـرب، مسجداالقـصي              از طرفي توطئه  . داده، اطالع داريد  

ي مـسلمين ادامـه      ي سرطان جاي گرفتـه و بـه كـشتار وحـشيانه            شريف و اراضي مسلمين را اشغال، و در قلب جهان اسالم مانند يك غده             
ورهاي نمايد و اينك در صدد است رسميت خود را نيـز بـه سـران كـش                  ي اشغال از نيل تا فرات خود را مجدانه تعقيب مي            دهد و برنامه    مي

خوار و  هاي خون دفاع تحت فشار و ظلم دولت هاي ديگر نيز مسلمانان بي اسالمي تحميل كند و از طرف ديگر، در هند و سريالنكا و منطقه        
و اند   اند و در مقابل، بسياري از سران كشورهاي اسالمي، يا در اثر بيگانگي از اسالم اصيل و ملت خود عمال بيگانگان شده                      ظالم قرار گرفته  

اند و در نتيجه، كشورهاي اسالمي دچار تشتت  گيري را از دست داده يا در اثر ضعف روحي اتكال به خدا و اعتماد به نفس و قدرت تصميم
گيرنـده در مـسائل جهـاني شـده و خـود را قـيم و مالـك         اند و در اين ميان، آمريكا تنها قدرت انحصاري تـصميم       و ضعف و انحطاط شده    
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ي الهي و ملي شما بـسيار          است و وظيفه   يدر چنين شرايطي، اجتماع شما در اين كنفرانس فرصت بسيار خوب          . كند   مي بالمنازع جهان فرض  
 كـشورهايي كـه تحـت نفـوذ         .جـايي دارنـد    ي شما، از شما انتظارات به      هاي بيدار و زجركشيده     سنگين است و خدا و اسالم و قرآن و ملت         

اني و ذخاير و معادن و وسعت و شرايط حيات، در حد بااليي است، به نحـوي كـه آمريكـا و    شماست، از نظر قدرت مادي و معنوي و انس 
آنان به شما نياز دارند و شما اگر متحد و هماهنگ شويد، بـه        . غرب و شرق، در حفظ صنايع و تمدن و حيات خود كامالً به شما نياز دارند               

  .آنان نياز نداريد

كنيد؟ اگـر شـما بـه         هاي استعماري مي    هاي مظلوم خود را اسير و ذليل قدرت         زه خود و ملت   چرا به جاي حفظ عزت اسالمي، اين اندا       
عمل كنيد و با يكديگر هماهنگ شـويد، قطعـاً بـا يـك ميليـارد جمعيـت مـسلمان و                  » واعتصموا بحل اهللا جميعاً و التفرقوا     «ي   ي شريفه   آيه
ها در علم و تمدن و اصالح جهان نقش اساسـي          ه، قدرت معنوي اسالم كه قرن     تر از هم    همه ذخاير و معادن و اراضي و امكانات، و مهم           اين

  ترين قدرت جهان خواهيد بود، چرا از مجد و عظمت مادي و معنوي خود غافليد؟ داشته، بزرگ

رزه بـا ظلـم و      ها به حقيقت و عـدالت و مبـا          توانيد با اتكال به خدا و اعتماد به نفس و ملتتان در نظر نوين جهان و سوق ملت                   شما مي 
هـاي مختلـف اسـتعمارگران       اگر شما اختالفات ساختگي را كه به مناسـبت        . قدم باشيد  هاي و دفاع از مظلومين جهان پيش       فساد و غارتگري  
ي رهبـر فقيـد انقـالب     شود و قدرتي خواهيد بـود كـه بـه فرمـوده     زنند كنار بگذاريد، خدا از شما راضي مي   ها دامن مي    آن  ايجاد كرده و به     

همـه جمعيـت و قـدرت و امكانـات، در      آيا ننگ نيست كه مسلمين، با ايـن    . تواند بكند   اسالمي ايران، آمريكا در مقابل شما هيچ غلطي نمي        
بار باشند و احياناً  هاي سياسي ذلت اند، ذليل و ضعيف و تماشاگر صحنه مقابل يك مشت صهيونيست تروريست كه از اطراف دنيا جمع شده

ي راه تحقق مطامع آنان باشند؟ اگر امروز كه سياسـت دنيـا بـه                كننده صدا و صاف   پيمان و هم    دروغين اسالم نيز با آنان هم      برخي از مدعيان  
رود، شما سران كشورهاي اسالمي نجنبيد و شرايط جهان را به نفع اسالم و مسلمين و مستضعفين                   نفع آمريكا و صهيونيسم جهاني پيش مي      

امـروز كـه   . هـا و آينـدگان محكـوم خواهيـد بـود      ت و شايد ديگر فرصتي به دست نياوريد و قهراً در مقابل ملـت     تغيير ندهيد، فردا دير اس    
تر متوجه شما شـده و اگـر بـه            جمهوري اسالمي ايران كه كانون انقالب اسالمي است نيز با شما هماهنگ شده، چشم انقالبيون جهان بيش                

  :قرآن كريم شما را از تولي و همبستگي با كفار نهي فرموده. شما همراه خواهند شدنفع اسالم و مستضعفين قدم برداريد، همه با 

. يا ايها الذين آمنوا التتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض، و من يتولهم منكم فانه منهم، انّ اهللا اليهدي القـوم الظـالمين                        «
ي ان تصيبنا دائره فعسي اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علي ما اسروا فتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخش      

  )52 و 51المائده، (» .في انفسهم نادمين

يا ايها الذين آمنوا التتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا من الذين اوتوا الكتـاب مـن قـبلكم و الكفـار اوليـاء و اتقـو اهللا إن كنـتم                          «
  )57لمائده، ا(» .مؤمنين

هاي سياسي و  وبش ها كار كنفرانس منحصر در خوش به خود آييد و با يكديگر متحد و هماهنگ شويد و راضي نشويد همچون گذشته      
  .محتوا و شعارهاي تكراري به دور از عمل گردد هاي بي تصويب يك سري قطعنامه

هـا و تـاريخ،       جند و به خود آيند و خود را در مقابل خدا و ملـت             اميد است نرن  . ي قم تذكر داد     ي علميه   خداوندا طالب علمي از حوزه    
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. روسفيد كنند

  قم ـ حسينعلي منتظري 
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ي از اعضاي مجلس ي شرقي در ارتباط با فتواي استعماري يك له در پايان درس خارج فقه و پيام ايشان به شيعيان حجاز و منطقه  ـ سخنان معظم197ي  پيوست شماره
  اعالي افتاي سعودي و ايراد برخي اتهامات بر شيعه

  27/9/1370مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هـا   ايـن قـسمت  ) قطيـف و احـسا و دمـام   (ي شـرق عربـستان    ي آقايان توجه داريد در منطقه      اي كه اخيراً پيدا شده، اين كه همه         مسأله
ي نفتي عربستان، همين قسمت است كـه   منطقه. جا قرار داده  ذخاير و معادن و بركاتش را هم آننشين است و خداوند تبارك و تعالي،       شيعه
هـا    بر سر شيعهبرند و در عين حال، ذخاير و معادن و ثروت را مي . جا مسلطند   نشين است و متأسفانه حكومت سعودي و آمريكا بر آن          شيعه
ي آمريكا قوي شـده   سعود و همچنين در هيأت حاكمه ي ضد تشيع در آل  قدري اين روحيهكنند و به ها را آدم حساب نمي  آن  اصالً  . زنند  مي

ها پا   همه جناياتي كه كرد و همه از دستش ناراحت و عصباني بودند، براي اين كه در عراق مبادا يك وقت شيعه                      كه شما ديديد صدام با اين     
هـاي   اما منطقه . تر سروصدا دارد    ي شيعه بيايد، كم     كومت بعث به طرف منطقه    بگيرند، صدام را ابقا كردند و هرچه فشار از طرف صدام و ح            

  .ديگر سروصدايش زياد است

) س(ي اطهـار     و ائمـه  ) ع(چون حقيقت اسالم، همان اسالم مـولي اميرالمـؤمنين          . ي ضد تشيع، در حقيقت ضد اسالم است         اين مسأله 
همه ظلم و     اين. ها نيست   آن  هاي استعماري هماهنگ باشد، مورد مخالفت        ريكا و سياست  ها ضد اسالمند؛ البته اسالمي كه با آم         لذا اين . است

جا حكم كـرده      هاي آن  اي دست ما رسيده است و آن اين كه يكي از مفتي            اخيراً يك ورقه  . ها روا داشتند، به جاي خود      تعدي نسبت به شيعه   
  : طور است عبارت اين. ها حرام است ي اين هها اصالً كافرند و مشرك و مهرورالدم، ذبيح به اين كه شيعه

طالب دائماً في الـشده و الرخـا حتّـي فـي             فال يحل ذبح الرافضي و ال اكل ذبيحته فان الرافضة غالباً مشركون حيث يدعون علي بن ابي                
م يستحقون القتل عليهـا كمـا هـم         عرفات و الطواف و السعي و يدعون ابنائه و ائمتهم كما سمعناهم مراراً و هذا شرك اكبر ورده عن االسال                   

و يصفونه باوصاف التصلح اال اهللا كما سمعنا هم في عرفات و هم بذلك مرتدون حيث جعلوه رباً و خالقـاً و  ) رض(يلغون في وصف علي  
حابه حرفـوه و    متصرفاً في الكون و يعلم الغيب و يملك الضر و النفع و نحو ذلك كما انهم يطعنون في القـرآن الكـريم و يزعمـون ان الـص                           

 اكابر الصحابه كالخلفـاء الثالثـه   كما انهم ايضاً، يطعنون في. حذفوا منه اشياء كثيرة تتعلق باهل البيت و اعدائهم فال يقتدون به و اليرونه دليله 
الهنم كفار في زعمهم و هريره و نحوهم، فال يقبلون احاديثهم  و بقية العشرة و امهات المؤمنين و مشاهير الصحابه كأنس و جبر و جبر و أبي     

  .اليعملون باحاديث الصحيحين اال ما كان عن اهل البيت و يتعلقون باحاديث مكذوبه او ال دليل فيها علي ما يقولون

ذلك ينافقون فيقولوان بالسنتهم ما ليس في قلوبهم و يخفون في انفسهم ما ال يبدون لك و يقولون من التيقيه له فال دين لـه                       و لكنهم مع  
تـاريخ  ... فالنفاق عقيده عندهم كفي اهللا شرهم و صلي اهللا علي محمد و آله و صحبه و سـلم        .  تقبل دعواهم في االخره و محبه الشرع الخ        فال
  . ـ عبداهللا بن عبدالرحمن جبرين22/3/1412

وي شـيعه كـه در عربـستان        خواهنـد ر     است كه مي   اي با اين وصف پيداست كه اين يك مقدمه       . ها را  القتل دانسته شيعه   خالصه، واجب 
هاسـت، ذخـاير مـال        خيز است، نفت مال اين     ي نفت   ها منطقه   ي اين   با اين كه عرض كردم منطقه     . محصورند، فشار بياورند  ) قطيف و احسا  (

  .كنند وقت مهدورالدمشان مي كنند، تازه آن ها را غصب مي هاست، مال اين اين

ها حمايت   توانند از اين شيعه     اي كه مي   ها وظيفه دارند به اندازه       بزرگان و نويسندگان اين    ي اول علما و     ي من، در درجه     جا به عقيده    اين
من ديشب نشستم نه به عنـوان رد، بـه          . رسد  اي نداريم، صدايمان هم به جايي نمي       حاال ما كه وسيله   . بكنند و اين مسأله را كوچك نشمارند      

براي اين كه نكـات حـديثي هـم در آن هـست بـراي               . اي نوشتم   آن منطقه، پنج صفحه    جويي از شيعيان   ن در حقيقت تسليت و مثالً دل      اعنو
  ...خوانم و خالي از فايده نيست آقايان مي

  :)ي آن چنين است ي خود را كه به زبان عربي نوشته بودند، قرائت فرمودند كه ترجمه العظمي منتظري بيانيه اهللا سپس حضرت آيت(
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  .د هللا رب العالمين و الصلوة و السالم علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعنة اهللا علي أعدائهم أجمعينالحم

 اخيراً ورق كاغذي به دستم رسيد كه متضمن يك فتواي استعماري از شيخ عبـداهللا بـن عبـدالرحمن الجبـرين، عـضو مجلـس           اما بعد، 
  :باشد اين ورقه، حاوي مسائل زير عليه برادران و خواهران شيعه مي.  بود22/3/1412اعالي افتاي سعودي، به تاريخ 

از طرفي حكم به كفر شيعه و حرمت استفاده از ذبايحشان نموده است و از سويي آنان را از آن جهت كه به نظر او مشركند، چـون در                             
هـا را نـدارد و او را در حـد             آن  كه جز خدا كسي صـالحيت       كنند    اند و علي را با صفاتي ياد مي        السالم غلو نموده    حق علي و اوالد او عليهم     

شيعيان قرآن كريم را مورد طعن و تحقيـر         : گويد  برند، مستحق قتل دانسته و از طرف ديگر مي          خدايي و خالق و فعال در عالم وجود باال مي         
گانـه و امهـات مـؤمنين را مـورد           خلفاي سه ي پيامبر، همچون     گويند قرآن تحريف شده است و همچنين بزرگان صحابه          دهند و مي    قرار مي 

  ...ها وجود ندارد آن گويند كه در قلب  دهند و با اين حال، با اعمال نفاق بر زبان چيزي را مي طعن و ناسزا قرار مي

  :شوم برده، نكاتي را متذكر مي راجع به اين حكم باطل و استعماري نام

بـرده،   بر كسي پوشيده نيست كه شـخص نـام  .  مقاصد اجانب، و نه آخرين آن ـ اين حركت شيطاني نه اولين حركت است در جهت 1
باشد،   مي» تفرقه بيانداز و حكومت كن    «اولين كسي نيست كه در جهت خدمت به سياست شيطاني اجانب و بيگانگان، كه شعارشان همواره                 

بلكه پيش از او افراد زيادي بودند كه چنين . ه استكمر به شكستن وحدت مسلمانان و روشن نمودن آتش فتنه و اختالف بين مسلمين بست    
برده و امثال او، به جاي آن كه حمالت خـود را متوجـه كـساني سـازد كـه بـر                       شخص نام . اند خدمت بزرگي را به اجانب و شياطين نموده       

ي كفـار و اجانـب       ا زير سـلطه   پيمان خود قرار داده و كشورهاي اسالمي ر        خالف دستور صريح قرآن كريم، يهود و نصاري را دوست و هم           
، همـواره پيـروان و      »ثقلـين «ي خود را متوجه شيعيان مظلـوم نمـوده و بـه منظـور عمـل بـه حـديث شـريف                        اند، حمالت ظالمانه   درآورده
ميه، كـه بـا   ي اما برده بر شيعه اينجانب در صدد رد و بحث نسبت به اتهاماتي كه نام         . باشند  مي) ص(ي پيامبر اكرم     داران عترت طاهره   دوست

زيـرا  . باشـند وارد نمـوده، نيـستم        مـي ) ع(و عترت طـاهرين     ) ص(تمام وجود موحد خالص و مؤمن به اسالم و قرآن كريم و پيامبر اعظم               
هـاي شـريف و تأليفـات         عليهم، كراراً و به طـور مـشروح و مـستدل، در كتـاب              تعالي اهللا اتهامات ذكر شده را علماي بزرگوار شيعه، رضوان       

  .شكر اهللا سعيهم. اند كننده داده هاي قانع اي خود رد كرده و جواببه گران

ي شرقي است كه فعـالً گرفتـار كـساني      تنها تسليت و اظهار همدردي با شيعيان مظلوم حجاز و منطقه          چه اكنون در صدد آن هستم،       آن
 خود درآورده و در پناه حكومت سعودي، بـه ايجـاد     اند كه خود را به اسالم منسوب نموده و اسالم و علوم آن را در مقاصد استعماري                 شده

  .تفرقه و شكاف در صفوف مسلمانان اشتغال دارند

ها و باليايي كـه بـر        مصيبت. ايد اي برادران و خواهران، شما اكنون در سرزمين وحي و جايگاه رسالت، مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته                 
اريد كه خداي متعال به صابرين، بدون حد و حـساب، اجـر و پـاداش عطـا خواهـد                    شود را تحمل كنيد و صبر پيشه د         شما وارد شده و مي    

  )10زمر، (» .انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب«. فرمود

السالم در برابر كفـر   رين عليهمهي زهرا و عترت طا و اميرالمؤمنين و فاطمه) ص(گونه كه پيامبر خدا  ها صبر كنيد، همان   بر اين مصيبت  
كين و ظلم ظالمين و افرادي كه به نام اسالم حق آنان را غصب نموده و خون پاك آنان را مباح دانستند، صـبر كردنـد و همانـا                             و ستم مشر  

سيوطي در كتاب تفسير خـود بـه نـام          . آنان را رستگار، و اعمالشان را مرضي خداوند دانسته است         ) ص(شما جزء كساني هستيد كه پيامبر       
گويـد روزي مـا خـدمت پيـامبر           جابر مـي  «: ي بينه، به نقل از جابر بن عبداهللا چنين آورده است            در تفسير سوره  ،  379، ص 6، ج الدر المنثور 

قسم به خدايي كه جانم در دست اوست، همانا ايـن مـرد و شـيعيان او در              : در حق او فرمود   ) ص(گاه پيامبر     بوديم كه علي از راه رسيد، آن      
پيـامبر  . ي إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خيـر البريـه نـازل شـد                 ي شريفه   و آيه » .ودروز قيامت رستگار و اهل فوز خواهند ب       
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همچنـين  » .باشـيد كـه روز قيامـت راضـي و مرضـي هـستيد               آن كس كه خير البريه است، همانا تو و شـيعيانت مـي            : خطاب به علي فرمود   
ي إن الذين آمنوا و عملـوا الـصالحات اولئـك هـم خيـر         ي شريفه   مگر آيه «: مودبه من فر  ) ص(كند كه پيامبر      نقل مي ) ع(مردويه از علي     ابن

ميعادگاه من با شماها همانا حوض است و هنگـامي كـه خاليـق بـراي حـساب                  . اي؟ مراد در اين آيه تو و شيعيانت هستيد         البريه را نشنيده  
  ».شويد بينند، براي حساب دعوت مي حالي كه همه شما را ميهاي شريف و نوراني و ممتاز، در  شوند، تو و شيعيانت با قيافه آورده مي

هاي مختلف  در مورد حضرت امير و عترت طاهرين كه در مناسبت) ص(هايي از سفارشات و تأكيدات پيامبر اكرم  جا نمونه  ـ در اين 2
  :شوم اند را يادآور مي ايراد فرموده

: گـاه فرمـود   آن» خواهيـد؟  شما مردم از علي چـه مـي  «: ايي سه مرتبه فرموددر ج) ص(پيامبر اكرم : گويد عمران بن الحصين مييك ـ  
طالـب،   سنن ترمذي، باب مناقب علي بـن أبـي  (» همانا علي از من است و من از علي، و اوست ولي و سرپرست هر مؤمني بعد از منافقين               «
ي فقط دوستي با علي نيست، بلكه مقصود اشاره به مقام جا به معنا غفلت نشود كه ولي در اين» من بعدي«ي  از تأمل در كلمه) 296، ص5ج

  .باشد زيرا دوستي با علي مخصوص زمان پس از رحلت پيامبر نمي. امامت و واليت آن حضرت بعد از پيامبر است

در حـالي كـه بـه حـضرت     ) ص(دو ـ در جريان انذار عشيره و فاميل نزديك پيامبر توسط آن حضرت، آمده اسـت كـه پيـامبر اكـرم      
» .پس بايد نسبت بـه او فرمـانبردار و شـنوا باشـيد            . باشد  ي من مي   همانا اين مرد برادر و وصي و خليفه       «: كرد، فرمود   اميرالمؤمنين اشاره مي  

  )62، ص2اثير، ج ، چاپ ليدن؛ و نيز كامل ابن1171، ص3تاريخ طبري، ج(

هـا تمـسك نموديـد و چنـگ      آن گذارم كه اگر بـه   چيز را باقي ميهمانا من در بين شما دو «: پيامبر فرمود: گويد سه ـ زيد بن ارقم مي 
كتاب خدا كه ريسماني الهي است از طرف خـدا  : تر است زديد، هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد و يكي از اين دو چيز از ديگري بزرگ    

پـس  . تا هنگامي كه نزد حوض به من برگردنـد شوند  و اين دو چيز از يكديگر هرگز جدا نمي  . بيت من   بر مردم روي زمين، و عترت و اهل       
  )8763، حديث 328، ص5بيت، ج ترمذي، باب مناقب اهل(» .اي مردم، مواظب باشيد كه چگونه با دو يادگار من عمل خواهيد كرد

ايـت  بين شيعه و سني متواتر و قطعي است و معناي تمسك و چنگ زدن به قرآن و عترت كه در ايـن رو                      ) ثقلين(مضمون اين حديث    
قرار گرفته، بديهي است كه همان حجت و معتبر بودن كتاب خدا و اقوال و سـنت عتـرت و لـزوم عمـل بـه                          ) ص(مورد تأكيد پيامبر اكرم     

به امت خود وصيت نموده است كه بايد به گفتار و روايات عترت او عمل شود و آيا چنين وصـيت          ) ص(پس در حقيقت پيامبر     . هاست  آن
در مورد فتاوا و اقوال فقهاي اربعه كه پيشوايان مذاهب اربعه هستند، داده است؟ در صورتي كه آنان در قرن دوم                     و دستوري را آن حضرت      

پس چه شده است كه شيعه، كه اقوال و سنت عترت طاهره را پس از قرآن كريم اخذ                  . اند اند و هرگز پيامبر را نديده      كرده  هجري زندگي مي  
هايي كه بر خالف دستور صريح پيامبر اسالم به عترت او پشت كردند و تمسك                 آن  ت، كافر است، ولي     و مورد تمسك و عمل قرار داده اس       

  به آنان ننمودند، مسلمان مخلص از كار درآمدند؟

  : چنين فرموده است) ص(البالغه در مورد عترت پيامبر اكرم  ي دوم نهج در خطبه) ع(چهار ـ حضرت امير 

شـوند را     مند مـي   گاه قدر و منزلت كساني كه از نعمت عترت بهره           مقايسه نمود و هيچ   ) ص(با آل محمد     كس از اين امت را نبايد       هيچ«
هر كس از مسير عترت جلوتر رفت، بايد بـه سـمت آنـان              . هاي يقين و معرفتند    همانا عترت اساس دين و پايه     . نبايد با آنان مساوي دانست    

هاي عترت، همانا حـق واليـت و امامـت و داشـتن      از خصائص و ويژگي. را به آنان برساندبرگردد و هر كس از آنان عقب افتاد، بايد خود   
  ».باشد وراثت پيامبر و وصيت آن بزرگوار در حق آنان مي

ي شيعه كه  ي اهل سنت را در علوم و فضائل، بر ائمه       ي جرأت كند و حاضر شود فقهاي اربعه       فكنم هيچ مسلمان باانصا     و من گمان نمي   
 تـو  و دچه را كـر  ولي تاريخ شاهد است كه سياست امويين و عباسيين در حق عترت پيامبر كرد آن . ي پيامبرند، ترجيح دهد    اهرهاز عترت ط  

  ؟)و ما ادريك ما السياسه(داني  از سياست چه مي
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  ي پيامبر بايد مورد تقديس باشند؟ آيا تمام صحابه

تـوانيم تمـام    پس ما چگونـه مـي  . باشند اهللا مورد سؤال و اشكال مي  رسولي  ـ بر اساس صريح قرآن و سنت پيامبر، بعضي از صحابه 3
  :عمران توجه فرماييد ي آل  سوره144ي  ي پيامبر را با چشم بسته تقديس و مدح نماييم؟ به آيه صحابه

يست مگر پيامبري كه پـيش  ن) ص(يعني محمد » و ما محمد االّ رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم؟             «
  پس آيا اگر او از دنيا رفت يا كشته شد، شما به عقب برخواهيد گشت؟. اند از او نيز پيامبراني بوده

  :اما سنت پيامبر

اي  ضـمن خطبـه   ) ص(كند كه پيامبر      عباس نقل مي    به سند خود از ابن     ي مائده،   ، در تفسير سوره   127، ص 3در كتاب صحيح بخاري، ج    
آورنـد و مـن       كـشي مـي    اي از مردان امت مرا در سلك اصحاب الشمال، براي حساب           آگاه باشيد كه همانا روز قيامت عده      ... «: چنين فرمود 

تو : شود تعالي جواب داده مي گاه از جانب حق اند؟ آن اند كه با اين وضع آورده شده ي من چه كرده  چاره  گويم خدايا مگر اين اصحاب بي       مي
و كنـت شـهيداً     : گويم كه گفت    را مي ) ع(ي عبدالصالح حضرت عيسي       و من همان گفته   .  از تو چه كارهايي انجام دادند      ها بعد   داني اين   نمي

. يعني پروردگارا، تا من زنده و در بين مردم بودم، شاهد و ناظر اعمال آنـان بـودم              . عليهم مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم        
اين عده پـس    : رسد كه   تعالي ندا مي   گاه از سوي حق     آن. دنيا بردي، ديگر خودت ناظر و رقيب كارهاي آنان بودي         ولي پس از اين كه مرا از        

  ».از مرگ تو، از راه و رسم اسالم مرتد شدند و به پيشينيان خود برگشتند

طا مالك در بحـث از جهـاد و        ي انبياء نقل كرده است و در كتاب مو           در تفسير سوره   4، ص 5همين روايت را ترمذي در كتاب خود، ج       
اين شهدا را مـن در      «: در حق شهداي جنگ احد فرمود     ) ص(پيامبر اكرم   : النضر چنين آمده   ، به نقل از ابي    307، ص 1شهادا في سبيل اهللا، ج    

ها نيستيم؟ ما نيـز       آن    اهللا، مگر ما برادران     يا رسول : گاه ابوبكر صديق گفت     آن» .دهم كه قطعاً اهل فالح و نجات هستند         ها شهادت مي    آن  حق  
در ايـن  . دهيد دانم چه كارهايي بعد از من انجام مي بله، ولي نمي: فرمود) ص(سپس پيامبر  . نظير آنان اسالم آورديم و مثل آنان جهاد كرديم        

گويم   ون به طرفداران ابوبكر مي    اكن» ايم؟ اهللا، آيا بعد از تو ما زنده        درپي گريه كرد و اظهار داشت يا رسول        هنگام ابوبكر، به طور مستمر و پي      
  توانيم چنين شهادتي بدهيم؟ حاضر نشدند بر حقانيت و رستگاري ابوبكر شهادت دهند، شما و ما چگونه مي) ص(هنگامي كه پيامبر اكرم 

  :باشد مالك حقانيت، تداوم مقاومت نسبت به مواضع اصولي در مورد بيعت مي

چه مـالك     آن.  بود و با آن حضرت بيعت نموده، در شهادت بر حقانيت او كافي نيست              كسي روزگاري از اصحاب پيامبر    صرف اين كه    
شما مالحظه كنيد خداوند متعال در   . ي خود كه در زمان پيامبر با آن حضرت بيعت نموده            است، ايستادگي و مقاومت اوست بر مواضع اوليه       

ي خود عدول نمودند، چگونه با شدت و عتاب برخـورد              اصولي و اوليه   ي فتح، با كساني كه بيعت خود را ناديده گرفتند و از مواضع              سوره
  : كند مي

إنّ الذين يبايعونك انّما يبايعون اهللا، يد اهللا فوق أيديهم، فمن نكث فانما ينكث علي نفسه و من اوفي بما عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجـراً               «
هـا    ي دست   زيرا اين دست خداست كه فوق همه      . كنند  د، در حقيقت با خدا بيعت مي      كنن  هايي كه با تو اي پيامبر بيعت مي         آن  «: يعني» .عظيماً

اي كه به بيعت و   زنند و آن دسته     هايي كه بيعت خود را شكستند و به آن پشت كردند، همانا به خودشان ضرر مي                 آن  و باالتر از همه است و       
بسا ممكن است  شود كه بيعت، چه خوبي استفاده مي ي شريفه، به  از اين آيه».پيمان خود وفا نمودند، خداوند به آنان اجري عظيم خواهد داد          

توانيم جريان طلحه و زبير را با اين كه  با توجه به اين وضع، ما چگونه مي. پس قهراً قداست و شرافت آن از بين خواهد رفت. شكسته شود
   اميرالمؤمنين وارد جنگ شدند، تقديس و توجيه نماييم؟اهللا، حضرت ي رسول حرمت خون مسلمانان را از بين بردند و با خليفه
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ولـي  . نمـاييم   ما شيعيان اصول حرمت و احترام امهات مؤمنين و همسران پيامبر را چون حريم آن حـضرتند، مراعـات مـي                    و با اين كه     
وند صريحاً به همسران پيامبر دستور داده       اهللا، با آن كه خدا      ي رسول   المؤمنين، و جنگ او را با خليفه       توان جريان شورش عايشه، ام      چطور مي 
  ، توجيه و تأييد نماييم؟»و قرن في بيوتكنم«هاي خود بنشينند،  كه در خانه

  :بررسي تهمت غلو به شيعيان

  شود، با اين كه از طرفي در فقه شيعه، غالت محكوم به كفرند؟ ي اماميه به غلو متهم مي  ـ چگونه شيعه4

  :فرمايد مي. حلي، كتاب طهارت، ركن چهارم، كه در بحث نجاسات است را مالحظه كنيدشرايع محقق : از باب نمونه

هرچنـد خـود را منـسوب بـه اسـالم           . دهم از نجاسات، كافر است و مالك آن خروج شخص از اسالم است و يا انكار ضروري دين                 «
  ».ي خوارج و غالت بدارند، نظير دو فرقه

ي مـا همگـي       در عالم وجود و هستي، مؤثر و خالقي جـز خـداي عـز و جـل نيـست و ائمـه                       ما شيعيان معتقديم كه    و از طرف ديگر،   
اطهار و بعضي از  كنيد ما شيعيان به آثار و يادگارهاي پيامبر و ائمه مخلوقين خداي متعال و تحت ربوبيت او قرار دارند و اين كه مشاهده مي             

تعالي و اظهار محبت و مورد نـسبت       ه منظور ما از اين تبرك، تقرب به سوي حق         شويم، عالوه بر آن ك      اهللا متبرك مي    بزرگان صحابه و رسول   
اهللا و همـسران      ي رسـول   باشد، خود يك امر فطري و عاطفي است براي هر مسلماني، و نظير همين تبرك رايج بين ما در صحابه                     به آنان مي  

عبـداهللا  «: كنـد كـه   ، نقل مي13، ص2، ق 1تاب الطبقات الكبري، ج   ك: از باب نمونه  . ، رايج و معمول بوده است     »المؤمنين امهات«آن حضرت،   
  ».ماليد گذاشت و سپس بر صورت خود مي اهللا مي بن عمر دست خود را بر منبر شريف رسول

  :بررسي تهمت تحريف قرآن به شيعيان

 صـورتي كـه قـرآن صـريحاً در     توان آن را باور كـرد، در   چگونه مي. ـ اين نسبت، كذب محض و افترا است، به ساحت پاك شيعيان 5
) آمـدي  از هر پـيش (يعني ما قرآن را نازل كرديم و خودمان آن را » .إنا نحن نزّلنا الذكر و إنا له لحافظون«: فرمايد ، مي9ي  ي حجر، آيه    سوره

، 1ج(باشـد   تبر نـزد شـيعه مـي   البيان كه از تفاسير مع در اين رابطه، تفسير مجمع. و از طرفي مخالف اعتقاد علماي شيعه است   . كنيم  حفظ مي 
» .اجمال علماي اسالم بر بطالن چنين احتمالي محقق اسـت «: نويسد در مورد احتمال زياد شدن چيزي در قرآن مي. را مالحظه كنيد  ) 51ص

در قـرآن  «د گوين و در مورد احتمال نقصان و كم شدن چيزي از آن، گرچه چند نفري از ما شيعيان و گروهي به نام حشويه از اهل سنت مي           
چه در مذهب ما اماميه، پيش علماي مذهب صحيح و مورد اعتماد شـناخته شـده                  ، ولي آن  »تغييراتي به شكل كم شدن چيزي از آن رخ داده         

 جواب مسائل طرابلـسيات، صـريحاً ايـن         كتابدر  ) سره  قدس(است، همانا بر خالف آن و خالف اين احتمال است و مرحوم سيد مرتضي               
گونه كه مـا از شـهرها و          همان«: گويد  ر شده و در جاهاي مختلفي از كتاب خود در رابطه با بطالن قول به تحريف قرآن مي                 واقعيت را متذك  

ي قرآن و صحت و اعتبار آن نيز شـناخت و علـم               حوادث بزرگ تاريخ و كتب مشهور و معروف اطالع و شناخت يقيني داريم، از مجموعه              
السالم در جاهايي كه مضامين       ي ما عليهم   كنيم ائمه    تحريفي رخ داده باشد، در حالي كه ما مشاهده مي          چگونه ممكن است در قرآن    » ...داريم

اند و قرآن را مالك درسـتي و نادرسـتي روايـات مـورد اخـتالف                 روايات با يكديگر اختالف پيدا كند، اصحاب خود را به قرآن ارجاع داده            
هر چيزي كه صحت و بطالن آن     «: يت صحيحي از امام صادق نقل شده كه آن حضرت فرمود          ، روا 79، ص 18الشيعه، ج  در وسائل . اند دانسته

در حقيقت قرآن و سنت، مقياس      (» .معلوم نباشد، با قرآن و سنت بايد مقايسه شود و هر روايتي كه با قرآن موافق نبود، باطل و مردود است                    
  .)بودساير چيزها، و قرآن مقياس سنجش روايات صحيح از باطل خواهد 

گمان براي هر حقـي       بي«: فرمود) ص(پيامبر اكرم   : ، در روايت معتبر سكوني از امام صادق چنين آمده         78 وسائل، ص  18همچنين در ج  
چه با كتاب خدا موافـق بـود، همـان      بنابراين معيار، هر آن   . اي از نور وجود دارد     اي از حقيقت و براي هر كار و يا حرف درستي نشانه            نشانه

  ».چه با آن مخالف بود، رهايش كنيد  به آن عمل نماييد و آنحق است و
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گوييم هر روايتـي در    هرگز ما نمي  . هاي مربوطه مراجعه فرمايند     مندان به كتاب   و در اين رابطه، روايات زيادي وارد شده است كه عالقه          
هـاي حـديث نقـد و بررسـي شـود و بـا                كتاببلكه بايد روايات موجود در      . هر كتاب حديثي ذكر شده باشد، قطعاً صحيح و درست است          

  .ها شناخته گردد آن هايي كه داريم، صحيح از ناصحيح  معيارها و مالك

  : روايات كتب اهل سنت كه متضمن تحريف قرآن است

باشد، در بحث محاربين، بـاب سنگـسار نمـودن زن             ترين كتب حديث اهل سنت مي      از باب نمونه، در كتاب صحيح بخاري كه صحيح        
سپس عمر باالي منبر نشست و هنگامي كه مـؤذنين سـاكت شـدند، بـه پـا                  «: عباس، چنين آمده   ي آبستن، ضمن روايت طوالني از ابن       يهزان

خواهم حقيقتي را كه مقدر شده است، آن را بگويم و به اطالع همگان                اما بعد، همانا مي   : خاست و پس از حمد و ثناي خداوند چنين گفت         
جـا كـه    شده را فهميد و كـامالً درك نمـود، موظـف اسـت تـا آن          پس هر كس حقيقت اعالم    . يد اجل من در دم برسد     دانم شا   برسانم و نمي  

آن حقيقت .  مرا متهم به كذب و دروغ بكندنداردتواند و قدرت دارد آن را به ديگران نيز ابالغ كند و هر كس آن را درست نفهميد، حق                 مي
ي  بود بر ما فرستاد و بر او قرآن كتاب خود را نازل كرد و از جمله آياتي كه خداوند نازل كرد، آيه               اين است كه خداوند پيامبرش را كه حق         

رجم بود و ما آن را خوانديم و درك نموديم و قدرت فهم آن را داشتيد و به دنبال آن، پيامبر افرادي را سنگسار نمود و ما نيز بعد از پيـامبر         
ي رجم  ي رجم فراموش گردد و زماني كسي بگويد در قرآن آيه ترسم كه در اثر گذشت زمان، آيه ون ميافرادي را سنگسار نموديم و من اكن

در صورتي كه رجـم در قـرآن آمـده و در مـورد هـر زناكـار       . ي الهي را ترك كنند و گمراه شوند      تدريج مردم اين فريضه     وجود نداشته و به   
خوانـديم    اي در قـرآن مـي      همچنين ما آيه  . اعتراف نمايد، بايد حكم رجم جاري شود      محصن كه دو شاهد عادل عليه او شهادت بدهند و يا            

  »...".ان الترغبوا عن آياتكم فنا كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم"

  .گويد دو آيه از كتاب خدا افتاده است ي دوم، با قاطعيت و جزم مي كنيد چگونه خليفه شما مالحظه مي

  :توجيه صحيح براي روايات تحريف

محمل و توجيه صحيح براي روايات تحريف، كه هم در كتب شيعه و هم در كتب اهل سـنت وارد شـده، ايـن                        رسد بهترين     به نظر مي  
مطالبي كه احيانـاً مـضامين مناسـب و مـشابه آيـات داشـته اظهـار                 ) ص(بسا در مقام تفسير و تشريح بعضي آيات، پيامبر اكرم             است كه چه  

  .ها كالم خدا و جزء قرآن بوده است آن اند كه  كرده و مستمع خيال مياند و افراد حاضر  داشته مي

  :بررسي تهمت نفاق به شيعيان

بينند كه با يك فتوا و حكم ظالمانه، آنان را  برده مي شوم وقتي شيعيان مظلوم خود را گرفتار امثال نام  ـ و در ختام اين مقال، متذكر مي 6
  ا راهي جز تقيه براي حفظ جان خود دارند؟دارد، آي كافر و مستحق قتل اعالم مي

اال إن تتقـوا مـنهم      «: فرمايد   مي 28ي    عمران، آيه  ي آل   در سوره . ايست كه خداوند در قرآن صريحاً آن را تجويز نموده است           و تقيه شيوه  
  .يعني مگر آن كه از دشمنان خود بترسيد و مجبور شويد از روي تقيه چيزي بگوييد» .تقيه

ي حفـظ جـان       تقيـه سـپر و وسـيله      «: به اين مضمون نقل شده است     ) ع(، خبري صحيح از امام صادق       461، ص 11ل، ج در كتاب وسائ  
  ».مؤمن است

  :عذرخواهي و آخرين تذكر

خواهم و مجدداً برادران و خواهران خود را مخاطب قرار داده و خاطر آنان به اين                  سخن به درازا كشيد و از خوانندگان گرامي عذر مي         
يعني خداوند كه مـرگ و حيـات را مقـدر           ) 2ملك،  (» .الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً        «: نمايد  شريفه جلب مي  ي    آيه

پس اي برادران و خواهران مظلوم، بر   . دهيد  يك بهترين عمل را انجام مي       فرمود تا شما را مورد ابتال و سنجش قرار دهد و معلوم گردد كدام             
با اين حال، انتظار و . همه باليا و مصائب، صبور و بردبار باشيد و بدانيد كه عاقبت خوبي در انتظار شما خواهد بود قابل اينشما باد كه در م
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ي قـدرت از شـما       اميد فراوان دارم كه ساير برادران و خواهران مسلمان شما در ساير كشورهاي اسالمي، شما را تنها نگذارند و بـه انـدازه                      
  .السالم عليكم و رحمةاهللا و بركاتهو. حمايت نمايند

  1412الثانيه   جمادي10

  برادر شما در قم مكرمه، حسينعلي منتظري 

  21/11/70 در پايان درس خارج فقه به مناسبت حوادث خونين الجزاير، مورخه له  ـ سخنان معظم198ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

از يـك طـرف     .  شـده اسـت    هرسد، ولي متأسفانه دنيا امروز با يك تضاد عجيبـي مواجـ             نميگرچه صداي من و حتّي ديگران به جايي         
جـا    كنند تـا آن     هاي طرفدار نظم نوين جهاني از دموكراسي، عدالت، و حقوق مردم صحبت مي             گنده هاي جهاني و سازمان ملل و كله        سازمان

البته قهراً در هر . اي تضييع شود  عدهي اين كه مبادا حقوق د، به بهانهسوم دخالت كن كند و در انتخابات كشورهاي جهان       كه آمريكا هوس مي   
ي برقراري دموكراسي و حقـوق مـردم محـروم در     ولي مگر آمريكا قيم دنيا شده است كه به بهانه   . شود  انتخاباتي حقوق يك عده پايمال مي     

شـدند،    ها داشتند پيروز مـي      ات عادي و آزادي انجام شد، مسلمان      كند؟ شما مالحظه كنيد اين روزها در الجزاير كه انتخاب           جا دخالت مي    همه
 16 كرسي به دست آوردند، در حالي كه حكومتي كـه سـر كـار بـود                  148ي اول انتخابات،      ها در مرحله    مسلمان. آمريكا چه برخوردي كرد   

  د؟دستانش چه كردن ولي آمريكا و هم. قدر تفاوت وجود داشت اين. كرسي توانست به دست آورد

كنند و حركت اسـالمي را در آن كـشور            اكنون علما، دانشمندان، و طرفداران اسالم را دارند يكي پس از ديگري تعقيب و بازداشت مي               
هاي نظـامي بـراي       نمايند و يك آدم تبعيدي را آوردند و با زور و چماق بر مردم تحميل نمودند و اكنون در فكر تشكيل دادگاه                       سركوب مي 

همه مظالم و جنايـات،       اند و در برابر اين     باشند و همه هم خفه شده       ي جمعه و جماعت و وعاظ و هواداران اسالم مي          و ائمه ي علما    محاكمه
  .اند سكوت كرده

جا  ها ساليان متمادي خواب بودند و اختيارشان را به دست ديگران داده بودند، تا آن همه مظالم و جنايت اين است كه مسلمان        علت اين 
دهنـد،   فكـران او قـرار مـي    سران كشورهاي اسالمي، خودفروخته و وابسته شدند و ذخاير اين كشورها را در اختيـار آمريكـا و هـم               كه اكثر   

  .ها هستند آن ي  گذارند و خودشان هم سرسپرده هاي آمريكا مي هايشان را در بانك پول

يـك ميليـارد مـسلمان را    . شـد  ، اوضاع مسلمين عوض ميشدند آمدند و با هم متحد مي       اگر همين سران كشورهاي اسالمي به خود مي       
اند كه سه چهار ميليون يهودي صهيونيست در كشورهاي اسـالمي، فعـالُ          ولي حاال كاري كرده   . تواند مورد تجاوز قرار دهد      هيچ قدرتي نمي  

اما بعضي كشورهاي اسالمي نظير پاكستان، . كندتواند توليد ب شما ببينيد، اسرائيل آزاد است بمب اتمي هم داشته باشد و مي           . اند لمايشاء شده 
ولـي اسـرائيل كـه نـوكر و پايگـاه          . دهند  ايران، و عراق را به اتهام اين كه بسا در فكر توليد بمب اتمي باشند، تحت فشار و تحريم قرار مي                    

  .ها بايد ذليل و ضعيف باشند سلمانها و حتّي بمب اتمي هم داشته باشد و م ي انواع موشك آمريكاست، بايد مجهز و قوي باشد و همه

صنفان : فرمود) ص(پيامبر اكرم   . هاست  گناه اين وضع فعلي مسلمانان به گردن سران كشورهاي اسالمي و علماي درباري وابسته به آن               
: اد دو صنف اسـت    فساد و صالح امت اسالم، مرهون صالح و فس        . (الفقها و االمرا  : من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا فسدا فسدت امتي          

شوند و هر گاه اين دو صـنف فاسـد            ها صالح مي    اگر اين دو صنف افرادي صالح باشند، ملت       . ها  يكي فقها و علما و ديگري سران حكومت       
  .)شوند ها نيز به فساد كشيده مي شدند، ملت
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وگرنـه اگـر علمـا و    . كننـد  از آنان مـي هايي است كه علماي وابسته      هاي فاسد نيز مرهون حمايت      و از طرف ديگر، بقا و قوام حكومت       
. قدر ظلم بكنند توانستند به ملت خودشان اين ها نمي آن تفاوت نبودند،   ها ساكت و بي     فقهاي هر كشوري در مقابل مظالم و جنايات حكومت        

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا. شاءاهللا اسالم و مسلمين را از شر اجانب حفظ كند خداوند ان

  28/11/1370اهللا لبنان و خانواده و همراهان وي، مورخه  له در آغاز درس خارج فقه به مناسبت شهادت دبير كل حزب  ـ بيانات معظم199ي  پيوست شماره

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ه اهـل بعلبـك بودنـد، بـا خـانواده و          اهللا لبنان، ك    حجةاالسالم مرحوم آقاي سيد عباس موسوي، دبير كل جنبش حزب          جناب مستطاب، 
  .اطرافيانشان به شهادت رسيدند

طـور بـوده اسـت و بـا ايـن كـه               ي اعصار هم همـين      خورده و در همه     از يهود ضربه مي   ) ص(اسالم از همان اول در زمان پيامبر اكرم         
آوردنـد و اسـالم    ند به كشورهاي اسالمي پناه ميكردند و يهوديان كه در كشورهاي مسيحي زير فشار بود مسلمانان هميشه با يهود مدارا مي   

  .گيرد ها صورت مي ي همين ها با اسالم، از ناحيه تر مخالفت كرد، ولي متأسفانه اكنون بيش ها با عطوفت و مهرباني برخورد مي آن همواره با 

صهيونيسم يـك حـزب سياسـي       . ها مخالفند  ها هستند كه با صهيونيست      بسياري از يهودي   .ها جدا كرد   البته بايد يهود را از صهيونيست     
 ميليون آن يهودي هـستند كـه يـك          6 الي   5 ميليون جمعيت دارد،     300آمريكا با اين كه حدود      . گردانند  ها آمريكا را هم مي      آن  . جهاني است 

فتـاد درصـد اقتـصاد آمريكـا دسـت         ه. كننـد   ها اداره مـي     تبليغات را اين  . گردانند  ها مي  ها صهيونيستند و حكومت آمريكا را همين        آن  عده از   
هـا دشـمنند و دشـمن كـارش        آن  . هاسـت  ي همين صهيونيـست     شود، به وسيله    هايي كه بر مسلمين اآلن وارد مي       باألخره مصيبت . هاست  اين

  .دشمني است

ميـز مـذاكره بـا    دهنـد، و پـاي    دهند، آبروي خودشان را مي انسان از اين سران كشورهاي اسالمي متأسف است كه پول خودشان را مي      
هـا    شنويد كه در جنوب لبنان يا فلسطين اشغالي، ايـن           خوانيد يا مي    هر روز شما مي   . ل غاصب رسميت بدهند   بنشينند كه به اسرائ     اسرائيل مي 

رسـانند و    قتل ميهاي آواره را به كنند و فلسطيني ها، هر روز حمله مي   هاي اين  ها، قايق   ها، هليكوپترهاي اين    هواپيماي اين . آفرينند  حادثه مي 
  .اند اصطالح دموكراسي، سكوت مرگبار نموده هاي حقوق بشر، سازمان ملل، و طرفداران به بينيم كه سازمان از طرف ديگر، مي

كنـد و     گويـد؟ هـر روز حملـه مـي          هاي مسلمانان، چرا تـا ايـن حـد زور مـي            كشوري كه اساسش بر غصب است، بر غصب سرزمين        
وقت اين سران كشورهاي اسـالمي و حتّـي سـوريه كـه خـود را                  كند و آن    ها حمايت مي    آن  ند و آمريكا هم از      هاي حقوقي هم ساكت     سازمان

هاي صـلح    اصطالح كنفرانس   بينيد كه در اين به      مي. دهند  ها بها نمي    بينيد كه به اين     مي. خورند  داند، بازي مي    انقالبي و در خط مقدم جبهه مي      
ذلـك، از غـول آمريكـا     مع. دهم گويد يك وجب زمين هم پس نمي اسرائيل مي. دهند ه كرده و ملعبه قرار ميها را مسخر ها اين آن روند و     مي
انسان نبايد اهل ترس و طمع باشـد كـه          . هاي خيالي بشود   آمريكا غول خيالي است و انسان نبايد مرعوب غول        . كنند  ترسند و شركت مي     مي

  .آورد ها را در مي ترس و طمع پدر ملت

رونـد پـاي ميـز مـذاكره و           برخي به طمـع و خيـال مـي        . نش را نفروشد  ا طماع نباشد، خود و وجد     بايد شجاع باشد، عاقل باشد،    انسان  
وقت مخارجش را از نفت عربـستان         كنند، آن    كنفرانس در مسكو برگزار مي     .دهد  كند، به خودش رسميت مي      ها را مسخره مي     آن  اسرائيل هم   

هايي را كه خداونـد بـراي مـسلمين ذخيـره قـرار داده اسـت، در چـه                     بدبختي تا چه اندازه است كه پول      . نندك  ت تأمين مي  ايا كويت يا امار   
  .رسانند هايي به مصرف مي راه
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محمد و ال محمد، اسالم و مسلمين را از شر مستكبرين و زورگويان و خودخواهان و خودپرستان و دنياپرستان حفـظ                     خداوند به حق    
  .كند

 مرحوم حجةاالسالم سيد عباس موسوي را كه من زياد ايشان را ديده بودم و واقعاً فردي دلسوز براي اسالم و مسلمين و          شاءاهللا  خدا ان 
شديداً ضد صهيونيست بودند، مورد غفران و رحمت خويش قرار دهد و درجات ايشان و ساير كساني كه همراه ايشان به شهادت رسـيدند              

گان و برادران و خواهران لبناني صبر و اجر عنايت فرمايد و بـه مـسلمانان غيـرت عطـا كنـد كـه ذخـاير                          ي بازماند   را متعالي كند و به همه     
  .اللهم انصر السالم و المسلمين و اخذل الكفار و المنافقين. ها مسلمين را خرج مسلمانان كنند، نه خرج قدرت آمريكا و صهيونيست

  . بجاه محمد و آله الطاهريناللهم انصر من نصر الدين و اخذل من خذل المسلمين،

  له در پايان درس خارج فقه، به مناسبت پيروزي انقالب اسالمي در افغانستان  ـ بيانات معظم200ي  پيوست شماره
  7/2/1371مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

باألخره بعد از سيزده سال     . باشد   ما در افغانستان مي    ي پيروزي برادران    كننده است، مسأله   اي خوشحال   تا اندازه  از مسائلي كه اين روزها    
مبارزه و پشتكار و شهيد دادن و چهار پنج ميليون آواره، فعاليت و جهادشان بحمداهللا به پيروزي رسيد و حكومت ماركسيـستي كمونيـستي                        

ي  بـه علمـا و فـضالي افغانـستان و بـه همـه             و   ي برادران و خواهران افغـاني       ما ضمن اين كه اين پيروزي را به همه        . افغانستان سقوط كرد  
البته خيلي فعاليت كردند و شـهيد زيـاد         .  تمام شده  كاردهيم به برادران كه خيال نكنند ديگر          تذكر مي . كنيم  رض مي عمسلمين جهان تبريك    

ولي خيال نكنند   . اند، قابل تقدير است     كه داشته  ييها  ها انصافاً پشتكارشان در مبارزات و جنگ       افغاني. بيش از يك ميليون شهيد دادند     . دادند
. حكومت بايستي وسيله باشد، نه هدف.  باشند كه هدف، حكومت كردن نيستتازه اول كار است و بايستي مواظب. كه كار تمام شده است   

بايستي كه حكومت را    . د دادند همه شهدا براي اسالم شهي      اين. كردند  ها همه به اسم اسالم فعاليت مي        كردند، اين   هايي كه مبارزه مي     اين گروه 
  .هاي اسالمي و مقررات اسالم و دستورات اسالم قرار بدهند اي براي حفظ ارزش وسيله

غرضشان پياده شدن اسالم باشد، خدمت به مردم        . را الگو و نمونه قرار بدهند     ) ع(اطهار    و ائمه ) ص(ي پيامبر اكرم      در كارهايشان سيره  
  .ناكرده، از مردم انتقام بگيرند  نخواهند خداياند، حاال كه پيروز شده. باشد

هاي مهمي عليه پيغمبر اكـرم   با اين كه مكه كانون مخالفت با پيغمبر اكرم بود، جنگ     (در فتح مكه    ) ص( پيامبر اكرم    بينيم  ما وقتي كه مي   
) ها شهيد شدند    همه مسلمان   انداختند و اين    ه مي ها را به را     به راه انداختند، ابوسفيان و صفوان بن اميه و همين سران مكه بودند كه اين جنگ               

) ص(پيغمبـر اكـرم   . خواسـت انتقـام بگيـرد    نمـي اما پيغمبر كه . ها را برسد ي اين شد حساب همه وقتي كه پيغمبر اكرم مكه را فتح كرد، مي  
: فرمـود . شما مـرد بزرگـواري هـستيد      » .كريماخ كريم و ابن اخ      «: گفتند. به نظر شما من با شما چه بكنم       » .ما تظنون اني فاعل بكم    «: فرمود

. ي امـن قـرار داد       ي او را خانـه      ي آن كفار و مشركين بود، پيغمبر اكرم خانه         و ابوسفيان كه سردسته   . ي شما آزاديد    همه» .اذهبوا فانتم الطلقا  «
ي هزار نيرو عليه پيغمبر جمع كرد        با اين كه مالك بن عوف س       در جنگ حنين  . نخواست جنگ و ستيز زياد بكند     . ريزي بكند  نخواست خون 

ذلك، وقتي كـه پيغمبـر اكـرم      هايي داشت، مع   رسيم، يك چنين جسارت     عرضگي كرده بودند و ما به حساب محمد مي          و گفت مردم مكه بي    
كنم   را آزاد مي  فرمود به او بگوييد اگر بيايد و تسليم شود، خودش           . گفتند به طائف فرار كرده    » مالك كجاست؟ «: پيروز شد، سراغش گرفت   

خيلي عجيب است و بعد در اثر اين كه مالك اطمينـان داشـت   . دهم دهم و صد شتر هم اضافه به او مي و اهلش و مالش را به او تحويل مي      
 و  دهند به افـراد     مثل كارهايي كه سياستمداران دنيا امروز وعده مي       (گويد    كه پيغمبر اكرم امين است و هرچه بگويد راست است، دروغ نمي           

مالك به محض ايـن كـه      . سياست بوده، اما سياست واقعي بوده است      . پيغمبر كارهايش سياسي و دروغي نبوده است      ). كنند نبوده   تخلف مي 
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خبر به او رسيد، آمد در جعرانه خودش را معرفي كرد و پيغمبر اكرم هم به اين وعده عمل كرد و بعد يكي از مبارزين اسالم كـه در جنـگ                
  . خيلي فعاليت داشت، همين مالك بودشامات و غيره

جويي بكنند و توجه داشته باشـند كـه ايـن     هاي ديگر نخواهند انتقام اند، از مردم افغانستان يا از گروه حاال پيروز شدههايي كه    اين گروه 
هـاي   ژادهـا، و مـذهب    هـا، ن   كشور افغانستان، از طبقات مختلـف، از زبـان        . پيروزي مربوط به يك گروه خاص و يا اشخاص خاصي نيست          

 يـا يـك قـشر       يك گروه خاص  . ها يك واقعيتي است كه در افغانستان وجود دارد          ي اين   مختلف تشكيل شده، هم شيعه دارد هم سني، همه        
همـه فعاليـت    . ها شهيد دادنـد    ي گروه   همه. خاص نخواهند اين پيروزي را اختصاص به خودشان بدهند و حقوق ديگران را زير پا بگذارند               

ها بخواهند به ديگران زور بگويند و قيم ديگران          چه بعضي از گروه     اگر چنان . ي فعاليت همه بود كه اين پيروزي پيدا شد          د و به واسطه   كردن
هايي كه در نهضت افغانـستان        بايستي تمام اين گروه   . ترين ظلم است    ها باشند، اين خودش بزرگ      بشوند و خيال كنند ديگران بايد مطيع اين       

  .ها بها داده شود آن اند، مورد مشورت قرار بگيرند و به  د و فعاليت داشتهشريك بودن

اند و سيزده سال مبارزه  تر است و نيرو خيلي الزم دارد و از كساني كه كار آزموده             از جنگ و پيروزي خيلي مهم      اداره كردن يك كشور،   
گرفتارش هـستيم،  ها متأسفانه  ي و انحصارطلبي و خودبيني كه ما انساناين خودمحور. شود استفاده كرد ي كشور بهتر مي اند براي اداره  كرده

ها چقدر دوام و بقـا        مگر اين حكومت  » .الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مع الظلم       «اخالق بدي است و خالصه مواظب باشند ظلم نكنند، كه           
خـوبي    اسمشان در تاريخ بـه اگر كار نيك كردند،. اقط شدندهاي مقتدر در عالم بوده است كه همه از بين رفتند و س    همه حكومت   ؟ اين دارد

شود و هم در قيامـت بايـد          اگر ظلم و تعدي كردند هم در تاريخ نامشان به ننگ و نفرين ذكر مي              . ثبت شده است و هم در قيامت مأجورند       
  .گو باشند پاسخ

هـا كـه      آن   كـه مـردم و ملـت بگوينـد صـد رحمـت بـه                 ناكرده، كاري بكنيد    ايد، نكند خداي   كشور مسلط شده  خالصه، شما كه بر اين      
ايد، بايستي اخـالق اسـالم، دسـتورات اسـالم،           ها كه روي كار آمده      شما گروه . ي اسالم را كريه نكنيد، به اسم اسالم         چهره. كمونيست بودند 

چـشم بـه    .  اعتماد به نفس داشته باشيد     ي كشور هم    ي صدر اسالم را مد نظر داشته باشيد و براي اداره           عفو اسالم، گذشت اسالم، و آن سعه      
ي كشورها يك طمعي داشته باشند و بيايند سراغ شـما و              ممكن است كه همه   . نداشته باشيد ... ها و   اين دولت و به آن دولت و اين حكومت        

متحد و  ... سني، پشتو، ازبك، و   ها، از شيعه،     اگر گروه . با هم متحد و هماهنگ باشيد     . خودتان اعتماد به نفس داشته باشيد     . هايي بدهند  وعده
توانند در آينده كشورشان را با اعتماد بـه   اش خيلي خوب است و گاز و منابع زياد دارد، مي        ي كشاورزي   هماهنگ شدند، افغانستان كه زمينه    

  .دهد شاءاهللا اداره كنند و مواظب هم باشيد مغرور نشويد كه غرور، انسان را شكست مي نفس، ان

هـا توفيـق بدهـد بتواننـد كـشور            آن  افغاني را با همديگر متحد و هماهنگ كند و خدا به            هاي برادران و خواهران      هللا دل شاءا  خداوند ان 
شاءاهللا شهدايشان را هم بـا        خدا ان . شاءاهللا مراعات كنند    ي افراد و طبقات را ان       خودشان را مطابق موازين اسالم خوب بسازند و حقوق همه         

 هـستند،  هايي كه در كشورهاي ديگر گرفتار كفار و اجانب      شاءاهللا فرجي هم براي ساير مسلمان       خداوند ان . كندشهداي صدر اسالم محشور     
دويست سيـصد هـزار مـسلمان در    . هاي ميانمار خيلي وضع بدي دارند ، اين مسلمان )ميانمار(هاي فلسطين، الجزاير، كشمير و برمه         مسلمان

هـا    آن  چقدر ظلـم و تعـدي بـه         . اند جا آواره شده    ها آن  چاره  وقت اين بي    ك كشور فقيري است، آن    خود بنگالدش ي  . اند بنگالدش آواره شده  
هـاي    شوند و ايـن سـازمان       دارويي تلف مي    نويسند در اين چادرها هر روز يك عده از گرسنگي، از تشنگي، از بي               ها مي   روزنامه. شده است 

گيرند و حقوق بشر و سازمان ملـل   اما اگر يك اسرائيلي يك جوري بشود، معركه مي. ها ساكتند جور جاها براي مسلمان حقوقي دنيا هم اين 
هـا شـهيد و مجـروح         آن  هاي فلسطين، چقدر هر روزه از         همه مسلمان   هاي ضعيف، مثالً اين     اما مسلمان . كنند  خواني مي   و همه برايش روضه   

. كننـد   ها حمايت نمي    جور كه بايد از اين      المللي آن   هاي بين   ذلك، اين سازمان   ولي مع . هاي ميانمار، كشمير، و جاهاي ديگر       مسلمان. شوند  مي
ي ما هم توفيـق       جا پيروز كند و به همه       شاءاهللا اسالم را در همه      خداوند ان . هاي گرفتار، فرجي برساند     ي مسلمان   شاءاهللا براي همه    خداوند ان 

  .خداوند شرّ كفار و اجانب را به خودشان برگرداند. مت كنيمي قدرتمان به اسالم و مسلمين خد بدهد بتوانيم به اندازه
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  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. بفرما) عج( در فرج امام زمان لخدايا، تعجي

  وهزرگوين  در آغاز درس خارج فقه، به مناسبت كشتار مسلمانان در بوسنيله  ـ بيانات معظم201ي  پيوست شماره
  9/8/1371مورخه 

   الرحمن الرحيم و به نستعينبسم اهللا

. مگر انسان غيرت نداشته باشـد . شود مشغول مطالعه و درس باشد، با اين اوضاعي كه مسلمانان دنيا دارند، نمي          خواهد    انسان هرچه مي  
  .ر و بحث باشداو االّ فكر انسان راحت نيست تا مشغول ك

. ي زيـادي را كـشتند      عـام كردنـد و عـده       ها را قتـل     آن  ها   و مسيحي اش در تصرف مسلمانان بود        عمده يك وقتي همين اسپانياي فعلي،    
حـاال هـم در همـين قـسمت     . ي مـسلمانان در اسـپانيا خوانـده شـد          مساجد را اشغال و خراب كردند، مسلمانان را آواره كردنـد، و فاتحـه             

شـنود يكـي      هر روز انسان مي   . كنند  عام مي  قتلوهرزگوين   ها را در بوسني     يوگسالوي سابق، تقريباً هفت هشت ميليون مسلمان هستند و اين         
هـا را     آن  كننـد، بـه وضـع فجيـع           ها تجـاوز مـي      آن  كنند، به نواميس      ها را روي سرشان خراب مي      از شهرهاي مسلمان را اشغال كردند، خانه      

هاست و مهمـات و      ر اختيار صرب  ها د   حكومت يوگسالوي سرتاپا مسلح بود و حاال سالح       . ها قائل نيستند    آن  كشند و هيچ ارزشي براي        مي
هـا،    هاي جهاني، سازمان ملل و حقوق بشر و اين          كشند و متأسفانه اين سازمان      ها برسد و با وضع فجيعي همه را دارند مي           آن  مواد غذايي به    

 از كويت، كه مثالً افراد خيـال        آيند به عنوان دفاع     آيد، آمريكا و فرانسه و انگلستان همه مي         ي كويت كه پيش مي      مسأله. اند همه خفقان گرفته  
. خواستند اين مركز را در خاورميانه در اختيار داشته باشـند            در حالي كه كويت پايگاه نفتي بود و مي        . ها براي افراد سوخته است      آن  كنند دل   

تند و بـدبخت آن كـشورها و        ها راضي هس    ام مسلمان ع ها به فكر مردم محروم و ضعيف و مخصوصاً مسلمانان نيستند و به قتل               آن  وقت    هيچ
ها براي خرابي كشورها و براي        اند به كشورهاي غربي و آمريكا و بانك جهاني و حقوق بشر و سازمان ملل كه اين                 هايي كه چشم دوخته     آن  

ي  يايند، براي اسـتفاده   ها اگر ب    آن  . اين ديگر خيلي بدبختي است    . گذاري بكنند و كمك كنند     تأمين عدالت كاري بكنند و مثالً بيايند و سرمايه        
هاست و اين بدبختي  گذاري هم بكنند، براي غارتگري اموال و ثروت سرمايه. وقت به فكر كشورهاي اسالمي نيستند آيند و هيچ خودشان مي

  .اند ها چشم دوخته آن ها به  است كه مسلمان

يها الذين آمنوا التتخذوا اليهـود و النـصاري اوليـاء بعـضهم             يا ا «: دادند  ي شريفه را مورد توجه و عمل قرار مي          همين آيه ها    اگر مسلمان 
هـا مـسلمان      ايـن . هستند» هم من«گيرند،    مي» اولياء«هايي كه كشورهاي مسيحي و يهودي را          ، اين »اولياء بعض، و من يتولهم منكم فانه منهم       

هـا بـراي ايـن كـه      ايـن » .يهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائرهفتري الذين في قلوبهم مرض يسارعون ف. انّ اهللا اليهدي القوم الظالمين    «. نيستند
هـا را غـارت كننـد،     آن هاي  هاي ضعيف و محروم مسلط باشند و ثروت خواهند مقام خودشان را حفظ كنند و چهار صباحي بر سر ملت             مي
  ها كي به فكر مسلمانان هستند؟ آن و االّ . سازند ها مي آن روند با  مي

هايي كه دارند بـه اسـم اسـالم حكومـت             به حق محمد و آل محمد، به مسلمانان، به سران كشورهاي اسالمي، به اين             شاءاهللا    خداوند ان 
كنند، ايـن كـه اسـرائيل را بـه رسـميت              فقط كاري كه دارند مي    . كنند، يك غيرتي بدهد تا يك حركتي برايشان پيدا شود و اعتراض كنند              مي

. شوند كه به اسرائيل رسميت بدهند، تا مثالً از نظر اقتصادي دستش باز باشد و آزاد باشـد                   ي جمع مي  هاي كشورهاي اسالم   نماينده. بشناسند
اين در حقيقـت ايالـت   . اسرائيل كشور كه نيست. ي جاسوسي آمريكا در مركز كشورهاي اسالمي يعني النه. اسرائيل يعني يك پايگاه آمريكا  

امـا بـه فكـر      . دهنـد بـه اسـرائيل       خواهند خودشان را حفظ كنند، آوانس مـي         راي اين كه مي   ها ب  وقت اين بدبخت    آن. ويكم آمريكاست  پنجاه
 از پـدر و مـادر       ندخواست  ها مي   خواندم كه همين صرب     من در روزنامه  . شوند نيستند   عام مي  وهرزگوين قتل  هايي كه دارند در بوسني     مسلمان

هـا بـر سـر زن        يـا مـثالً دو نفـر از آن الت         . ادر تجاوز كردند و دختر تلف شد      دختري اقرار بگيرند، به دختر هفت ساله در حضور پدر و م           
ي او دختر است يا پسر، و با كارد به شكم آن زن مسلمان زدند و پاره كردند تا ببينند دختر اسـت                     بندي كردند كه بچه    مسلمان آبستني شرط  
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ـ      آن. دهند انجام ميتر بوده است،  جور كارهاي وحشيانه را كه در تاريخ كم      اين. يا پسر   نوقت اگر ديگران بخواهنـد سـالح و مهمـات بـه اي
  .هاست ي يوگسالوي سابق، تمام در اختيار صرب اما اسلحه. كنند هاي جهاني ممانعت مي ها رسانده شود، سازمان بدبخت

دي ياللمـسلمين فلـم يجبـه فلـيس         من سـمع رجـالً ينـا       «.ها دفاع كند    ي قدرتش از مسلمان    واقعاً همه تكليف دارند، هر كس به اندازه       
. هايـشان را تـصاحب كردنـد       هفتـاد درصـد زمـين     . شـويم   عـام مـي    ها ندايشان بلند است و ما مسلمانيم و به گناه مسلماني قتل             آن  » .بمسلم

ا بخـوريم، امـا     گويند حاضريم علف بيابان و بـرگ درختـان ر           ها مي  چاره  شان را آواره كردند و آن بي       يك عده . شهرهايشان را خراب كردند   
هاي جهاني   ي كساني كه قدرت دارند، هيچ نبايد مراعات ديپلماسي          همه. ها رسانده شود    آن  سالح و مهمات بايد به      . سالح و مهمات نداريم   

ر نحـو  ها اعتراض كنند، حركت كنند، و از نظر مال و سالح و نيرو، به ه واجب است كه مسلمان. هاي جهاني را بنمايند   و پرستيژ و سياست   
بـاألخره مجـامع جهـاني      . كنند  ها حمايت مي   اند يا از صرب    ها كمك كنند و قطع رابطه كنند با آن كشورهايي كه ساكت نشسته              آن  ممكن، به   

از اسـالم   . خواهند اسالم در دنيا نباشـد       رود، مي   جور كه پيش مي     كند و اين    ها كمك مي    آن  ها غافل و يهود هم به         اند و مسلمان   سكوت كرده 
خيال . گذاري كنند  ها اميد داريم آمريكا و اروپا بيايند به نفع كشورهاي ما اقدام كنند يا سرمايه               و ما بدبخت  . ترسند  از دين خدا مي   . ترسند  مي
  .آورند ها براي ما چيزي مي آن كنيم  مي

اهللا ربـاني   اري كنند و مـن بـا مرحـوم آيـت    گذ خواستند در ايران سرمايه    داران آمريكا مي     نفر از سرمايه   35من يادم هست در زمان شاه،       
اگـر هفـت   . عليه آمد و گفت حيف است كه اين امضا ندارد           اهللا سعيدي رحمةاهللا    بعد مرحوم آيت  . عليه، يك چيزي نوشتيم     شيرازي رحمةاهللا 

 نوشت و با امضاي خودش      رفت چيزي . گفتم شما برو افرادي پيدا كن امضا كنند، من هم حاضرم امضا كنم            . هشت تا امضا داشت بهتر بود     
  .فرستاد براي همه، و جانش را در همين راه گذاشت

خدايا شر كفار و اجانب     . ي شهداي ما را با شهداي صدر اسالم و با شهداي كربال محشور كند               خداوند به حق محمد و آل محمد، همه       
  .و دشمنان را به خودشان برگردان

هايي هم كه تمكن دارند از نظر قدرت و مقام و مال، غيرت بده تا حركت كنند و                     مسلمان ها قوت و قدرت عنايت بفرما، به        به مسلمان 
ما كه دستمان خالي است و با ابراز تأثر، الاقل صدايمان را     . تفاوت بودن گناه بزرگي است      به كشورهاي ديگر اعتراض كنند كه سكوت و بي        

اهللا و سالمه عليهم اجمعـين،   خدايا به حق محمد و آل محمد صلوات     . اند  ساكت نشسته  غيرتند و   قدر بي   ها اين   برسانيم به دنيا كه نگويند اين     
  .زودي برسان صاحب ما را به

  17/9/1371ي تخريب مسجد بابري هند و ديگر حوادث جهان اسالم، مورخه  له در آغاز درس خارج فقه درباره  ـ بيانات معظم202ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 و درس خواندن براي آقاياني كه قدرت و استعداد دارند در اين شرايط الزم است و ما زياد نياز      ي درس خيلي مهم است      هرچند مسأله 
امـروز  . داريم به علمايي كه درس خوانده باشند، در عين حال متعهد باشند و با مسائل روز هم آشنا باشند و بتواننـد از اسـالم دفـاع كننـد                            

ي ما در مقابـل حـوادثي          همه .گذرد نداشته باشد    اي درس بخواند و كاري به دنيا و حوادثي كه در دنيا مي             انسان يك گوشه  روزي نيست كه    
ي اول بايد انسان مـسلح بـه سـالح علمـي باشـد و       چيزي كه هست، در درجه. گذرد، مسؤوليت داريم كه در دنيا عليه اسالم و مسلمين مي 

. خواستيم درسـمان را بخـوانيم        مي ما. ل، خودش را مجهز كند به چيزهايي كه براي دفاع از اسالم الزم است             در عين حا  . مسلح به تقوا باشد   
ولو . ي مسجد بابري در هند است       يك مسأله، همين مسأله   . امروز مسائل مهمي مطرح است    . ولي گفته شده اعالم شده است كه تعطيل باشد        

. اين منحصر به هند هـم نيـست       . زدايي كنند از هند    خواهند اصالً اسالم    هاست مي    و سال  يك مسجد است، اما اين مسجد مظهر اسالم است        
هـا   هاي جاسوسي دنيـا و صهيونيـست         و سازمان سيا و سازمان     جا هست و عامل اصلي آن، استعمار جهاني         زدايي در همه   اين سياست اسالم  

تعبير . يا اسالم فقط يك آب و رنگ ظاهري داشته باشد و عمق نداشته باشد             خواهند يا اسالم نباشد       مي. اند هستند كه از اسالم سيلي خورده     
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گرايـان در مـصر عليـه دولـت مـصر           گويند مثالً اصول    مي. گويند  ها به عنوان ذم مي      آن  گرايان را    مثل اين كه اين اصول    . گرايان كنند اصول   مي
ي اسـالم     هايي كه به ريـشه      آن  گرايان يعني    اصول.  كه اين مدح است    در صورتي . دهند  كأنه مثل اين كه يك فحشي دارند مي       . فعاليت كردند 

اي كـه اخيـراً در       توجه دارند؛ اسالمي كه يك سر و صورت ظاهري درست كني و عمق نداشته باشد، چه ارزشي دارد؟ باألخره اين حادثـه                     
گويد بله، مثل اين كه اشتباه        دند و دولت هند هم مي      مسجد بابري را خراب كر     ،هند اتفاق افتاد و هندوها اين مسجد معظمي كه در هند بود           

ها جلـوتر     آن  براي اين كه خود     . دولت هند در اين جهت صددرصد مقصر است       . كنيم  كنيم و آباد مي     شده، يا مثالً فرض بگيريد درستش مي      
دهنـد، مـأمورين      ها خبر مـي    كه خبرگزاري طور    كنند و همين   دانستند كه هندوها دارند به طرف مسجد حركت مي          ها مي   آن  خود  . گفته بودند 
هاي   اسالم و حكومت  . در صورتي كه دولت هند اگر تمدني دارد، فرهنگي دارد، مال اسالم است            . جا فعاليتي نكردند، دفاع نكردند      دولتي آن 

اصـطالح مـا    ين حـال، بـه  هاست و در عـ  اسالمي در هند، مردم را رشد علمي دادند، رشد فرهنگي دادند، و مظاهر عظمت هند مال مسلمان           
ها استفاده  ي اروپا فرستادند و اروپايي ها در اندلس علم و دانش را به همه     مسلمان. حرامي در دنيا هست    به كنند و اين نمك     حرامي مي  به نمك
ـ   ذلك، ريشه ولي مع. ها استفاده كردند اروپاي وحشي از علم و تمدن و صنعت و فرهنگ مسلمان      . كردند هـا را   د و مـسلمان ي اسـالم را زدن
هاي جهاني هـم طفـره    كنند، سازمان عام مي ها را قتل بينيم دارند مسلمان وهرزگوين، مي اآلن هم باز در اروپا، در همين بوسني   . عام كردند  قتل
ها از    ي اين    كه همه  چرا؟ براي اين  . متأسفانه در كنفرانس اسالمي هم حدود پنجاه كشور اسالمي اجتماع كردند، كاري انجام ندادند             . روند  مي

خواهنـد    ي آن مي    هاي بزرگ، به وسيله      سازمان ملل يك دستگاهي است كه كشورها و قدرت         .خواهند يك كاري انجام دهد      سازمان ملل مي  
ـ       اين. هايش بازيچه است   ها، خيلي   الملل و اين    حقوق بشر و سازمان ملل و عفو بين       . اهداف خودشان را در دنيا پياده كنند       ضعيف هـا بـراي ت

وهرزگـوين چطـور زيـر پـا گذاشـته           حقوق بشر اآلن در بوسني    . كنند  ها حقوق بشر را سروصدا مي       آن  سوم و زور گفتن به        كشورهاي جهان 
هاي حقـوق بـشر       ذلك، اين سازمان    ولي مع . كنند  طور مي   كردند، حاال هم دارند اين      عام مي  ها را قتل   ها فلسطيني  در فلسطين، يهودي  . شود  مي

امـا جنايـات بـزرگ را    . جا خالفـي نيـست   خواهم بگويم حاال هيچ  من نمي . برند  ران و بعضي كشورهاي مثل ايران را زير سؤال مي         كشور اي 
جـا مرتكـب      ام براي آقايان بخوانم كه ببينند چـه جنايـاتي آن           ي جمهوري اسالمي را آورده      من حاال يك قسمتي از روزنامه     . گيرند  ناديده مي 

شـود، چـه در هنـد و چـه در             حال اين جناياتي كـه انجـام مـي          اي  علي. روند  كه اگر بگويم آقايان بروند مطالعه كنند، نمي       براي اين   . اند شده
تـوانيم يـك      مـا حـداكثر مـي     . حق ندارند ساكت باشند   . ها، مسؤوليت دارند    وهرزگوين، چه در فلسطين، كشورهاي اسالمي، مسلمان       بوسني

ها   اما پنجاه تا كشور اسالمي جمع شدند، اين       . اي بخوانيم، يك حمدي برايشان بخوانيم       بكنيم، يك فاتحه    بكنيم، يك اظهار تنفري     راهپيمايي
عربـستان و كويـت و قطـر و همـين     . ي گردش چرخ صنعت دنياست، دست كشورهاي اسـالمي اسـت      نفت و گاز كه وسيله    . قدرت دارند 

و االّ پنجـاه تـا كـشور اسـالمي          . اما متأسفانه وابستگي دارند   . هاست  ي دست اين  قدرت نفت . ها مقتدرند   كشورهايي كه در ظاهر ضعيفند، اين     
نه اين كه فقط يك كنفرانس بگيريم، بعد هم از سازمان ملل بخواهيم كه اين كار را بكنـد، بعـد                     . توانند فشار بياورند به كشورهاي بزرگ       مي

ي يوگسالوي سابق و صربـستان، و        ي اسلحه   عام بشوند به وسيله    جا قتل   ها آن  مسلمان. هم بيايند و بگويند نخير، نبايد دخالت مسلحانه كرد        
هـم در   . ها وظيفـه دارنـد      حال دولت   اي  علي. گذرد  ها مصيبت است كه در دنيا مي         خالي باشد و سالح نداشته باشند؟ اين       نها دستشا   مسلمان

. در بعضي جاها تهديد به قطـع رابطـه كننـد          . ، بايد اعتراض كنند   ي فلسطين   وهرزگوين و هم مسأله    ي بوسني   ي هند و هم مسأله      مورد مسأله 
  .سكوت كردن روا نيست و گناه است. گذرد اين مسائل، مسائل خيلي مهمي است كه در دنيا مي. شان را محدود كنند مثالً روابط اقتصادي

همان سياستي كه مسجد بابري را . استگويم قصدم خداست و براي انجام وظيفه  من به شما عرض كنم خدا شاهد است كه هرچه مي        
دهـد، زنـدان      هـا را شـكنجه مـي        كند، در فلـسطين مـسلمان       عام مي  ها را قتل    وهرزگوين مسلمان  كند، همان سياستي كه در بوسني       خراب مي 

 كـردن مـسجد     خراب. كند  كنند، همان سياست است كه در مجامع علمي فقاهت و مرجعيت و روحانيت را تضعيف مي                 عام مي  كنند، قتل   مي
مظهر اسالم است، شعار اسالم است، مركز اسالم است،         . نخير. نگوييد خوب مسجد آجر است و خشت      . بابري، خيلي جنايت بزرگي است    
حمله به حريم مرجعيت و فقاهت و روحانيت، به هر نحـوي باشـد،              . حمله به آن، حمله به اسالم است      . به اعتباري كه كانون اسالمي است     

ها انحرافي داشتند، اشتباهاتي داشتند، حافظ استقالل         هاي حساس كه حكومت    مرجعيت شيعه هميشه در وقت    . به اسالم است  اين هم حمله    
اي را كـه قـرارداد اسـتعماري         مقالمـه، بـا يـك فتـوايش آن برنامـه           اهللا مرحوم ميرزاي شيرازي، اعلـي    . مسلمين بوده، حافظ اسالم بوده است     
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ها به فكر افتادند مرجعيت را كوچك كنند،         ها از همان وقت     و اين . ليسي بود، به هم زد و ضربه زد به انگلستان         ناصرالدين شاه با تالبوت انگ    
بيني بـراي مراجـع       ها، اين كارهايي كه چهار تا بچه يك وقت مي          تحقير كردن مرجعيت، به حريم مرجعيت حمله كردن، اهانت        . تحقير كنند 

كردند، در  هميشه علما و مراجع بودند كه اسالم و تشيع را حفظ مي. به ضرر اسالم و به ضرر تشيع استها بالمĤل  كنند، اين  وظيفه معين مي  
با قدرت مرجعيتـشان بـود كـه توانـستند ايـن انقـالب را بـه پيـروزي          ) ره(العظمي امام خميني      اهللا  مرحوم آيت . هاي استعماري   مقابل دولت 

داد، نتوانـست     تبعيدش كردند، زندانش كردنـد، اعالميـه مـي        . كرد  اهللا كاشاني خيلي فعاليت مي     مرحوم آيت . و االّ همه يادتان هست    . برسانند
هاي   لذا سازمان . سره با همان قدرت مرجعيتش توانست پيروز شود         امام قدس  مرحوماما  . براي اين كه مراجع با او همراه نبودند       . كاري بكند 

ي ما هم    متأسفانه در حوزه  . جا ايادي دارند    هايي كه همه    آن  . روحانيت و مرجعيت افتادند   كفر جهاني، استعمار، سازمان سيا، به فكر تضعيف         
  .احتماالً داشته باشند

 مرحوم آخوند خراساني كه از مؤسسين مشروطيت بود، وقتي ديد قضايا وارونه شد، مشروطيت كارش به جـايي رسـيد كـه                       در نجف، 
اهللا   شـب مرحـوم آيـت     . زدند، مرحوم آخوند تصميم گرفت بيايد ايران و قضيه را برگردانـد           اهللا نوري را به دار زدند و كف          حاج شيخ فضل  

مرحوم آقـاي صـدر     . گويد من تصميم دارم بروم در ايران و قضايا را برگردانم            شان و مي   كند در خانه    حاج سيد اسماعيل صدر را دعوت مي      
آخونـد  . بود اذان صبح خبر دادند كه مرحوم آخوند ديـشب سـكته كـرده اسـت               ايشان گفته   . گفته بود كه ما قول داديم با او همراهي بكنيم         

بسا در دلـشان هـم بـا دار           بعد هم همان علمايي كه در مشروطيت بودند و چه         . كند  گيرد به ايران بيايد، سكته مي       سالم، همين كه تصميم مي    
حاج سيد عبداهللا بهبهاني را هم ترور كردند، ايـن ايـادي هميـشه    ها را هم ترور كردند،       آن  اهللا نوري موافق بودند، خود       زدن حاج شيخ فضل   

از خواهد    كند و اسالم را مي      ها را تضعيف مي     كند و مسلمان    بنابراين همان سياست استعماري كه مسجد بابري را خراب مي         . بودند و هستند  
كننـد، همـان سياسـت مقـام          عـام مـي    ها را قتـل      مسلمان خواهد در قلب اروپا اسالم نباشد و دارند         هند بيرون بفرستد، همان سياستي كه مي      

واهللا از گناهـان كبيـره اسـت ايـن          . كننـد   پراكنـي مـي    كنند، عليه علما اعالميه     دهد، حمله مي    كند، تنزل مي    مرجعيت و فقاهت را تضعيف مي     
الراضي .  در مقابل اين كارها اقدام بكنند      مسؤولين هم وظيفه دارند   . شود و مسؤولين هم اگر ساكت باشند گناه است          هايي كه مي   كاغذپراكني

  .بايد جلوي اين چيزها گرفته شود. بفعل قوم كالداخل فيه معهم

من روي علي مؤمن روايه يريد بها شيئه و هـدم مرتـه             «: السالم  از امام صادق عليه   ) 358، ص 2كافي، ج (من يك حديث برايتان بخوانم      
كسي كه عليـه يـك مـؤمني يـك چيـزي را نقـل كنـد و                  » .الي والية الشيطان فاليقبله الشيطان    ليسقط من اعين الناس اخرجه اهللا من واليته         

شود، شيطان هم     بخواهد او را تعييبش كند، شخصيتص را خرد كند، براي اين كه از چشم مردم بيافتد، چنين كسي از واليت خدا منقطع مي                      
كننـد و   اين كاغذپراكني چيست عليه علما و بزرگان مـي       . در گناهش بزرگ است   ق  يعني اين . فرمايد فال يقبله الشيطان     مي. گيرد  تحويلش نمي 

اش قبول نيست كسي كه اين كار را بكند، مگر اين كه اعالم بكند كه من كردم و اشـتباه                     ست و توبه   اند؟ واهللا گناه بزرگي    همه ساكت نشسته  
هميشه در شهرها مراجع داشتيم، علما داشـتيم، بزرگـان          . اش قبول نيست   و االّ اگر فقط بگويد پيش خدا توبه كردم، توبه         . كردم و گناه كردم   

همه را مـا خـرد بكنـيم، در حـوزه و غيـر              . كردند  ها ايستادگي مي    هاي حكومت  در مقابل انحراف  . ها حامي اسالم و تشيع بودند       اين. داشتيم
ايـشان يـك كارهـايي      . شناسيد  قاي شيخ مصطفي رهنما را مي     حجةاالسالم آ . من يك داستاني برايتان نقل بكنم     . حوزه علما را تضعيف كنيم    

ولي آدم . نوشت طور مي براي اين كه گاهي از اوقات يك چيزهايي همين. العظمي بروجردي دل خوشي از او نداشت اهللا مرحوم آيت. كرد مي
اهللا بروجـردي راه   طـور آيـت   م كـه همـين  يك وقتي مرحوم حاج احمد گفته بود صبح رفتم ديـد  . ما با هم زندان بوديم    . خيلي متديني است  

پرسـيدم چـرا آقـا      . گفت من ديشب تا صبح نخوابيدم       گويد و اوقاتش تلخ شده است و مي         االاهللا مي  االاهللا، الاله  رود و ناراحت است، الاله      مي
شما هم كه خيلـي بـا روش او         . تگفتم خوب آقا، او كه با شما خيلي خوب نيس         . اند نخوابيديد؟ گفتند براي اين كه آشيخ مصطفي را گرفته        

ايـن كـه   . اهانت به روحانيـت اسـت  . اما گرفتن او اهانت به من است      . گفتند نه، من شخصاً با او جور نيستم يك مسأله است          . موافق نيستي 
اني بـوده   ايـن جـ   . كنـد   اگر يك روحاني جنايت كرده، دزدي كرده، خيانت كرده، روحاني جنايت نمي           . جهت مزاحم يك روحاني بشوند      بي

امـا  . گوييم آخوندها معصومند ما كه نمي. اي كه خدا برايش معين كرده اجرا بكنند بايد بفرستندش دادگاه و همان جريمه. آمده روحاني شده 
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حقيـر  شنوي دارند ت   ها حرف   آن  كم مراجع و علما و فقها را كه بين مردم موقعيت دارند و مردم از                  اين كه هي روحانيت را تضعيف كنيم، كم       
ها گنـاه اسـت و        اين. و تضعيف كنيم، مسلماً سرنخ اين سياست در سازمان سيا و استعمار جهاني است، ولو به دست افراد سالم انجام شود                    

من براي اتمام حجت عرض كردم بايستي كه مراجع و بزرگان و فقها، موقعيتشان              . كار است در اين جهت     هر كس بتواند و جلو نگيرد، گناه      
نبايد چهار تا بچه حق داشته باشند بردارند و يك چيزي را پخش كننـد و            . شد، حريمشان محفوظ باشد، احترامشان محفوظ باشد      محفوظ با 

مـا كـار ديگـر كـه     . شـود  شود، بخواهيم هم درس بخوانيم نمـي        همه جناياتي كه انجام مي      حال با اين    اي  علي. چيزي نگويد   كس هم هيچ    هيچ
حدود دويـست ميليـون مـسلمان در هنـد          . كنيم  هار تنفر از اين عملي كه در هند واقع شده، درسمان را تعطيل مي             براي اظ . توانيم بكنيم   نمي

مربوط به . اين مربوط به هند نيست    . احترامي به اسالم و بيش از يك ميليارد مسلمان است           خراب كردن مسجد بابري، در حقيقت بي      . هست
توانيـد اعتراضـتان را        كنند، اعتراض كنند، به هـر نحـو كـه مـي             ر است كه آقايان هم راهپيمايي     حال سزاوا   اي  علي. ي جهان اسالم است     همه

رسـند، مـا ايـن     وهرزگوين و هم در فلسطين هر روز بـه شـهادت مـي          هايي كه هم در هند هم در بوسني         براي شادي روح مسلمان   . برسانيد
 هـو اهللا    يك حمد و سـه قـل      . ي بزرگان گذشته    ها و همه    ي مسلمان   ح همه اي براي شادي رو    كنيم به مجلس فاتحه     مجلسمان را تبديلش مي   

اللهم انصر من نصر الدين     . اللهم انصر االسالم و المسلمين و اخذل الكفار و المنافقين         ... اللهم صل علي محمد و آل محمد      . آقايان اهدا كنند  
  .و اخذل من خذل المسلمين، بجاه محمد و آله الطاهرين

  16/2/1372له در ارتباط با فدك و پاسخ ايشان، مورخه  ي معظم  ـ پرسش از عقيده203ي  هپيوست شمار

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته العظمي جناب آقاي منتظري دامت اهللا حضرت آيت

مـوال  ي شما اين است كه فدك جزء ا      شود كه عقيده     مدتي است كه در بعضي محافل مطرح مي         سالم خدمت حضرتعالي،   ضضمن عر 
اينجانب كه يكي از مقلدين شما هستم، تصميم گرفتم مـسأله را از خـود شـما                 . مسلمين بوده و گرفتن آن توسط خلفا اشكالي نداشته است         

  .متشكرم. لطفاً نظر خودتان را براي ما بنويسيد. سؤال كنم

.  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

در اين كه فدك در اختيار پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم بود و آن را                   . برده تهمتي است ناروا    پس از سالم و تحيت، موضوع نام      
  .عليا بخشيدند، ترديدي نيست و روايات شيعه و سني بر اين امر داللت دارد اهللا به حضرت زهرا سالم

كردند  هي كساني اشكال مي منت. ، كسي حق نداشت بر خالف عملي كه آن حضرت انجام داده، اقدام نمايد             )ص(و پس از رحلت پيامبر      
دادند، در صورتي كـه اسـالم   ) ع(ي وسيع و منبع درآمد خوبي بود، تنها به حضرت زهرا           فدك را كه در آن زمان منطقه      ) ص(كه چرا پيامبر    

ـ                           د و  دين مساوات است و اوضاع مسلمانان در آن زمان خوب نبود و مهاجرين عموماً، و اصحاب صفه خـصوصاً، در مـضيقه و فـشار بودن
  .اي داشتند و حضرت زهرا زندگي فقيرانه و زاهدانه) ع(خود پيامبر اكرم و زنان آن حضرت و همچنين علي 

دادند، نـه فقـط بـه       ) ع(پيامبر اكرم فدك را كه به حضرت زهرا         : گفتم  اينجانب بر حسب استنباط از روايات و منابع تاريخي اسالم، مي          
بيـت  و فاطمه و علي از يكديگر جدا نبودند و بيت آنـان             : بود) ع(ي علي      جهت اين كه در خانه     جهت اين كه دخترشان بود دادند، بلكه به       

خواستند بيت امامت آينده را از نظر مالي تحكيم كنند تا پس از وفـات                 مي) ع(ي مسلمين بود، با اعطاي فدك به حضرت زهرا           امامت آينده 
ولي به حضرت   . اند فدك را به بيت امامت و رهبري آينده بدهند          خواسته  مي) ص(پس در حقيقت پيغمبر     . آن حضرت دستشان خالي نباشد    

چه گرفتند، وقاحت عمل آن بـارز   زهرا دادند تا به احترام اين كه دختر پيامبر است، در آن طمع نكنند و نگيرند و بر فرض كه بگيرند، چنان            
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ي امامت عترت پيامبر گره خورده اسـت و لـذا وقتـي كـه       ك با مسأله  ي فد   پس مسأله . و ظاهر باشد و دليل محكمي بر مظلوميت آنان باشد         
، حـضرت حـدود فـدك را حـدود          »حدود فدك را مشخص كنيد تا به شما برگـردانم         «گفت  ) ع(الرشيد به حضرت موسي بن جعفر        هارون

  .پس براي ما چيزي باقي نماند: يعني» .فلم يبق لنا شيء«: پس هارون گفت. كشور اسالم معرفي كرد

 ين نيزفچه مخال دادند، چنان) ع(به منظور تحكيم مالي بيت امامت، فدك را به حضرت زهرا        ) ص(ي كالم اين كه پيامبر اكرم        و خالصه 
  . و بعد از آن مراجعه شود329ي  مقتضي است به مجلد سوم كتاب واليةالفقيه اينجانب، صفحه. به خاطر تضعيف آن بيت، آن را گرفتند

  .حمةاهللا و بركاتهوالسالم عليكم و ر

  166/2/1372 ـ 1413القعده   ذي14

  حسينعلي منتظري 

  27/6/1372له در پايان درس خارج فقه پيرامون مسائل فلسطين، مورخه   ـ بيانات معظم204ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ي فلـسطين، و آقايـان راهپيمـايي    وان اعتراض به مسألههاي صبح تعطيل باشد، به عن      اند كه فردا درس    از مركز مديريت حوزه پيغام داده     
دو تا . شود كه اين نكته را تجزيه و تحليل كنند تر ديده مي  از مسائل مهم اسالم است و يك نكته در كالم آقايان كم           ي فلسطين،   مسأله. بكنند

انـد، حـاال هـم     اند و اشـغال كـرده   را از دستمان گرفتهي اراضي  گويند بله، ما همه     ها مي   يك وقت است مثالً مثل عرفات و اين       . مسأله است 
اگر اين باشد، انسان البته از دست دشمن بتواند هر مقدار از مال خـود را پـس بگيـرد،                    . گيريم  زورمان رسيده و نوار غزه و اريحا را پس مي         

. شناسند، به عنوان يـك دولـت در ايـن منطقـه            مسأله اين است كه دارند اسرائيل را به رسميت مي         . اما مسأله اين نيست   . خيلي خوب است  
در . عالوه بر اين مسأله اين است كه اسرائيل را به رسـميت بـشناسند             . دهد  ها نمي   اوالً كه استقالل كامل به اين     . بازد  يعني اسرائيل مفت نمي   

فلـسطين  . هودي هم وجـود داشـته  البته در فلسطين، مسيحي و ي. ها هاي مسلمان صورتي كه اسرائيل يك حكومت غاصب است در سرزمين        
. جـا نبودنـد     ها كه اهـل ايـن       ها كه دولت اسرائيل را تشكيل دادند، اين         اما اين . مال مردم فلسطيني است، اعم از مسلمان و مسيحي و يهودي          

ي خـودش در وسـط      جا جمع كردنـد و اسـتعمار جهـاني، يـك پايگـاه نظـامي بـرا                  ها را از همه     سياستمداران آمريكا، اروپا، و انگليس، اين     
  .كشورهاي اسالمي برقرار كرد و از هر نظر مجهزش كرد

ها نه ايـن كـه دلـشان          اين. ها گرفته بود    خواب راحت را از اسرائيلي     ي حماس،   ي انتفاضه و مسأله     ها اين بود كه مسأله     مشكل اسرائيلي 
ي اسرائيل  ها اين آتش كه مشتعل شده و دارد ريشه      اين. هندها يا براي عرفات سوخته بود كه بخواهند يك تكه زمين به او بد              براي فلسطيني 

كـم    خواهند به اين وسيله اين آتش را خاموش كنند و اسرائل را به رسـميت بـشناسند و كـم                     ي انتفاضه باشد، مي     زند، كه همان مسأله     را مي 
جا يـك     خواهد كه اين    رائيل از خدا دلش مي    اس. كشورهاي عربي هم به رسميت بشناسند و كشورهاي عربي هم بشود بازار مصرف اسرائيل             

ها را بگيرد و انتفاضه هم خـاموش شـود تـا خيـال                آن  هاي نفت     كانوني باشد كه مصنوعات خودش را به كشورهاي اسالمي بفروشد و پول           
 اگـر بتـوانيم پـس    ايـد و  چه مورد اشكال است، اين نيست كه چرا شما يك مقدار كم زمين از اسرائيل پـس گرفتـه   آن. خودش راحت باشد 

دهنـد و فلـسطين مـال     ها پس نمـي  آن اما چيزي كه به زور گرفته شده، بايد به زور پس گرفت و         . اش را پس گرفت    بگيريم، بايد واقعاً همه   
 ي مسلمين است و كسي حق ندارد بيايد روي مال همه. و قدس مال مردم فلسطين فقط هم نيست. مال مردم فلسطيني است. اسرائيل نيست

  .مسجداالقصي معامله كند

ي مسلمانان است؟ سـاير اراضـي اشـغالي چـه             شود كه مال همه     ي قدس چه مي     اما مسأله .  را گرفتن يك مسأله است     نوار غزه و اريحا   
  .چه مشكل ماست، اين است شود؟ آن شده چه مي ها كه تضييع شود؟ حقوق فلسطيني مي
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ذلك، از قدرتشان اسـتفاده نكردنـد و مطيـع صددرصـد اسـتعمار        قدرتي كه دارند، معي امكانات و   متأسفانه كشورهاي اسالمي، با همه    
البته گفتند بله، حاال يك خرده از اراضـي اشـغالي را   . كنند ها هم دارند تأييد مي كند و اين  هاي اسرائيل را محكم مي     استعمار دارد پايه  . شدند
حـق، دزدي    به رسميت شناختن اسرائيل، و اين كه يك كشوري باشـد ذي           . عناستچه مورد اعتراض ماست، اين م       حال آن   اي  علي. گيريم  مي

دهند، و باألخره     اش را هم صددرصد به شما نمي       اش را به ما بدهد و اين يك گوشه         كه آمده در خانه بگوييم بله صاحب حقي و يك گوشه          
وسـيله راحـت از دسـت          اسرائيل هم خيال كرده است بدين      و) به رسميت شناختن اسرائيل   (ي ماست كه به اين معنا اعتراض بكنيم           بر همه 

و اذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الي يوم القيامـة          «. ها تا روز قيامت گرفتارند      در قرآن كريم خداوند فرموده است اين      . كند  انتفاضه نجات پيدا مي   
انـد، اگـر خيـال كردنـد كـه از دسـت              هـا كـرده    يستها و صهيون   ها كه اسرائيلي   اين ظلم » .من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب       

شـاءاهللا سـبب    كنند و در روايات وعده داده شده است كـه اهـل قـم هـم ان     كنند، نه، نجات پيدا نمي ها نجات پيدا مي  ها و مسلمان   فلسطيني
ايتي كه در بحار است، در اين جهـت         ي قم، مطابق رو     ي علميه   شاءاهللا و حوزه    اهل قم ان  . شوند كه فلسطين به دست مسلمانان فتح بشود         مي

اند ميان، كه  ها همه عرفات را آورده اين. اند ها اگر بخواهند ساكت باشند، باخته شاءاهللا انتفاضه برقرار است و فلسطيني انباألخره . نقشي دارد 
ي اسالمي و مخصوصاً از مسجد قدس شان اين است كه دفاع بكنند از اراض عرفات انتفاضه و حماس را ساكت و آرام كند و مسلمين وظيفه 

هاي صـبح   اند كه درس حال فردا را بدين مناسبت گفته اي علي. كس حق ندارد روي آن معامله بكند ي مسلمين است و هيچ   كه متعلق به همه   
  .تعطيل باشد

شاءاهللا  خدا ان. مين برطرف نمايد، شر كفار و اجانب و دشمنان را از سر اسالم و مسل)ص(شاءاهللا به حق محمد و آل محمد  خداوند ان
ي ما توفيق بدهد كه در هر شرايطي از   خداوند به همه  . فلسطين و كشمير و بوسني و جاهاي ديگر را كه مسلمانان گرفتارند، نجاتشان بدهد             

  .والسالم عليكم جميعاً و رحمة اهللا و بركاته. اسالم و مسلمين دفاع بكنيم

، اول 23/1/73و يادآوري مشكالت جهان اسالم، مورخه ) س(له در آغاز درس خارج فقه، به مناسبت والدت حضرت معصومه  م ـ بيانات معظ205ي  پيوست شماره
  1414القعده  ذي

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

بته من چيزي براي اين پيدا نكردم كه والدت ايشان چـه            ال. عليها است  اهللا طبق نقلي كه شده، امروز روز والدت حضرت معصومه، سالم         
) س(باشد و اين كه در زير لواي حضرت معـصومه   چه مهم است، تشرف ما به شهر قم مي   آن. اند البد آقايان تحقيق كرده   . روزي بوده است  

اسـت و ايـن دليـل بـر اهميـت           ) س(معـصومه   اند، حـضرت     السالم روي آن زياد تأكيد كرده       زادگاني كه ائمه عليهم    از امام . كنيم  زندگي مي 
فرمودند كـه   ) ع(متولد شده باشد، امام صادق      ) ع(كند قبل از آن كه حضرت موسي بن جعفر            مرحوم مجلسي نقل مي   . موقعيت ايشان است  

مرحمـي  ) ع(بيـت     حرمي دارد كوفه، و ما اهـل      ) ع(حرمي دارد مدينه، و اميرالمؤمنين      ) ص(خدا حرمي دارد و حرم خدا مكه است، پيغمبر          
آيد به نـام    يكي از اوالد من در آينده به قم مي        » .ستدفن فيه امراه من ولدي تسمي فاطمه      «: فرمايد  بعد مي . بيت، قم است    داريم و حرم ما اهل    

ظاهراً ) ع( رضا تو از حضر. شود ، بهشت براي او واجب مي»وجبت له الجنه«شود و هر كس او را زيارت كند،  جا دفن مي فاطمه، و در آن
  .»فله الجنه«را در قم، ) س(به چند سند هست كه هر كس زيارت كند خواهر من، فاطمه 

) س(جا تشريف بردند، حـضرت معـصومه          را به خراسان احضار كرد و حضرت به آن        ) ع(مأمون حضرت رضا    يك سال بعد از آن كه       
ن را به قم منتقل نمودند و در قم از دنيا رفتند و خود حضرت رضا به عنوان زيارت برادرشان حركت كردند و در ساوه مريض شدند و ايشا

طور حضرت جـواد   و همين). هايش دارد  بعضي نقل (» عارفاً بحقها «منتهي  . فرمودند كه هر كس زيارت كند خواهر مرا در قم، فله الجنه           ) ع(
را ) س(دستور زيارت حـضرت معـصومه       ) ع(رضا  ي مرا در قم زيارت كند، بهشت از براي او است و حضرت               فرمودند هر كس عمه   ) ع(
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 مرتبه الحمدهللا 33اهللا و   مرتبه سبحان33اكبر و     مرتبه اهللا  34رو به قبله بايستيد و      : كند، بيان فرمودند    نقل مي ) ره(طور كه مرحوم مجلسي       اين
، 99بحار، ج. ، اين خيلي اهميت دارد   )ع(ان خود امام    اي داشته باشيد به بي     هزاد اي امام  اين كه زيارت مخصوصه   . و بعد اين زيارت را بخوانيد     

امـام صـادق و     (به هر حال، به فرمايش سه امـام         . يك باب ذكر كرده و روايات محكمي دارد       ) س(، براي زيارت حضرت معصومه      265ص
  ».ارفاً بحقهاع«: اين خيلي مهم است. »فله الجنه«را زيارت كند، ) س(هر كس حضرت معصومه )) ع(امام رضا و امام جواد 

. تـر برونـد   آقايان سعي كنند به زيارت حضرت زيـادتر و بـيش  . هستيم) س(حاال براي ما افتخار است كه زير پرچم حضرت معصومه     
هايي كه ما داريم، خالصه خواهي نخواهي همه گرفتار عالئق دنيا،            اين دنياي آلوده، اين گرفتاري    . آورد  ها براي انسان حالي مي     اصوالً زيارت 

ها را شفيع قرار دادن، توجـه         آن  شود و رفتن به اعتاب مقدسه و          غفلت براي انسان زياد پيدا مي     . جور چيزها هستيم    مقام دنيا، مال دنيا، و اين     
امـروز دعاهـاي    . و در ضمن، در دعاهايتان هم هميشه دعاي شخصي نداشته باشيد          . تر بشود   كند، بلكه انسان عالئقش كم      انسان را جلب مي   

. ، اآلن اسـت »بد غريبا و سـيعود غريبـا  «اين كه در روايات دارد اسالم . ها غريبند ي براي جهان اسالم خيلي مهم است و واقعاً مسلمان     عموم
ي سـرطان آن را بـين    شما ببينيد يك اسرائيل سه چهار ميليوني، مثل غـده . سرپرستند، ضعيفند بيش از يك ميليارد مسلمان در دنيا داريم، بي        

در صنايع نظامي، حتّي صنايع اتمـي، دسـتش         . دهند  كنند، به او هواپيما و وسايل جنگي مي         هر روز تقويتش مي   . اند اسالمي كاشته كشورهاي  
  .شود اش كنترل مي همه. اما كشورهاي اسالمي حق ندارند صنايع پيشرفته داشته باشند. خواهد بكند باز و آزاد است كه هر كار مي

و در اثر اين كه دو قطب تضاد داشتند، از ترس يكـديگر بـسا               . يا دوقطبي بود؛ قطب شرق و قطب غرب       خالصه، يك وقتي سياست دن    
حتّـي  . قطبـي اسـت    اما حاال جهان در حقيقت يك     . كشيد  سوم يك نفس راحتي بين دو قطب بسا مي          گفتند و جهان    يك زورهايي به دنيا نمي    

ورهاي اسالمي هم خودباخته و خودفروخته، هر كدام براي حفـظ يـك موقعيـت               شوروي در زير سلطه و از اقمار آمريكا است و سران كش           
. كنند  هاي آمريكا استفاده مي    از دالرهايشان هم بانك   . دهند  ها همه را مي     مختصر خودشان، امكانات كشورشان را، نفتشان را، گازشان را، اين         

وهرزگـوين چيـز كـوچكي     ي جنگ بوسني  در مركز اروپا، اآلن اين مسألهبينيد مثالً  وقت مي   آن. ها هستند   آن  ها هم خودشان اسير و ذليل         اين
علوم اسالمي از راه اسپانيا بـه       . خوانيد اسپانيا يك كشور اسالمي متمدني بود كه اروپا را تحت تأثير قرار داده بود                نيست و شما در تاريخ مي     

ولي مسيحيت تصميم گرفتند كه مسلمانان      . و علم اسپانيا استفاده كردند    فرانسه و كشورهاي ديگر اروپا، همه از آن تمدن          . اروپا سرايت كرد  
سازمان ملل و كـشورهاي  . هرزگوين را از بين ببرند     اند همين كشور بوسني    اآلن هم تصميم گرفته   . عام كردند  را از بين ببرند، كه بردند و قتل       

چـه   اگر چنان. ها قدرت اقتصادي دارند گرفتند، اين ي اگر تصميم ميول. زنند  نبودن عريضه مياسالمي هم گاهي از اوقات حرفي براي خالي   
. بالنتيجـه اآلن اسـالم غريـب اسـت        . اي ندارنـد   اما چنـين عرضـه    . كنند  ها را فلج مي     آن  يك ماه نفت و گازشان را به اروپا و آمريكا ببندند،            

جور است كه در حقيقـت        وهرزگوين آن  اهنگي نيست، آن بوسني   با اين كه يك ميلياردند، چون بينشان وحدت كلمه و هم          . مسلمانان غريبند 
اسرائيل هر روز مـسلمانان را پـاي ميـز مـذاكره            . اند ها را بازي داده    بينيد فلسطيني   در فلسطين مي  . خواهند اسالم را از اروپا منقرض كنند        مي
بايد بـه زور او را      . ائيل به زور گرفته است، پس نخواهد داد       چيزي كه اسر  . اي ندارد  جز اين كه ذليل كند مسلمانان را، هيچ نتيجه        . كشاند  مي

ولي . توانستند اسرائيل را داغان كنند      چه عرض داشتند، مي     كشورهاي اسالمي اگر چنان   . اند عرضه  گرفت و مسلمانان قدرت دارند، منتهي بي      
آيـد، مـسلمانان هـم     هر روز دشمن دارد پـيش مـي  . نندخواهند او را به رسميت هم بشناسند، روابط اقتصادي هم برقرار ك         متأسفانه همه مي  

ما هم كه قدرت مقابله نداريم تـا        . قطبي شده، ديگر آن چيزي كه جلوي زور را هم بگيرد نيست            كنند، و متأسفانه دنيا هم كه يك        عقبگرد مي 
مازهايتـان اگـر دعـا بـراي كارهـاي شخـصي            رويد، در ن    پس بنابراين در دعاهايتان به مشاهد مشرفه كه مي        . ي دنيا بايستيم    جلوي زور همه  

اللهـم انـصر    . اللهم اصلح كل فاسد مـن امـور المـسلمين بگوييـد           . كنيد، براي كارهاي اجتماعي، براي جهان اسالم هم دعا كنيد           خودتان مي 
هللا خداوند در فـرج صـاحب امـر    شاءا جور دعاها را از صميم قلب داشته باشيد، بلكه ان          اين. االسالم و المسلمين و اخذل الكفار و المنافقين       

  .تعجيل كند و شر دشمنان اسالم و مسلمين برطرف بشود
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مقرر بفرمايد و اين كه در ) س(و از شيعيان و پيروان حضرت معصومه ) ع(اطهار    بحق محمد و آل محمد، خداوند ما را از شيعيان ائمه          
.  عند اهللا شأناً من الشأن، خدايا ايـن دعـا را در حـق مـا مـستجاب بفرمـا                    خوانيم يا فاطمه اشفعي لي في الجنه و انّ لك           زيارتش هميشه مي  

  .والسالم عليكم جميعاً و رحمةاهللا و بركاته

  29/1/73ي مسلمانان شهر گوراژده در بوسني، مورخه  رحمانه له در آغاز درس خارج فقه به مناسبت كشتار بي  ـ بيانات معظم206ي  پيوست شماره

  ان الرجيماعوذ باهللا من الشيط

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

گويند وقتي كه قسطنطنيه را گرفتند و اشـغال كردنـد، ديدنـد در                داستان ما مسلمانان، مثل داستان علماي مسيحي است كه مي         متأسفانه  
تي كـه كـشورشان و      در صـور  . را صليب كـشيدند يـا الهـوتش را        ) ع(كنند كه آيا ناسوت حضرت عيسي         مدرسه، طالب مسيحي بحث مي    

از درد ناچاري   . ايم ما مسلمانان از اطراف مورد هجوم واقع شده       . ها سرشان به اين جهت بند بود        چيزشان اشغال شده بود، اين      شهرشان، همه 
  .ايم سرمان را به مسائل غير اصولي بند كرده

جـا جـذب      پنـاه را بـه آن       ن اعالم كردند و مسلمانان بي     ي ام   سازمان ملل با اين كه شهر گوراژده را منطقه        . دهيد  شما اخبار را گوش مي    
در جريـان جنـگ بوسـني،       . شود، اين شـهر سـقوط كـرده         طور كه از راديوها استفاده مي       كردند، حاال اين شهر مورد هجوم واقع شده و اين         

 هـزار زن  50، بـيش از  )با حالت گريه( هزار مسلمان كشته شدند، بيش از دو ميليون آواره شدند            400 تا   300نويسند، حدود     طور كه مي    اين
دهـد،   ها خط مي آيد به صرب ها شدند و سازمان ملل هم به نظر مي     ي كوه  شان همه آواره   مسلمان مورد تجاوز كفار قرار گرفتند و زن و بچه         

عينـاً  . ا بـاألخره شـهر سـقوط كـرد    ها به بمباران ادامه دادند ت با امروز و فردا كردن، صرب  . ها را بگيرد   به جاي اين كه جلوي بمباران صرب      
هاي اسالم بـود و مركـز تمـدن     اندلس يكي از پايگاه. شود تاريخ هميشه تكرار مي. شود  همان جريان اندلس و اسپانياي سابق دارد تكرار مي        

 كردنـد و انـدلس را از جغرافيـاي          عـام  ذلك، مسلمانان را در اندلس قتل       ولي مع . ها استفاده كردند    آن  چيز    ها، از همه    آن  اروپا از علم    . هم بود 
هم آمريكـا، هـم اروپـا، اسـالم را از           . ي اروپا نباشد    خواهند يك پايگاه اسالمي در منطقه       مي. اآلن هم همان نقشه است    . اسالم حذف كردند  

انـد و در همـين كـشور     كـرده طرف پاي اسرائيل را به كشورهاي اسالمي بـاز   از آن. كنند  عام مي  كنند و مسلمانان را قتل      جا دارند محو مي     آن
هـايي   عام روند، و خالصه تمام اين قتل       روند، امارات هم مي     كنند و فردا عربستان هم مي       اند و از آنان پذيرايي مي      عمان، هيأت اسرائيلي آمده   

باشد، در منطقه باشـد،     ها همه پاداشش اين است كه يك اسرائيل قدرتمندي كه بمب اتمي هم داشته                 كه اسرائيل كرد و اشغال اراضي و اين       
گيرند،  قدر برايشان معركه مي د ضرورت، اينراما كشورهاي اسالمي، چناچه بخواهند خودشان را مجهز كنند براي دفاع در موا        . اشكال ندارد 

نـد از   هـاي شـهر گـوراژده اسـتمداد كرد          گفـت مـسلمان     گيرند، و رسـماً راديـو مـي         سازمان ملل و شوراي امنيت چقدر برايشان معركه مي        
وقت بيش از يك ميليارد مسلمان سـاكت   آن» .من سمع رجالً ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم  «. هاي دنيا و كمك خواستند      مسلمان

ايـد  توانيم كه صدايمان در بي      حاال اقالً مي  . خواهند بكنند و ما صدايمان در نيايد        ها هر كار مي    بنشينند، آمريكا و اسرائيل و انگلستان و صرب       
ي   كنند، جاي اين است كه همه       كنند و شهرهايشان را يكي پس از ديگري اشغال مي           عام مي  اين كه اآلن دارند مسلمانان را قتل      . و دادي بزنيم  

 سروصـدايي، شـعاري، تلگرافـي،        اقـالً مقـدمات راهپيمـايي     . خواهـد    نمي موونه كه     كنند؛ راهپيمايي   مسلمانان دنيا اعتراض كنند، راهپيمايي    
وجـدان انـسان ناراحـت    . تواند خواهيم در اين مسائل چيزي نگوييم، ولي انسان نمي ما هرچه مي . باألخره اين ساكت نشستن درست نيست     

در دنياي امروز، دنياي امروز كه همه به        . كنم  من تعجب مي  . خوانيم   نمي  دهيم، روزنامه   گويند ما اصالً راديو گوش نمي       بعضي افراد مي  . است
شـود،    هـاي مـسلمان مـي       تواند در مقابل ظلم و تعدي كه به زنان مسلمان، بچـه             است و مثل يك خانواده است، چطور انسان مي        هم مربوط   

هـا   هايـشان بـه كوهـستان       كنند مردم را، و زن و بچـه         عام مي  قتل. اند طور شليك كردند و بيمارستان را موشك انداخته         همين. تفاوت باشد   بي
توانند، بايستي مسلمانان بفهماننـد       بنابراين به هر جوري مي    . تفاوت بودن گناه بزرگي است      بي. تفاوت باشيم   م و بي  آواره، و ما ساكت بنشيني    
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 اسـرائيل را    به چه مناسبت كشور عمـان     . خواهد بكند   اند هرچه مي   فهميم دست اسرائيل را باز گذاشته       ما مي . فهميم  كه ما اين جنايات را مي     
ايـن سـران    . ها از خودشان خـوديتي ندارنـد        اين. ها همه دستور آمريكاست     كنند؟ پيداست اين    اسرائيل مشورت مي  دهد و در امور با        راه مي 

دهند به آمريكا و انگلستان       هم امكانات كشورهاي اسالمي را مي     . دهند  كشورها هرچه آمريكا بگويد، هرچه اربابشان دستور بدهد، انجام مي         
در اروپـا بـراي يـك    . اندازند ميذلك، اگر يك جا بخواهند مسلمانان يك حرفي بزنند، سروصدا راه  و مع ها هستند     آن  و فرانسه، و هم نوكر      

كنـد    كنند، سازمان ملل هم ادعاي عجز مـي         عام مي  ها دارند قتل   همه مسلمانان را صرب     اما حاال اين  . كنند   مي   اگر ديده باشيد، راهپيمايي    سگ
  .خواهند اين اندلس دوم به وجود نيايد براي اين كه مي. ها آن دهند به  باطناً خودشان خط مي. توانيم برويم و دخالت كنيم كه نمي

تواننـد اقـالً امكاناتـشان را         كشورهاي اسالمي امروز مـي    . شود كرد   امروز خيلي كار مي   . كند  خالصه نسل آينده، ما مسلمانان را لعن مي       
. ذلك، همه سـاكتند     گرداند و مع    المي است كه دارد چرخ اقتصاد اروپا و آمريكا را مي          نفت، بزين، و گاز همين كشورهاي اس      . ندهند به كفار  

  .اللهم انصر من نصر الدين و اخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر االسالم و المسلمين و اخذل الكفار و المنافقين

تـو  . تفـاوت نباشـيم   شود، بـي  ها و جناياتي كه مي    لمخدايا به حق محمد و آل محمد، يك مقدار غيرت به مسلمانان بده كه در مقابل ظ                
  .والسالم عليكم جميعاً و رحمةاهللا و بركاته. زنند، اقالً آخ بگوييم سرمان مي

  11/3/1373ي فضال و طالب گرامي، مورخه  پايان درس خارج فقه به مناسبت پنجمين سالگرد ارتحال امام خميني و موعظهله در   ـ بيانات معظم207ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ها را روي هم بگذارند و ديگر هيچ نگاه نكننـد   ايد، تعطيالت به معناي اين نيست كه آقايان ديگر كتاب    طور كه بارها از من شنيده       همان
ولي عالوه بر   . م خوب بود  ا خورم، آن وقتي كه من براي درس خواندن آمدم، استعداد و حافظه             من به قدري تأسف مي    . و اهل مطالعه نباشند   

. شـد   آيد در اصفهان اصالً شهريه داده نمي        يادم مي . ها هم خبري نبود    اين كه امكانات نداشتيم، كتاب نداشتيم، مدرس كم بود، از اين شهريه           
فت نجـف بـراي مرحـوم       ر  دادند، مي   وجوهاتي كه مردم مي   . داد  ي مدرسه بود كه متولي آن گاهي ماهيانه دو قران به هر نفر مي              فقط موقوفه 

عـالوه بـر    . اما مهيا شده بـوديم بـراي درس خواندنـد         . كرديم  با كمال عسرت هم زندگي مي     . اي نبود  منظور اين كه شهريه   . آسيد ابوالحسن 
ي   ي علميـه    ولي حاال الحمدهللا، شما در حـوزه      . يك كسي نبود كه به ما بگويد چه بخوان، چه نخوان          . ها، متأسفانه راهنما نداشتيم     ي اين   همه

ايد، ولو امكانات پولي كم باشد، اما باألخره كتاب هست، كتابخانه هست، مدرس هست، و شما الحمدهللا جوانيد، فراغـت                     قم كه قرار گرفته   
ث الـسالم در حـدي   امـام صـادق عليـه   . توانيد از استعدادتان استفاده كنيد، به علم اهميت دهيد، به تحصيل علم اهميـت دهيـد         بال داريد، مي  

من دوست داشتم كه بر سر اصحاب من تازيانه بزننـد تـا برونـد               : لووت اصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتّي يتفقهوا      «: فرمايد  صحيح مي 
لو يعلم النـاس مـا فـي    «. ي مسائل اسالمي را مورد توجه قرار دهد، خيلي احتياج هست     در اين دنياي امروز، به فقيهي كه همه       » .فقيه بشوند 

كردند، ولو خـون در ايـن         دانستند علم چقدر خاصيت دارند، طلب مي        اگر مردم مي  : مطلبوه و لو بسفك المهج و خوض اللجج       طلب العلم ل  
ترين   تحصيل علم كنيد و بدانيد همان تعلم، خودش بزرگ        . اوقات فراغتتان را به بطالت نگذرانيد     » .ها فرو روند   راه ريخته شود و در گرداب     

  ».خدا طالبين علم را دوست دارد: اال و انّ اهللا يحب بغاه العلم«: است كه فرمود) ص(بر اكرم حديث از پيغم. عبادت است

مسائلي . خودتان مطالعه كنيد. هايتان را مباحثه كنيد بنابراين ايام تعطيلي، تفسير بخوانيد، مباحثه كنيد، تاريخ اسالم، حديث، همين درس           
دهد كه در اين دنياي متالطم كـاله سـرتان       ي كتب مختلف به شما بينش و درك مي         مطالعه. كنيدكه در دنياي امروز مورد نياز است، مطالعه         

بـه وقتتـان اهميـت      . بنابراين به علم اهميـت دهيـد      . حتّي در مسائل سياسي هم اگر اهل مطالعه نباشيد، ممكن است كاله سرتان برود             . نرود
  .كرديم ها استفاده مي ها بيش از تحصيلي  بوديم، از تعطيليما سابق، اين اواخر كه متوجه شده. درس بخوانيد. دهيد

مرد .  براي اين بود كه ايشان واقعاً مرد كار بود         ثراه موفقيت پيدا كرد، هم در انقالب هم در جهت،          بينيد مرحوم امام خميني طاب      اگر مي 
ن مبارزه، از تهـران و شـهرهاي ديگـر هجـوم آورده         داد، من يادم هست يك وقتي در آن بحرا          به قدري به علم اهميت مي     . تحصيل علم بود  
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. من بعد از اين كه درسشان تمام شده بـود، بـه منـزل ايـشان رفـتم                 . ايشان درسشان را گفته بودند    . بودند منزل ايشان و با ايشان كار داشتند       
من رفـتم   . راجع به همين مسائل سياسي    .  داريم ايم با ايشان كار    جا بودند، به ما گفتند ما از تهران و جاهاي ديگر آمده             طبقات مختلف كه آن   

همـه مـردم      گفتم آقا حال وقت درس نوشـتن اسـت؟ ايـن          . نوشتند  اند و درسي را كه آن روز گفته بودند، مي          در اندرون، ديدم ايشان نشسته    
گوي مردم   ، بنويسند، بعد بيايند پاسخ    مقيد بودند درسي را كه گفته بودند      » .چه مهم است، همان درسمان است       ما برايمان آن  «: گفتند. اند آمده
ايشان هم فقيه بـود،     . هايش همان مقام علمي ايشان بود      اگر ايشان در انقالب موفقيت پيدا كرد، پيروزي پيدا كرد، يكي از عمده دليل             . باشند

هد بود، و جـامع كمـاالت مختلـف         هم اصولي بود، هم فيلسوف بود، هم عارف بود، هم در عين حال شجاع بود، باتقوا بود، متعبد بود، متع                   
توانـست منكـر شـود و علـوم      كـس نمـي   شان و براي اين كه جهت علمي ايشان را هـيچ      ي مرجعيت عامه    مرحوم امام براي همان جنبه    . بود

يـد امـروز    شـما نگوي  . مختلفي را كه مورد نياز بود ايشان واجد بودند، پيروز شدند و علم و مرجعيت و شجاعت ايشان، رمز موفقيتشان بود                    
 هزار مبلغ تبليغ مـسيحيت      110خواندم كه در آفريقا، از طرف واتيكان،          هاي خبري مي   چند سال قبل در بولتن    . تها نيس   كسي طالب ما طلبه   

بتوانيـد  توانيد به اسالم خدمت كنيد و اگر شما           ي قم در آفريقا چند تا مبلغ دارد؟ پس اگر شما واقعاً عالم باشيد، مي                ي علميه   حوزه. كنند  مي
، در ذيلـش روايتـي      »من احيا نفساً فكأنما احيا النـاس جميعـاً        «: ي شريفه   اين آيه . كسي را هدايت كنيد، از دنيا و مافيها براي شما بهتر است           

ه است كه معنايش اين است كه اگر شما يك نفر را از هالكت به هدايت بياوريد، شما يك نفر را اگر احياي ديني بكنيد، مثل اين اسـت كـ                             
ي مردم را كـشته       برعكس، اگر كسي سبب شود يك نفر را القاي شبهه در ذهنش بكنند، مثل اين است كه همه                 . ايد ي مردم را احيا كرده      همه
  .است

روند بـراي تبليـغ و ارشـاد،         شاءاهللا آقايان مي    ان. ي محرم در پيش است      دهه. ، هدايت كردن مردم خيلي اجر و فضيلت دارد        حال  اي  علي
) ع(بيـت   دهند، براي اين است كه مردم با اسالم و معارف اهل در محرم كه مجالس را تشكيل مي   . قصدتان هدايت و ارشاد مردم باشد     واقعاً  

رفـت يـا روي منبـر يـا تـوي         دانست، هـر جـا مـي        خدا رحمت كند، والد من با اين كه يك كشاورز بود، به همان مقدار كه مي               . آشنا شوند 
گوييـد كـه مـردم     گفت شما روي منبر مي خواند، و به آقايان مي خواند، آيه مي حديث مي. گفت ئل اسالمي را مي كرد مسا   مجالس، شروع مي  

ي عمليـه     چه اشـكال دارد مـسائل را از روي رسـاله          . برويد دستورات اسالم را ياد بگيريد، كجا بروند ياد بگيرند؟ براي مردم مسأله بگوييد             
چه اشكال دارد روي منبر وضو بگيـري  . بعضي مردم وضو و تيمم و نماز بلد نيستند   . ختالف فتوا نيست  بخوانيد؟ در مسائل كلي اسالم كه ا      

، روش ائمـه    )ص(روش پيغمبـر    . اخالق اسـالم را بگوييـد     . ي حمد را بخواني؟ همچنين اصول عقايد را بگوييد          يا يك تيمم بكني يا سوره     
مواظب باشيد  . وز حج بگوييد، يك روز زكات را بگوييد، يك روز خمس را بگوييد            يك ر . ي عمل به دستورات اسالم را بگوييد       ، نحوه )ع(

اين معنـايش ايـن     . شما فرض كنيد به يك آقا معتقديد      . تان حرف نزنيد   بر خالف عقيده  . وقت بر خالف واقع حرف نزنيد       در تبليغاتتان هيچ  
. اعتنا باشيد به دنيا هم بي. كه دارد بگوييمر كس همان اندازه كماالتي ه. اغراق هم نكنيد. نيست كه برويد نسبت به آقايان ديگر تنقيص كنيد     

يا ارض، الترزقي احداً من عبادي االّ بكد اليمين و عـرق الجبـين االّ طـالبي                 «. رساند  شاءاهللا مي   روزي را خدا ان   .  مال دنيا فعاليت نكنيد    براي
ي پيغمبـر   گوينـد شـما آقايـان روي قاليچـه      بـه قـول عـوام، مـي       .باشيم) ص(م  من و شما بايد پيرو پيغمبر اكر      » .العلم فاني ضمنت ارزاقهم   

راجع به پيغمبر بخوانم، ببينيـد مـا بايـد پيـرو چنـين شخـصي                ) ع(اين چند جمله را از اميرالمؤمنين       . پيغمبر قاليچه نداشته است   . ايد نشسته
 يأكل علي االرض، و يجلس جلسه العبد، و يخصف بيـده نعلـه و يرقـع                 و لقد كان صلي اهللا عليه و آله و سلم،         «: فرمايد  جا كه مي    آن. باشيم

بيده ثوبه، و يركب الحواري العاري، و يردف خلفه، و يكون الستر علي باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فالنه الحـدي ازواجـه غيبيـه                           
خراجها من النفس، و اشخصها عن القلب و غيبهـا عـن البـصر، و    عني، فاني اذا نظرت اليه ذكرت الدنيا و زخارفا فاعرض عن الدنيا بقبله، فا    

ي كذايي و ماشـين كـذايي و    شخصيت شما به خانه) 160ي  البالغه، خطبه نهج(» .كذلك من ابغض شيئا ابغض ان ينظر اليه، و ان يذكر عنده       
  .شخصيت شما به علم و تقوايتان است. به تشريفات نيست

هاي من و رفتار من خطايي بوده است، يا مثالً كوتاهي در انجام وظيفـه   چه در صحبت اگر چنان. خواهم ي آقايان عذر مي ضمناً، از همه  
 الخـاطئين  كـل ابـن آدم خطـا فخيـر    «: فرمود) ص(كدام ما معصوم نيستيم و پيغمبر اكرم       هيچ. كنم  نسبت به آقايان بوده است، طلب عفو مي       
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ي ما توفيق بدهد طالـب علـم و عمـل و اهـل تبليـغ و                   شاءاهللا به همه    خدا ان . ا فراموش نكنيد  در كارها خدا ر   . قصدتان خدا باشد  » .التوابون
خداوند ). قرائت فاتحه(هواهللا بخوانيد   و علماي گذشته، يك حمد و قل      ) ره(ارشاد باشيم و در خاتمه، براي شادي روح مرحوم امام خميني            

  .والسالم عليكم جميعاً و رحمةاهللا و بركاته. ما توفيق بدهد كه پيرو بزرگان باشيمشاءاهللا درجات ايشان عالي است، متعالي كند و به  ان

  )ع(االئمه  گذاري در حرم مطهر حضرت ثامن ي ناگوار بمب له به مناسبت حادثه  ـ پيام معظم208ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  انا هللا و انا اليه راجعون

  كل يوم عاشورا و كل عرض كربال

سـتدفن بعـضه منـي بـارض     «: قال رسول اهللا صـلي اهللا عليـه و آلـه   : السالم، قال ، عن آبائه عليه  )ع(في البحار بسنده عن االمام الصادق       
  ».خراسان اليزورها مؤمن اال اوجب اهللا عزوجل له الجنه و حرم جسده علي النار

او را هيچ مؤمني زيارت نكند، جز اين كه خدا بهشت           . مدفون شود اي از تن من در زمين خراسان          پاره زود باشد «: رسول خدا فرمودند  
. االئمه، روحي و ارواح العالمين له الفدا آري، اين است مقام و منزلت زوار حضرت ثامن» .را بر او واجب، و جسدش را بر آتش حرام نمايد

وتي امام هشتم و حرم امن آن حضرت، به دست جنايتكاران           ولي با كمال تأسف، در روز عاشوراي حسيني، در بارگاه ملك          . گوارا باد آنان را   
خراش، منجر به تخريب قسمتي از حـرم مطهـر و شـهيد و               گداز و دل   ي جان  گذاري شد و اين حادثه     ، بمب )ع(بيت    و دشمنان اسالم و اهل    

ـ  اين جنايتكاران بي. سوختگان آن امام شهيد شد مجروح شدن جمع كثيري از زوار و دل       ن جنايـت بـزرگ خـود كـه در تـاريخ      هويت، با اي
انـد و هـر روز و هـر سـاعت مـورد       به درك واصل شده) تعالي اهللا لعنهم(زياد و شمر كربال  نظير است، ثابت كردند كه هرچند يزيد و ابن   كم

هر زمان و هـر مكـان      شوند، ولي يزيديان كوردل و دشمن اسالم و تشيع راستين، در              ها انسان مؤمن و مخلص واقع مي       نفرين و لعن ميليون   
كـل يـوم   «: دارند، كه حضور دارند و به انحاي مختلف، خباثت دروني و دشمني خود را با حق و حقيقت و عترت پاك رسول خدا ابراز مي               

. كننـد   بندي كـرده و مـي      و پيوسته در برابر صف حق و مردان خدا، شياطين و دشمنان حقيقت و انسانيت صف               » .عاشورا و كل ارض كربال    
  ».اما الزيد فيذهب جفا و اما ماينفع الناس فيمكث في االرض«:  بايد بدانند كهولي

آري، به خاك و خون كشيدن بندگان خدا در حال زيارت و عبادت و مناجات با خدا، در هـيچ ديـن و مـذهب و ملتـي روا نيـست و                         
  .كنند ي عقالي جهان آن را تقبيح مي همه

يك از موازين اخالقي و انساني پايبند نيستند و دانسته يا ندانسته، به نفع دشمنان                 كردند كه به هيچ   اينان با اين جنايت فجيع خود ثابت        
، در روز شـهادت سـاالر   )ع(االئمـه   اين كوردالن، غافلند كه شهادت در حرم مطهر حـضرت ثـامن  . كنند اسالم و استكبار جهاني فعاليت مي  

، بهشت خـدا منتظـر      )ص(افتخاري است بزرگ براي بندگان خدا، و به گواهي رسول خدا            ، در حال عبادت و مناجات با خدا،         )ع(شهيدان  
تر كردند و با هماهنگ شدن با وهابيان معاند، كه دست به  ي كريه خود را به جهانيان نمايان       ولي آنان با اين عمل زشت، چهره      . باشد  آنان مي 

الرحمن را در شهر الخليل به رگبار بستند و   هايي كه نمازگزاران مسجد خليل     تزدند، و صهيونيس  ) ع(ي اطهار    هاي ائمه  تخريب قبور و حرم   
كنند، جز نفرت عمـومي       عام كردند و مي    گناه را از زن و مرد و صغير و كبير، در بوسني و كشمير قتل                ها و هندوهايي كه مسلمانان بي      صرب

ا اين جنايت بزرگ در اين مكان مقدس و در اين روز شريف، چيزي غير               آي. اي نخواهند برد   و لعنت ابدي براي خود و سردمدارانشان، بهره       
  رساند؟ ي آن حضرت را به اثبات مي سوخته و شيعيان و زوار دل) ص(ها با عترت پاك رسول خدا  آن از دشمن 

عـصر    ت ولي االئمه و حضر   خصوص حضرت ثامن    اينجانب، اين مصيبت بزرگ را به رسول گرامي اسالم و عترت پاك آن حضرت، به              
 و خـدمتگزاران بـه       هـاي علميـه     اجمعين و حضرات علماي اعالم و حـوزه        عليهم اهللا اهللا تعالي فرجه الشريف و حضرت معصومه سالم         عجل
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گـويم و از خداونـد        ي مسلمين جهان تسليت مـي       ي ناگوار، و به همه      اسالم و ملت شريف و مسلمان ايران و بازماندگان شهداي اين حادثه           
. نمـايم   ي شهدا و پيروزي اسالم بر كفر جهاني و شكست دشمنان اسالم و قرآن و مذهب تشيع را مسألت مي                     ال، علو درجات همه   قادر متع 

  .والسالم علي جميع اخواننا المؤمنين و رحمة اهللا و بركاته

  31/3/1373 ـ 1415الحرام   محرم11

  قم المقدسه، حسينعلي منتظري 

  29/6/1373هاي داخلي افغانستان، مورخه  در پايان درس خارج فقه، پيرامون جنگله  ظم ـ بيانات مع209ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

دهد، اين است كه اآلن جهان اسالم مواجه با مشكالت زيادي است و ما مـسلمانان شـرايط            يكي از چيزهايي كه واقعاً انسان را رنج مي        
ها با هـم در ايـن         اين. ها  اسالم است، هم آمريكا مخالف است، و هم صهيونيست         هم غرب مخالف با اسالم و قدرت      . گذرانيم  سختي را مي  

ده كمبود ندارنـد، حـدود يـك        ها از نظر عده و ع       با اين كه مسلمان   . اند جهت كه اسالم نباشد و قدرت اسالم را از بين ببرند، هماهنگ شده            
ان هست، همين نفت و گازي كه در كشورهاي اسالمي اسـت، اگـر يـك    همه امكانات در اختيار مسلمان    ميليارد مسلمان در عالم هست، اين     

ها و   امكانات خود را در اختيار غربي     . اند ذلك، مسلمانان خوابند و به جان يكديگر افتاده         كنند، مع   ماه ببندند اقتصاد آمريكا و اروپا را فلج مي        
ي قدرتـشان، در     ي مـسلمانان بـه انـدازه        در صـورتي كـه همـه      . كـشند   گذارند و جنگ داخلي به راه انداختـه و يكـديگر را مـي               آمريكا مي 
ها، كار به جايي رسيده كه در فلسطيني كـه           ها و غربي    ي تحريك صهيونيست    هايي كه مسلمانان دارند، مسؤوليت دارند و به واسطه         گرفتاري

هـا،   فلـسطيني . ست به جنگ فلسطيني با فلسطيني     كردند، متأسفانه حاال تبديل شده ا       ها با اسرائيل جنگ مي     حدود چهل پنجاه سال فلسطيني    
اسمش هـم ايـن اسـت كـه خـودگرداني           . اند ها كرده   ست كه غرب و صهيونيست     اين كاري . كنند  كنند، زندان مي    ها را بازداشت مي    فلسطيني
هـا بـا      جنـگ فلـسطيني    ها با اسرائيل، تبديل شده اسـت بـه         خالصه جنگ فلسطيني  . اش دست اسرائيل است     همه كدام خودگرداني؟ . بدهند

  .ها فلسطيني

جا هستند و حاال دشمنان اسالم، همه  در اروپا يك كانون اسالمي به نام بوسني بوده است كه چهاصد پانصد سال است مسلمانان در آن         
هـا   اسالمي بود، مـسيحي    قدرت   طوري كه در اسپانيا يك كانون اسالمي بود،         همان. جا از بين ببرند     اند تا اسالم را در آن      با هم هماهنگ شده   

عام  اآلن هم در بوسني بيش از دو سال است كه مسلمانان را قتل. عام كردند، آواره كردند، و اسالم را در اسپانيا از بين بردند   مسلمانان را قتل  
اي كاش . دهد ل هم فقط شعار ميسازمان مل. برند كشند و به انحاي مختلف از بين مي ها را مي   كنند، بچه   ها تجاوز مي    آن  كنند، به نواميس      مي

برد، فقط همان تحريم تسليحاتي را كه عليه بوسني اعمال كرده اسـت               ي نيروهايش را مي     نيروهايي كه سازمان ملل فرستاده در بوسني، همه       
 داشـته باشـند،   مـسلمانان اگـر سـالح   . چون مسلمانان كه ضعيف و عـاجز نيـستند  . گذاشتند كرد و مسلمانان را به حال خودشان مي      لغو مي 

طـرف مـسلمانان      از آن . كننـد   ها هم كمكشان مـي     هاست، روس  ي يوگسالوي سابق در اختيار صرب      اسلحه. توانند از خودشان دفاع كنند      مي
به جاي اين كه تحريم عليـه مـسلمانان را لغـو كننـد،              . ها بكنند  اند و اآلن هم باز زمزمه است كه لغو تحريم از صرب            تحريم تسليحاتي شده  

هر روز مردم كشته    . جا نباشد   عام بكنند كه اسالم در آن       باز باشد تا مسلمانان را قتل      ها دستشان  يعني صرب . ها لغو كنند   خواهند از صرب    مي
و االّ حقوق بـشر حـرف   . سوم است ها همه براي زور گفتن به جهان حقوق بشر و دموكراسي، اين. شوند شوند، آواره مي شوند، شهيد مي    مي

گوينـد كـه آمريكـا بـا      هاي حقوقي كجـا هـستند؟ گـاهي مـي           شود؟ اين سازمان    يا حقوق بشر در بوسني زير پا گذاشته نشده و نمي          آ. است
خيـر،  . گذاشتند و تا حاال مشكل بوسـني حـل شـده بـود              ها را باز نمي    قدر دست صرب    اگر آمريكا مخالف بود، اين    . ها مخالف است   صرب

. ها همه حرف اسـت  اين. مريكا به فكر منافع خودش است، نه به فكر حقوق بشر، نه به فكر دموكراسي    چون آ . ها است  آمريكا موافق صرب  
هـايي كـه نفـت آمريكـا و           اگر غيرت داشتند، اين   . زنند  شوند و اين كشورهاي اسالمي هم حرف مي         عام مي  مسلمانان قتل ) بوسني(جا    در آن 
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ي بوسـني     خواهيد بدهيم، بايـد مـسأله       تواند قاطعانه بايستد و بگويد اگر نفت و گاز مي           ي مي تنهاي كنند، همين عربستان، به     اروپا را تأمين مي   
  .شد حل بشود، قطعاً حل مي

ها را   قاطعانه جنگيدند و روس   . ها انصافاً خوب جنگيدند     مردم افغانستان با روس    .ي خودمان است   حاال بدتر از همه، افغانستان همسايه     
اند، قدرت دست خودشان آمده،  ها رفته  كردند، شهيد و معلول دادند، اما حاال كه روس فداكاري.  تقدير هم هستواقعاً بيرون كردند و جاي

ها هـم    شيعه، بايد چه كرد؟ ما همه ساكت، مسلمانان همه ساكت، خود آن كم جنگ سني با سني، شيعه با        كم. اند جنگ داخلي به راه انداخته    
كار را به جايي نرسانيد كـه مـردم   . كند ها را تطهير مي اين جنگ داخلي دارد روس. از اين جنگ داخليخواب و آمريكا و روسيه خوشحال     

اهللا، ببـرك كامـل، و       ها بوديم، صد رحمت به آن وقتي كه در اختيار نجيـب            افغانستان بگويند صد رحمت به آن وقتي كه ما در اختيار روس           
هاي داخلي كه اآلن هست، خيال  اين جنگ. كند چيز بدبين مي    ا به اسالم و روحانيت و به همه       اين جنگ داخلي مردم ر    . اهللا امين بوديم   حفيظ

دانـد، آقـاي حكمتيـار خـودش را           دولت آقاي ربـاني خـود را مـسلمان مـي          . ها مسلمان هستند    نكنند كه جنگ اسالمي است، با اين كه اين        
حجةاالسالم آقاي مـزاري كـه      . از علماي شيعه است   . و مرد بزرگي است   اهللا محسني خودش مرد عالم        آيت. داند  متخصص مسائل اسالم مي   

هـا    آن  خوانده است، متوجه باشند، آگاه باشند كه در بـين            رئيس حزب وحدت اسالمي است، ايشان هم كه از فضال و طالب قم بود، درس              
اي خزيده باشـم     ام كه در گوشه    سي هستم، آدمي نبوده   من به عنوان اين كه هم عالم به مسائل اسالمي و هم آگاه به مسائل سيا               . گذرد  چه مي 

هـم تـوي    . دانـم چـه خبـر اسـت         ام و مي   كرده  هاي افغانستان و جاهاي ديگر را هميشه تعقيب مي          جنگ. اطالع باشم    مسائل سياسي بي   و از 
كنم كـه     جا اعالم مي    من در اين  . ع هستي اطال  تواند بگويد تو از موضوع بي       كسي نمي . هاي سياسي بااطالعم   وفن ام و هم از فوت     انقالب بوده 

هر يك از افراد، چه شيعه و چه سـني، در  . ها حرام است  و شركت در اين جنگ  نداردي اسالمي     هاي داخلي افغانستان، هيچ جنبه      اين جنگ 
هـا    ك مالي به اين جنگ    كساني هم كه كم   . ها هستند   آن  كشند، ضامن خون      هايي را كه مي     انسان. ها شركت كند، خالف شرع است       اين جنگ 

هـا هـم كـه در         ايـن . شـوند   الذمه نمي  كنند، بدانند بري    اگر به عنوان وجوه شرعيه هم كمك مي       . كنند  ها هم بدانند كار خالف مي       آن  كنند،    مي
. ي اسـت  جنـگ گروهـ   . كنند، اما جنگ اسـالمي نيـست        به اسم اسالم جنگ مي    . شوند  فداي ديگران مي  . شوند، شهيد نيستند    جنگ كشته مي  

دهند و هم  بدانند هم دنيا را از دست مي. كنند متأسفانه مردم ضعيف و مستضعف خودشان را فداي قدرت آن رؤسا مي    . جنگ رياست است  
هايي كه بين آقاي حكمتيار و آقاي رباني است، و چه جنگهايي كه اآلن بـين حركـت                    چه جنگ . هستند» خسر الدنيا و االخره   «. آخرنشان را 
كنيـد،    مردمي را كه آواره مي    . ي شرعي و اسالمي ندارد، خالف شرع است، جنايت است           ها هيچ جنبه    ن حزب وحدت است، اين    اسالم و بي  
خواهد رئـيس بـشود    شوند، براي اين كه اين آقا مي شوند، مردم مسلمان كشته و مجروح مي شوند، آواره مي   ي مردم بالتكليف مي     زن و بچه  

اهللا محـسني و      هـا، آيـت    بنابراين واجب است به هر نحـوي كـه مقـدور اسـت، ايـن سـران، الاقـل شـيعه                    . دخواهد رئيس بشو    يا آن آقا مي   
ها را با هم آشتي بدهنـد جنـگ را تمـامش كننـد و از                  علماي ديگر اين  . حجةاالسالم آقاي مزاري، به هر قيمتي شده، بايد با هم تفاهم كنند           

. اي را با اختيارات تام بفرستند تا اين اختالفـات را حـل كننـد               شود كه هيأت بلندپايه     يمسؤولين محترم جمهوري اسالمي ايران هم تقاضا م       
اي برونـد    مرز هستيم، واجب است كه از طرف جمهوري اسالمي يك هيأت بلندپايه            مذهب هستيم، هم   ها هماهنگ هستيم، هم     آن  چون ما با    

براي اين كه دلش    . شوند و آمريكا خوشحال است      ها دارند نابود مي     األخره اين ب. ها را اصالح دهند     اين. بس بدهند و بر آن نظارت كنند        آتش
اگـر يـك   . ي خوشي ندارد از جمهوري اسالمي ايران خاطره. خواهد يك جمهوري اسالمي ديگر كنار جمهوري اسالمي ايران پيدا شود         نمي

صـبح راديـو    . شـود   براي اين كه دارد تطهير مي     . خوشحال است روسيه هم   . شوند  ها ناراحت مي    قدرت اسالمي در افغانستان پيدا بشود، اين      
ي الجزاير ناراحت هستيم، براي اين كه قـدرت اسـالمي دارد در الجزايـر پيـدا                   ي فرانسه گفته است ما از قضيه       كرد كه وزير خارجه     نقل مي 

 كند و گفته است ما با دوازده كشوري كـه بـا هـم               شود و او اظهار اميدواري كرده كه چنين روزي نيايد كه اسالم در الجزاير قدرت پيدا                 مي
حال  اي علي. ها، از اين جنگ داخلي خوشحالند ها، چه آمريكا و چه غرب و چه صهيونيست آن . هستيم، در اين جهت سياستمان واحد است 

خسر «د نيستند و    ي اين راه هم شه    ها حرام و جنايت است و در        ها برسد، كه شركت در اين جنگ        آن  كنم، اگر صداي من به        باز من تكرار مي   
الذمه  بري. هم مسؤولند و بابت وجوه شرعي هم كسي حق ندارد كمك كند           ها    آن  كنند،    كساني هم كه كمك مالي مي     . هستند» الدنيا و االخره  

  .شود نمي
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مـا را بـه وظـايف       . وز فرمـا  اسـالم و مـسلمين را پيـر       . خدايا به حق محمد و آل محمد، دشمنان اسالم را از سر مسلمين برطرف فرما              
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. مان آشنا بفرما اسالمي

  باشم ي خود پشيمان نمي ام از روي عقيده بوده و از گذشته چه تاكنون انجام داده له بر اين كه آن  ـ تصريح معظم210ي  پيوست شماره
  18/10/1373مورخه 

  تعالي بسمه

  بركاته العظمي منتظري دامت اهللا محضر مبارك حضرت آيت

، اخيـراً در بعـضي محافـل و افـواه گفتـه             )ع(پس از سالم و تبريك ميالد باسعادت سرور آزادگان جهان، حضرت اباعبـداهللا الحـسين                
صـحت و   ي    دانيـد، دربـاره     چه مصلحت مـي     چنان. ام ام و پشيمان شده    من از انقالب و سياست توبه كرده      : ايد شود كه حضرتعالي فرموده     مي

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. و االمر اليكم. سقم آن توضيح فرماييد

.  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي   اينجانب مسائلي راجع به نحوه    . ام و نه خواهم گفت     نه چنين چيزي گفته   . شود  با سالم و تبريك متقابل، مطلب فوق جداً تكذيب مي         
كرد، به حضرات آيات، آقايان مؤمن و ابطحـي   ا قبل از تدوين قانون اساسي، بسا به من ارتباط پيدا ميه آن كار بعضي افراد كه نصب و عزل     

ورزي بـه    اطالعـي و يـا غـرض        اي از روي بي    افاضاتهما، يادآور شدم كه شايد همان باعث شده چنين برداشتي شود و يا عده               كاشاني، دامت 
عمل به تكليـف الهـي،   . توانيد از آقايان محترم استفسار نماييد چه اصرار داشته باشيد، مي چنان. بزنندسازي بپردازند و چنين تهمتي را       شايعه

ي الهي، همواره در  شروع شد، از كساني بودم كه بنا بر احساس وظيفه     ) سره  قدس( كه نهضت امام خميني      42از سال   . پشيماني و توبه ندارد   
چه بـوده، توفيـق الهـي بـوده       و ديگر دوستان بر اين بود كه بار مبارزه بر زمين نماند و آن              له نيز سعي من     كنار ايشان بودم و در غياب معظم      

ي شـرعي، پـشتيبان       ام و پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز هميـشه بنـا بـر احـساس وظيفـه                  همواره شاكرم كه چنين توفيقي داشته     است و   
، آن را   »النصيحة الئمه المـسلمين   «ام، از باب     گونه كه مكرر گفته     ام، همان  اشتهچه انتقادي هم د     هاي نظام اسالمي بوده و هستم و چنان         ارزش

اينجانب «: چنين نوشتم) سره قدس(گذار جمهوري اسالمي امام خميني   اين مطلب را به بنيان4/1/68ام و آخرين بار در تاريخ       نموده  ابراز مي 
شود، بلكه از اين نظر كه اكثريت مردم را اميدوار سـاخته              موجب تضعيف نظام نمي   ام كه تذكرات و انتقادات من، نه فقط          تا حال معتقد بوده   

ذلـك، اگـر      مـع . باشـد   سازد، موجب تقويت انقـالب و نظـام هـم مـي             تر به مسائل مي     و مسؤولين را نيز در صدد رفع نواقص و توجه بيش          
باشد، اينجانب شرعاً نظر حـضرتعالي را    انقالب ميدهيد كه اين شيوه به مصلحت نيست و موجب تضعيف نظام و             حضرتعالي تشخيص مي  

ي برادران و خواهران ايمـاني توصـيه    در پايان، به همه » .ام گاه غير از خير اسالم و انقالب را در نظر نداشته            دانم و هيچ    بر نظر خود مقدم مي    
ي اعمال ثبـت و ضـبط          محسوب، و در نامه     اعمالش نسان، جزء كنم در گفتن هر موضوع، خدا را در نظر بگيرند و توجه كنند كه گفتار ا                 مي
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. گردد مي

18/10/1373  

  له به مناسبت درگذشت جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان  ـ متن پيام تسليت معظم211ي  پيوست شماره
  1/11/1373مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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  انا هللا و انا اليه راجعون

  توفيقاته ان، جناب آقاي مهندس عبدالعلي بازرگان، دامتتهر

پس از سالم و تحيت، درگذشت مرحوم مغفور، مرد فضيلت و تقوا، والد محتـرم، جنـاب مـستطاب آقـاي مهنـدس مهـدي بازرگـان                            
گيـر و   هنگي و نيز مبارزات پـي   خدمات علمي و فر   . گويم  مندان محترم تسليت مي     ي بازماندگان و عالقه     عليه، را به جنابعالي و همه       رحمةاهللا

هاي نادري بودند كـه در گـرايش    آن مرحوم از چهره. ها و تبعيدهاي ايشان در زمان طاغوت، بر كسي پوشيده نيست        تحمل فشارها و زندان   
 نقـش  نسل جوان و دانشگاهي به اسالم و تعليمات مذهب و نيز گسترش نهضت اسالمي در بين دانـشگاهيان و فرهنگيـان متـدين كـشور،                       

همين .  زيادي را متحمل شدند    هاي زيادي داشتند و در اين رابطه، شديداً مورد كينه و غضب دستگاه طاغوت قرار گرفته بودند و محروميت                 
 نمود تا جايي كه رهبر فقيـد انقـالب،   ي مقبوليت خاصي را براي ايشان فراهم   خدمات فرهنگي و مبارزات ممتد و تعهد ايشان بود كه زمينه          

ي شوراي انقالب معرفي نمودنـد و در آن شـرايط           وزير انقالب و از اعضاي برجسته       سره، ايشان را به عنوان اولين نخست       امام قدس مرحوم  
ثراه، اولين دولت پس از انقالب را تشكيل دادنـد و بـه خـدمات زيـادي                  حساس، ايشان به اتفاق دوستان خود، با پيروي از رهبر فقيد طاب           

  .موفق شدند

مندان، صـبر جميـل و        ي بازماندگان و عالقه     ند قادر متعال، براي آن مرحوم غفران و علو درجات و حشر با اولياء، و براي همه                از خداو 
  . والسالم عليكم و رحمةاهللا. نمايم ي راه آن مرحوم را مسألت مي اجر عظيم، و براي جنابعالي توفيق ادامه
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  ي قم، حسينعلي منتظر

  7/8/1374له در ابتداي درس خارج فقه، به مناسبت شهادت دكتر فتحي شقاقي، رهبر جهاد اسالمي فلسطين، مورخه   ـ بيانات معظم212ي  پيوست شماره

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

او مرد خيلي مخلصي بـود و بـراي         .  بسيار متأثر شدم   اينجانب از خبر شهادت مرحوم دكتر فتحي شقاقي، رهبر جهاد اسالمي فلسطين،           
ها از آن كشور هست و اين هـم چيـز            چون ليبي مشغول بيرون كردن فلسطيني     . من در ايران ايشان را ديده بودم      . كرد  ها فعاليت مي   فلسطيني

حـاال  . كننـد    اخـراج مـي    ها را از كشور ليبي     بسياري از فلسطيني  . ها مخالفت بكند    عجيبي است كه در اين شرايط، ليبي هم عمالً با فلسطيني          
مرحوم دكتـر فتحـي   . ها فشار بياورد ي اقتصادي كرده است، نبايد اين سبب شود كه به فلسطيني آمريكا به ليبي فشار آورده و آن را محاصره      

هـا، متأسـفانه او را در مالـت تـرور      ها را اخراج نكنـد و اسـرائيلي   شقاقي، به ليبي رفته بود براي اين كه وساطت كند كه آن كشور فلسطيني          
  .كردند

ها خودشان عمالً، چه آمريكا و چه اسرائيل، با همين ترورها             آن  در صورتي كه    . كنند كه ايران كشور تروريسم است       ها ما را متهم مي      آن  
متأسفانه در همين وقـت، اآلن      . گذرد  ميگيرد و در اختيار اسرائيل        آمريكا هم امكانات كشورهاي عربي را مي      . كنند  دارند بر دنيا حكومت مي    

جا شركت دارنـد و كـشورهاي         ها در آن   ها و هم عرب     ي اين   اند، هم اسرائيل و هم آمريكا، همه       يك كنفرانس اقتصادي در اردن تشكيل داده      
  .عربي اصالً هيچ باكشان نيست

كشورهاي عربي با اسرائيل غاصـب و زورگـو بـا هـم         » .إن لم يكن لكم دين فكونوا احراراً في دنياكم        «: فرمود) ع(حضرت سيدالشهدا   
 خاورميانـه را بـه   گـذاري اقتـصاد   خواهند بـه نـام سـرمايه    براي اين كه آمريكا و ايادي آن مي. دهند نشينند كنفرانس اقتصادي تشكيل مي  مي

هـا و سـران       قدار غيـرت بـه مـسلمان      شاءاهللا يك م    خداوند ان . ها همه جاي تأسف است      اين. ي كشورهاي عربي و اسالمي قبضه كند        وسيله
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اي قرائـت   براي شـادي روح آن مرحـوم، حمـد و سـوره    . طور اسالم و مسلمين و آبروي اسالم را نفروشند   كشورهاي اسالمي بدهد كه اين    
  .اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، االحيا منهم و االموات. نماييد

  ارج فقه به مناسبت حمالت اسرائيل غاصب به جنوب لبنانله در درس خ  ـ متن بيانات معظم213ي  پيوست شماره
  26/1/1375مورخه 

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يـك  گذرد؟ يك روزي كه قدرت دنيا دست استعمار انگلستان بـود،  ي اسرائيل غاصب در دنياي اسالم چه مي دانيد كه از ناحيه    اآلن مي 
هاي جنايتكار را از اطراف دنيا جمع كردند، اين هم  يك عده از صهيونيست. ن كشورهاي اسالمي كاشتند، به نام اسرائيل    اي بي  ي خبيثه  شجره

هـا نبايـد      وانگهي، مسلمان . ها يهود آلمان نيستند     اين. كشتند  ها را مي   ها يهودي  فرض كنيد در آلمان نازي    . نه براي اين كه به فكر يهود باشند       
هاي جنايتكار عامل استعمار را از اطراف دنيا جمع كردنـد، آوردنـد در كـشور                  يك عده از صهيونيست   . اين بهانه است  . دغرامت آن را بدهن   

ايـن درخـت را   . كننـد  هايـشان را مـصادره كردنـد و هنـوز هـم مـصادره مـي         عام كردند، اموال و زمين      ها را قتل    اسالمي فلسطين و مسلمان   
ي خبيثه اسـتفاده     آمريكا دارد از اين شجره    .  سياستشان در دنيا شكست خورد، آمريكا وارثشان شده است         ها كاشتند و بعد از آن كه        انگليسي

كند و متأسفانه كـشورهاي اسـالمي كـه بايـستي در مقابـل         خواهد مي   اسرائيل هم دستش باز است هر غلطي مي       . كند و پشتيبان آن است      مي
جا بيخ گوش مـا، بعـد هـم قطـر       شيمون پرز را دعوت كردند آمد كشور عمان، همين       العمل نشان بدهند، همين روزها شما ديديد كه         عكس

قرارداد هوايي كه كشور تركيه با اسرائيل منعقد كرده، فضاي كشور تركيه آزاد             . فضاي تركيه را در اختيار اسرائيل قرار دادند       . دعوتش كردند 
كشورهاي عربي ساكت و عربستان هم كه خودش را پايگاه اسالم . دهند س ميجور به او آوان اين. خواهد برود   است براي اسرائيل هر جا مي     

خواهند عليـه     به جاي اين كه حمايت كنند از كساني كه مي         . كنيم  گويد اگر يك كلمه عليه اسرائيل و يا آمريكا بگوييد ما چه مي              داند، مي   مي
خداوند اصـالً حـج را قـرار داده         .  فقط اعمال ظاهري حج را به جا بياوريد        گويند سرتان را پايين بياندازيد و       كفر و استعمار مبارزه كنند، مي     

ها بـا هـم تفـاهم كننـد و      ي اسالمي است كه مسلمان حج يك كنگره. جا اجتماع كنند و تفاهم كنند ها همه در آن    است براي اين كه مسلمان    
رمـي  . مثالً يك طوافي بكنند و برگردند     . ندازند و نفهمد كه چي شد     نه اين كه يك عده سرشان را پايين بيا        . عليه كفر و استعمار مبارزه كنند     

جعـل  «. ها مبارزه كرد   آن  ها را در دنيا رمي كيرد، طواغيت را بايد رمي كرد و با               دهد كه بايستي شيطان     جمرات در مني، در حقيقت درس مي      
  .محتوا انجام دهند ي شد و حج بيچنفهمد اصالً كعبه محل قيام است، نه اين كه » .اهللا الكعبة البيت الحرام قياماً للناس

هاي قطر، بـه      هاي عمان، مسلمان    اين مسلمان . اند  حاال سرانشان خودفروخته   هاي عرب در كشورهاي اسالمي چرا ساكتند؟        اين مسلمان 
 ايـن كـه خداونـد تبـارك و     مثـل . كنيد؟ تظاهري بكنند، سروصدايي بكنند گويند به چه مناسبت شما شيمون پرز را دعوت مي    دولتشان نمي 

كند، جنـوب لبنـان     عام كرده، اآلن در لبنان بيروت را بمباران مي          ها را قتل    همه مسلمان   اسرائيل اين . تعالي اصالً غيرت را از ملت عرب گرفته       
تمـام صـنايع نظـامي حتّـي        كنـد،     كند، آمريكا هم پشتيباني مي      كند، مردم مسلمان را آواره مي       عام مي   را چندين سال است اشغال كرده و قتل       

صـدام هـم   . خواهم از صدام حمايت بكنم من نمي. ، دولت اسرائيل بمب اتمي هم بسازد، اما عراق مثالً      استصنايع اتمي براي اسرائيل آزاد      
مـردم  . اسـت سازمان ملل هم معركه گرفته . از باب اين كه يك موشكي ساخته بود چه سروصدايي راه انداختند در دنيا        . يك جنايتكار است  

ملت عـراق چـه     . خوب، كلك صدام را بكنيد    . شوند  هاشان از نداشتن غذا و دارو تلف مي         ميرند، بچه   ي عراق دارند از گرسنگي مي      چاره  بي
دانـم    گيرنـد كـه صـدام نمـي         اي مي  اند، هر روزي يك بهانه     ي اقتصادي قرار داده    اند؟ از نظر غذا و دارو عراق را تحت محاصره          گناهي كرده 

آن گناه نيست؟ اما يك كشور اسالمي       . كنيد  خودتان هم داريد حمايتش مي    . ل به نحو اكملش را دارد     يخوب اين كه اسرائ   . وشك چي دارد  م
ل هر روز دارد لبنان و بيروت و جنوب لبنان و صور و يبينيد كه اسرائ   اگر مسلح باشد، براي دفاع از خودش، اين گناه است؟ به هر حال، مي             
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هـا را   آن  چرا  . كنيم  گويند بله، ما محكوم مي      ها را شهيد يا آواره كرده و كشورهاي عربي خيلي هنر كنند، مي              كند، مسلمان   باران مي صيدا را بم  
اگر كشورهاي اسالمي يك مـاه  . ايد كنيد؟ شما امكاناتتان را در اختيار آمريكا گذاشته دهيد؟ چرا به آمريكا اعتراض نمي به كشور خود راه مي   

چـرا  . انـد  سران اين كـشورها خودفروختـه     . ها وابسته به ما هستند      آن  . خوابد  ها مي   آن   گازشان را از غرب و آمريكا قطع كنند، صنايع           نفت و 
جور قضايا، از زمان مرحـوم        ي قم ساكت است؟ سابق در اين        ي علميه   كنند؟ چرا حوزه    مردمشان غيرت ندارند؟ چرا مردمشان سروصدا نمي      

  .كردند ال و مردم قم تظاهرات ميضي علميه و ف ها، حوزه  بروجردي در قضاياي اسرائيل و فلسطين و ايناهللا العظمي آيت

 اسرائيل جنوب لبنان را چنـدين سـال اسـت اشـغال كـرده و                .باران اسرائيل هستند   ي لبنان اآلن در معرض موشك      چاره  هاي بي   مسلمان
امكانـات هـم دسـت      .  در مقابـل يـك ميليـارد مـسلمان          دو سه ميليون صهيونيست   . رسد، چون حامي ندارند     صداي مردم هم به جايي نمي     

حاال سران خائنند، مـردم چـرا سـاكتند؟ دفـاع يـك چيـز               . اند اما ايمان و غيرت از سرانشان گرفته شده و خودفروخته شده          . هاست  مسلمان
عامشان  ايم و قتل ها را گرفته هاي مسلمان گويند كه ما زمين ا ميه  اين. زند  گربه را هم اگر بزنيم، پنجه مي      . غريزي بشر و حتّي حيوانات است     

الـشيخ همـه    در كنفـرانس شـرم  . انـد  اي راه انداخته شنگه ها يك بمب گذاشتند ببين در دنيا چه علم مسلمان. ها ساكت باشند آن ولي  . كنيم  مي
عـام    هـا را در كـشمير قتـل         چرا مسلمان . گويد چرا   كس نمي   د، هيچ كنن  عام مي   ها را قتل    اما جاهاي ديگر مسلمان   . جمع شدند تا محكوم كنند    

. ها به هـر حـال، درد اسـت    اين. الشيخ براي اين كه مثالً چند نفر يهودي كشته شدند آيد شرم  شود مي   كنند؟ اما كلينتون از آمريكا بلند مي        مي
  .لي نشان بدهيمالعم ي قدرتمان بايستي يك عكس ما اقالً به اندازه. جهان اسالم مبتالست

يك قـدرت جزئـي بـه او    . كند كند، تعقيب مي    گيرد زنداني مي    هاي مخلص را مي      حاال بچه  .همه شعار داد براي فلسطين      عرفات هم اين  
و و  كند، چون دولت غاصب است و زورگ        هايي را كه مي    برد؟ ولي اسرائيل بايد بداند اين جنايت        اهللا آن را به كار مي      اند، چرا عليه حزب    داده

هاي مخلص كه براي دفاع از خودشـان و   هايش دروغ نيست و اين بچه قرآن كريم وعده. حركت او حركت قسري است، محكوم به فناست   
 ي همـين يهـود      ي اعـراف، دربـاره      خداونـد در سـوره    . شود مبعوث خـدا هـستند       زنند، معلوم مي    ل به اسرائيل ضربه مي    يبراي دفاع از اسرائ   

 باألخره كار   هاي مخلص   اين بچه » .ن ربك ليبعثن عليهم الي يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب              و إذ تأذ  «: فرمايد  مي
هـا    ايـن كـه ايـن   چرا؟ براي. كند بر عليه يهود خداوند اعالم كرده كه تا روز قيامت مبعوث مي. ها مبعوث خدايند كنند و اين خودشان را مي  

اسرائيل بايستي بفهمد كه دولـت پوشـالي و       . كشي و عالقه به مال و ملك و دنياست، اين عقاب خدايي است             و آدم اصالً بنايشان بر جنايت     
  .العمل هست غاصب است و غاصب، البته در مقابلش عكس

ورهاي اسالمي  خدايا، ايمان و غيرت به كساني كه كش       . بر قدرت اسالم و مسلمين بيافزايد     شاءاهللا به حق محمد و آل محمد،          خداوند ان 
در خاتمه، براي شادي روح شـهداي  . شاءاهللا همه موفق و مؤيد باشيد    ان.  در فرج امام زمان بفرما     لخدا تعجي . اند، عنايت بفرما   را قبضه كرده  

  .هواهللا نثار كنيد لبنان و فلسطين يك حمد و قل

  ي تعطيالت حوزه و ايام تبليغ و در آستانه به شاگردان در پايان درس خارج فقه له  ـ سفارشات معظم214ي  پيوست شماره
  22/2/1375مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اگر . ها را بگذاريد كنار و برويد دنبال تفريح و گردش و با كتاب وداع كنيد                شود، نرويد كتاب    ام درس كه تمام مي     من بارها عرض كرده   
سـعي  . تواند كار كنـد     تر مي   آدم بيش ها   در تعطيلي . ي آقايان، نصيب نخواهد شد      مهي درخشاني كه اميدواريم براي ه      اين كار را بكنيد، آينده    

مثـل همـين    . اي كه امروز مورد بحث و مـورد ابتالسـت          كنيد براي خودتان برنامه داشته باشيد، يا مثالً جزواتي بنويسيد در مسائل مستحدثه            
 اين كه اصالً وضع پول در معـامالت چگونـه           ي پول و    و موسيقي، يا مسأله   ي غنا     آيد، يا مسأله    ي تصوير و مجسمه كه بحثش بعد مي         مسأله

ها مسائلي است كه امروز مورد ابتالست و رويش بايـد مطالعـه كـرد، تحقيـق                   اين. ها  است، آيا پول متاع است؟ كاالست؟ ترقي و تنزل پول         
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 اين مسائل كار بكند و زحمت بكشد و خالصه براي  بايد دراگر فرصت باشد، آدم   . شاءاهللا اين مسائل پخته شود      كرد، جزوه نوشت، بلكه ان    
ي چيزهايي كـه الزم و ضـروري اسـت در ايـن               از جمله . كنم  باز من تكرار مي   . بنويسيد، نوار گوش بدهيد   . هايي داشته باشيد    تابستان برنامه 

عليـه، وحـشت داشـت و         عظمـي بروجـردي رحمـةاهللا     اهللا ال   مرحوم آيت . زمان، كه آقايان اهل علم بايد بدانند، مسائل كالمي و فلسفي است           
 مسائل كالمي و فلسفي را وارد نباشيد، اين شبهاتي كه نسل جوان دارنـد و  در دنياي امروز اگر شما. آورند  فرمود از مشهد به ما فشار مي        مي

عرض كردم حاال فـرض     . گو باشيد  د پاسخ تواني  اند، نمي  ها القا كردند، راجع به اصل خدا و صفات خدا شبهات القا كرده             شبهاتي كه خارجي  
گويند سحر و جادو اگر براي ابطال سـحر           خود آقايان مي  . شود مثل سحر     باالتر از اين نيست كه مي      ديگر. كنيم فلسفه بالذات حرام باشد      مي

ي غـرب و متغـربين        ي كـه فالسـفه    پس بنابراين براي اين كه جادوي     . اي ياد بگيرند، براي اين كه جادوها را باطل كنند          باشد، الزم است عده   
نوارهاي فلسفه را كـه بزرگـان درس        . ها الزم است كه آقايان فلسفه بلد باشند         آن  گويي   كنند، براي پاسخ     مي شها را مشو   دارند و ذهن جوان   

عالقه داشتم يك بحـث فلـسفه       توانستم، واقعاً     هاي ديگر را با هم مباحثه كنيد و من اگر مي             كتاب اند، بگيريد و تابستان گوش بدهيد و       گفته
وانگهي، نوار هست و خالصه از وقتتان استفاده كنيد و براي محرم، . اما اآلن اساتيد جوان هستند . منتها از ما ديگر گذشته است     . داشته باشيم 

در .  براي شما اجر دارد    بليغ، چقدر روند، قصدتان را خدا كنيد و بدانيد كه نفس رفتن و ارشاد و ت               شاءاهللا آقايان براي ارشاد و تبليغ كه مي         ان
يك عالمي كه مردم از علمش نفع ببرند، بهتر از هفتاد هزار            » .عالم يتنفع بعلمه افضل من سبعين ألف عابد       «: اصول كافي، اين حديث هست    

د و واقعاً هـم بـراي ارشـاد و     براي ارشاد و تبليغ برويچه زبان گويايي داريد و بيان خوبي داريد، محرم و صفر اگر چنان. كننده است  عبادت
من خودم در وقت طلبگي خيلي وضعم       . دانم كه وضع آقايان خوب نيست       من مي . رساند  خدا روزي را مي   . به قصد پول نرويد   . تبليغ برويد 

هـري گفـت ديگـر      آقاي مط . كرديم، نزديك ظهر شد و نان نداشتيم بخوريم         اهللا مطهري مباحثه مي     با مرحوم آيت  . ها بدتر بود    از حاالي طلبه  
ي فيـضيه تـا درب        تواني دو ريال و نيم يك جايي قرضي كني، يك نان بگيري بياوري بخوريم و من از مدرسـه                    طاقت نداريم، برو ببين مي    
. ودطور نب   ها اين   وقت وضع طلبه    آن. ي فيضيه    قرض كنم، پيدا نكردم و برگشتم مدرسه       اي كه دو ريال و نيم از او        مسجد امام رفتم، يك قيافه    

اما روزي را خدا . دانم كه وضع آقايان طالب خوب نيست      بنابراين من مي  . دادند  خواندند و به درس اهميت مي       ذلك، درسشان را مي     ولي مع 
جوري نباشد كه براي پول خودتان را كوچك كنيـد و تملـق           . وقت مقام و شخصيت و روحانيت خودتان را به پول نفروشيد            هيچ. رساند  مي

بسا   اهللا العظمي بروجردي، چون ايشان به من عالقه داشتند، چه           من خودم در زمان مرحوم آيت     . كم بسازيد و قناعت داشته باشيد     به  . بگوييد
فهماندم كه من نياز دارم و  اما به ايشان نمي. واقعاً به يك قرانش احتياج داشتم. گرفتم اي مي رفتم سه چهار هزار تومان از ايشان براي عده مي

جا بـراي ايـن كـه ممكـن      من اين. بنابراين شخصيت خودتان را حفظ كنيد. روز بهتر شد آخرش الحمدهللا روزبه. گذرانم  مي ه سختي خودم ب 
) همين كه در درس عصر هم از موال اميرالمؤمنين خوانـديم          (خوانم    را براي آقايان مي   ) ع( من اثرش كم باشد، كالم اميرالمؤمنين        است كالم 

 31ي    در نامه ) ع(حضرت اميرالمؤمنين   .  دارند راجع به اين جهت كه انسان براي پول و مقام خودش را نفروشد              كه حضرت چقدر سفارش   
و لـن  «. رسـي  وقت نمـي  يقين بدان كه به آن آرزوهاي دور و دراز كه داري هيچ» .و اعلم يقينا انك لن تبلغ اهلك «: فرمايد كه   البالغه مي   نهج

تو هم مثل   »  من كان قبلك   و انك في سبيل   «. ميرد  آخرش انسان مي  . توانيد تجاوز كنيد    وقت نمي    هم هيچ  شما از اجل خودتان   » .تعدو اجلك 
فخفـض  «.  نداشتند، تمام شد و رفتنـد      يا مقام داشتند و يا    . همه آمدند، حاال يا ثروتمند يا فقير، مردند و رفتند         . ديگران در راه ديگران هستي    

رو  در كسب كـردن ميانـه     » .و اجمل في المكتسب   «. ر مقام طلب كردن، يعني طمع زيادي نداشته باش        سطحت را پايين بياور، د    » .في الطلب 
خيلـي  » .فانه رب طلب قد جر الي حرب       «.روي خوبي برخورد داشتن، نه اين كه طمع و زياده          اجمال يعني در كسب به    . باش، حريص نباش  

طور نيست    اين» .فليس كل طالب بمرزوق   «. ثروت تهيه كردند، بعد دزد برد     . فتافراد يك چيزهايي را طلب كردند، بعد مالشان هم از بين ر           
خـوبي برخـورد    هايي كه عادالنه و بـه  آن طور نيست  و اين» .و ال كل مجمل بمحروم  «. كه هر كس خيلي طلب كند و بدود، روزي داده شود          

و اكرم نفسك عن كل ذنبه و ان سـاقتك الـي            «: اين قسمت است   محل شاهد . رساند  خدا از يك راه ديگر برايش مي      . كنند، محروم باشند    مي
دار،  تملق بگويي نسبت به اين آقا يـا نـسبت بـه آن پـول              . هاي زشت  تر بدان از اخالق زشت و خصلت        تو نفس خودت را بزرگ    » .الرغائب
اين شخصيت روحـاني    . است) ع(بيت    لي شما مشحون به قرآن و روايات اه        سينه. شما روحاني هستيد  . شما اهل علميد  . جا  هاي بي  تواضع

. اي كنـي، امـا خـودت را از دسـت داده     پول و مقام نفروش، ولو اگر بفروشي پول يا مقـام پيـدا مـي           و ديني، شخصيت انساني خودت را به        
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وشـي  فر اين كه تو شخـصيت خـودت را مـي   » .فانك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا«. اي شخصيت و ارزش خودت را از دست داده   
 كـن   شما دويست هزار تومان ارزش داريد؟ فـرض       . فرض كن صد هزار تومان يا دويست هزار تومان به شما دادند           . آيد  عوضي گيرت نمي  

شما علما » .آدم لقد كرمنا بني«. تواني باشي انسان كامل مي. ارزش شما همين مقام است؟ شما يك انساني. يك مقام مختصر هم به شما دادند
بايد شخصيت روحاني خودتان را حفظ كنيد، شخصيت انساني خودتان را حفـظ كنيـد، تبليـغ       . هستيد، جانشين پيامبران هستيد   وارث انبياء   

و مـا خيـر     «. ي ديگران قرار مـده      خدا تو را آزاد خلق كرده، خود را بنده        » .وال تكن عبد غيرك و قد جعلك اهللا حراً        «. بكنيد، زحمت بكشيد  
و يـسر   «. خيري كه از راه شر به دسـت بيايـد، شـر اسـت             . چه خوبي است در اين خوبي كه از راه شر به دست بيايد            » .خير الينال االّ البشر   

بپرهيز » .و اياك ان توجف يك مطايا الطمع«: فرمايد بعد مي. چه خوبي است در اين آساني كه از راه سختي به دست بيايد         » .الينال الال بعسر  
. تشبيه كرده كه طمع مثل يك شتر است كه انـسان سـوارش بـشود و بتازانـد و انـسان را پـرت كنـد                         .  طمع از اين كه بتازاند تو را شترهاي      

اگـر  » .و ان استطعت ان اليبكون بينـك و بـين اهللا ذو نعمـه فالفعـل               «. كند  شما را در آبشخورهاي هالكت وارد مي      » .فتوردك مناهل الهلكه  «
دار هم بخواهد به شما كمك كند، بايـد   اگر آن آقا و آن پول. تي واسطه نباشد، انجام بده    بتواني يك كار بكني بين تو و بين خدا صاحب نعم          

كني و نصيبت  تو باألخره سهم خود را درك مي » .فانك مدرك قسمك و آخذ سهمك     «: خوب شما از اول به خدا بگو      . خدا به دلش بياندازد   
كمي كه از طرف خدا برسد، بهتر از زيادي است كه از ديگـران بـه                » .ير من خلقه  و ان اليسير من اهللا سبحانه اعظم و اكرم من الكث          «. رسد  مي

ما قصدمان اين است كه درس بخوانيم تا هم خودمان بـا احكـام اسـالم و اخـالق         . هرچند همه از خداست   » .و إن كان كل منه    «. شما برسد 
چه در صد نفر اهل علم، يك نفر هـم كـار              اگر چنان .  انجام بدهيم  ي امر به معروف و نهي از منكر و ارشاد را            اسالم آشنا باشيم و هم وظيفه     

امـا اگـر   . گويند اين قصاب دزد اسـت  اگر يك قصاب دزد باشد، مردم مي    . همه قضاوتشان بد خواهد بود    سبك انجام بدهد، مردم نسبت به       
ام آقايان روحانيين كه متلبس  من بارها عرض كرده. ي آخوندها بد خواهد بود يك آخوند كار بدي انجام داد، مردم قضاوتشان نسبت به همه   

اند، متوج به تاج مالئكه شدند، بسا از خيلي مباحات هم بايد اجتناب كنند، براي حفظ آبروي روحانيت و ديـن كـه                        به لباس روحانيت شده   
ايـم مـردم    ايـم كـه سـبب شـده     ا گناه كردهوقت م آن. پرسند اگر بدبين شدند، ديگر مسائلشان را نمي. مردم به روحانيت و دين بدبين نباشند     

چـه از    چناندر ضمن، اگر. شاءاهللا براي ارشاد بروند، قصدشان را خدا بكنند، ان.  بنابراين تبليغ بروند آقايان.اعتمادشان به اهل علم كم بشود 
شود، عمـر هـم دسـت     سه ماهي فاصله ميبراي اين كه دو   . خواهم  احترامي نسبت به آقايان شده، معذرت مي        ي من سوء ادبي و يا بي        ناحيه

خداونـد شـر   . ي شما عنايـت كنـد   شاءاهللا خير دنيا و آخرت به همه خداوند ان. بيني ما ديگر خدمت آقايان نرسيديم      خداست، يك وقت مي   
الـسالم علـيكم و     و. ي ما را هم ختم به خيـر نمايـد            را از سر كشورهاي اسالمي برطرف بكند و عاقبت همه          ها  كفار و اجانب و صهيونيست    

  .رحمةاهللا و بركاته

اهللا سيستاني در نجف اشرف و شكسته شدن حريم مرجعيت، مورخه  له در آغاز درس خارج فقه در ارتباط با حمله به بيت آيت  ـ بيانات معظم215ي  پيوست شماره
14/9/1375  

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اهللا   اند كه در نجـف اشـرف نيروهـاي مـسلح بـه بيـت آيـت                 ها آمده است و بعضي از راديوهاي خارجي هم گفته           در بعضي از روزنامه   
چون .  نبودندتفاوت افتاد، مردم بي گونه مسائل اتفاق مي در سابق، هر وقت اين. اند جا كشته شده اند و بعضي افراد در آن سيستاني حمله كرده

 مرجعيت شيعه بوده است و      چه شيعه را در اعصار مختلف حفظ كرده است، همان           آن. الل شيعه است  مرجعيت شيعه، پايگاه عظمت و استق     
وقت مردم نسبت به اين حوادث كه بيت يك مرجعي مـورد حملـه    هيچ. اند مردم هميشه نسبت به مراجع ايمان داشته و حامي و مدافع بوده           

تفـاوتي هـم از ايـن         مقداري اين بـي   البته بسا يك    . اند داده  العمل نشان مي     آن عكس  اند و علما و مردم، نسبت به       تفاوت نبوده   واقع بشود، بي  
افتـد و حـريم بيـوت علمـا را شكـستند و               است كه متأسفانه در خود جمهوري اسالمي هم نظير اين مسائل اتفاق افتاده است و اتفـاق مـي                  
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در وزارت  . كنند  ي مرجعيت و مراجع اظهار نظر مي        چهار تا بچه در مسأله    . اند متأسفانه مرجعيت را تنزل داده و آن را مبتذل كرده         . شكنند  مي
نـشينند راجـع بـه مراجـع          سواد مي   ي اطالعاتي بي    ، و چهار تا بچه    »معاونت مراجع و حوزه   «اند به عنوان     اطالعات يك معاونت تشكيل داده    

جا بگويند كه فالن      هندوستان، آن » كرگل«فرستند در      تا بچه را مي    دهند و چهار     مي گيرند، و كارهايي را انجام      كنند، تصميم مي    اظهار نظر مي  
انگلستان را با آن عظمـت، در زمـان قـدرتش، فتـواي ميـرزاي               . گانه گونه كارهاي بچه    ، چون فالن كار را انجام داده و اين        استمرجع مرتد   

اين . ند حريم مرجعيت را بشكنند، به دست خود ما شكستند         خواست  دانستند، مي   ها مي   آن  عظمت ميرزاي شيرازي را     . شيرازي به زانو درآورد   
آيا اين حيف نيست كه به خاطر بعضي اغراض سياسي، قدرت مرجعيت شكسته شود؟ آيـا                . باال متوجه بشوند  هست تا يك زمان مسؤولين      

جعيت و روحانيت را كوچك     قدر مر   ي روحانيت و مرجعيت درست است؟ آيا اين درست است كه اين             قاطي كردن مسائل سياسي با مسأله     
تفاوتي گنـاه     باألخره در اين سنخ مسائل بي     . اي را بيايند به عنوان مرجع معرفي كنند و بعد هم بگويند اين كه چيزي نيست                هر بچه كنيم كه   

طرف هم   آناست كه جرأت بكنند در نجف اشرف نسبت به يك عالمي كه در جهان تشيع مطرح است و محترم است، يورش بياورند و از                         
  .چهار تا بچه در كرگل هندوستان بروند باالي منبر و بگويند از آقاي سيستاني يا آن آقاي ديگر نبايد تقليد كرد و مثالً از كي بايد تقليد كرد

. انقالبنـد مند به روحانيت و امـام و          اند و هم عالقه    ي مردم شيعه    جا همه   در اين . اند كه يك فكري بكنيد     مردم كرگل از ما استمداد كرده     
  ها دستور بدهند كه از كي نبايد تقليد كرد و از كي بايد تقليد كرد؟ آن اما اين يعني چه كه به 

خواهند مسؤولين توجه نداشته باشند كـه چهـار    كنيد؟ تا كي مي ي تقليد و مرجعيت مخلوط مي خودتان را با مسأله   چرا اهداف سياسي    
هايي كه با شـيعه و        آن  به حق محمد و آل محمد، به همه تنبه بدهد و            شاءاهللا    اناند؟ خداوند    هي اطالعاتي عظمت روحانيت را شكست       تا بچه 

  .شاءاهللا موفق باشيد ان. كنند، خداوند شرشان را به خودشان برگرداند با بزرگان شيعه و با اصل تشيع مخالفت مي

 ـ 21/8/76ورد وجوب امر به معروف و نهي از منكر و استحباب اعتكاف، مورخه  در پايان درس خارج فقه، در مله  ـ بيانات معظم216ي  پيوست شماره
  1418المرجب  رجب

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  گيريم، سحري هم نخوريم؟ گفت روزه كه نمي كسي مي. طور كه اطالع داريد، ايام البيض در پيش است همان

 بـه  سـابقاً . اعتنـايي نـشده باشـد    معتكفين درس را تعطيل كنيم كه به اعتكاف بـي حاال ما خودمان توفيق اعتكاف نداريم، اقالً به احترام     
من و مرحوم شهيد مطهري و چند نفـر ديگـر نـزد مرحـوم امـام                 . ام يك وقت من داستانش را نقل كرده      . شد  اعتكاف خيلي اهميت داده مي    

ي دارالشفا بـا      البيض بود، ما در مدرسه      رجب، كه ايام   15وز  ايشان اين را نقل كرد كه يك ر       . سره در منزل ايشان درسي داشتيم      خميني قدس 
هـا    عصر وقتي كه سماورمان را روشن كرديم در ايوان كه چاي بخـوريم، ديـديم تمـام طلبـه                  .  بوديم  حجره  اهللا گلپايگاني هم   آقاي آقا ريحان  
خواهند چاي بخورند، بـا ايـن    اند و مي  كردهسماور روشن ها    تعجب كرده بودند كه اين    . كنند  كشند و به ما نگاه مي       ها سر مي   دارند از حجره  

جور عمـل مـا       اين. اي در ماه رمضان روزه بخورد، چقدر زننده است          مثل اين كه طلبه   ... ها  داوود و اين   البيض است و روزه و عمل ام       كه ايام 
هـايي كـه      عليـه فرمودنـد كـه اتفاقـاً آن آدم           حمةاهللابعد مرحوم آقاي مطهري ر    . دادند  ها و ما را به همديگر نشان مي         مستهجن بود پيش طلبه   

  .ولي امثال شما باألخره مانديد. مقدس بودند، نوعاً از آخوندي رفتند و منكر خيلي چيزها شدند جور خشك آن

فقـط اعمـال    طور هم نباشـد كـه         ولي بايد اين  . المقدور انجام دهند    توانند حتّي   اين اعمال مستحب خوب است كساني كه مي       البته واقعاً   
ايـن  . هـا دارنـد      وظـايف بـاالتري هـم انـسان        .جور اعمال ظاهري را انجام بدهيم، اما واقعيات و حقايق زير پا گذاشته شود               مستحب و اين  

ها  ينگويم ا ناكرده، نمي ها، خداي گيرند، ذكر و دعا و زيارت عاشورا، نماز شب و اين هايي كه نوعاً به ظواهر خودشان را خيلي ملتزم مي       آدم
ي امر به معروف و نهي از منكر يكـي از وظـايف مهـم                 مثالً فرض بگيريد مسأله   . اما يك وظايف مهمتري هم هست     . خوب است . بد است 

. امر به معروف هم فقط امر به معروف جزئي نيـست . اصالً فرائض ديگر وابسته به امر به معروف است » .و بها تقام الفرائض   «. اسالمي است 
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ي قـدرت    و نهي از منكر به طوري كه هر منكري در جامعه يا در حوزه، هر جا هست، اين منكر مورد توجه باشد و به اندازه    امر به معروف  
گـويم و     بگويـد مـن ذكـرم را مـي        . جا خفقان بگيرد و هيچ نگويد        همه نه اين كه انسان   . انسان از اسالم، از دين، از حق، از مظلوم دفاع كند          

ن واقعاً جاي تأسف است كه چيزهاي مهم، مثالً اساس اسالم، در خطر باشد يا مثالً حقوقي پايمال شود و به يك عده             اي. خوانم  دعايم را مي  
چيـز    يكي از چيزهايي كه واقعاً در اين زمان ما مظلـوم واقـع شـد، از همـه                 .  علم دفاع كند   انسان بايد از حق، از دين، از      . ظلم و تعدي شود   

ي   قدرتي بود كه انگلستان و همه     . عه بود يمرجعيت شيعه يك پايگاه مهم ش     .  گرفت، اصل مرجعيت شيعه است     تر، و مورد هجمه قرار     مظلوم
گانه كرديم و چهار تا بچه هم در اين مسائل           بچه.  ما مرجعيت شيعه را روي اغراضي سياسي مبتذل كرديم         .كردند  دشمنان رويش حساب مي   

نـه ايـن كـه      .  بايد از حق دفاع كنند، از مرجعيت شيعه دفاع كنند، از علم و دانش دفـاع كننـد                  ي افراد   علما و همه  . كنند  هميشه اظهارنظر مي  
هم سياست گفتيم، اين بود كه سياست جزء دين است و واقعاً         هايي كه ما از اول مي      يكي از حرف  . چيز را پايمال كنيم و زير پا بگذاريم         همه

كسي كه دين را از سياسـت جـدا بدانـد،    : سره، در احكام نماز جمعه در تحريرالوسيله   به فرمايش مرحوم امام خميني قدس     . جزء دين است  
اما نه اين كه احكام دين را فداي سياست خودمان بكنيم كه خودمان يك سياستي               . درست هم همين است   . »لم يعرف االسالم و ال السياسه     «

. هاي غلط خودمان بكنيم و همه ساكت بمانند  را، همه را فداي سياست      يههاي علم   ايم، عوضي بياييم دين و علم و دانش و حوزه          تنظيم كرده 
گونـه مـسائل      كند كه بزرگان در اين       گناهان بزرگ را نمي    ها و اين اعمال مستحبه، جبران اين       داوود و اين روزه    عمل ام . اين خيلي گناه است   

. هـا دفـاع كنـيم       ر شرايطي از اسالم و از علم و دانـش و حـق و حـوزه               ي ما توفيق بدهد كه در ه        شاءاهللا به همه    خداوند ان . مانند  ساكت مي 
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

   به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در مخالفت با استقراض خارجيله ي معظم  ـ نامه217ي  پيوست شماره
  8/10/68مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

حضرات آقايان نمايندگان محترم مجلس     . افاضاته  المي، جناب حجةاالسالم آقاي كروبي دامت     توسط رياست محترم مجلس شوراي اس     
ي سـكوت   توفيقاتهم، پس از سالم و تحيت، با اين كه با داشتن مطالب گفتني زياد در شرايط فعلي تـصميم بـر ادامـه                    شوراي اسالمي دامت  

ب و نظام و كشور مربوط است، نزد خدا و وجدان و ملت عزيز ما گناهي اي كه به سرنوشت انقال داشتم، ولي چون سكوت در مسائل مهمه
  .ي استقراض خارجي كه در اين روزها مطرح است، تذكر دهم است نابخشودني، ناچار شدم نكاتي را راجع به مسأله

كم و الدين فانه هم بالليـل و ذل         ايا«): ع(و قال علي    » .اياكم و الدين فانه شين الدين     ): ص(اهللا    قال رسول «،  )77، ص 13ج (في الوسائل 
  ».بالنهار

ها صدها هزار شهيد و معلول و         آن  هاي اصولي انقالب كه تاكنون در راه          موضوع استقراض خارجي از طرفي با حيثيت جهاني و ارزش         
ثـراه مطـرح      امام طاب  ي مسائل مهمي بود كه در آخرين زيارتم از حضرت           ايم، مخالف است و از طرف ديگر، از جمله         مجروح و اسير داده   

هـاي اسـتعمارگر    دانيد كـه دولـت   شما مي. بار آن جلب نمايم لذا الزم دانستم توجه نمايندگان محترم ملت را به عواقب منفي و ذلت . نمودم
نگـي و   هاي خارجي به وابستگي اقتصادي مـا و بـه دنبـال آن، وابـستگي فره                گذاري ها و سرمايه   غرب و شرق، كه معموالً كليد قرض دادن       

هاي محروم و مستضعفي است كه چشم اميد به انقالب اسالمي مـا               سوم و نزد ملت     آبرو كردن انقالب و نظام اسالمي در جهان         سياسي و بي  
  .اند دوخته

 گيرند، ولي مـا نبايـد بـا         ي دوستي و خيرخواهي به خود مي       گذاري خارجي، ظاهراً قيافه    ي استقراض و يا سرمايه      آنان هرچند در مسأله   
ي معنوي و حيثيت جهاني انقالب ما را گرفتند، در حقيقت تير خالصي را بـه انقـالب    اگر جاذبه. باوري برخورد نماييم  لوحي و خوش   ساده

مراتـب مفيـدتر از اسـتقراض و          االحتيـاج، بـه    براي بازسازي كشور، خريد تكنولـوژي و مغزهـاي متخـصص لـدي            . اند هاي آن زده    و ارزش 



  599  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

سوم كدام كشور را سراغ داريد كه گرفتار استقراض شـده باشـد و توانـسته باشـد اسـتقالل       شما در جهان . رجي است هاي خا  گذاري سرمايه
تي كشور است و آنان هرچه      آسياسي و فرهنگي خود را حفظ كند و يا از زير بار قرض نجات يابد؟ استقراض خارجي، وابسته كردن نسل                     

اينجانب در آخرين ديـدارم بـا رهبـر فقيـد     . اند ها بوده كنندگان اين قبيل طرح كنند كه تصويب    مي لعن و نفرين داشته باشند، نثار نمايندگاني      
بار استقراض خارجي اشاره كردم و گفتم معنـي اسـتقراض خـارجي،              اي از عوارض اسارت    الشريف، به پاره   سره انقالب، حضرت امام قدس   

.  ملت مسلمان و مقاوم ايران، حاضر است گرسنگي بخورد و زير بار ذلت نـرود ها و شعارهاي ده ساله است و    ي ارزش   زير پا گذاشتن همه   
آقاي موسوي هم با استقراض مخالف است، و دو روز بعد از بيت ايشان به مـن پيغـام داده شـد كـه حـضرت امـام                      : حضرت امام فرمودند  

  .فرمودند حق با فالني است و بگوييد آقايان زير بار استقراض نروند

ها تجديدنظر كنند و از بعضي كارهاي تكراري و شعاري بكاهند و بـه ملـت و           شوند در بعضي از برنامه      لين محترم ناچار مي   البته مسؤو 
  .تري بدهند هاي داخلي، بها و امنيت و فرصت فعاليت بيش سرمايه

ا و خلوص نيت در كارها عنايـت        ي ما توفيق خدمت به اسالم و انقالب و كشور و صبر و بردباري در بالها و كمبوده                   خداوند به همه  
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. فرمايد

   ـ حسينعلي منتظري 8/10/1368

  11/10/1368ي استقراض خارجي، مورخه  له در ارتباط با مسأله  ـ متن بيانات معظم218ي  پيوست شماره

  .السالم عليكم جميعاً و رحمة اهللا و بركاته

  لرجيماعوذ باهللا من الشيطان ا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

  كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

 اسـتقامت   ها بوده است و     قدم در جبهه   قدم در انقالب و پيش     آباد، كه پيش    اوالً به شما برادران و خواهران كه از شهرستان انقالبي نجف          
بـي عـالم،    انـد، شـهادت بـي     است و از ساير برادران و خواهراني كه از جاهاي ديگر تشريف آورده           ي مراحل حفظ كرده     خودش را در همه   

رسيده، وفات حضرت زهرا كه بايد تعبيـر        ) ع(امروز بر حسب روايتي كه از امام ششم، امام صادق           . گويم  را تسليت مي  ) س(حضرت زهرا   
در روز وفـات حـضرت      » .و كان ذلك لثالث خلون من جمـادي االخـري         «: استاين  ) ع(تعبير روايت امام صادق     . باشد  به شهادت كرد مي   

امـا آن كـه سـند خـوب دارد و تـصريح هـم شـده اسـت، همـين امـروز اسـت كـه سـوم                             . اند چند روز را گفته   . اختالف است ) س(زهرا  
 و حضرت زهرا و     اپيرو دستورات پدر زهر   شاءاهللا به من و شما برادران و خواهران توفيق بدهد كه هميشه               خداوند ان . االخري است  جمادي

ها كه    ي اين   خدايا، همه . شاءاهللا، و در قيامت خداوند دست ما را از دامان اين بزرگواران كوتاه نفرمايد               شوهر زهرا و فرزندان زهرا باشيم، ان      
ر و اجانـب را از سـر كـشورهاي    ، شـر كفـا  )س(دهيم به حق حضرت زهـرا   تو را قسم مي. اند، عاشقان حضرت زهرا هستند  جا نشسته   اين

بيـت بـاز بفرمـا        ي دوسـتداران اهـل      ي معظمه را با نابودي صدام و آل سعود، بر همه           و راه كربال و مكه    ) آمين حضار (اسالمي برطرف فرما    
  ).آمين حضار(

ن خطبـه، خيلـي طـوالني       اند و آ   ي اول ايراد فرموده     ي مفصلي دارند كه در مسجد مدينه و در حضور خليفه           خطبه،  )س(حضرت زهرا   
رسـد بـه      دارند، تا مي  ... ي دين، از جمله نماز و روزه و        حضرت در ضمن خطبه، فرمايشاتي راجع به نماز و اركان دين و فروع مهمه             . است

. اسـت  خيلي مفـصل  خطبه» .فجعل اهللا االيمان تطهيراً لكم من الشرك«: اين است) س( عبارت حضرت زهرا .امر به معروف و نهي از منكر   
خدا نماز را قـرار داده بـراي ايـن كـه     » .و الصلوة تنزيها لكم عن الكبر«. ي پاكي شما از شرك قرار داده است خدا ايمان را وسيله  : فرمايد  مي
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حتّـي  . افتد، اين معنايش اين است كـه مـن كـسي نيـستم              وقتي كه انسان در مقابل خدا به خاك مي        . فروشي شما را منزه كند از كبر و بزرگ       
وقـت حـضرت      آن. ي بندگان خدا در مقابل خدا بايد خاضع باشـند           همه. ائمه هم به خاك بيافتند    . هم بايد به خاك بيافتد    ) ص(يغمبر اكرم   پ

خداوند امر به معروف و نهي از منكـر را واجـب            » .واالمر بالمعروف و النهي عن المنكر مصلحه للعامه       «: فرمايند  دهند تا اين كه مي      ادامه مي 
معنايش اين است كه دين اسالم فقط يك وظايف شخصي نيست كه انسان يـك نمـازي را بـراي                    . راي چي؟ براي مصلحت اجتماع    ب. كرده

 طور كه وظايف فردي تشريع كرده، وظـايف اجتمـاعي هـم تـشريع               دين مقدس اسالم همين   . خدا بخواند، ديگر كار به جامعه نداشته باشد       
 چـرا؟ . ها بهترين امت هستيد كـه در روي زمـين آمديـد             شما مسلمان » .نتم خير امه اخرجت للناس    ك«: فرمايد  قرآن كريم هم مي   . كرده است 

ي شما    ي اجتماعي مهم هم به عهده       قدر درك داريد كه عالوه بر وظايف شخصي، خدا يك وظيفه            قدر رشد داريد، اين     براي اين كه شما اين    
هـا،   خواهـد باشـد، حتّـي خـانم         يا كالهي، كشاورز باشد يا كاسب، هـر كـس مـي           هر يك از ما، مرد باشد يا زن، معمم باشد           . گذاشته است 

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن            «: ي توبه دارد    ها را هم خدا اسم برده، در سوره        خصوص خانم   به
ي  ي واليتـي دارنـد، يـك نحـوه        يك نحـوه  . تند نسبت به يكديگر   ها ولي هس    ي مردهاي مؤمن، اين     هاي مؤمنه، همه    ي زن   يعني همه » .المنكر

. ايست كه فقط مال آخوند نيـست       پس اين يك وظيفه   . تسلطي دارند، منتها مقدار تسلطشان اين است كه امر به معروف و نهي از منكر كنند               
ي  هر فـردي مـصالح جامعـه را بـه انـدازه           . يردي قدرتش بايد بگ    در جامعه، هر فردي جلوي انحرافات را به اندازه        . ي جامعه است    مال همه 

ببينيـد  . ي منفـي بكنـد    حتّي اگر يك وقت نتوانست، بايد مبارزه       .تواند، به نحو اثبات، جلوي مفاسد را بگيرد         تا مي . قدرتش بايد گوشزد كند   
 اين است كه ياد بگيـريم و بـراي مـا            داريم، اصالً اين برپا داشتن مجالس براي        برايش مجلس برپا مي   همه    كه ما اين  ) س(اين حضرت زهرا    

) ع(گوينـد و از اميرالمـؤمنين    خوانند و مصالح اسالم را مي ي غرايي مي آورند در مسجد مدينه، خطبه حضرت زهرا تشريف مي   . درس باشد 
در مقـاطع مختلـف بـه عنـوان     همه پيغمبر در غدير خـم و     اند و اين اميرالمؤمنين كه اين      كنند به مردم نسبت به كاري كه انجام داده          دفاع مي 
كنـد از     تـوي مـسجد دفـاع مـي       ) س(ي سياست كنار زدند، حـضرت زهـرا           ي خودش معين كرده بود، حاال اميرالمؤمنين را از صحنه           خليفه

 الدين لعق علـي  الناس عبيد الدنيا و  «طور كه بايد ترتيب اثر داده بشود، نشد، از باب اين كه               ها آن   بعداً وقتي كه ديد به صحبت     . اميرالمؤمنين
» . الدنيا، االّ من عـصم اهللا      و انما الناس مع الملوك و     «: فرمايند  البالغه مي   در نهج ) ع(، مردم نوعاً طالب دنيا هستند، موال اميرالمؤمنين         »السنتهم

ي مثبـت وارد شـد و        خوب، حضرت زهرا از راه مبـارزه      . مردم همه با پادشاهان و با قدرتمندان دنيا هستند، مگر كسي كه خدا حفظش كند              
 ميليـارد مـسلمان دنيـا بپرسـيد كـه          اآلن از يـك   . ي منفي كه اثرش تا روز قيامت باقي است         چه مبارزه . ي منفي  خطبه را خواند و بعد مبارزه     

ي  طمـه مگر پيغمبـر در مباهلـه فا      . ي تطهير در شأنش نازل نشده؟ چرا        مگر آيه . گويند چرا   خوب، مگر حضرت زهرا دختر پيغمبر نبود؟ مي       
ي تن من است؟ چرا، خوب پس قبر حضرت زهرا كجاست؟ اگـر               پاره ؟ فاطمه »فاطمه بعضة مني  «ود  ممگر پيغمبر نفر  . زهرا را نياورد؟ چرا   

شود نوشته بوده، حضرت يا خودش خط داشـته يـا             اي زير سر حضرت زهراست، معلوم مي       مردم از حضرت زهرا تشييع كرده بودند، رقعه       
اند در تـشييع   خواهم آناني كه به من ظلم كرده     نمي. ا شب غسل بده، مرا شب كفن كن و شب دفن كن، تشييع جنازه نكن              اند، مر  گفته نوشته 

اآلن به يك ميليارد مسلمان بگو خوب شما قبول داريد كـه حـضرت زهـرا    . ي منفي خوب، اين مبارزه. من، در مراسم دفن من حاضر شوند      
شود ناراحت بوده  جع به او شده، كو قبرش؟ چرا شب دفن شد؟ چرا گفت شب دفنم كنيد؟ معلوم مي    همه سفارش را    دختر پيغمبر بوده، اين   

ي چيزهـا را جـواب دهنـد، ايـن را جـواب               اگر همه . اند هايي كه به جاي پيغمبر اكرم نشسته        آن  شود ناراضي بوده از       معلوم مي . از حكومت 
چطور قبر حـضرت زهـرا نـامعلوم اسـت؟ چطـور مجهـول اسـت؟ ايـن را                   .  دارد هر كس از صحابه، از اصحاب، قبر معيني       . ندارند بدهند 

 پيغمبـر اكـرم     هايي كه به دروغ خودشان را جانـشين         يعني يك كاري كرد كه تا روز قيامت بفهمند كه از رفتار اين            . ي منفي  گويند مبارزه   مي
امر به معروف و نهي از منكر يك وقت به نحو مثبت است،         . همين نهي از منكر است    . ها ناراضي است    كردند، از دست اين     قلمداد مي ) ص(

اين بـراي   » .و االمر بالمعروف و النهي عن المنكر مصلحه للعامه        «: فرمايند  وقت مي   در آن ) س(حضرت زهرا   . ي منفي است   يك وقت مبارزه  
منحـصر بـه آخونـد و زيـد و          . بگيرنـد ي افراد بايد مصالح جامعه را در نظر           يعني همه . مصلحت عمومي است، براي مصلحت جامعه است      

ها همه مـسائل   مسائل سياسي اسالم، مسائل اقتصادي اسالم، اين  . مسائل اسالم فقط نماز و روزه نيست      . عمرو، سياسي و غير سياسي نيست     
  .اگر منكري باشد، بايد جلويش را بگيرند. ي مسائل اسالم، افراد حق اظهار نظر دارند اسالم است و لذا در همه
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چـه مـسائلي را ديـدم، تـذكر           ام است اگر چنان     من طلبه از باب اين كه يكي از افراد مسلمان جامعه هستم، وظيفه             ال روي اين اصل،   حا
گـويم، مـن      همه سوابقي كه من در انقالب داشتم و تا حاال اين را نگفـتم، ولـي حـاال مـي                     دانيد كه با اين     شما برادران و خواهران مي    . بدهم
با اين كه تعريف    . شخص انقالب من بودم    سره بودند و دوم    اول شخص انقالب حضرت امام قدس     ). تكبير حضار (بودم  شخص انقالب    دوم

بعـضي از كـساني كـه اآلن        ) ي حـضار   گريه(طور فرزند شهيد من       از خود درست نيست، آن وقتي كه من در انقالب فعاليت داشتم و همين             
شـود بـا شـاه مبـارزه      مگر مـي . كنيد عليه شاه ايد كه اعالميه چاپ مي گفتند شما ديوانه   مي. ندكرد  هاي حساسي دارند، ما را مسخره مي       پست

اجرم . براي خدا كردم  . كس هم منت ندارم     بر هيچ . هايش را خورديم   هايش را رفتيم، كتك     زندان. دار انقالب بوديم   وقت ما پرچم    كرد؟ در آن  
  .گذاران انقالب بودم، اگر اشتباهي ديدم بايد تذكر بدهم  پايهچون نسبت به انقالب از. خواهم را هم از خدا مي

دار  ها اكاذيبي عليه من پخش كردند، تـوهين كردنـد، دروغ شـاخ    ي جزوه ها، به وسيله در مجلس، در دانشگاهها،   ديديد شما در روزنامه   
خارجي و منافقين نتواننـد سوءاسـتفاده كننـد،         و من به خاطر حفظ وحدت و حفظ اصل انقالب و اين كه دشمنان               ) ي حضار  گريه(نوشتند  

هـا    اكاذيبي كه به صورت جزوه پخش كردنـد، در روزنامـه          ). ي حضار  گريه(سكوت كردم و به سكوت خودم ادامه دادم فقط به خاطر خدا             
اند و من تا حال      ت كتاب نوشته  ها جواب مستدل به صور      آن  چند نفر من سراغ دارم بر       . اند ها جواب داده    آن  البته كساني هم به     . چاپ گردند 

البتـه مـن خـودم    . جواب داده شـده اسـت  . خيال نكنند جواب نداشته. ام، به خاطر حفظ وحدت و حفظ انقالب از پخشش جلوگيري كرده 
  .اند ولي كساني نوشته. فرصت ندارم

. سـكوت كـردم   . دفاع از خودم تا حاال هيچ نگفـتم       اي اتفاق افتاده، پس من به عنوان          كنم، براي اين كه مسأله      اما امروز كه من عنوان مي     
 بهمـن،  22شما يادتان هست سـال قبـل، در   . خواستند گفتند   هرچه مي .  داشتند  ها روزنامه   آن  . اشتمدمن امكانات ن  . امكانات را از من گرفتند    

چطور . ي ملت است    و سه نفر باشد، مال همه     ها، كي گفته است كه در اختيار د         من در همين حسينيه گفتم راديو و تلويزيون ايران و روزنامه          
ها و گفتنـد       پدرم دادم به روزنامه    ت حتّي تسليت براي وفا      نوشت، حتّي عليه شخص من، و من طلبه         هر كس هر چه خواست توي روزنامه      

اي اتفـاق     اما مسأله . ردمعرض كردم من براي دفاع از خودم تا حاال سكوت ك          . ها شده   اين چرا؟ خوب، اين   ). ي حضار  گريه(كنيم    چاپ نمي 
خواسـت    ميليـون دالر مـي    200افتاده و آن مسأله اين كه شما برادران يادتان هست كه يك وقت در زمان شاه خائن، شاه منفـور از آمريكـا                        

. وقت اوج گرفت   شود بگويي انقالب ما از آن       ي كاپيتوالسيون آمد و مرحوم حضرت امام مبارزه كردند، قيام كردند، و مي              قرض بكند، مسأله  
فرمودنـد  . به خاطر اين مسأله، حـضرت امـام مبـارزه كردنـد           .  ميليون دالر از آمريكا قرض كند      200خواست    ي كاپيتوالسيون، شاه مي     مسأله

بعد از آن،   .  عجيب را ايشان كردند     قرض كردن از كشور خارجي، آن هم نزولش را بدهي، اين فروختن اسالم و كشور است و آن سخنراني                  
وقـت    آن. ها هـم همـه نوشـتند        گذاري كنند و روزنامه    خواستند در ايران سرمايه     داران آمريكايي مي     نفر از سرمايه   35ز در زمان شاه خائن،      با

شد كاري كرد، يك اعالميه عليـه   از بس اختناق بود و نمي. يا تركيه بودند يا نجف، حاال تاريخش من يادم نيست. حضرت امام ايران نبودند   
شـاءاهللا   اهللا رباني كه تصادف كرد و از دنيا رفت، خداونـد ان     من و مرحوم آيت   . ها در منزل من در خاكفرج تهيه شد        گذاري آمريكايي   سرمايه

ي   امضا به اسـم حـوزه       جا منعكس نشده و بي      تا حاال هيچ  . ي دو تايي تنظيم كرديم     نشستيم يك اعالميه  ) آمين حضار (درجاتش را عالي كند     
ي   اهللا سعيدي از تهران آمد قم، خانه        مرحوم آيت . كپي كردم و پخش كرديم     به يك زحمتي آن را پلي     . شد امضا كرد    نمي. رديمعلميه منتشر ك  
گفتم آقاي سعيدي، مـن آدم  . بياييد امضا كنيد. امضاست ي خوبي بود، اما حيف كه بي    ي شما خيلي اعالميه     گفت اين اعالميه  . ما در خاكفرج  
شما برو نه نفر ديگر، امثال آقاي مشكيني و ديگران، اسم بردم، برو نه نفر ديگر                . من تنهايي امضا بكنم، اثرش كم است      ولي  . ترسويي نيستم 

وقـت مرحـوم حـضرت امـام در      عرض كـردم آن . كنيم كنيم پخش مي  را پيدا كن حاضر بشوند امضا كنند، من هم يكي، ما ده تايي امضا مي              
يك وقت هم شنيدم مرحوم آقاي سعيدي خودش برداشته يـك چيـزي          . ي ما رفت دنبال اين كار       از خانه مرحوم آقاي سعيدي    . ايران نبودند 

 يعني شهادت . بازداشتش كردند، در زندان هم شهيدش كردند      . ها فرستاده   ها و براي شخصيت     گذاري آمريكايي   نوشته است به عنوان سرمايه    
كس شـايد   اين را هيچ. گذاري كنند توي ايران   خواستند سرمايه   ها مي   بود كه خارجي   ها  گذاري آمريكايي   اهللا سعيدي روي سرمايه     مرحوم آيت 

  .اين حوادثي بوده است كه شما جلوتر خبر نداشتيد. به اين خصوصيت اطالع ندارد و من براي شما اآلن عرض كردم
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برويـد  . قانون اساسي چاپ شـده    .  معاون بود  اهللا بهشتي هم به عنوان      دانيد من رئيس خبرگان قانون اساسي بودم و مرحوم آيت           شما مي 
ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات               دادن امتياز تشكيل شركت   : گويد   قانون اساسي مي   81اصل  . ببينيد

هـا حـق      ركت و تجـارت و ايـن      امتياز ش .  به خارجيان، حتّي امتياز خدمات هم بدهد       ندارديعني ايران حق    . به خارجيان، مطلقاً ممنوع است    
ي   روزها در مورد برنامـه همينهاي  ايد واقفيد، در روزنامه  خوانده   كساني كه روزنامه   حاال اخيراً .  قانون اساسي  81اين هم اصل    . ندارد بدهد 

انـد   ي كشور، آمده   ي پنج ساله    هبه عنوان برنام  . ي كشور  البته برنامه بايد باشد براي بودجه     . پنج ساله بوده است، كسي با برنامه مخالف نيست        
بينـد تـوي خـود        ها هر كس خوانـده، مـي        اند و از روزنامه    هايي از آن را توي مجلس تصويب كرده        اند و قسمت   يك چيزهايي را قطار كرده    
ايطي دانـم، در چـه شـر        هايش را به يك آراي خيلي كمي، حـاال مـن نمـي             شايد اين قسمت  . اختالف درش بوده  . مجلس جنجال بوده است   

ي مجلـس اسـت، از جملـه      آن، همين چيزي كه گزارش كميسيون برنامه و بودجـه 29ي  در تبصره. هايشان تصويب كردند  ها بعضي  نماينده
بعد در آن درآمد فرضي خيالي براي       . اين خالف نص صريح قانون اساسي است      . چيزهايي كه دارد عقد قرارداد با پيمانكاران خارجي است        

در .  ميليـارد دالر درآمـد مـا باشـد         24 ميليارد دالر ارز، يعني ارز خارجي، يعني در پنج سالي هر سالي              120ست، حدود   كشور تنظيم شده ا   
 ميليـارد دالر معلـوم نيـست        12ي درآمد ارزي ما، از نفت و گاز و صادرات و همه را كه روي هم بريـزيم، بـه                       صورتي كه همين اآلن همه    

جـا، تعبيـر بـه     ي خارجي، البته تعبير بـه تعهـد كـرده آن    ن چيزهايي به عنوان استقراض خارجي، قرضه     وقت در آ    آن. برسد؛ يعني به نصفش   
خـوب كـي   . گـذاري كننـد   ها، پول ازشون قرض كنند، بيايند سـرمايه  تعبير به تعهد خارجي، يعني صحبت كنند با خارجي   . استقراض نكرده 

ريزي كنيم و براي باقي آن، زمينـه           ميليارد دالر برنامه   120 ميليارد دالر داريم،     60. دالر ميليارد   60شود    بدهد؟ پنج سال، پنج تا دوازده تا مي       
كدام كشوري را ما سراغ داريم      . هاي ما هستند جور ما را بكشند        شان نرم شود، براي اين كه بچه       آيندگان دنده . يعني قرض كنيم  . خالي است 

ثـراه    كه بـا مرحـوم حـضرت امـام طـاب           مالقاتدر آخرين   . ها را بدهد   بعد اين قرض  كه زير بار قرض خارجي رفته باشد و توانسته باشد           
خدمت ايشان عرض كردم آقا اين استقراض خارجي كه اآلن در مجلس صحبت و زمزمه               . جا بودند   داشتم، فرزند ايشان هم شاهد است، آن      

اگر ما از نظر اقتصاد وابـسته       . همه ما گفتيم استقالل     اين. ي شعارهاي ده ساله است      اين زير پا گذاشتن همه    . هست، اين به ضرر كشور است     
ايـشان  . شـويم   شـويم، وابـسته مـي       رود، فقير مي     هم از دست مي    استقالل سياسي . رود  مان هم از دست مي     به خارج شديم، استقالل فرهنگي    

 كه حضرت امام فرمودند حق با فالني اسـت، بگوييـد       تلفن كرده بودند به منزل ما     . بعد از دو روز پيغام دادند     . وقت تقريباً تصديق كردند     آن
ي   ، كتاب ديـن، صـفحه     13الشيعه، جلد    در وسائل . حديث برايتان بخوانم  . اين چيزي است كه در آخرين مالقاتم با ايشان اتفاق افتاد          . نكنند

. ايد  مبادا زير بار قرض برويد، دينتان را باخته        ».اياكم و الدين فانه شين الدين     «): ص(اهللا    قال رسول : نقل شده است  ) ص( از پيغمبر اكرم     77
. زير بار قرض نرويـد    » .اياكم والدين فانه هم بالليل و ذل النهار       «): ع(و قال علي    . براي اين كه قرض، يعني ذلت     . ايد دار كرده  دينتان را عيب  

حـاال اگـر   .  كه از يك خودي قرض كنياين در صورتي است. داري براي قرض و روز هم موجب ذلت است     شب غصه . بپرهيزيد از قرض  
مسلمان از كافر قرض كند، نزولش را بدهد، نزول بـدهيم بـه كفـار، البـد كفـار                   . ها كه فكر من و شما نيستند       از خارج قرض كنيد، خارجي    

 كـشور را    آينـد    طوره؟ يا نـه، مـي      دهند؟ اين   آيند به ما قرض مي      اهللا مي  كنند؟ البد قربةالي    گذاري مي   آيند توي كشور ما سرمايه      اهللا مي  قربةالي
  :ام براي اين كه بخوانم براي شما جا چند خطي نوشته خواستم بگويم، يك مقداري گفتم و اين من مطالبي كه مي. كنند وابسته مي

لول و  ها صدها هزار شهيد و مع       آن  هاي اصولي انقالب كه تاكنون در راه          موضوع استقراض خارجي از طرفي با حيثيت جهاني و ارزش         
ي مسائل مهمي بود كه در آخرين زيـارتم از حـضرت امـام                و از طرف ديگر، از جمله     ) تكبير حضار (ايم، مخالف است     مجروح و اسير داده   

دانيـد كـه      شـما مـي   . بـار آن جلـب نمـايم       لذا الزم دانستم توجه نمايندگان محترم ملت را به عواقب منفـي و ذلـت              . ثراه مطرح نمودم   طاب
هاي خارجي به وابستگي اقتـصادي مـا و بـه دنبـال آن،         گذاري ها و سرمايه   مارگر غرب و شرق، كه معموالً كليد قرض دادن        هاي استع   دولت

هاي محروم و مستضعفي است كه چـشم اميـد    سوم و نزد ملت آبرو كردن انقالب و نظام اسالمي در جهان     وابستگي فرهنگي و سياسي و بي     
ي دوستي و خيرخواهي به خـود        گذاري خارجي، ظاهراً قيافه    ي استقراض و يا سرمايه      نان هرچند در مسأله   آ. اند به انقالب اسالمي ما دوخته    

ي معنوي و حيثيت جهاني انقالب ما را گرفتنـد، در حقيقـت              اگر جاذبه . باوري برخورد نماييم   لوحي و خوش   گيرند، ولي ما نبايد با ساده       مي
مراتـب    االحتيـاج، بـه    براي بازسازي كشور، خريد تكنولوژي و مغزهـاي متخـصص لـدي           . اند دههاي آن ز    تير خالصي را به انقالب و ارزش      
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سوم كدام كشور را سراغ داريد كه گرفتـار اسـتقراض شـده باشـد و                  شما در جهان  . هاي خارجي است   گذاري مفيدتر از استقراض و سرمايه    
تـي  آير بار قرض نجات يابد؟ استقراض خارجي، وابـسته كـردن نـسل    توانسته باشد استقالل سياسي و فرهنگي خود را حفظ كند و يا از ز          

اينجانـب در   . انـد  هـا بـوده    كنندگان اين قبيل طـرح     كنند كه تصويب    كشور است و آنان هرچه لعن و نفرين داشته باشند، نثار نمايندگاني مي            
بار استقراض خارجي اشاره كردم و گفـتم         وارض اسارت اي از ع   الشريف، به پاره   سره آخرين ديدارم با رهبر فقيد انقالب، حضرت امام قدس        

ها و شعارهاي ده ساله است و ملت مسلمان و مقاوم ايران، حاضـر اسـت گرسـنگي                    ي ارزش   معني استقراض خارجي، زير پا گذاشتن همه      
 دو روز بعد از بيت ايشان       آقاي موسوي هم با استقراض مخالف است، و       : حضرت امام فرمودند  ). تكبير حضار (بخورد و زير بار ذلت نرود       

البتـه مـسؤولين محتـرم ناچـار        . به من پيغام داده شد كه حضرت امام فرمودند حق با فالني است و بگوييد آقايان زير بار استقراض نرونـد                    
، بها و امنيت و  هاي داخلي  ها تجديدنظر كنند و از بعضي كارهاي تكراري و شعاري بكاهند و به ملت و سرمايه                 شوند در بعضي از برنامه      مي

  .تري بدهند فرصت فعاليت بيش

مـردم باورشـان بيايـد،      . شعار نباشـد  . گذاري  گرم شوند، پولشان را بياورند براي بازسازي، براي سرمايه         بايد يك كاري كرد كه مردم دل      
هـا ضـد      شـان ايـن    اند، خيلـي   يراني كه آواره  ها استفاده كنيم، از دو ميليون ا       از متخصصين داخلي استفاده كنيم، از سرمايه      . اطمينان پيدا بكنند  

  .ترسند بيايند توي كشور، دعوت كنيم بيايند در بازسازي كشور كمك كنند مي. انقالب نيستند

امـا بـراي حفـظ      . توانستم حـرف بـزنم      حال من عرض كردم با اين كه براي دفاع از خودم امكانات در اختيار من نبود، ولي مي                   اي  علي
اند صددرصد انقالبـي و بـه قـول          حاال متأسفانه يك عده شده    . ام، سكوت كردم   گذاران انقالب بوده   ب كه خودم از پايه    وحدت و حفظ انقال   

ام در ايـن     من فرزندم در اين راه رفته، نـوه       . همه شهيد در اين راه داده شد        سوزد براي اين انقالب كه اين       دلم مي . ها ما شديم ضد انقالب      آن  
ي  ها شديم، از نظر اقتـصادي وابـسته شـديم، ديگـر فاتحـه              ناكرده ما گرفتار خارجي     اگر خداي . ايد م چند تا شهيد داده    شما هر كدا  . راه رفته 
رسد، امكانات در اختيـار ديگـران         با اين كه صداي من اآلن به جايي نمي        . لذا من وجداناً پيش خدا و ملت مسؤولم       .  خوانده است  كشورمان

اقـال شـوراي نگهبـان      . ي من به گوش شوراي نگهبان برسـد        شايد اين گفته  . دانم  طي تصويب كرده، نمي   مجلس هم حاال در چه شراي     . است
اش هـست چيزهـايي را كـه خـالف قـانون             شوراي نگهبان وظيفه  . ها در اين چيزها تجديد نظر بكنند        آن  جا هستند،     حضرات آقاياني كه آن   

.  ميليارد دالر درآمد داشـته باشـيم  70 ميليارد دالر،  60 ميليارد دالر، فوقش ما      200. اساسي يا خالف استقالل كشور است، جلويش را بگيرد        
  .اش وابستگي است ي آن، همه مانده باقي

خواهـد آمريكـا      خواهد غربي باشد، مي     خواهد شرقي باشد، مي     حاال استعمار مي  . ، براي دفاع از كشور اين را گفتم       من براي رضاي خدا   
هـا را   بعـضي خـرج  . بايد يك كاري بكنند مسؤولين . اند آمريكا خارجي بود، كشورهاي ديگر هم خارجي      .  باشد خواهد غير آمريكا    باشد، مي 

تحبيب كنند ملت را و بـا       . ها را يك خرده كم كنند و با هماني كه دارند با ملت هماهنگ بشوند                هاي تشريفاتي و شعاري و اين      بزنند، خرج 
گوينـد؟    وقـت آينـدگان چـه مـي         آن. شـويم   طور كه گرفتارتر مي     گوييد گرفتاريم، آن    مي. شودهماني كه ملت خودش دارد كشور بازسازي ب       

  .بايد بدهند ديگر ها مي هايشان را آباد كنند، قرض كردند، گردن ما گذاشتند، آينده براي اين كه خرابي. گويند خدا لعنت كند گذشتگان را مي

ادران و خواهران توفيق بده بتوانيم در مقاطع حساس از اسالم و انقـالب و كـشور                 ي بر   خدايا به حق محمد و آل محمد، به من و همه          
كساني كه بر خـالف مـصالح كـشور         . خدايا به حق محمد و آل محمد، خدمتگزاران به دين و كشور را تأييد فرما              ). آمين حضار (دفاع كنيم   

خدايا به حق محمد و آل محمد، به ملت ايران، به ملت مـسلمان     . گردانكنند، خارجيان و منافقين و كفار، شرشان را به خودشان بر            اقدام مي 
خدايا به حق محمد و آل محمد، شهداي مـا را بـا شـهداي كـربال     . ها بشوند ايران بركت و وسعت عنايت بفرما كه نخواهند گرفتار خارجي    

. د و آل محمد، روح حـضرت امـام را شـاد و خرسـند بفرمـا           خدايا به حق محم   . به بازماندگان شهدا صبر و اجر عنايت بفرما       . محشور فرما 
خدايا بـه   . ها ايجاد فرما     وحدت كلمه بين مسلمان    .سعود باز بفرما   ي مكرمه را به نابودي صدام و آل        خدايا راه كربال و عتبات عاليات و مكه       

والـسالم علـيكم جميعـاً و رحمـةاهللا و          .  زمان بفرما  تعجيب در فرج امام   . حق محمد و آل محمد، اين حالت خودبيني را از ما برطرف بفرما            
  .بركاته
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   در آغاز درس خارج فقه در توضيح برخي مسائل و زيان استقراض خارجيله  ـ بيانات معظم219ي  پيوست شماره
  16/10/1368مورخه 

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

كند كه انـسان   ولي بسا ضرورت اقتضا مي. ها مان را مشوب كنم به بعضي صحبت      بحث فقهي  ن،ي درسما   من هيچ مايل نبودم كه جلسه     
مان همان محض براي درس و       اميدوارم كه ديگر تكرار نشود و ناچار نباشيم وقت آقايان را بگيريم و جلسه             . اي مزاحم شما باشد    چند دقيقه 
  .خواهم ت ميكنم، از آقايان معذر اگر يك ربعي مزاحمت مي. بحث باشد

مـن هـم   . دانند كه روابط من با حضرت امام و با مسؤولين محترم كشور كه اآلن سر كار هستند، از قديم چه جوري بوده    اوالً آقايان مي  
كردند بـه   شاگرد حضرت امام بودم، هم نزديك به ايشان بودم، و هم به من عالقه داشتند و يادم هست كه مسائلي را كه ديگران جرأت نمي                

حال يادم نيـست كـدام      .  يك جنگي شده بود     حدود چهار سال قبل در جبهه     . كردم  گفتند و من با ايشان صحبت مي        ايشان بگويند، به من مي    
ها را كشتيم و بعد بعضي مسؤولين در مقابل گفته بودند نخير، اصالً ما چهار هزار  عمليات بود كه صدام گفته بود ما چهار هزار نفر از ايراني         

با مـا زيـاد مربـوط بودنـد،     خواستند مثالً يعني جواب صدام را بدهند و فرماندهان جبهه كه         براي اين كه مي   .  نداشتيم  تر توي جبهه    يشنفر ب 
تصادفاً چنـين گزارشـي را      . گفتند آخر اين خالف واقع است       افرادي كه تو جبهه بودند، مي     . آمدند گفتند آخر اين چه حرفي است زده شده        

هـايي كـه در جبهـه         ي بچـه   هايشان فرموده بودند و اين خيلي انعكاسش در روحيه          داده بودند و ايشان در يكي از سخنراني       به حضرت امام    
من خدمت حضرت امام بودم و فرزند ايشان، آقاي حـاج احمـد             . اند گفتند چطور به حضرت امام گزارش غلط داده         ها مي   آن  . بودند، بد بود  

 گزارش آن جوري كه خدمت شما داده شده بود، خالف واقع بـود و حـضرتعالي                  ايشان عرض كردم كه آقا     من خدمت . جا بودند   آقا هم آن  
بعد من بر حسب اين كه هميشه تذكراتم را خدمت          . خود ايشان فرمودند  . فرمودند بله بد شد، گزارش اشتباه به من داده بودند         . هم فرموديد 

عالي چون رهبر جهان اسالم هستيد، يك چنين اشتباهات كوچكي هم اگر بـشود ايـن                دادم، خدمت ايشان عرض كردم آقا، حضرت        ايشان مي 
هـا    آن  خوب است حضرتعالي عالوه بر اين كه مسؤولين محترم با شما تماس دارند، يك افرادي را هم داشته باشيد كه خودتان به                       . بد است 

  .اعتماد داريد

ها، مسائل كشور را خدمت شما بگويند كه اطالعات حضرتعالي فقـط   ه، مسائل جبهه  مثالً ماهي يك مرتبه، دو ماه يك مرتب       ها بيايند     اين
هـاي   هـا، مـثالً تـوي صـف     ، حتّي توي صـف )اين تعبيراتي است كه من به ايشان عرض كردم(ها  و حتّي توي صف. از راه مسؤولين نباشد  
و بعد خدمت ايشان عرض     . گوش حضرتعالي برسد خوب است    ها به     زنند، اين   هايي مي  ها، مردم حرف   ها، توي تاكسي   كوپن، توي اتوبوس  

حـاال انـسان الزم نيـست همـه را بگويـد            . گوينـد   آيند گاهي از اوقات مطالبي را به مـن مـي            كردم من دارم افرادي را به سهم خودم، كه مي         
ردم، گفتم حتّي آقاي حاج احمد من وقتي خدمت ايشان اين را عرض ك. اما از راه ديگر هم آدم بشنود خوب است      . صددرصد درست است  

آقاي حاج . ها بيايند ماهي يك مرتبه، دو مرتبه، و مسائل را بگويند اين. كس نداند غير خودتان هيچ. ها را، من هم نشناسم   آن  آقا هم نشناسند    
تر به  ان نيست، يك چنين تعبيري، بيشتوانند و مقدورش ايشان يا اين كه نميركند ب جا گفتند كه امام، تعبير به اين كه صرف نمي          احمد آقا آن  

وآمدها، و به جاي اين كه ايشان يك كساني داشته باشند، شـما كـه حـضرت                   جور رفت   كند اين   آيد گفتند برايش ايشان صرف نمي       ذهنم مي 
را ماهي يك مرتبه، دو ماه      هاي مختلف دارم، اين سنخ مسائل        گوييد من كانال    امام خيلي به شما اعتماد دارد، اين سنخ مسائل را، شما كه مي            

من روي اين اصل، جلـوتر هـم خـدمت    . شما هم كه با ايشان رودربايستي نداريد   . هرچه هست بنويسيد  . يك مرتبه، خدمت ايشان بنويسيد    
ا شايد مثالً به مذاق ه حاال بعضي نامه. نوشتم اما از آن رو به بعد، من زياد خدمت ايشان نامه مي         . دادم  نوشتم، تذكراتي مي    هايي مي   ايشان نامه 

ذهـن ايـشان بـاألخره    . كه ديديم باألخره چي شـد » آل االمر الي ما آل«جا رسيد   ها يا خوش نيامده يا ناراحت شدند و باألخره به اين            بعضي
جـور چيزهـا    ها و ايـن  ها هر چي بود و جزوه ها و توي دانشگاه و توي مجلس و ديديد روزنامه     مشوب شد و بعد هم ديديد كه در روزنامه        
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هـا داشـتم،    آن هـاي مـتقن بـر رد     ها را دليل مـتقن داشـتم، اسـتدالل       گيرم، با اين كه خيلي حرف       و من خدا را گواه مي     . راجع به من نوشتند   
كنند و من شخـصي فـداي اصـل نظـام و      ها سوءاستفاده مي اشتباهاتي بود ولي من ديدم يك كلمه بگويم، راديوهاي بيگانه و خارجي و اين          

شـود و خالصـه مـن         شود و روشـن مـي       شاءاهللا حقايق ظاهر مي     خواهند بگويند و بعد ان      الب بشوم هيچ مانعي ندارد، بگذار هر چي مي        انق
براي اين كه چيزهايي كه توي روزنامه نوشته شد، توي مجلس گفته شد، تـوي               . امكانات دفاعي هم نداشتم   . حالت دفاعي به خودم نگرفتم    

ها كه در اختيار من نبود، اصالً اسم من قاچاق شده بود كه در روزنامه بنويسند، حتّي تسليت هم مثالً ما نوشـتيم                         مهدانشگاه گفته شد، روزنا   
ي  در آخـرين مالقـاتم خـدمت ايـشان، كـه زمزمـه      . جـور بـود   باألخره اصل موضوع ايـن   . خوب، حاال گذشت  . نوشتند  ها نمي   توي روزنامه 

جـا بودنـد، خـدمت ايـشان          لس بود، من خدمت ايشان عرض كردم، باز آقاي حاج احمد آقـا آن             گذاري در مج    استقراض خارجي و سرمايه   
بعد كه مـا آمـديم، تلفـن شـده بـود بـه         . عرض كردم، ايشان فرمودند بله، آقاي موسوي هم مخالف است، كه من اين را توي صحبتم گفتم                

ي   اين هم مسأله  . ق با تو است و شما هم بگوييد كه اين كار را نكنند            ي ما، كه بله؛ حضرت امام فرمودند حق با فالني است، بگوييد ح              خانه
. ي مجلس كه ديگر حق اين را دارم اظهار نظـر بكـنم              ي يك نماينده   باألخره هرچه باشد، من به اندازه     . ي من هم اين بود      استقراض و عقيده  

جـا بـاألخره محـور     دانند كه ايـن  ه تركيه، به نجف بودند، همه ميگذاران انقالب بودم، در وقتي كه حضرت امام تبعيد بودند ب          من كه از پايه   
ها  اي را تشخيص دادم كه به ضرر است، تذكر دادم، ديگر فرض كنيد من هم مثل يكي از نماينده                    اون وقت اگر يك مسأله    . انقالب ما بوديم  

كنم كه آقايان نـوار صـحبت مـن را حـاال هـر                ميكند، و من توصيه       گذاري خارجي و استقراض مخالفت مي       كه در مجلس راجع به سرمايه     
ي بـاال    هـا و مـسؤولين رده      اي به يكـي از مقـام       جوري هست گير بياورند گوش بدهند، ببينند كجاي اين نوار من مخالفت با نظام، يا گوشه               

. هايشان شاگرد ما بودند     بعضي.  بوديم قبل از انقالب توي قم بوديم، با هم آشنا        .  سال است با هم آشناييم     50ي باالي ما     دارد؟ مسؤولين رده  
ايـن كـه مرتـب    . خـورد  جـا مـي     ترين ضربه به انقالب از ايـن        چه بخواهند يك ايادي به اين وسيله تفتين كنند، بزرگ           اگر چنان . رفيق بوديم 
شور است، اآلن هـم     رسد به ضرر ك     من چيزي را به نظرم مي     . طرفه نيست  شود به وحدت كلمه، به توحيد، وحدت كلمه كه يك           سفارش مي 

هـاي مخـالف كـه تـوي         فرض كنيد مثل مخالفين در مجلـس، نماينـده        . ام است، حضرت امام هم نظرشان همين بود، و نظرم را گفتم            عقيده
از ها مخالف بودنـد     خيلي. شد  هاي مخالف هم منعكس مي      نظريه. خوانيد يا نه    ها را مي    دانم روزنامه   نمي. روزنامه شما خوانديد در اين مدت     

  باالي كشور است؟ اين معنايش مخالفت با نظام است؟ اين معنايش مخالفت با مسؤولين رده. من هم فرض كنيد يكي از مخالفين. ها نماينده

فقيه كردنـد؟ مـن       فقيه باشم؟ كدام يكي از علما چهار سال بحث واليت           من مخالف با نظام و حكومت اسالمي و واليت        شود    چطور مي 
هايي كه اهل تـشخيص هـستند، حتّـي           آن  ي    همه. فقيه و حكومت اسالمي را از نظر علمي تثبيت كردم           ي واليت    مسأله در ظرف چهار سال،   

گذاري كـرده حكومـت اسـالمي را،     هايشان گفتند كه فالني خدمت كرده به انقالب و از نظر علمي پايه مسؤولين باال، خودشان در سخنراني 
فقيـه و     شـود و مـسائلي كـه مـورد ابـتالي واليـت              شاءاهللا چاپ مي    فقيه چاپ شده، جلد سومش هم ان       دو جلد كتاب واليت   . فقيه را   واليت

فقيهم؟ من    ، چيزي كه از نظر علمي من خودم تثبيت كردم، اون وقت من مخالف واليت              )آقايان توي درس ما بودند    (حكومت اسالمي است    
تحت تأثير يك جوهاي غلط . ند كه حاال يا سادگي دارند يا هر چيز ديگري      هايي هست   آن  مخالف نظام اسالمي هست؟ مخالف نظام اسالمي،        

ها بـد     شود، اين   ها منعكس مي   اين جوسازي . كنند  وقت جوسازي مي    گيرند و آن    گويند، تأثير مي    گيرند، يك چيزهايي غلط بهشان مي       قرار مي 
اي ندارد و من     بدبيني درست كنند و فتنه درست كنند، هيچ نتيجه        ها غير از اين كه بين من و امثال من و مسؤولين محترم مملكت                 اين. است

به . شود  ولي انسان ناچار مي   . ها را بگويم    خواست اين   ها مسائل جزئي است، اصالً دلم نمي        در اين ميان، برادران مسؤول اطالعات، حاال اين       
يك روزي در همين دفتر ما، حدود شايد يـك مـاه قبـل    . يدشنويد گزارش بده جور كه مي شنويد همان كنم اگر چيزي مي  برادران توصيه مي  

جا توي مجلس مالقات بود، چيزي كـه مـن بـه     اون) جا هستند  مسؤول تلفن دفتر كه اآلن هم اين      (باشد يا چهل روز، مسؤول تلفن منزل ما         
نشده بود، تلفن كـردم بـه تلفنخانـه،         ) هربعدازظ(جا بودند، من گفتم كه آقا من حدود ساعت هشت             ايشان گفتم، در حدود ده پانزده نفر آن       

جـا    بسا يك كسي از خارج از ايـن       . تا ساعت نه ده در تلفنخانه باشيد      .  كسي توي تلفنخانه نباشد    8اين درست نيست كه ساعت      . كسي نبود 
يا چيز ديگري هست؟ اين را من       كار دفتر ما غير از مسأله و غير از استخاره، آ          . خواهد بپرسد، يك كاري دارد      اي مي   كند، يك مسأله    تلفن مي 

اند كه فالني به مسؤول تلفـن گفـت شـما تـا سـاعت نـه و ده تـوي                      اند و اين را چاپ كرده      بعد مسؤولين اطالعات قم گزارش داده     . گفتم
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دارم؟ كـي     رمـي كي من تلفـن ب    . ها را هم به من وصل بكنيد       خواهند خبر بدهند، خبر بگيرند، و بعد تلفن         تلفنخانه باشيد، افراد يك وقت مي     
وقـت بعـد    اين چه جور گزارش است؟ آن. دهند گوش كه مي. تلفن به من وصل شده؟ تلفن كه در اختيار خود برادران اطالعات هم هست            

  .خط بگيرد و خط بدهد و خبر بگيرد... ها و خواهد از منافقين و از كي شود فالني هنوز مي هم دنبالش گفته است بله، معلوم مي

اطالعـات،  گـويم مـسؤولين       مـن نمـي   .  غير از اين است كه بخواهند فتنه درست بكنند بين ما و مسؤولين محترم كشور               خوب، آيا اين  
دارم  كي من گفتم خبر بدهند و خبر بگيريم؟ ما كي اسم خبر آورديم؟ كي من تلفن را برمي                . ولي صحيح اطالع بدهند   . اطالعاتشان را ندهند  

مواظـب  . شود جور چيزها توي دنيا رسيدگي نشود، در قيامت رسيدگي مي اگر هم اين. ا درست نيسته خبر بشنوم و گوش بدهم؟ آخر اين 
يك آقاي محترم   . ها مسائل جزئي است     گفتم اصل اين  . كند  بله، واقعاً آدم تعجب مي    . هايتان روي اساس باشد    هايتان، نوشته  باشيد حرف زدن  

ها را تحريك كرده و فرستاده بيايند پيش    آبادي  آباد و نجف    اي رفته است نجف     ي خامنه گفت كه آقاي هاد     از بزرگان حوزه، ديشب به من مي      
آباد مربوطه؟ آخر اين چه جور چيزهايي است كه         اي با نجف    اصالً آقاي سيد هادي خامنه    . فالني، كه فالني صحبت بكند راجع به استقراض       

هـاي    هاي خوب هستند، بچـه      ها بچه  ي ارگان    اين كه در اطالعات توي همه      در عين حال  . كنند، براي اين كه فتنه درست بشود        قاطي هم مي  
يك مؤسسه، يك   . بيني در هر جايي ممكن است يك آدمي باشد، يك عوضي            يك وقت مي  . داند  اما انسان نمي  . مخلص هستند شكي نيست   

تـوي  . توي حوزه هم همين طوره    . كند  ج مي تشكيالت، يك كارخانه، اگر صد تا چرخ داشته باشد، يك چرخ عوضي تويش باشد همه را فل                
فقيهم؟ ما    شود بگويي كه مخالف واليت      من را مي  . ها روي حساب باشد، فتنه درست نشود        بنابراين گزارش . ها همين طوره   ي تشكيالت   همه

فقيـه و     انـد واليـت    ان فرمـوده  اهللا العظمي بروجردي كه ايش      فقيهمان نقل كرديم در البدرالزاهر ما هم  هست، از مرحوم آيت             در كتاب واليت  
اين معنايش اين است يعني اگر كـسي منكـر          . اصل حكومت اسالمي از ضروريات اسالم است      . حكومت اسالمي از ضروريات اسالم است     

 زندان ام، همه من برايش جان كنده ام؟ نظام اسالمي كه اين فقيه هستم؟ من مخالف نظام اسالمي وقت من مخالف واليت   آن. بشود، كافر است  
شود؟ اين چه جور حرفي اسـت؟         وقت من مخالفم؟ آخه اين چه جور تهمتي است كه زده مي             اند، آن  ام برايش شهيد شده    رفتم، فرزندم، نوه  

ام هست كه ضرر دارد، حاال ده        باشد، عقيده   كند ضرر دارد، به ضرر كشور مي        اي را كه احساس مي      چه انسان تذكر بدهد يك مسأله       اگر چنان 
 اگـر مـا جلـوي    .ست اين چه برخوردي. هاي مخالف فرض كم من هم مثل يكي از نماينده  . به عنوان تذكر بگويم   . شود  يگر معلوم مي  سال د 

  .كند ناكرده، نظام و كشور سقوط مي مند تذكر بدهند و انتقاد بكنند، خداي انتقادها و تذكرات را بگيريم و نگذاريم افراد عالقه

» النـصيحة المـام المـسلمين     «. كـرد   ايشان مشورت مـي   . نظر خود را به من بگوييد     » .أشيروا علي «: فرمايد  ميپيغمبر اكرم با آن عظمتش      
ي افـراد   ايـن نـشد كـه همـه    . چه انسان چيزي به ذهنش بيايد و نگويد، خيانت كرده           اگر چنان .  ي افراد است، نه فقط من طلبه        ي همه   وظيفه

. تر بـوديم  توي انقالب بيش . تر پاره كرديم    افتند، پيراهن بيش    اي كه راه مي    ه ما از اين چهار تا بچه      باألخر. بينند ضرره هيچي نگويند     وقتي مي 
دانيم نظريـات     مي. با مسؤولين محترم كشور روابط داشتيم     . دانيم  نظر ايشان را مي   . با رهبر انقالب سروكار داشتيم    . با انقالب سروكار داشتيم   

اي كـه پايگـاه وحـدت اسـت را      زند و نماز جمعـه  هاست كه به نظام و انقالب ضربه مي         اين. گانه است  ها چه جور برخوردهاي بچه      اين. را
مـن قبـل از انقـالب در        . رودربايستي مؤسسش من بودم     نماز جمعه در ايران، بي    . ام هم گفتم    دانند، من در مصاحبه     همه مي . كند  تضعيف مي 

اهللا يـزدي   بعد از انقالب هم در همين منزل آيـت   .  مهمي بود كه ساواك هم ناراحت بود       ي  خواندم و نماز جمعه     آبادمان نماز جمعه مي     نجف
باألخره هـر   . پذيرفتند  آمدم خدمت امام عرض كردم آقا، حاال كه ديگر قدرت دست خودتان است، اين نماز جمعه چقدر عظمت دارد، نمي                   

ي جمعـه    بعـد هـم نـصب ائمـه       . اهللا طالقاني كه نماز جمعه را بخوانند        آيتجوري بود ما به ايشان قبوالنديم و ايشان پيغام دادند به مرحوم             
هـا    اين. وقت توي نماز جمعه مثالً شعار عليه من بدهند؟ البته در تاريخ سابقه باز هم دارد                 گذارش من بودم، آن    اي كه پايه   نماز جمعه . كردند

هـا گفتـه    د، بايد باب انتقاد صحيح باز باشد، تذكر داده بشود و حـرف           چه بخواهيم نظام باقي باشد، كشور باقي باش         اگر چنان . درست نيست 
جور چيزها، غير از  با جو و با اين. عقل بر اين جوها و احساسات بايد غالب بشود. بشود و سعي هم بكنيد هميشه كشور با عقل اداره بشود    

هـا   جور جوسازي ن دارم كه ايادي آمريكا و مخالفين به اين        من يقي . آيد  اين كه اختالف و بدبيني و دوئيت درست شود، چيزي به دست نمي            
همين كه همه به هم . خواهند انقالب را بپوسانند ها مي اين. خواهند باألخره اين انقالب بماند ها نمي آن اين را من يقين دارم و  . زنند  دامن مي 
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بگذاريـد  . مغـز بمانـد     فقط يك صورت بي   . ظام از بين برود   بدبين بشوند و سوءظن داشته باشند، همين كافي است براي اين كه وحدت و ن              
  .جور كارها درست نكنيد جوسازي و اين. فتنه درست نكنيد. بدبيني درست نكنيد. ها به هم نزديك باشد و با هم متحد باشند اين دل

اگـر يقـين ندارنـد قيامـت نيـست و           . خوب بكنند  كنند، يقين دارند قيامت نيست، خيلي       جور كارهاي خالف مي     كه اين اگر اين آقاياني    
هـر  . هـر چيـزي را نگوييـد   . زبانتان را حفظ كنيد. دهند كه قيامت هست، پس يك جور كارهاي خالفي را سعي كنيد نكنيد      احتمالش را مي  

. ازي نيـست جا ديگر جـاي جوسـ   ها ما داريم در قيامت كه آن خيلي حساب . گذارم با قيامت    و خالصه، من حسابم را مي     . چيزي را ننويسيد  
ولي خوب، عرض كـردم،     . مطابق موازين هم هست   . هايي كه صحيح هم هست      حرف. من حرف خيلي دارم   . زنيم  جا مي   هايمان را آن    حرف

خواهد باقي بماند و بـه دسـت          ام، زندان رفتم، كتك خوردم، دلم مي       گيرم براي حفظ وحدت و انقالبي كه برايش جان كنده           خدا را گواه مي   
كنم براي رضاي خدا، و مـن احـساس           نظر مي   از خيلي حقوقم صرف   . كنم  نظر مي   ها كه دارم صرف     لذا من از خيلي حرف    . دنسل بعدي برس  

  .خواهد ما را در مقابل مسؤولين قرار بدهد و دوئيت و فتنه درست بكند اي هست مي كنم اصالً مثل اين كه ايادي مي

ها هـم توفيـق بدهـد كـه خالصـه در             ي اطالعاتي   طالب و فضال و مسؤولين و به همه       ي برادران، از      به من و به همه    شاءاهللا    خداوند ان 
  )آمين حضار. (مسائل فكر كرده پيش برويم

شـاءاهللا بـه هـم        هـا را خـدا ان      بدهد كه بتوانيم براي حفظ نظام و اسالم و حكومت اسالمي هماهنگ باشـيم و دل               توفيق  شاءاهللا    خدا ان 
خواهند فتنه ايجاد بكنند، اختالف       كساني كه مي  . خدمتگزاران به دين و كشور را تأييد بفرما       . را حفظ بكن  خدايا وحدت كلمه    . نزديك بكند 

ها هم كه قصدشان فتنه است،        آن  اي هستند، خدايا متنبهشان فرما و        هاي ساده   هايشان بسا آدم   ايجاد بكنند، سوءظن ايجاد بكنند، گرچه خيلي      
گذار انقالب بودند، درجاتشان عالي است، متعالي فرما و به           ثراه را كه واقعاً پايه     ا رهبر انقالب، امام طاب    خداي. خدايا شرشان را برطرف فرما    

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. ي ما توفيق بده پيرو خط ايشان باشيم همه

  ملكتيله به حضرات آقايان علما و مسؤولين م ي شاگردان درس معظم  ـ نامه220ي  پيوست شماره
18/10/1368  

  تعالي بسمه

ي مجلس عـزاداري بـه        ، پيش از برنامه   11/10/1368اهللا، در روز دوشنبه      هالعظمي منتظري حفظ    اهللا  طوري كه آگاهيد، حضرت آيت      همان
ايـراد  ي خـود      ي استقراض خارجي، به عنوان نظريـه        ، سخناني در جمع ديداركنندگان خود در زمينه       )س(ي طاهره    مناسبت شهادت صديقه  

جـا كـه حـق رأي و     از آن. ي شرعي مطرح گرديـده اسـت   ي وظيفه  از مجتهدي آگاه و از موضع ارشاد و با انگيزه فرمودند كه اين سخنراني  
شـده در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي            بينـي   ترين حقوق پـيش    باشد و طرح نظرات يكي از اساسي        اظهار نظر براي آحاد ملت آزاد مي      

همواره در كنار ايـشان   ) سره  قدس( اظهار نظر از شخصيتي فرزانه و از بانيان انقالب و نظام كه از آغاز نهضت حضرت امام                   ويژه  باشد، به   مي
شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظرات         «: ، فرمودند 8/1/1368ي خود خطاب به ايشان، در تاريخ          اند و حضرت امام در آخرين نامه       بوده

هاي فشار براي القاي تضاد بـين   اندازي گروه ي جمهوري اسالمي و راه اكنون ما شاهد توهين روزنامه ا كمال تأسف، هم ، ب »شما استفاده كنند  
تنهـا مناسـب شـأن        هايي نـه    گردد، كه چنين شيوه     ايشان و نظام هستيم كه گويا هر اظهار نظري به معناي مخالفت با رهبري و نظام تلقي مي                 

كند و در نتيجه، موجب  ها و اختالف بين نيروهاي خط امام و وفادار به نظام را تشديد مي              ضادها و درگيري  جمهوري اسالمي نيست، بلكه ت    
  .گردد ها مي ها و ارزش شكستن قداست

خواهيم كه بيش از اين اجازه ندهيد با مقام مرجعيت شيعه چنين رفتاري انجام گيـرد و                   از اين رو، ما امضاكنندگان زير، از جنابعالي مي        
هاي درگيري و اختالف را كه قطعـاً دشـمنان را خوشـحال خواهـد كـرد،       دار گردد و زمينه مندان به ايشان جريحه  حساسات و عالئق عالقه   ا

  .توفيق خدمتگزاران صديق انقالب و جمهوري اسالمي ايران را از خداي متعال خواستاريم. فراهم آيد
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  :ي نامه در حاشيه

ي قم به نگارش درآمده و صرفاً جهت          ي علميه    گرديده است، توسط جمعي از فضالي آگاه حوزه        اي كه خدمت حضرتعالي ارسال      نامه
گردد كه امضاكنندگان زير، تنها برخي از كساني هستند كـه نارضـايتي               متذكر مي . اطالع جنابعالي و افراد ياد شده در زير، ارسال خواهد شد          

آوري فـردي امـضاها و       زيـرا بـه دليـل لـزوم سـرعت عمـل، جمـع             . انـد  بـراز داشـته   آميز به حريم مرجعيت ا     خويش را از رفتارهاي توهين    
. كـرد  ي طـالب را در امـضاي نـام سـلب مـي      هاي حفاظتي و اختصاص نامه به برخي از فضالي حوزه، امكان مشاركت گسترده              محدوديت

اي سرگـشاده     بوده و بدين انگيزه نبوده است كـه نامـه         ي طومار ن   ي امضاكنندگان و يا تهيه     كنندگان اين نامه، توسعه    خصوص كه بناي تهيه     به
  .باشد
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ــ مرتـضي   23ــ مرتـضي معينـي؛    22ـ محمدرضا كرباسـي؛  21لي سلطاني؛ ـ محمدع20ـ سيد محمدكاظم حيدري؛    19ـ محمود فرزانه؛    18

ــ مهـدي    29 غالمحـسين آذر؛     ـ28آبادي؛   ـ عباس شاكري حسين   27ـ محمد مرادي؛    26ـ علي طالب؛    25ـ محمدرضا زمانيان؛    24قدم؛   ثابت
ــ محمـدعلي عربـي؛    34 مهدي ابراهيمي؛ ـ33ـ سيد محمد حسيني؛ 32ـ سيد محمدباقر طباطبايي؛     31نژاد؛   ـ سيد حسين مقدس   30عباسي؛  

ــ  41ـ حـسينعلي احمـدي؛      40ـ سيد مجيد شكراللهي؛     39پور؛   ـ سعيد كتابي  38ـ احمدي؛   37زاده؛   ـ محمود تقي  36ـ سيد باقر موسوي؛     35
ــ  47قـائيني؛   ـ محمد محمدي    46فقهي؛   اجاق) تقي(ـ بهرام   45ـ علي جان كريمي؛     44 سعيدي صالحي؛    ـ43ـ نجفي؛   42سيد علي سپهري؛    
ـ عباس 53زاده؛  ـ رجبعلي جنتي52ـ غالمحسين قيصري؛ 51ـ محمد نصر؛ 50ـ سيد محمدرضا طباطبايي؛  49مهري؛  ـ  48سيد تقي حسيني؛    
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ــ  60ـ محمـدعلي قاصـري؛      59ـ حسين رجبي؛    58ـ ايماني؛   57ـ الياس مطهري؛    56ـ مرتضي احمديان؛    55ـ احمدرضا اميني؛    54مخلصي؛  
ــ  66ــ علـي انتـشاري؛       65ـ علي اوسطي ناطقي؛     64ـ حسن پويا؛    63ـ محمدتقي جواهري؛    62ـ مصطفي درايتي؛    61؛  محمدحسين عرفاني 

ـ عليرضـا نـادري؛     73ـ محمدحسن عارفي؛    72ـ ايزدي؛   71ـ بنكدار؛   70ـ سيد امير كاوه؛     69نيا؛   ـ علي زعيم  68ـ عظيمي؛   67حسن رئيسي؛   
ــ سـيد   81ــ مـسعود الهـي؛       80ـ محمدابراهيم حسني؛    79ـ اسماعيل ملكي؛    77لي شريفي؛   ـ ع 76اهللا مهدوي؛    ـ فرج 75ـ جعفر حسيني؛    74

ــ يـداهللا   86ـ سيد احمـد اسـالمي؛   85فرد؛  ـ مهدي عارفي84ـ غالمرضا كرباسچي؛ 83ـ محمد اسعدي؛ 82مصطفي موسوي مسجدجامعي؛  
ــ رضـا    94ــ گرامـي؛     93ـ عليـزاده؛    92ـ عبداللهي؛   91ادگر؛  ـ د 90محمد نياكان؛    ـ علي 89ـ اصغر صابري؛    88ـ محمد يغمايي؛    87رحيمي؛  
ــ  103ـ مجتبي باقري؛    102ـ موسوي؛   101ـ نظري؛   100ـ اصغري؛   99ـ جمالي؛   98ـ كريمي؛   97ـ سعيدي؛   96ـ مرتضي علوي؛    95جوادي؛  
ــ حـسين عليـزاده؛ و       108ي؛  ــ محمـد اسـفنديار     107ـ سيد محمد حـسيني؛      106ـ حسنعلي ابوطالبي؛    105ـ عبداهللا كاظمي؛    104ملكوتي؛  

  .باشد وهشت امضاي ديگر كه سند آن پيوست مي بيست

  8/8/1370 در پايان درس خارج فقه به مناسبت كنفرانس صلح مادريد، مورخه له  ـ بيانات معظم221ي  پيوست شماره

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

يست به داستان طالب مسيحي كه در اسالمبول در وقتي كه مسلمين شـهر اسـالمبول را گرفتنـد، وارد                    شباهت ن    متأسفانه بي  داستان ما، 
كنند كه آيا ناسوت حضرت مسيح را به صليب كشيدند يا الهوت حضرت مسيح      ها شدند، ديدند طالب مسيحي بحث مي       ي مسيحي   مدرسه

متأسـفانه داسـتان مـا،      . هـا بودنـد     جـور بحـث     ها سرگرم ايـن     آن  رفت،     مي در حالي كه پايتختشان و مركزشان و آبرو و حيثيتشان داشت          . را
جا دارند اسالم و حيثيت اسالم و قدس  اصطالح صلح مادريد، آن امروز كه روز هشتم آبان است، روز كنفرانس به  . ها  آن  شباهت نيست به      بي

امروز واقعاً بايستي . امروز روز كوچكي نيست. عي جزئي هستيمها و ما متأسفانه سرگرم يك مسائل فر فروشند به صهيونيست را، همه را مي
چند تا از سـران خودفروختـه دارنـد بـا حيثيـت             . ها يك ميليارد هستند     مسلمان. ها عزا بگيرند    امروز بايد مسلمان  . ها باشد   روز قيام مسلمان  

خواهند مشروعيتش بدهند بـه اسـم كنفـرانس     ال رسماً ميحا. تا حاال اسرائيل هرچه زور خواسته گفته است . كنند  اسالم و مسلمين بازي مي    
همين اخيراً سفير اسرائيل در آمريكا گفته اسـت كـه فقـط             . بلكه طلبكار هم هست   . نشيند  اسرائيل يك وجب هم از اراضي عقب نمي       . صلح

وقـت   آن.  نيل تا فرات را دارندي از ها همان برنامه اين. بيست درصد اراضي موعود دست ماست، هشتاد درصد آن هنوز دست اعراب است           
فقط هدف در اين كنفرانس، مشروعيت دادن به اسرائيل . خواهند صلح ايجاد بكنند   باوري است كه يك كسي خيال بكند واقعاً مي         اين خوش 

  .است كه اعراب هم مشروعيت اسرائيل را به رسميت بشناسند

. نگلستان در اين منطقه كشت كرد، آن هم بـا همكـاري سـران خودفروختـه           اي بود كه ا    ي خبيثه  ي اسرائيل، يك شجره    اين دولت خبيثه  
و هـدف آمريكـا ايـن    . بـرد  اش را مـي  عبدالعزيز امضا كرد، ديگران امضا كردند وجود دولت اسرائيل را، و آمريكا بهره          . ها امضا كردند   همان

د تبارك و تعالي ذخايري از نظر معادن، از نظـر هـوش قـرار               ست كه خداون   اي اين منطقه . خواهد در اين منطقه قدرتي پا نگيرد        است كه مي  
ي خاورميانه يك جو بـه آمريكـا و اروپـا نيـاز نـدارد و                  منطقه. ي خاورميانه   هوش انساني، استعداد انساني ممتاز است در منطقه       . داده است 

ين نفت و گاز ايـن منطقـه را بـه روي صـنعت غـرب      اگر غيرت داشتند، فقط يك ماه هم     . آمريكا و اروپا هستند كه به اين منطقه نياز دارند         
. ها هيچ نياز ندارنـد      ها همه نياز دارند به اين منطقه و اين          ، چه ژاپنش، چه آمريكايش، اين     چه اروپايش . شدند  ها فلج مي    آن  ي    بستند، همه   مي

چيز در اختيارشان هست، براي ايـن         با اين كه همه   . اند هدارانشان نوعاً افراد خائن و خودفروخت      اما متأسفانه يك ميليارد مسلمان در دنيا، زمام       
ها براي اين كه خودشان را نگاه دارند، به آمريكا و غـرب متوسـل                 اند، اين  ها را به خيانت شناخته      آن  كه اعتماد به ملتشان ندارند و ملت هم         
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. كا پيمان نظامي منعقد كرده، پايگاه به آمريكا داده اسـت          اآلن هم با آمري   . مثل دولت پوشالي كويت كه آمريكا را دعوت به منطقه كرد          . شدند
  .اسرائيل هم سگ زنجيري آمريكاست در اين منطقه. پايگاه به آمريكا داده، رسماً آمريكا را بر اين منطقه مسلط كردند. طور بحرين هم همين

هـا را   ود، چه در پاكـستان و چـه در عـراق، ايـن           آمريكا در كشورهاي اسالمي اگر از نظر صنايع نظامي پيشرفتي حاصل بش            شما ببينيد، 
رسـماً  . كننـد  در پاكستان هم يك كارهايي دارنـد مـي       . اي داشت  اما عراق يك صنايع نظامي پيشرفته     . ما طرفدار صدام نيستيم   . كنند  كنترل مي 

براي اين كه پايگـاه     . ني هم بسازد، اشكال ندارد    اسرائيل بمب اتمي، هيدروژ   . شود  اما اسرائيل كنترل نمي   . كنند  ها را كنترل مي     دارند تمام اين  
ها هم كـه بـه صـورت دالر     آن . ي ذخاير و امكاناتشان برود خارج ها قدرت نداشته باشند تا همه      بايد آن قدرت باشد و مسلمان     . آمريكاست

دهد، يك لقمـه   ده ميليارد دالر به اسرائيل ميده ميليارد . هاست هاي خارج در اختيار بانك جهاني و در اختيار آمريكا و اين رود، در بانك    مي
  .هاست اش در اختيار آن اما عمده. اندازد ها مي هم گاهي اوقات پيش اين

و انمـا   «. اما سران چون خائنند، متأسفانه غيرت از مردم گرفتـه شـده اسـت             . ها تمام كرده     نعمت را بر مسلمان    خداوند تبارك و تعالي،   
 نـان خواهند كاسـبي كننـد،    مي. ها هستند ي مردم با قدرت نوعاً همه: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين » . اال من عصم اهللالناس مع الملوك و الدنيا    
دانند، وجود  ها كه خود را پيرو او مي ي دوم در اين مسلمان اي كاش يك جو غيرت خليفه. شان از ميان رفته است     بخورند، و غيرت اسالمي   

ي دوم رسـيد،     وقتي كه خبـر بـه خليفـه       . يك كافر نصراني براي خودش استخدام كرد      . ي عمر در كوفه بود      ندهابوموسي اشعري نماي  . داشت
داني اين چه آدم خـوبي     بعد ابوموسي براي خليفه نوشت كه نمي      . گفت كه اين كاتب نصراني را عزلش كن و يك نفر مسلمان استخدام كن             

: بعـد خليفـه در جـوابش نوشـت        . غناي نفس دارد و آدم خـوبي اسـت        . ايست ر آدم خبره  داني چقد   نمي» .من غنائه و خيره و خبرته     «. است
اي؟ كاتـب    ها قـرار داده     اي؟ امين مسلمان   اي مسلط كرده   ها مسلط باشند، آورده     كساني كه خداوند تبارك و تعالي نخواسته است بر مسلمان         «

اش بهتـر از ايـن    باز ابوموسي نوشت خالصه. ها را بر مسلمين مسلط كنيم د اينما نباي. ها قدرت بدهيم اي؟ ما نبايد به اين     مسلمين قرار داده  
مات النـصراني   «عمر در جوابش نوشت كه      . شود، االّ به اين نصراني      كشور اصالً اداره نمي   » وجه  هيچ  انّ البلد اليصلح االّ به    «نداريم و اين كه     

  ».والسالم

دهند،   ها مي   فرستند و به مسلمان     كنند، به كشورها مي     آن يك ميليون يك ميليون چاپ مي      ها كه قر    اين. ها كاش غيرت عمر را داشتند       اين
يا ايها الذين آمنوا التتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض، و من يتـولهم مـنكم فانـه مـنهم، انّ اهللا             «: مگر قرآن شريف نفرموده   

ترسيم حكومتمان را بگيرند، دست       ؟ مي »مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي ان تصيبنا دائره       فتري الذين في قلوبهم     . اليهدي القوم الظالمين  
  كنيد؟ پس قرآن براي چي چاپ مي. كنيم ها دراز مي توسل به آمريكا و صهيونيست

لنـد كننـد،    ي علميه، علما و مراجع، بزرگان بايست صدايـشان را ب            ست كه ساكت نشستن گناه است و بيش از همه، حوزه           امروز روزي 
آيا ما ساكت بنشينيم و بحث كنيم كه مثالً استصحاب كلي قسم ثالث و يا نماز استيجاري چه جوري است و                     . بايست سروصدا راه بياندازند   

 هـا   ها بياورند؟ شما يقين داشته باشيد از اين كنفرانس چيزي نصيب مـسلمان              خواهند در كنفرانس مادريد به سر مسلمان        ها هر باليي مي     اين
هـا كـه كيـسينجر     از آن سياست. كنيم هايي بدهد كه مثالً تا پنج سال چنين و چنان مي         فقط اسرائيل ممكن است دروغي يك وعده      . شود  نمي

كـساني  . اللهجه است  دشمن كه خودش صريح   . كنم  نشيني نمي   گويد كه يك وجب عقب      اسرائيل اآلن مي  . گذاشت  داشت و كاله سر همه مي     
  .شوروي را هم به بازي گرفته است. ها آمريكاست آن ي  د اسرائيل را به رسميت بشناسند، در رأس همهخواهن روند مي كه مي

بوش هم بـراي ايـن كـه    . هاست  خود دولت آمريكا هم اسير صهيونيست.زند، اسالم است چه به منافع صهيونيسم و آمريكا لطمه مي         آن
ها هم خوابنـد و يـا ايـن كـه ترسـو و ضـعيف، و سـران هـم نوعـاً                         مسلمان. دهد  ميها آوانس     ي بعد انتخاب بشود، به اين       خواهد دوره  مي

امـراي خـائن    » .صنفان من امتي اذا صلحا صـلحت امتـي و اذا فـسدا فـسدت امتـي، الفقهـا و االمـرا                     «): ص(اهللا    قال رسول . اند خودفروخته
. ها يا عاجزند يـا ضـعيفند        فروشند، و مسلمان    روشند، مسلمين را مي   ف  اين دو تيپند كه اسالم را مي      . ها  آن  خودفروخته و فقهاي ثناگوي دربار      

وقتـي كـه   . كنيم اند كه به ظواهر اسالم عمل مي دلشان را خوش كرده. ها رشد پيدا بشود    اند در مسلمان   متأسفانه نگذاشته . ها هم نادانند   خيلي
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گفت بـه   . گويد  گويد؟ گفتند اذان مي     ها پرسيد اين چه چيزي مي       سيآن رئيس انگلي  . گفت  ها عراق را گرفته بودند، يك نفر اذان مي          انگليسي
خواهنـد قـدرت      ها مـي    آن  . به ظواهر كار ندارند   . اش پاره شود   گفت بگويد تا حنجره   . گفتند خير . زند  اي كه نمي   سياست دولت بريتانيا لطمه   

سـت كـه    حـال امـروز روزي   اي علـي . ها باشيم آن  و نوكر خور ما هم فقير و بدبخت و توسري. دستشان باشد، ذخائر و معادن دستشان باشد  
آيـد و صـداي مـا بـه جـايي        فروشند و اگر كاري از ما نمـي         ها مي   دارند اسالم و قدس و حيثيت مسلمين و حيثيت اسالم را به صهيونيست            

وري كه اطالع داريد، علماي لبنان هم امـروز       ط  بنابراين همان . رسد، اقالً به صورت تعطيل درسمان و به راه افتادن، باألخره آخي بگوييم              نمي
مان تعطيـل   اش اين است كه همه عزاي عمومي اعالم كنند و ما چون راه ديگري نداريم، امروز مباحثه            را عزاي عمومي اعالم كردند و قاعده      

  .وسيله بفهمانيم اين كنفرانس، بدين زهمين كه اين ناراحتي خودمان را اباشد، به خاطر 

ها را از سر كشورهاي اسالمي برطرف بكند و يـك بيـداري و آگـاهي بـه مـسلمين                      شاءاهللا شرّ كفار و اجانب و صهيونيست       خداوند ان 
ي شـما     شاءاهللا بـه همـه      خداوند ان . اند، عنايت بكند   خداوند يك جو غيرت به سراني كه خودشان را بر كشورها مسلط كرده            . عنايت فرمايد 

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته.  و مسلمين خدمت كنيدتوفيق بدهد كه بتوانيم به اسالم

ي  له به ملت مسلمان ايران در ارتباط با يورش به بيت ايشان و حدود اختيارات رهبري و عملكرد دادگاه ويژه ي معظم ي سرگشاده  ـ نامه222ي  پيوست شماره
  1/2/1372روحانيت و غير قانوني بودن آن، مورخه 

  ن الرحيم بسم اهللا الرحم

  .الحمد هللا رب العالمين، و الصلوة و السالم علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين، و لعنةاهللا علي أعدائهم أجمعين الي يوم الدين

ي مـسلمين جهـانف و سـالمت و توفيـق              پس از سالم و تحيت و دعاي خير و صالح براي شـماو همـه               ملت مسلمان و متعهد ايران،    
كننـد، و بـا طلـب رحمـت و علـو              ي كساني كه با صداقت و خلوص به اسالم عزيز و ملت و كشور خدمت مـي                  مهتر براي ه    خدمت بيش 

هـاي واهـي    ي استعمارگران و دشمنان اسالم و مسلمين كه بـه بهانـه   قدر اسالم و انقالب، و رفع شر همه ي شهداي گران    درجات براي همه  
جا كه انقـالب اسـالمي ايـران       از آن : رساند  دهند، به عرض مي     بليغات سوء خود قرار مي    اسالم و انقالب و روحانيت و كشور ما را اهداف ت          

ها نفر مؤمن و مخلص و صدها شخصيت اسالمي و هزاران شهيد و جانباز بـوده اسـت و نظـام جمهـوري                        دستاورد ايثار و فداكاري ميليون    
بيـت عـصمت و طهـارت،         قالب و اين نظام مقدس، كه به بركت اهـل         باشد، لذا ارزش و اهميت اين ان        ي اين انقالب عظيم مي     اسالمي ثمره 

اهللا تعالي فرجه الشريف به وجود آمده، بر كسي پوشيده نيست             ي توجهات حضرت حجة بن الحسن عجل       اجمعين، و در سايه    عليهم اهللا سالم
 جاي مسامحه و تعلل نيست و هر كس به هـر  ي مؤمنين متعهد امري است مسلم و هيچ و لزوم حفظ و نگهباني از اين موهبت الهي بر همه       

ي كـشور موجـب يـأس و بـدبيني مـؤمنين و              عنواني، مستقيم يا غير مستقيم، با بد عمل كردن و تعدي از موازين اسالمي و قوانين مـسلمه                 
  .اميدواري دشمنان انقالب و نظام شود، مرتكب گناهي بزرگ خواهد بود

هاي نااهالن و    ها و تندي   كاري هاي اخير، از لحاظ سياسي، اقتصادي، و فرهنگي، در اثر اشتباه           هايي كه در سال    صدمات و لطمه  متأسفانه  
شده و مرموزي كه براي سست كردن اعتقـادات دينـي مـؤمنين              هاي حساب   اشخاص ناوارد يا خودخواه بر نظام اسالمي وارد شده، و برنامه          

و ظريف و نوعـاً دور    هايي است كه به طور مرموز         تر، برنامه  ولي از همه خطرناك   . گنجد  ها در اين نامه نمي      آن  اجرا شده، كم نيست و شرح       
، و همچنـين    » معهـم  هيـ  بفعل قوم كالداخل ف    يالراض«شود و با توجه به حديث شريف           ملت و يا با ظاهري موجه پيدا مي        از چشم و آگاهي   

تنهـا در تمـام       ي اعمالشان اعمالي نوشته شده كه نـه         بينند در نامه    ها مي   روز قيامت بعضي از انسان    «حديثي ديگر بدين مضمون نقل شده كه        
شود كه تو با گروهي كه اين اعمـال           كنند، در جواب گفته مي      اند و چون از آن سؤال مي       ها آشنا هم نبوده     آن  عمر از آنان صادر نشده، بلكه با        

ي اعمال تو نيز نوشته شـده  وبايـد عقـاب آن اعمـال را هـم          نامه كردي، لذا اعمال آنان در      شدند همراه بودي و مخالفت نمي       را مرتكب مي  
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هاي مرموز دشمنان اسالم كه بـراي لطمـه زدن بـه             لذا به يك نمونه از طرح     . شود و سكوت روا نيست      ، مسؤوليت انسان سنگين مي    »بچشي
  :شود ريزي شده، اشاره مي انقالب اسالمي و سست كردن عقايد مردم طرح

هـاي     همانا خدمات و فعاليـت     موجب بقاي دين و حفظ ايمان مؤمنين بوده است،        ) ع(مان غيبت كبراي امام معصوم      چه تاكنون در ز     آن
چـه بـه ثمـر رسـيدن انقـالب اسـالمي و                و ايثار آنان در طول تاريخ بوده است، چنان          علماي مذهب حقه و فقهاي آگاه به زمان و فداكاري         

هاي مختلف در پشت سر رهبر فقيد انقالب بوده           و قيام علماي اسالم و تحريك ملت در صحنه         ريزي نظام اسالمي نيز به بركت تحرك       پايه
است و لذا كفر جهاني و استعمار، شكست خود را از دو ناحيه تشخيص داده؛ يكي حضور علماي اعالم در مسائل سياسـي و اجتمـاعي و                            

ه به علماي دين و روحانيت اصيل داشتند و بر اين اساس دشمن نيز              رهبري آنان، و ديگري همراهي طبقات مختلف ملت در اثر اعتمادي ك           
  .كند همت خود را صرف تضعيف اين دو نيروي عظيم كرده و مي

 لطمه زدن به اعتبار و حيثيت روحانيت شيعه و تحقير مراجع تقليـد در جامعـه و مبتـذل كـردن امـر فقاهـت و مرجعيـت و                              از طرفي، 
تفاوت كردن آنان در مقابل تهاجم به فرهنگ و ديـن   ف ديگر تضعيف نيروي ايمان و اعتقاد در مردم و بيي شيعه، و از طر   هاي علميه   حوزه

ي نهـايي را بـه پيكـر         وسيله زيربناي انقالب را سست نمودن تا در موقع مناسـب ضـربه              آنان و روحانيت شيعه و مراجع تقليدشان، و بدين        
بر اين اسـاس، دشـمن از ابتـداي پيـروزي سـعي داشـته هـر يكـي از                    .  از آب تكان نخورد    ي انقالب و دستاورد آن وارد نمايند و آب         ثمره

اي منزوي و مطرود و يا ملكوك و دلسرد نمايد و بـا كمـال تأسـف مـشاهده                    جمله روحانيت متعهد را به بهانه      نيروهاي اصيل انقالب و من    
شود و اين اعمال نوعـاً   اند، به نحوي انتقام گرفته مي  در انقالب مؤثر بوده  هايي كه   شود كه به نام دفاع از انقالب و نظام اسالمي، از چهره             مي

انـد،   تفاوت بوده اطالع و يا هنگام انقالب نسبت به آن بي هاي آن بي شود كه نسبت به مسائل انقالب و گذشته    ي اشخاصي انجام مي     از ناحيه 
تـر بـدان عنايـت دارنـد، لطمـه زدن بـه روحانيـت متعهـد و تـرور                      شچه كـه امـروز دشـمنان بـي          طلبد و آن    كه تفصيل آن كتابي بزرگ مي     

هاي بارز روحانيت است و چون اكثر موارد اقدام شده در خفاي از انظار عموم ملت بوده است و بيان و اسـتدالل بـه آن مـستلزم                  شخصيت
شـود كـه مربـوط بـه خـود            ردي استدالل مـي   تر به مو    ي مختصر خدمت ملت عزيزمان، بيش       اطالع قبلي از اصل قضاياست، لذا در اين نامه        

كم و بيش اخبار آن از طريق بعضي جرايد و راديوها پخش شده است؛ هرچنـد كـه آن جرايـد    . ام اينجانب است و از نزديك شاهد آن بوده      
مربـوط اسـت، دادگـاه    آمدهاي سختي را به خاطر انتشار اخبار واقعه متحمل شدند و با اين كه كار مطبوعات به وزارت ارشاد   عقوبت و پي  

ذكر داستان بيت خود، نه به منظور خودنمايي و يا بـه عنـوان   . دهد ها را تحت فشار قرار داد و مي آن ي روحانيت خودسرانه و مستقيماً       ويژه
ي مؤمن به اسالم    ي برخوردهايي كه با نيروها      شوم تا نحوه    هايي از آن را يادآور مي      ي خروار، گوشه    استمداد است، بلكه از باب مشت نمونه      

  .اطالع روشن شود شود، براي افراد بي و انقالب انجام مي

 و تقويت اصل انقالب و دفاع از جمعـي    كه به منظور دعوت به راهپيمايي،1371 بهمن 21پس از سخنان اينجانب در پايان درس روز   
متناوب در محافل و جرايد انجام گرفت، تصميم گرفته شد          هاي نارواي    ها و تهمت   از مؤمنين گرفتار و دفاع از شخص خود در برابر اهانت          

ي   ولي پس از تحريف سخنان من و پخش آن از ناحيـه           . ي دشمنان اسالم و انقالب و كشور، نوار آن پخش نشود           به خاطر عدم سوءاستفاده   
ي شهدا كه سبب تعطيـل        بهمن در حسينيه   24 بهمن در برابر بيت اينجانب، و روز شنبه          23هاي روز جمعه     ها و اهانت   بازي ديگران و رجاله  

، با هجوم بيش از هزار نفر نيـروي  25/11/1371شنبه  درس اينجانب شد، ناچار به پخش نوار و پياده كردن آن شديم و باألخره در شب يك       
هـاي خبـري     هـا و بـولتن      ها و تلگرافات و روزنامـه      ي شهدا و محل آرشيو نامه      مسلح و مجهز به وسايل تخريب به دفتر اينجانب و حسينيه          

هاي منطقه و ايجاد رعـب       گناه و قطع تلفن     هاي همسايگان و مجاورين بي     ي كامل منطقه، حتّي خانه     چندين ساله مواجه شديم و با محاصره      
و محل  و هراس و برخوردهاي تند كه حتّي منجر به وحشت و اغماي بعضي از خواهران محترمه نيز شد، بسياري از اشياي دفتر و حسينيه                         

هاي يادگار مانده از فرزند شـهيدم        هاي خبري و نوارها و نوشته      ها و تلگرافات و اشياي شخصي پاسداران بيت و بولتن           آرشيو، از جمله نامه   
البيـت و از جملـه       مرحوم محمد منتظري كه متعلق به دو فرزند صغير آن مرحوم است و اشياي شخصي و اوراق درسـي و علمـي و اثـاث                        

هـا و بعـضي اشـياء بعـداً           البته پول .  به غارت برده شد و اماكن نيز پلمپ شد         جلسه، يه و غيرها، بدون اعالم و تشكيل صورت       هاي شهر   پول
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اين هجوم و حمله حدود پنج سال به طول انجاميد كه ظـاهراً بـرادران و                . ي اشياء تا اين تاريخ ارجاع نشده است        ولي عمده . برگردانده شد 
هاي اشخاص حكايت از تقبيح عقالي قوم  ها و گزارش چون با پخش خبر ماجرا سيل تلفن. اند زئيات آن آگاه شدهخواهران كم و بيش از ج

رسيد متصديان ايـن كـار ناهنجـار و غيرمـشروع             شد، به نظر مي     ي ارجاع اشياء شنيده مي     هاي مختلف وعده   كرد و از كانال     و ملت عزيز مي   
هـا را بـه      بازي ها و جنجال   چون با عقل و منطق صحيح مواجه نبودم و مقابله با ناداني           عالوه     و به  اند و تعقيب آن ضرورت ندارد      منفعل شده 

اي مملو از اكاذيب و افترائات و  ولي باألخره مواجه شدم با جزوه. ي امر به خدا گذاشتم ديدم، شخصاً بنا را بر سكوت و احاله مصلحت نمي
كه ضمناً، مسؤوليت هجوم مذكور را نيز به عهده گرفتـه           » ي روحانيت   دادگاه ويژه «اصطالح    لين به  يكي از مسؤو    ها به عنوان سخنراني    اهانت

 كه آن هم متضمن اكاذيب و افترائات زياد بود، از جمله تكـذيب فرزنـد متعهـد    18/1/1372اي در كيهان هوايي مورخه       است و سپس مقاله   
  .ع را صادقانه منعكس كرده بوداينجانب آقاي احمد منتظري كه با اخالص و صداقت وقاي

ي هر مـسلمان متعهـدي         ناچار شدم مطالبي را به نحو اختصار، به عنوان دفاع از حقيقت و روحانيت و قانون كه وظيفه                  روي اين اصل،  
ن برخـورد و    چه مربوط به دادگاه ويژه، كه منشأ اصلي اي          گنجد، لذا آن    ي ماجرا در يك پيام مختصر نمي        است، تذكر دهم و چون شرح همه      

باشد . شوم  باشد، در اين نامه يادآور مي       سازي براي آنان مي    برخوردهاي ديگر با علما و روحانيين متعهد و طالب عزيز و بازداشت و پرونده             
  .عقالي قوم در رفتار خود تجديد نظر كنند و بيش از اين روحانيت شيعه را تضعيف نكنند

ي آقاي منتظري با حكم رسمي دادگاه ويژه به عنوان يك نهـاد قـضايي صـورت                  د به محوطه  ورو«: ي كيهان هوايي نوشته شده      در مقاله 
  ».گرفته است

ها  ها و آوردن دلر و شكستن قفل       ي محل و مزاحمت همسايگان و قطع تلفن        همه نيرو و محاصره      ورود با حكم رسمي، نياز به اين       :اوالً
  .ها نداشت و درب

وال شخصي از قبيل جاروبرقي و ضبط صوت و ساعت ديـواري و لـوازم ماشـين و وضـوخانه و ماشـين                       دادگاه رسمي معموالً ام   : ثانياً
  .برد ي بهار آزادي و امثال اين اشياء را با خود نمي اصالح و سكه

ظـيم  جلـسه تن   شـده صـورت    شوند و از اشياي ضـبط       ي حكم رسمي به صاحبخانه وارد مي       مسؤولين دادگاه رسمي معموالً با ارائه     : ثالثاً
ي ناگهاني منطقه به طور كامـل و حـبس سـاكنين             بر خالف بيت اينجانب كه آقايان پس از محاصره        . گيرند  كنند و از صاحبخانه امضا مي       مي

هـا و    ي شخـصي آنـان، خودسـرانه درب        ي اشخاص و محصور كردن پاسداران محافظ بيت و ضبط اثاثيه            منازل و منع خروج و دخول همه      
مدها را شكستند و هرچه را خواستند ضبط كردند و بردند و از قرار گواهي بعضي از پاسـداران بيـت، افـراد در بـردن                          ها و ك   هاي اتاق  قفل

  .برخي از اشياء با يكديگر معارضه و كشمكش داشتند

د، اما وي با توهين حكم مزبور به آقاي احمد منتظري ارائه ش«: دارد اين كه كيهان هوايي از قول يكي از مسؤولين دادگاه ويژه اظهار مي   
بود كه بـا حـضور   تالش بر اين «: گويد ، و يا مي»ي روحانيت امتناع ورزيد اي از همكاري با نيروهاي دادگاه ويژه    غير مؤدبانه   گيري  و موضع 

ها همـه كـذب    اين، »ي اعضاي دفتر مواجه شديم    اعضاي دفتر آقاي منتظري بازرسي از اين محل به عمل آيد، مجدداً با برخورد غير مؤدبانه               
ها، از جمله احمد، در خانه محصور شدند و آنان اصالً با احمد مواجه نشدند و در ساعت ده، يعنـي سـاعت                   ي اهل خانه    همه. محض است 

مي، رود متن اين حكم رسـ       انتظار مي . شروع حمله، در دفتر اعضايي وجود نداشت تا با آقايان برخورد مؤدبانه و يا غير مؤدبانه داشته باشند                 
  .به هر نحو شده، ارائه شود تا معلوم گردد به امضاي كدام مقام حكم اين غارتگري صادر شده است

بهاي شهداي عزيز انقالب اسـت، و امـام           اينجانب به عنوان رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه خون             :رابعاً
ي طبقـات، بـه آن رأي دادنـد و بـه منظـور دفـاع از           و ملت شريف ايران، از همه      و حضرات علماي اعالم و مراجع عظام      ) ثراه طاب(راحل  

 گوشزد نمايم؛ هرچنـد » ي روحانيت دادگاه ويژه«مصالح اسالم و انقالب و روحانيت شيعه، وظيفه دارم مطالبي را راجع به دادگاه موسوم به              
 دادگاه ويژه كه عامل لطمه زدن بـه چهـره و شخـصيت بـسياري از                 .چه معموالً طبيعت تلخ است      اي ممكن است تلخ باشد، چنان      براي عده 
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كنـد و از قـرار        هاي نـاروا مـي     ي كارها، حتّي در كار مرجعيت شيعه و مراجع تقليد دخالت            هاي واهي در همه    علما و مراجع بوده و به بهانه      
گونـه مبنـاي قـانوني نداشـته و           وال بوده اسـت، هـيچ     معلوم عامل تهاجم شبانه به بيت اينجانب و سلب امنيت از ساكنين منطقه و غارت ام               

  :تشكيل آن بر خالف قانون اساسي است، به چند دليل

هاي دادگستري است كـه بايـد طبـق     ي دادگاه ي قضائيه به وسيله اعمال قوه«: ويكم قانون اساسي آمده است دليل اول ـ در اصل شصت 
  ».موازين اسالمي تشكيل شود

ي قضائيه نيست و بـه قـوانين و مقـررات قـضايي               هاي دادگستري و زير نظر قوه       از دادگاه » ي روحانيت   ه ويژه دادگا«و معلوم است كه     
  .گوي اعمال خالف قانون خود باشند بنابراين حق دخالت در امور قضايي ندارد و متصديان آن بايد نزد خدا و ملت پاسخ. كشور اعتنا ندارد

با مقررات مخصوص به خود » دادگاه ويژه«رتبه، مثالً تشكيالتي به نام  ر كشور، هرچند عاليدليل دوم ـ فرض كنيد شخصي يا مقامي د 
بدون شـك   . گو نباشد  ي كشور پاسخ   ي قضائيه   ي قضايي كشور اختراع كند كه مستقل عمل نمايد و در برابر اعمال خود به قوه                 در مقابل قوه  

 اگر از روي عمد باشد جرم است و اگـر از روي غفلـت و اشـتباه باشـد، بايـد از                     شود كه   اين عمل آن مقام، مخالف قانون اساسي تلقي مي        
بينيم كه ذيل اصل يكصدوهفتم قانون اساسي راجع به رهبـر             از طرف ديگر، ما مي    . هاي وارده را جبران نمايد     اشتباه خود برگردد و خسارت    

حـق نـدارد دادگـاهي      جمهـور مـثالً       طور كه رئـيس     بنابراين همان » .ترهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي اس         «: گويد  كشور مي 
ي قضائيه تشكيل دهد، رهبر نيز چنين حقي ندارد و بايد مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسـي مجلـس خبرگـان      مستقل در مقابل قوه   

  .رهبري كه مسؤوليت بررسي عملكرد رهبري را داراست، به اين عمل رهبر رسيدگي نمايد

ها، نـامي از   آن  وظايف و اختيارات رهبر در يازده فقره مشخص شده است و در بين يل سوم ـ در اصل يكصد و دهم قانون اساسي، دل
ي   انتخابات خبرگـان رهبـري از ناحيـه       : الزم است توجه شود   . بنابراين تشكيل آن قانوني نيست    . ي روحانيت برده نشده     تشكيل دادگاه ويژه  

ي خبرگان رهبـري را انتخـاب    ي خبرگان، هر دو بر اساس قانون اساسي كشور است و ملت به وسيله            هبري از ناحيه  ملت، و انتخاب مقام ر    
  .بند قانون اساسي باشد و از آن تخلف نكند نمايد كه عمالً پاي مي

. ويب مجلس نرسيده استمقررات آن نيز به تص. ي مجلس شوراي اسالمي تصويب و تأييد نشده از ناحيه» دادگاه ويژه«دليل چهارم ـ  
 اگر بنا باشـد بـدون   .شود گذاري كشور نرسد، ارزش قانوني ندارد و اجراي آن جرم محسوب مي          مركز قانون  بمادامي كه مقرراتي به تصوي    

گذاري فـردي    در جهان امروز، قانون   . كند  ومرج كشور را تهديد مي      تراشي شود، خطر استبداد و يا هرج       گذاري، قانون   مراجعه به كانون قانون   
آورد و در نتيجـه، حرمـت انقـالب ملـت      هاي استبدادي شاهانه را بـه يـاد مـي    ي سوء حكومت ي كشور، خاطره ي مقننه اعتنايي به قوه    و بي 

ي كشور، عالوه بر اين كه تعدي به حقـوق ملـت اسـت و آنـان را بـدبين و مـأيوس        هتخلف از قوانين و مقررات موضوع   . شود  شكسته مي 
هاي حقوقي و اقتصادي جهان و بالنتيجه انـزواي   ها و شخصيت  اعتمادي دولت   زيرا موجب بي  . الملل نيز اثر منفي دارد      روابط بين كند، در     مي

  .ضمناً، مجلس شوراي اسالمي نيز حق ندارد بر خالف قانون اساسي قانوني را تصويب نمايد. سياسي و اقتصادي كشور خواهد شد

  :اينك تذكر چند نكته

ي فقيه اين نيست كه مقام رهبري فعال مايشاء باشد و بتواند بدون حساب و كتاب هـر كـاري انجـام     ل ـ معني واليت مطلقه ي او نكته
ي كشور بر طبـق   ي فقيه، اداره بلكه معني واليت مطلقه. ي كشور يا قوانين اسالمي را ناديده بگيرد دهد و مثالً قانون اساسي و قوانين مصوبه      

نيز بدين معنـي اسـت   ) ص(ي پيامبر اكرم    چه واليت مطلقه    چنان. ر در چهارچوب قوانين اسالمي و قانون اساسي است        ي كشو  مصالح عاليه 
  .كه در چهارچوب احكام خدا ملت را اداره كند

ي مائـده     سورهو در   . ي خداست   يعني حكم و فرمان از ناحيه     » .إن الحكم إالّ اهللا   «: ي انعام فرموده است     در اين باره قرآن كريم در سوره      
چـه خـدا نـازل        يعني بين آنان بـه آن     » .و أن احكم بينهم بما أنزل اهللا و التتبع أهوائهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك                 «: فرموده است 
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م، در  ي نجـ    در سـوره  . چه خدا نازل كرده بـاز ندارنـد         هاي آنان پيروي نكن و مواظب باش تو را از بعض آن            فرموده حكم كن و از خواسته     
چـه   گويد و آن    خواه سخن نمي   يعني آن حضرت از روي دل     » .و ما ينطق عني الهوي إن هوا االّ وحي يوحي         «: شأن آن حضرت فرموده است    

چون جمع كثيـري از     . پس حكومت پيامبر خدا نيز بر اساس وحي و احكام خداست و خودسرانه نيست             . گويد وحي از جانب خداست      مي
دانستند، تعبيـر     را محدود به تصرف آنان در امور جزئي از قبيل اموال ايتام و ديوانگان و اشخاص غايب و قاصر مي                   فقيه    فقهاي عظام واليت  

ـ  ئي ش به واليت مطلقه در مقابل محدوديتي است كه اين جمع از فقها قائل بودند و منظور از آن، واليت در همه   د الون سياسي مـسلمين و ب
ي ملتي كه رهبـري او        شده از ناحيه   ولي در چهارچوب قوانين اسالمي و مقررات تصويب       . اند نتخاب كرده اسالمي است كه او را به رهبري ا       

گذاري تعيين شده و رهبر و خبرگـان بـر    با فرض اين كه ملت به قانون اساسي رأي داده و مجلس شورا به عنوان مركز قانون               . اند را پذيرفته 
  .اختيارات رهبر در چهارچوب قانون اساسي و اختياراتي است كه در آن براي او تعيين شده استاند، قهراً  اساس قانون اساسي انتخاب شده

رهبر در برابر قوانين كـشور      «گويد     بنا باشد بر خالف قانون عمل كند، در اين صورت ذيل اصل يكصد و هفتم كه مي                 اگر مقام رهبري  
  .شود  اين جمله در متن قانون اساسي كاري ابلهانه تلقي مي، لغو خواهد بود و گنجاندن»با ساير افراد كشور مساوي است

اگر رهبر خودمختار مطلق باشد و حق داشته باشد بر خالف قوانين كشور عمـل نمايـد، اصـل يكـصد و يـازدهم قـانون اساسـي كـه                              
اين اصل در قانون اساسي، بر اسـاس        تصويب  . گردد  بيني كرده، لغو تلقي مي      رسيدگي به ناتواني يا تخلفات رهبر و عزل و انعزال او را پيش            

  .معصوم نبودن رهبر فقيه و احتمال تخلف عمدي يا قصور اوست نسبت به وظايف محوله

 فقيه معصوم نيست و ممكن است از روي عمد يا اشتباه كار خالفي انجام دهد و اشتباه مرد بزرگ عواقب خطرنـاكي را بـه                    چون رهبر 
ي مراقبـت     ي الزام او به مشورت با فقهاي ديگـر و متخصـصين فنـون مختلـف و بـه وسـيله                      د به وسيله  لذا معصوم نبودن او باي    . دنبال دارد 

  .خبرگان جبران شود

بـسا بـا روحـانيين و معممـين      كردنـد، چـه   ي انقالبي در مسائل دخالت مي هاي انقالبي با روحيه ي دوم ـ در اوايل انقالب كه بچه  نكته
براي جبران ايـن امـر، دادگـاهي بـه     . خورد شد كه در نتيجه، گاهي به اصل حيثيت روحانيت ضربه مي        يخطاكار نيز رفتارهاي تندي انجام م     

ي آن دادگاه نيـز كارهـاي تنـدي           تدريج به وسيله    ولي به . كرد  اسم دادگاه روحانيت تشكيل شده بود و به امور اخالقي معممين رسيدگي مي            
هـاي    سـبب بـسياري از شخـصيت       بـدين . شدند  گناه، عمالً هتك مي     ري از روحانيين بي    روحانيت نبود و بسيا    شئونشد كه مناسب      انجام مي 

هـاي مختلفـي در انحـالل آن         هاي دادگـاه مـذكور مخـالف بـوديم، از راه           جمله اينجانب، چون با تندي     انقالب و نظام و علماي اعالم و من       
ي  دادگاه ويژه«پيشنهاد تشكيل مجدد ) ره(آقايان به مرحوم امام ولي پس از مدتي شنيده شد بعضي از         . كوشش نموديم تا باألخره منحل شد     

ي خوبي نداريم و ضرر آن از         له يادآور شدم كه ما از دادگاه روحانيت خاطره          ي تلفنگرام به معظم     اند كه اينجانب به وسيله     را داده » روحانيت
اي آن، براي رسيدگي به كارهاي خالف طالب و روحـانيين  خوب است به ج. عالوه بر خالف قانون اساسي است  تر است و به     نفع آن بيش  

خودشان رسيدگي كنند و پس از طي مراحل تذكر و توبيخ و تهديـد،              ي قم، هيأتي از فضالي باتجربه تعيين شوند تا آنان             ي علميه   در حوزه 
ي افـراد     زيرا همه . ثل سايرين محاكمه شود   ي قانوني باشد، خود هيأت شخص متهم را به محاكم قضايي معرفي كند تا م               اگر نياز به محاكمه   

يك روز از بيت    . اند و حتّي اينجانب در آن تلفنگرام نام پنج نفر را به عنوان اعضاي هيأت پيشنهاد كردم                 ملت در برابر قوانين كشور مساوي     
كه فعالً يكـي از     ( دارند مثالً فالن شخص را       ايد، آيا قدرت   مرحوم امام به قم نزد اينجانب آمدند و گفتند اين هيأتي را كه شما پيشنهاد كرده               

منظور سياسي دارنـد    احضار و محاكمه كنند؟ معلوم شد طراحان دادگاه ويژه از تأسيس آن             ) باشند  علما و مدرسين صاحب رساله در قم مي       
ايد  كه البد آقايان كم و بيش شنيده      و باألخره دادگاه ويژه تشكيل شد و كارهايي انجام داد           . و تهذيب روحانيت از مفاسد اخالقي بهانه است       

تـر از آن      هـايي هنگفـت ادامـه يافـت و بـيش           تـر و هزينـه      تر و با اختياراتي بـيش      دادگاه ويژه خيلي وسيع   ) ره(و پس از رحلت امام راحل       
محترم و بيـت و     هايي كه نسبت به بعضي مراجع و علماي          درپي و هتك حرمت    هاي مكرر و پي    تعرض. شود  هاي سياسي شده و مي     استفاده

هـاي واهـي و محكـوم     كنند و بازداشت بسياري از فضالي مخلص اسالم و انقالب به بهانـه  خانواده و فرزندان و افراد دفتر آنان كرده و مي 
زداشـت و   جا نسبت به آنان، از عملكردهاي دادگاه ويژه بوده، هرچند افراد فاسد و خطاكار را نيز با                  نمودن آنان و يا ارعاب و تهديدهاي بي       
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بـسياري از علمـا و      . ولي متأسفانه كاربرد آن تا حال، روي هم رفته، به مصلحت روحانيت و اسالم و كشور نبـوده اسـت                   . اند محاكمه كرده 
مند به اسالم و انقالب، يأس و نااميـدي پديـد گـشته و نوعـاً از                   ي طالب جوان عالقه    اند و در روحيه    روحانيين خوب و انقالبي هتك شده     

خـورده از انقـالب و    ي اسـتعمارگران سـيلي   اند و در حقيقت با توجه يا بدون توجه، خواسـته  هاي علميه زده شده    ي تحصيل در حوزه     ادامه
ي تـشيع و بـالد اسـالمي را از شـر              روحانيت و مراجع تقليد شيعه هميـشه در مقـاطع حـساس، جامعـه             . روحانيت شيعه، عمالً انجام شده    

ي كفـر جهـاني اسـت و البتـه        ترين خواسته   دهاي استعماري نجات داده و تضعيف اين نيروي عظيم ملي، بزرگ          استبدادهاي داخلي و قراردا   
ولي هنگـامي كـه مطـابق قـانون اساسـي،      . هاي اخالقي يا حقوقي در بين آنان پيدا شود روحانيين همه معصوم نيستند و ممكن است لغزش     

منتهـا احـضار مـتهم و       . حانيين ديگر نيز قهراً و به طريق اولي، با ديگران مساوي هـستند            ، رو »رهبر در برابر قوانين با ديگران مساوي است       «
ها اعالم شود؛ متهم روحاني باشد يا از         خصوص قبل از ثبوت جرم نبايد بازداشت و بازجويي          محاكمه نبايد با اهانت به متهم توأم باشد و به         

اكم دادگستري باشد و اگر فرضاً در روش محـاكم دادگـستري نقايـصي وجـود                ي تظلمات و محاكمات بايد مح       و مرجع همه  . طبقات ديگر 
  .دارد، آن نقايص بايد برطرف شود

ي سنگيني را بر كشور و ملت تحميل كرده كه هيچ             با تشكيالت عريض و طويل خود، بودجه       با وضع فعلي اقتصاد كشور، دادگاه ويژه      
كند كه اين تشكيالت خالف قانون اساسي منحل گردد و وظـايف آن بـه                 قتضا مي ضرورت ندارد و مصلحت اسالم و انقالب و روحانيت ا         

  .ي قضائيه و محاكم دادگستري ارجاع شود قوه

 نه متهم حق تعيين وكيل دارد و نه دادگاه علني است و نه تجديد نظر دارد و نه احكام آن به ديوان عالي كشور ارجاع                           ضمناً، در دادگاه  
و اقرار متهم در شـرايط      هاي سروپاشكسته     بلكه با گزارش  . مايشاء است و نوعاً بينه و شاهد عادل نيز در بين نيست            بلكه خود فعال  . شود  مي

دوزند و به     برند و مي    اعتبار است و يا با علم قاضي، خودشان مي          ارزش و بي    خاص زندان كه در آن شرايط شرعاً و قانوناً اقرار و اعتراف بي            
كار ديگري از هر طبقه باشد، بـدتر اسـت و نوعـاً           ست و در حقيقت معامله با روحاني متهم، از معامله با هر گناه            هيچ مقامي قابل شكايت ني    

  .شود رسيدگي به امور مربوط به علماي بزرگ و محترم، به افرادي كه از نظر علم و آگاهي در سطح پايين هستند محول مي

عالم و حقوقدانان شوراي نگهبان، با اين كه وظيفه دارند قانون اساسي كـشور   از حضرات علماي اي سوم ـ اينك جاي گله است  نكته
بهاي شهداي عزيز است و امانتي است كه به آنان سپرده شده حفظ نمايند، چـرا تـا حـال در برابـر تخلفـات از قـانون اساسـي،         را كه خون 

ي حقوقـدانان و      ر علماي اعالم و مجلـس شـورا و بـه همـه            ي سا اند؟ البته اين گله توأم با تقاضا به        جمله اين تخلف بزرگ سكوت كرده      من
  .نويسندگان متعهد نيز متوجه است

  ي ما نيست؟ ي علميه و مردم مظلوم، بر عهده آيا دفاع از حقوق ملت و حريم روحانيت و مرجعيت شيعه و حوزه

يست؟ با اكثر علما و فضال و بزرگـان و حقوقـدانان            ها گناه ن   ها و سلب آزادي    كشي ها و تعديات و حق     شكني  در برابر قانون   آيا سكوت 
ولي متأسفانه همه مرعوب و ساكتند و . شود نالند و شكايت مي  شود مي   شود، از دادگاه ويژه و از كارهاي خالفي كه انجام مي            كه صحبت مي  

گـذرد و بـراي       كنند تا ببينند چه مي       نمي ي خود هستند و به اطراف نگاه       جمعي مشغول كارهاي روزمره   . گذرند  تفاوت مي   ها بي   آن  نسبت به   
جـا از صـفات       در صورتي كـه تـرس بـي       . اند افتد و جمعي گرفتار ترس القا شده و جو اختناق تحميلي بر جامعه شده               ديگران چه اتفاق مي   

 حفظ نظـام سـكوت      نامبه  العمل نشان دهد و جمعي نيز         ها عكس  االراده باشد و در برابر كجي      انسان بايد شجاع و قوي    . مذموم انسان است  
تنها باعث تقويت نظام است، بلكه يك واجـب همگـاني         كنند، غافل از اين كه امر به معروف و نهي از منكر نه              كرده و دعوت به سكوت مي     

اع از همه شهيد و معلول فدا شدند، نظام اسالم و عدالت و آزادي و حفظ حقـوق و دفـ          كرد و اين    است و نظامي كه ملت براي آن فداكاري       
المقدور بايد جلوي آن را گرفت        عدالتي ديده شد، حتّي     اي ظلم و بي    پس اگر در گوشه   . ها بود  ها و تندي   مظلومين و ايستادگي در برابر كجي     
هـا اصـل نظـام را زيـر          عدالتي  شود و بي    وگرنه ملت دلسرد مي   . ي تبليغاتي از دست دشمنان گرفته شود        تا نظام عدالت تحكيم شود و سوژه      

شـود، چـه مـا        نخواهي مـنعكس مـي     ي جهان چون بلد واحد شده و قضايا خواهي          اگر همه . پوسد  برد و باألخره نظام از داخل مي        ال مي سؤ
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كنند، خودمـان واقـع آن را نگـوييم و در رفـع آن                ساكت باشيم يا معترض، پس چرا عيبي را كه ديگران با تحريفات و اغراقات منعكس مي               
  .اين موارد سكوت موجب حفظ نظام نيست، بلكه موجب هدم نظام استخصوص كه در  نكوشيم؟ به

مـا اخـذ   «: فرمودنـد ) ع(چه موال اميرالمؤمنين   تري دارند؛ چنان   ي سنگين   و در اين ميان، علماي اعالم نسبت به مظلومين از ملت وظيفه           
ي علما گذاشته كـه در        چه را خداوند بر عهده      يعني آن ) 3ي   البالغه، خطبه   نهج(» .اهللا علي العلما أن اليقاروا علي كظه ظالم و السغب مظلوم          

  .تفاوت نباشند برابر پرخوري ظالم و گرسنگي مظلوم بي

اليحـب اهللا   «:  و نيـز فرمـوده اسـت       ».التظلمون و التظلمـون   «: چه در قرآن كريم فرموده       نيز سكوت روا نيست، چنان     براي خود مظلوم  
و در . هاسـت  ي انـسان  دفاع از حقوق، حـق طبيعـي همـه       . كه براي شخص مظلوم داد و فرياد رواست       » .الجهر بالسوء من القول االّ من ظلم      

و در حـديث    . يعني هر كس در راه حفظ مال خود كشته شود، شهيد محـسوب اسـت              » من قتل دون ماله فهو شهيد     «: حديث شريف فرمود  
امـا تـسمع اهللا تعـالي    . مومن اموره كلي و لم يفوض اليه ان يكـون ذلـيال      إن اهللا فوض إلي ال    «: نقل شده كه فرمودند   ) ع(ديگر از امام صادق     

ي امور شخص مؤمن را بـه خـودش           يعني خداوند همه  » .يقول و لللّه العزه و لرسوله و للمؤمنين فالمؤمنون من يكون عزيزاً و اليكون ذليالً              
پس مـؤمن   . عزت براي خدا و رسول خدا و مؤمنين است        :  كه فرموده  شنوي خدا را    واگذار كرده، ولي ذلت او را به او واگذار كرده، آيا نمي           

  . عزيز است و نبايد ذليل باشد، يعني نبايد زير بار ذلت برود

  .له پيروي كنيم تشكيل شد و ما بايد از معظم) ره(ي روحانيت به دستور مرحوم امام  شود دادگاه ويژه ي چهارم ـ گاهي گفته مي نكته

مندان ايشان نبايد به ايشان نسبت دهند و اگر كسي مركز و محل چنين          با چنين عملكردي را كه سراغ داريم، عالقه        يچنين دادگاه : اوالً
له نسبت دهد، در حقيقت خود آن اشتباهات را به ايشان نسبت داده اسـت و نبايـد كـانوني كـه مـستلزم اشـتباهات و        اشتباهاتي را به معظم  

ي قـضائيه   اي تشخيص داده شود، بهتر است به قوه العاده  فوق چه در مواردي ضرورت دادگاه  چنان. يدا كند هاي زياد است، ادامه پ      خالفكاري
رسيدگي نمايد كه طبعـاً چنـين دادگـاهي        العاده تشكيل دهد و به موارد استثنايي خاص مورد نظر             دستور داده شود كه يك شعبه دادگاه فوق       

 مـستقلي    نه اين كه دادگـاه    . شود  كند و حرمت قانون اساسي نيز حفظ مي         ات آن را نيز رعايت مي     كند و مقرر    ي قضائيه عمل مي     زير نظر قوه  
ي قـضائيه تـشكيل شـود و در اعمـال خـود               ي سنگين و مقررات مخصوص به خود در مقابـل قـوه            ي روحانيت با هزينه     به نام دادگاه ويژه   

  .اند قضائيه در موارد مكرري از عملكرد دادگاه ويژه تبري جستهي  ي قضائيه نباشد، كما اين كه خود رئيس قوه گوي قوه پاسخ

السالم را مطلق و معصوم از هر خطا و اشتباه فرض كنيم، بـه               يا هر مقام ديگري غير از معصومين عليهم       ) ره(ضمناً، اين كه مرحوم امام      
امعه در پي دارد و سرانجام از استبداد مطلق سـر در  كس حق تذكر يا اعتراض نداشته باشد، خطر بزرگي را براي انقالب و ج  نحوي كه هيچ  

  .هاي ديني ملت وارد خواهد شد ناپذيري به اعتقادات و گرايش هاي بزرگ و جبران آورد و از اين راه ضربه مي

چـه بعـد از       نولـي آ  . تشكيل شد، خيلي محدود و منحصر به تخلفات روحانيين بـود          ) ره(اي كه به دستور مرحوم امام          ويژه  ثانياً دادگاه 
ي آن بسيار وسيع است و چه بسيارند افراد غير روحاني كه به اتهامات                رحلت ايشان به اين نام تشكيل شده و محور عمل قرار گرفته، دايره            

» د«د  در بن . باشند  اند و اينك جمعي از آنان در زندان مي         هاي سنگيني را متحمل شده     واهي تحت تعقيب اين دادگاه قرار گرفته و محكوميت        
ي اموري كه از سوي مقام معظم رهبـري بـراي            كليه«: هاي آن چنين آمده است      قانون اختراعي اين دادگاه، مربوط به صالحيت       13ي    از ماده 

كند و در نتيجـه موقعيـت         هاي شخصي رهبر معرفي مي     اين بند دادگاه ويژه را ابزاري براي اعمال سياست        » .شود  رسيدگي مأموريت داده مي   
كننـد    اگر مقام رهبري به دستگاه قضايي كشور اعتماد ندارند، چرا در اصالح آن كوشش نمي              . برد   و حيثيت ايشان را زير سؤال مي       اجتماعي

اند؟ و اگر اعتماد دارند، چرا براي رسـيدگي بـه امـور              و چرا رسيدگي به جان و مال و عرض شصت ميليون جمعيت كشور را به آن سپرده                
  اند؟ يع ديگري را بر خالف قانون اساسي ابداع كردهمورد نظرشان تشكيالت وس

ي  كنم با خود بيانديشند كه از اين تشكيالت عـريض و طويـل بـا هزينـه       و متصديان دادگاه ويژه توصيه مي      جا دوستانه به بانيان     در اين 
ق و تضييع حقوق و بـدبين كـردن   ي كشور، چه سودي عايد نظام و روحانيت و ملت شده است، جز ايجاد اختنا     هنگفت تحميلي بر بودجه   
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اگر پس از ايـن تفكـر بـدين امـر واقـف      . ها تضعيف نظام اسالمي است ي اين ي نهايي همه روحانيت و ملت نسبت به مسؤولين؟ كه نتيجه   
ع پايبندنـد،   چـه بـه مبـاني شـر         ي قضائيه اقدام نمايند و ضمناً، چنان        ي آن به قوه    شدند، خودشان براي انحالل آن و ارجاع وظايف مشروعه        

نسبت به مشروعيت و يا عدم مشروعيت حقوقي كه از مال ملت پايبند به قانون اساسي به مصرف يك ارگان غير قانوني و حقـوق پرسـنل                           
  .رسد، توجه خاص مبذول دارند آن مي

همه   مي هستيد و در اين راه اين      ي عدالت اسال   تپد و تشنه     براي اسالم و اجراي موازين اسالمي مي       ي ايران كه قلبتان    شما اي مردم آزاده   
ي خود متعهد شده است پاسدار قانون اساسي باشد و از نمايندگان مجلس              جمهوري كه در سوگندنامه     شهيد و معلول داديد، از مقام رياست      

يسندگان متعهـد و از     اند حافظ دستاوردهاي انقالب و مدافع قانون اساسي باشند و از مراجع تقليد و از نو                و شوراي نگهبان كه قسم خورده     
ي قـانون اساسـي و قـوانين اسـالمي بكوشـند و جلـوي ايـن         شـده  خواه جداً بخواهيد كه بـراي احيـاي اصـول پايمـال     ي مردم عدالت  همه
ي شماسـت و سـكوت در         شما طبقات ملت كه موجد انقالب اسالمي بوديد، حفظ آن نيز به عهـده             . ها را بگيرند   عدالتي  ها و بي   شكني قانون
التتركو االمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم ثم        «،  )ع(ففي وصية موالنا اميرالمؤمنين     . ل جنايات، گناهي است بزرگ    مقاب

  )47البالغه، الكتاب  نهج(» .تدعون فال يستجاب لكم

ي شما  دهم وظيفه شود، تذكر مي  چاپ ميبراي خوانندگان خارج از كشور تهيه وهوايي كه  جا به مسؤولين كيهان ي پنجم ـ در اين  نكته
ي شما طي تمـاس       چه به گفته    اند، و همچنين آن    چه مسؤولين خبرگزاري جمهوري اسالمي به شما گفته         ي صحت و سقم آن      بود اول درباره  

ييـد كـه راسـت اسـت يـا          ي روحانيت به شما گفته شده، تحقيق و بررسي نما           تلفني با حجةاالسالم حسينيان، يكي از مسؤولين دادگاه ويژه        
اينجانـب بـا كمـال      . ها قلـم زنيـد      آن  هاي دروغ دو منبع مذكور را حقيقت بپنداريد و بر مبناي             نه اين كه گفته   . گاه اظهار نظر كنيد     دروغ، آن 

ي آقـاي     مخـصوصاً ايـن گفتـه     . ايد، دروغ محض اسـت     چه را از قول دو منبع مذكور راجع به بيت اينجانب نقل كرده              گويم آن   صراحت مي 
به همراه برخي اسناد ديگر     ) ره(آميز به ساحت حضرت امام       هاي توهين  گونه اطالعيه   پس از بازرسي پنج كاميونت از اين      «: حسينيان كه گفته  

طلبـي   كند كه چرا مسير انقالب و روحانيت شيعه به جايي برسد كه چنـين اشـخاص فرصـت                   ، هر انسان باوجداني را متأثر مي      »كشف شده 
ي  ي شهدا و آرشـيو چهـارده سـاله         العنان، اموال دفتر و حسينيه     ي بزرگ و ايجاد رعب و وحشت مطلق         ي يك منطقه   ند با محاصره  جرأت كن 

كند، به هم ببافند  داري را كه هيچ عاقلي باور نمي هاي شاخ بهايي را غارت كنند و براي توجيه كار ناهنجار خود، چنين دروغ        باارزش و گران  
مثل اين كه مفهوم اطالعيه و يـا مقـدار ظرفيـت پـنج      . شود، چاپ و نشر كنيد       كشور تهيه مي   اي كه براي افراد خارج از      يهو شما هم در نشر    

كنيد كه از خود استقالل       شده، به خوانندگان خود القا مي      دار ديكته  هاي شاخ  شما با چاپ اين قبيل دروغ     . كاميونت براي آقايان روشن نيست    
كنيـد و   اعتبـار مـي     ي خودتـان را نيـز بـي        هاي نـشريه    وسيله ساير اخبار و گزارش      نويسيد و بدين    شود مي    تحميل مي  چه به شما    نداريد و آن  

ها را عيناً درج نموده اسـت و   ي سازمان تبليغات اسالمي نيز اين دروغ       حتّي نشريه . اند متأسفانه نشريات ديگري نيز به همين بال گرفتار شده        
هاي فرزند اينجانب، احمد منتظري را چاپ كردند و از طـرف             عات، بايد جواب اتهامات را نيز درج كنند، جوابيه        با اين كه طبق قانون مطبو     
ي آنان را توقيف  ي پيام هاجر و بعضي جرايد ديگر را تهديد كرد كه اگر راجع به وقايع قم چيزي بنويسند، مجله       ديگر، آقاي حسينيان مجله   

 حوادث انجام شده در بيت در اين ميان بعضي از مقامات، ضمن اظهار تأثر از        . فرماست قانون، زور حكم  كند و باألخره به جاي حكومت         مي
العمـل مثبتـي نـشان        در جواب آنان بايد گفت حاال كه خبر پيدا كردنـد، چـه عكـس              . اينجانب، اصرار داشتند كه مسؤولين باال خبر نداشتند       

بلكـه از قـرار مـسموع بـه جمعـي از آنـان پـاداش زيـارت                  .  عاملين جنايت مجازات شدند    شده برگردانده شده و نه     دادند؟ نه اموال غارت   
  .شاءاهللا حجشان مقبول خواهد بود الحرام نيز داده شده، ان اهللا بيت

محارب «: در تعريف محارب و حد آن، مطالبي ذكر شده كه ملخص آن چنين است) ره(ي مرحوم امام  در تحريرالوسيلهي ششم ـ  نكته
است كه در پناه اسلحه مردم را بترساند و فساد برپا كند، چه در بيابان و چه در دريا، چه در شهر و چه در غير شهر، چـه در شـب و                                 كسي  

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 دسـت و يـك پـا                                  
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و بهتر است اگر محارب مرتكب قتل شده، او را بكشند يا به دار آويزند و اگر                 . ست راست و پاي چپ، و يا تبعيد       يعني د . برعكس يكديگر 
  )494، ص2تحريرالوسيله، ج(» .اموال را به غارت برده، دست و پاي او را قطع كنند و اگر فقط سلب امنيت كرده، تبعيد شود

كارگيري بيش از هزار نفـر و        ي منطقه در پناه نيروهاي مسلح و به        نجانب با محاصره  اي به بيت اي    تهاجم شبانه ،  1371 بهمن   25در شب   
ايـن  . ها را شكستند و اموال زيادي را به غـارت بردنـد            ها و درب   ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت حتّي از همسايگان انجام شد و قفل             

قانوني تشكيل شود، عامالن اين تهاجم غير انساني را محارب خواهـد             عادالنه و     اگر يك دادگاه  . عمل وحشيانه، مصداق كامل محاربه است     
  .شناخت كه مجازات آنان الاقل قطع دست و پاست

ي خـود صـبر و       المقدور در برابر حقوق از دست رفته        شوند، حتّي   ولي چه بايد كرد كه اينجانب و ساير آقاياني كه مورد هتك واقع مي             
هـاي خـود را منتـشر، و بـه جرايـد             ي حسينيان كه رهبري اين تهاجم را به عهده گرفته، آزادانه دروغ           آقا. ايم ي خود ساخته   سكوت را پيشه  

ناچار، اينجانب   به. شوند كه اگر اين موضوع را بنويسند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت             كند و مسؤولين جرايد تهديد مي       كشور تحميل مي  
 نسيم آزادي وزيدن گرفت و جو اختناق شكسته شد و جرايد كـشور از بنـد سانـسور                   اجمال واقعه را در اين صفحات نوشتم تا اگر روزي         

ي  ي سـاير دلـسوزان مطلـع از تخلفـات و اقـدامات مرموزانـه                هايي كه از ناحيه     ي گزارش  آزاد شدند، بتوانند نگارش اينجانب را به ضميمه       
  .نددشمنان تنظيم شده، براي آگاهي برادران و خواهران مسلمان منتشر نماي

  .الي اهللا تعالي نشكو بثنا و حزننا و منه نستمد في جميع امورنا والسالم علي جميع اخواننا و رحمةاهللا و بركاته

   ـ قم ـ حسينعلي منتظري 10/2/72

   ايشان و حمله و غارت بيت و حسينيه و دفتر، له در مورد سخنراني ي دفتر معظم  ـ اطالعيه223ي  پيوست شماره
  28/11/1371مورخه 

  به نام خدا

العظمي منتظري در پايان درس خارج فقه، بيانات مشروحي پيرامون انقالب اسالمي و حـضور   اهللا ، حضرت آيت21/11/1371در تاريخ  
 بهمن ايراد داشتند و ضمن اين كه يادآور شدند بايد انقالب و اهداف عـالي آن همچنـان بـا قـوت و           22  مردم و لزوم شركت در راهپيمايي     

كنند، براي    ت مي كز قدس شر   بهمن و رو   22هاي روزهاي مهم مانند روز        بينيم مردم ما در راهپيمايي      اين كه مي  :  فرمودند ،اقي بماند عظمت ب 
ها و فشارهايي كه تحمل      ي گرفتاري   اند و لذا با همه     دانند و براي آن شهداي عزيزي داده        اين است كه مردم انقالب را محصول خودشان مي        

. ي مـردم را بـه حـساب اشـخاص نگـذارد      ورزند و كسي اين عشق و عالقه لك، به اصل انقالب و نظام و اهداف آن عشق ميذ  كنند، مع   مي
گاه ايشان با اشاره به سوابق خود در انقالب و حمايت از شـخص حـضرت امـام                    آن. باشد  ي مردم به اصل اهداف انقالب مي       عشق و عالقه  

ي و عمرم را در راه انقالب صرف نمودم و يك فرزند شهيد و يك معلول در راه آن دادم و البته از                       من تمام زندگ  : يادآور شدند ) سره  قدس(
خواهم بگويم من به خاطر احترام و اهميت زيادي كه براي انقالب و رهبر فقيد                 ولي مي . ام بوده است   وظيفه. كسي هم چيزي طلبكار نيستم    

ي ملكـوتي     بود تا در ساليان متمـادي چهـره       ) سره  قدس( حفظ حيثيت و وجاهت معنوي امام        دادم و هدفم    آن قائل بودم، احياناً تذكراتي مي     
ي مفتنـين يـادآور      له سپس با اشاره به فتنه       معظم. ي ايشان ملكوك و مخدوش نگردد       ايشان همچنان مقدس و محترم باشد و در تاريخ چهره         

اند در آن شرايط مـا را مجبـور كردنـد تـا بـه       باالي اطالعات به او گفته  ردهيكي از علماي تهران نقل كرده است كه چند نفر از افراد           : شدند
باشد و ما هم گواهي داديم و اكنون ناراحت هستيم، آيا خدا        العظمي منتظري در اختيار منافقين مي       اهللا  دروغ گواهي دهيم كه بيت فالني، آيت      

ترسـم، ولـي بـراي انقـالب و           چيز هم نمـي     ب مقام نبوده و نيستم و از هيچ       گاه طال    سپس تأكيد كردند من هيچ     گذرد؟ ايشان   از تقصير ما مي   
مثـل  . ام، براي اين است كه اساس انقالب اسالمي محفوظ بماند  سوزد، مبادا مردم از آن زده شوند و اگر من سكوت كرده             اهداف آن دلم مي   

 بچه دو نصف شود، آن كه مادر بود به خاطر حفـظ بچـه از                ما مثل آن دو نفر زني است كه سر بچه نزاع داشتند و پس از اين كه حكم شد                  
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هاي نظامي براي يك تظاهرات بعد از  رسيد مبني بر اين كه از طرف بعضي ارگان  بهمن اخباري مي23گاه روز جمعه    آن... حق خود گذشت  
ي قـم، بـا    موده و باألخره بعد از نماز جمعـه اي قبول نكرده و بعضاً نيز قبول ن نمودند، ولي عده له دعوت مي   نماز جمعه به سوي بيت معظم     

اطالع بودند، در حدود پانصد نفر را مقابل بيت ايشان مجتمع نمودند و در اين ميان، حدود شـصت نفـر                       تعدادي از افرادي كه از جريان بي      
هـاي تحليلـي     نمـوده بودنـد، بـا ضـميمه       العظمي منتظري را كه تكثير        اهللا  ي بيانات آيت   شده گاه متن تحريف    آن. اي سر دادند   شعارهاي زننده 
ي برنامـه و     ا تهمت و افترا و دروغ منتشر نمودند و جمعي تابلوي دفتر را كندند و سپس بلندگوي اتومبيـل سـپاه، خاتمـه                      بخودشان همراه   

  .دستور متفرق شدن را صادر نمود و مراسم پايان يافت

دادند، بـيش از پنجـاه شـصت نفـر            هايي كه شعار مي     آن  ماشاگر بودند و    گفتند بسياري از حاضرين در مراسم فقط ت         شاهدين صحنه مي  
  .نبودند

ي شهدا حاضر شدند،  ي درس در حسينيه له، طبق روال هر روز در جلسه  بهمن، جمعيت طالب درس فقه معظم24گاه در روز شنبه  آن
له    اين رو معظم   از.  هم زدن جلسه و شلوغ كردن را دارند        ها قصد به    اند و احساس شد اين     ولي ديدند افراد جديدي حدود صد نفر نيز آمده        

ي درس تا بعد از ماه مبارك رمضان ديدند و از طرف ايشان اعالم شـد پـس از اعـالم تعطيلـي، همـان                           مصلحت را در اعالم تعطيلي جلسه     
العظمـي منتظـري ايـراد نمودنـد كـه          اهللا  گاه يكي از آنان سخناني در رد بيانات حضرت آيـت            ي اعزامي شروع به شعار دادن كردند و آن         عده

هـا در چنـد سـال         ها و جزواتي بود كه هر چند گاه، تحت عناوين مجعول و توسط بعضي ارگان                مضمون آن، همان مطالب تكراري روزنامه     
 حسينيه و نيز    حدود شش نفر از طالب حاضر در      . باشد  نمي... اخير منتشر گرديده بود و چيزي جز فحش، تهمت، تحريف سخنان ايشان، و            

  .اند شده آزاد شده له را بازداشت نمودند و البته تا اين لحظه، افراد بازداشت ي معظم اهللا، نوه آقا روح

  :شود شعاع و گستردگي آن در امور زير خالصه مي. ي اصلي آغاز شد شنبه، حمله  شب يك10گاه حدود ساعت  آن

 .أمورين اطالعاتي را در اين حمله وارد نموده بودند ـ بيش از هزار نفر پاسدار و نيروي انتظامي و م1

 .گاه كامالً مسدود و در اختيار نيروها قرار گرفته بودو ـ خيابان اصلي ساحلي از پل حجتيه تا پل جديد نير2

 .ده بودنشاني، و دستگاه جوش و برش آهن، وارد صحنه ش  ـ تمام وسايل تخريب و احتياط، از قبيل چندين دستگاه جرثقيل، آتش3

روي حسينيه آغاز شد و سپس سه درب بزرگ كه اول و وسط و انتهاي كوچه بود از جا كنده شد  هاي پياده  ـ حمله با كندن شيرواني 4
آوري دفـاتر و   ي شهدا و قسمت مربوط به آرشيو و نيز جمـع           له و حسينيه    ها، حمله به دفتر معظم     ها و تخريب درب    گاه با شكستن قفل     و آن 
هـاي زيـادي وارد    چه در اين سه محل بود، برده شد و خسارت ها آغاز شد و هر آن ها و بولتن ها و روزنامه  و استفتائات و آرشيو نامه     ها  نامه

ده شـده بـود، و نيـز اكثـر          اي طالب آمـ     هاي وجوهات، كه حدود يك ميليون و سيصد هزار تومان بود و براي شهريه               موجودي پول . گرديد
ها، كتاب، راديو، ضبط صوت، جاروبرقي، دوربين عكاسي، كاغذ، و نيز دستگاه تكثيـر نـوار و    خصي از قبيل ماشين  وسايل شخصي و غير ش    

شـد، و همچنـين آرشـيو     لـه تكثيـر و در اختيـار طـالب گذاشـته مـي       هاي درسـي معظـم   ها نوار و نوشته آن زيراكس دفتر كه روزانه توسط     
هاي شـهيد محمـد منتظـري و          ي سخنراني   ها و مجموعه   قدر و آلبوم عكس     امام و فقيه عالي   هايي مربوط به قبل از انقالب از حضرت          عكس

آوري و بعضاً بـرده و مـابقي توقيـف            چه در دسترس بود، جمع      وسايل شخصي مربوط به آن شهيد بزرگوار و اشياي ديگر و خالصه هر آن             
. هاي حسينيه و دفتر را پلمـپ نمودنـد     اي تنظيم نشد و درب      جلسه  تشد و هيچ صور     ها در غياب ايشان و بستگان انجام مي         ي اين   همه. شد

له و همسايگان ايـشان، تمامـاً         هاي مربوط به بيت معظم      شود قبل از شروع تهاجم، خطوط تلفني منطقه قطع شد و افراد خانواده              يادآوري مي 
پـس از   . شب بـود    بعد از نيمه   3 كار حدود ساعت     پايان. در محاصره قرار گرفتند و از تردد در كوچه و رفتن به منزل يكديگر ممنوع شدند               

پرسي  و نگراني و تنفر شديد عمومي، بسياري از فضالي حوزه با تلفن و پيغام، احوال» له ي معظم  حمله و غارت دفتر و حسينيه     «انتشار خبر   
ي درس خود اين برخورد را محكوم كردنـد و            در جلسه اهللا محقق داماد،      اهللا مؤمن و آيت     از قرار مسموع، آقايان آيت    . نمودند  دردي مي  و هم 
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هـا    آن  ي   هاي وجوهات و مقداري از وسايل دفتر و حسينيه برگردانده شـد، ولـي عمـده                 به دنبال انتشار اين خبر، پول     . اظهار تأسف نمودند  
  .هنوز توقيف است

والسالم عليكم . حانيت و مرجعيت شيعه اهانت گرديدي وقايعي كه اين روزها در قم اتفاق افتاد و نسبت به ساحت رو    اين بود خالصه  
  .و رحمةاهللا و بركاته

  العظمي منتظري ـ احمد منتظري  اهللا دفتر حضرت آيت

قدر، مورخه  له، راجع به هجوم شبانه به بيت فقيه عالي ي خبرگزاري جمهوري اسالمي با آقاي احمد منتظري فرزند معظم  ـ متن مصاحبه224ي  پيوست شماره
28/11/71  

 وضـعيت خـود ايـشان، و    هاي زيادي هست راجع به وضعيت بيـت ايـشان،     خصوص خارج از كشور، صحبت       اين روزها، به   :خبرنگار
صحبت از دستگيري ايشان و احتماالً دستگيري بستگان ايشان و حتّي از علماي نزديك به بيت، محبت بفرماييد ضمن اين كـه خودتـان را                         

آقا با اصل نظام و اصل انقالب         كنند، اين است كه حاج      مطلبي را كه مطرح مي    . ين قضايا تا چه مقدار حقيقت دارد      كنيد، بفرماييد ا    معرفي مي 
  .خيلي تأكيد دارند كه ايشان با اصل نظام و اصل انقالب مخالفند. شما روي اين هم صحبت كنيد. مخالف است

انـد كـه در      يعني ايشان صحبت كـرده    . يشان فرمودند پيش آمده است    كل صحبت در همين رابطه كه ا      .  بسم اهللا الرحمن الرحيم    :جواب
ي صـحبت بـه تبـع ايـن          بعد بقيه . اند و اين به معني تأييد كل نظام است          بهمن حتماً شركت كنيد و مردم از انقالب زده نشده          22  راهپيمايي

الب هستند، بعد گفتند كه بله من هم يـك انتقـاداتي را             يعني اصل مطلب اين بوده كه مردم طرفدار كل نظامند، طرفدار انق           . پيش آمده است  
خواستم انقالب آبرومند بماند و تا صـد   سوخته و مي     دلم براي انقالب مي    ،گفتم دقيقاً در همين رابطه بوده است        كه خدمت حضرت امام مي    

 رابطـه بـوده اسـت و اگـر كـساني انتقـاد              كـردم در همـين      سال ديگر در مورد انقالب قضاوت خوبي بكنند و گفتند انتقاداتي را كه من مي              
اهللا مـشكيني   گوينـد كـه آيـت    زنند، مي بعد مثال هم كه مي. اند ها اشتباه كرده آن ماندند،  رغم اين كه انتقاد داشتند ساكت مي        كردند و علي    نمي

خوب شما بگوييد، ايـشان هـم گفتنـد    گفتند يك جوري به حضرت امام بگوييد كه من گفتم  آمده بودند پيش من و كلي انتقاد داشتند و مي        
اي انتقاداتي كه داشتم، نظراتي را كه صرفاً نوشته بودم براي حضرت امام، آن را براي ايشان        ي پنج صفحه    شما بگوييد بهتر است، كه من نامه      

 كه همـه داشـتند، منتهـا شـهامت     يعني انتقاداتي بود. ايد هاي ما را شما زده خواندم، ايشان خيلي خوشحال شدند و گفتند الحمدهللا كه حرف  
ها اشتباه كردند كه ساكت بودنـد         آن  گويند كه     و ايشان در همان صحبتشان مي     . اند كرده است و ديگران ساكت بوده       ايشان بوده كه مطرح مي    

كـل  . مطـرح كنـد   و انتقاد را بايد گفت، چون النصيحة الئمة المسلمين واجب است كه انسان نظر اصالحي خودش را براي امـام مـسلمين                       
 بكنيد بـه     صحبت در تأييد نظام بوده است و اين كه نظام را همه قبول دارند و ممكن است به اشخاص كسي ايراد داشته باشد و راهپيمايي                        

اش هست، در اختيارتان قـرار گرفتـه يـا خواسـتيد خـدمتتان              شده صحبت ايشان، هم نوارش و هم پياده      . معناي تأييد كل نظام و كل انقالب      
ي قضيه اين بوده و اين مسأله هم كه فرموديد در دنيا اخباري منتشر شده كه ايشان ضد نظام اسـت و چـي شـده، دسـتگير                              دهيم و همه    مي
ها  اش، بد عمل كردن بعضي باشد كه يك چنين صحبتي را تحمل نكنند و بيايند بچه      كنم يك مقدار زيادي، يا شايد همه        فكر مي ... اند يا  شده

جا شعار بدهيد و چه كار كنيد و حتّي درس را تعطيل بكنيد و عمالً بفهمانيم كه ما اصالً طاقت شنيدن يك                        دازند بگويند برويد آن   را راه بيان  
استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي، واقعاً اگر كسي مثل ايـشان كـه            : همين شعار انقالب كه از اول بود      . چنين انتقادات سازنده را هم نداريم     

  قدر آزاد نباشد كه بيايد نظرات خودش را سر درس مطرح كند، پس آزادي چي هست؟ اي انقالب زحمت كشيده، اينهمه بر اين

اي از مـسائل انتقـاد و يـا          پس روي اين موضوع كار كنيم كه ديد ايشان نسبت به مسائل چي هست، آيا ايشان روي چه جنبه                   :خبرنگار
  .ام، چيزي را باز نكردند  كه من شنيدهجا توي صحبت اخيرشان، تا آن. نظر خاصي دارند
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كه ايشان . گوييم زنداني سياسي نداريم چرا ما مي. ي زندانيان سياسي است كه بياييد به مردم راست بگوييد         يك مقدارش درباره   :جواب
اش آقاي داود كريمي     ه نمونه هايي كه قبل از انقالب و در انقالب سهيم بودند و زحمت كشيدند و حاال زندان هستند ك                   اشاره كردند به بچه   

 بود، آقاي محسني فرمانـده      10ي    كه قبل از انقالب زندان بود و شكنجه ديده بود و بعد از انقالب فرمانده سپاه تهران و فرمانده سپاه منطقه                    
ي نـداريم؟ ايـشان انتقادشـان       خب با اين حال، ما بگوييم زنداني سياس       . ها به طرفداري از آقاي منتظري اآلن در زندان هستند           اين. لشكر بود 

  .اند ها سياسي فهمند كه اين قدر مي مردم اين. گوييد اين است كه چرا به مردم راست نمي

گوييد فقط به خاطر اين كه طرفدار حضرت آقا بودند برايشان مشكلي يـا محـذوري    كه شما افرادي را نام برديد، مي    مواردي   :خبرنگار
  پيش آمد؟

كنند؛ حاال بـه چـه    ها طرفدارند و مخفي مي    يعني خيلي . اند  به اين خاطر است و از طرفداران علني ايشان بوده          من اطمينان دارم  : جواب
 رجـب، كـه     25اي كـه     يعنـي آخـرين جلـسه     . ها علني هستند    ولي اين . شان را هم بكنند    خواهند زندگي   علت، شايد دنبال اين هستند كه مي      

صحبت ايـشان را پـشت      . كردند  ر منزل همين داود كريمي بود كه علناً تبليغ از آقاي منتظري مي            اي د  بود، يك روضه  ) ع(م  شهادت امام كاظ  
هـا يـك      وقت ايـن    به اين صورت هست كه آن     . كردند  بلندگو گذاشته بودند؛ صحبتي كه بعد از درس كرده بودند و خيلي علني حمايت مي              

وقتي كه آقاي داود كريمي آزاد بود، در بـولتن سـازمان            . ي مسلحانه با نظام بكنند     خواهند مبارزه   ها مي   تهمتي هم به ايشان زده بودند كه اين       
گفـت   ي مسلحانه با نظام هستند كه خود آقاي داود كريمي مي اهللا منتظري معتقد به مبارزه  تبليغات نوشته بودند كه گروهي از طرفداران آيت       

ايد، اين كـه دروغ      ه در سپاه با هم آشنا بوديم، و گفتم اين چي است كه نوشت             رفتم پيش آقاي محمدي عراقي در سازمان تبليغات، چون قبالً         
يعنـي دقيقـاً   . بعد از چند وقت آقاي داود كريمي را دستگير كردند     . كنيم  گفت ايشان هم خيلي ناراحت شد و گفت بله ما تكذيب مي           . است

شود چنين كسي بخواهد  ايد، نمي يد چرا اين دروغ را نوشتهگو رود و مي كسي كه خودش آزاد است و مي. مشخص بود كه اين تهمت است     
  .ي مسلحانه بكند مبارزه

چـه كـه جـزء        آن. اش اعتقاد ايشان به خود نظام است       طور فرمايش جنابعالي، همه      در صحبتي كه اخيراً ايشان داشتند و همين        :خبرنگار
 كه حاال محذوري پيش آمده، آن موارد چه هست؟ يعنـي چـه چيـزي                گوييد به خاطر تبليغش طرفدار آقا را دستگير كردند          است و شما مي   

  است كه به قول خود شما تحملش نكردند يا تحملش مشكل بود؟

اهللا منتظـري، طرفـداري، صـحبت     مثل اين كه اسـم بـردن از آيـت   . دانيد كالً يك حالتي توي مملكت است كه جنابعالي هم مي   : جواب
ولي يك چنين جوي موجود است كه       . دانم  حاال كي درست كرده، نمي    . يك چنين جوي درست شده    . دكردن، و تقليد از ايشان قاچاقي باش      

گويند نه، چرا اين جو درست شده، اين جو كاذب است، ما نبايد تسليم يـك           مي. اين آقايان مخالف يك چنين چيزي هستند      . ملموس است 
خـواهيم از      طرفداران انقالب و نظام هستند و مرجع تقليدمان اسـت و مـي             عقيده آزاد است و عقيده داريم كه ايشان از        . چنين جوي بشويم  
  .آزادانه بايد بتوانيم از ايشان تبليغ و تقليد بكنيم. ايشان تقليد كنيم

  كنيد؟ توانيم فرض را بر اين بگذاريم كه جنابعالي داريد از طرف آقا صحبت مي  آيا مي:خبرنگار

هـا اتفـاق      ولي كالً يك چيزهاي واضحي هست كه اين       .  نظرات ايشان را بپرسم بيايم عرض كنم       جور نيست كه من      نه، البته اين   :جواب
ايـشان  . اهللا مـؤمن بـودم      من خدمت آيت  . اند هاست كه درآورده   بازي اآلن ببينيد، اين جوي كه در كل دنيا درست شده، تقصير اين بچه            . افتاد
گفـتم ببـين، هـم شـما        : گفـت   ايشان مـي  . جا حمله كردند    يش من كه بله، مردم رفتند آن      ي اطالعات آمدند پ     چند نفر از افراد اداره    : گفت  مي
گويم چطـور ايـن جمعيـت چنـد ده هـزار نفـري        حاال من هم مي . آيند از اين كارها بكنند      مردم كه نمي  . ها مردم نبودند    آن  دانيد هم من،      مي

شود به اوباش، ولي وقتـي چهارصـد    ها تعبير مي آن كارها را كردند، از اينكه در مشهد راه افتادند و ) شصت هزار نفري يا صد هزار نفري  (
شود چهارصد پانصد نفر مردم باشند، ولي جمعيت صدهزار نفري بشوند  نمي. گويند مردم ها را مي جا، اين آيند اين افتند مي پانصد نفر راه مي 

مرتبه ساعت ده شب خبر شـديم كـه           حمله كردند و اصالً بدون اطالع، يك       شنبه  جا شب يك    بعداً به دنبالش حتماً خبر داريد كه اين       . اوباش



  623  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

تـرش هـم    تنها با دندان بازش كنـيم، سـفت   شود، نه   يعني يك گرهي كه با دست باز مي       . برند  هاي پشت حسينيه را مي     مدند، دارند آهن  آبله،  
چه ديوار    چنان. كردند  ت كنيم راه باز بشود، با كمال ميل قبول مي         خواهيم خلو   جا را مي    گفتند ما اين    آمدند به ايشان مي     روز روشن مي  . بكنيم
جا دور ما قلعه درست كرديـد، مـا را از             آيد، اين   گفت من از اين ديوار بدم مي        جا بود كه ايشان هميشه مي       اي اين  كي محوطه . طور بود   همين

بعد بدون اين كه به ما بگويند كليد مثالً در حـسينيه را  .  كردندآمدند يك چنين برخوردي. كردند مسلماً ايشان موافقت مي . مردم جدا كرديد  
  .كرديم گفتند كه كليد را بدهيد، ما دودستي تقديمشان مي واقعاً اگر مي. طور زدند شكستند بدهيد، كليد درب دفتر را بدهيد، همين

ي اقتـصادي دارد؛ يعنـي آن     اسـت كـه جنبـه    نظرات متفاوت ايشان روي مسائلي       كه شايد برخي از نقطه      صحبت از اين است    :خبرنگار
يكي هم . شود اين چيزيست كه بيرون از كشور زياد روي اين قضيه دارد صحبت مي. برد ي اقتصادي دارد پيش مي چيزي كه دولت در زمينه   

هـايي كـه     رنـد؛ سياسـت   كنند و اين كه خود آقا و يا بيت ايشان چه نظري راجع به مسائل اقتصادي مملكت دا                   ي رشدي را مطرح مي      مسأله
  .ي اقتصادي پيش گرفته دولت در زمينه

چـون نظـري از   . ام از ايشان كه بر فرض بر يك نرخي شدن ارز ايشان نظـر داشـته باشـند     يعني من نشنيده  .  نظر خاصي ندارند   :جواب
  .ام تي نداشتهيعني واقعاً اطالعي ندارم و من شخصاً با ايشان صحب. ايشان كسي نخواسته كه بخواهند نظر بدهند

اند، اين بدين معني است كه حضرت آقا مخالف اين نظر كلي حضرت امام               ها كار كرده    صحبت ديگري كه رويش خبرگزاري     :خبرنگار
  .اهللا شده احترامي كه به ساحت رسول اند، به خاطر بي هستند كه رشدي را مرتد دانسته

  .م هست كه دقيقاً نظرشان منطبق استاز همان وقت من ياد. خير، هيچ مخالفتي نبوده  نه:جواب

انـد و خودشـان را    ام، يعني ايشان آقايان را غاصب حكومـت خوانـده    من اين را نشنيده   . اند اي را از قول ايشان نقل كرده        گفته :خبرنگار
  .اند ها رويش زياد كار كرده خبرگزارياين چيزي است كه . ي حكومت دايه

تـر از همـه    اند كه من مثل مـادر انقـالب هـستم، چـون بـيش      سوزد اين را گفته م براي انقالب مي    در تأييد اين كه من دل       ايشان :جواب
جـا    ي قـم گفتنـد كـه مـا ايـن            ي علميـه    اتفاقاً من يادم هست حدود يك سال پيش، ايشان به چند نفر از مدرسـين حـوزه                . ام زحمت كشيده 

گفت من از اول گفته بودم كـه مـن مقـام     ايشان مي. ها نداريم آن ما كاري به    . دمان را بكنيم، آقايان هم حكومتشان را بكنن        خواهيم طلبگي   مي
وقـت دنبـال رياسـت و قـدرت و ايـن              داند كه ايشان هيچ     هر كس اندك شناختي از ايشان داشته باشد، مي        . گويم  خواهم و حاال هم مي      نمي

  .چيزها نبوده است

اند و حتّي صحبت از مجروح شـدن و           آقا و يا نزديكان بيت ايشان را دستگير كرده         اي از منسوبين    در گزارشاتي كه بوده، عده     :خبرنگار
  اين قضيه تا چه حدي صحت دارد؟. اي است حتّي كشته شدن عده

 نبودند، آمدند سر  هاي مبتدي بودند يا اصالً طلبه  متأسفانه باز يك مقدار كساني كه يا طلبه،جا روز شنبه كه درس ايشان بود  اين:جواب
اين بود كه من خودم شخـصاً  . خواهند درس را به هم بزنند و اغتشاش كنند  ها مي    نفر بودند كه مشخص شد اين      100حدود  . درس نشستند 

ايشان گفت مصلحت است كه درس تعطيل بشود تـا جلـوگيري   . از ايشان اجازه گرفتم كه چنين جوي است، ممكن است زد و خورد شود        
هـايي   آن بعد به دنبال اين، يكي از . شخصاً اعالم كردم تا بعد از ماه مبارك رمضان، درس ايشان تعطيل استمن خودم . از زد و خورد بشود    

هـاي انقـالب در زنداننـد،     گويند بچه هاي زياد كه حتّي ايشان كه مي مده بود درس را به هم بزند، شروع به صحبت كرد و خيلي تهمت      آكه  
بعـد يكـي از     . با اين حال، شاگردان سكوت كردند تا صحبتش را كرد         .  يك چنين تهمت بزرگي    منظورشان مجاهدين خلق و منافقين است؛     

. جا دستگير شـدند  چند نفر اين. تا آمد صحبت كند، گفتند بزنيدش بزنيدش، شروع كردند به زد و خورد. شاگردها گفت ما هم حرف داريم  
  .جروح كسي نداشتيم و كشته هم نداشتيمحدود پنج نفر دستگير شدند كه آخرينش امروز ظهر آزاد شد و م

   از منسوبين خود آقا؟:خبرنگار
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  .ي ايشان بود كه امروز ظهر آزاد شد  نوه:جواب

اند، عرض بكنم يا حصري يا محذوري براي ايـشان فـراهم شـد يـا      اند منزل آقا را قفل كرده   باز صحبت از اين بود كه ريخته       :خبرنگار
  .اند  دفتر بود بردههايي را كه در ها و بولتن نامه

با اين . شنبه آمدند شب يك. كردم كه صحبت قطع شد      كردم، دنبالش خدمتتان عرض مي      اين چيزي كه من داشتم عرض مي       بله؛   :جواب
طـور درب را شكـسته بودنـد و رفتـه بودنـد، بـدون هـيچ                   هـا بـدهيم، همـان       آن  كه كليد داشتيم و آماده بوديم كه هر وقت گفتند كليد بـه              

گفتند ايـن   مي. آمدند كردند، با حضور صاحبخانه مي آمدند خانه و بازرسي مي من قبل از انقالب يادم هست كه باألخره مي        . اي  جلسه صورت
جا بدون اين كه ما حضور داشته         اين. گرفتند  كردند و از طرف امضا مي       جلسه مي   ها، چند جلد كتاب، چقدر پول، چقدر اسناد، صورت          كتاب

هـاي   ي طالب آماده شده بود، يـك مقـدار پـول نمـاز و روزه                اي تنظيم بشود، يك مقدار زيادي پول بود براي شهريه           سهجل  باشيم و صورت  
چيز ديگر، خيلـي از امـوال         استيجاري و چيزهاي ديگر، كتاب، كامپيوتر، جاروبرقي، چيزهايي كه هيچ ربطي نه به سياست دارد و نه به هيچ                  

جـا    اي بردند و حسينيه را كه مركز درس ايشان بود و هميـشه روضـه ايـن                  جلسه  بدون هيچ صورت  . ودخيلي مربوط به دفتر ب    . شخصي بود 
شد، پلمب كردند كه به همين صورت هست كه اميدواريم زودتر آزاد بشود كه درست نيست حـسينيه در ايـن موقعيـت پلمـب                           برگزار مي 

رسـد و     حاال در حسينيه را ببنديم، صورت درستي به نظـر نمـي           . كنيم   مي كنيم براي جوانان و يك تبليغ هم        ما ويديوكلوپ درست مي   . باشد
مـثالً ايـن   . ها را پـس دادنـد، ظـرف ديـروز و امـروز           آن  ها را برداشتند بردند و يك مقداري از           اي اين   جلسه  ها بدون تنظيم هيچ صورت      اين
چون هيچ تحويل نگرفته بودند كه حاال بخواهند تحويل         . اند تهشب آمدند گذاشته و رف     رو، اين را نصف    سردكن كه بيرون ديديد در پياده      آب

. انـد  انـد، هنـوز نيـاورده    چه كه برده تر آن بيش. هاست كامپيوتر هست و چيزهاي ديگر كه هنوز پيش آن    . اند طور گذاشته و رفته     همين. بدهند
  .اند رسد به چه علتي برده  كه اصالً به نظر نمياين چيزهايي. اند اند و امروز آورده ولي يك مقدار از كاغذهاي سفيد بود برده

  .اند  صحبت از اين است كه ايشان را ملزم به تغيير منزل كرده:خبرنگار

  .خير هيچ نبوده  نه:جواب

  .طور است همين. شان خدمت شما رسيديم  ما در منزل قديمي:خبرنگار

  .شان هيچ كاري نداشتندهاي ايشان است و آن شب هم به منزل اي جا محل مالقات  اين:جواب

  اآلن وضعيت مزاجي آقا چطور است؟: خبرنگار

آمد، من رفتم خدمت ايـشان گفـتم          همان شب هم من تا ديدم مشغولند و خيلي سروصداهاي زيادي مي           .  الحمدهللا خوب است   :جواب
  .دندديدم نه الحمدهللا عين خيالشان نيست و مشغول نوشتن درس بو. نكند از نظر روحي ناراحت بشوند

كنم باز يكي از محورهاي تبليغاتي كـه روي ايـن قـضيه دارد صـورت                  من حاال جسارتاً عرض مي    .  صحبت از منافقين كرديد    :خبرنگار
ها مطرح بكنند، به هر  اصطالح احيا بكنند و يا اين كه بيايند دوباره در ذهن ها را به ي مهدي هاشمي و باند مهدي هاشمي اين      گيرد، قضيه   مي

  دانيد؟ وآمد دارند و اين را خود شما به چه شكل مي ها به بيت آقا يا دفتر ايشان رفت چنين و يا از منافقين و اين هنوز عوامل اينشكلي كه 

با اين حال، شايد . برادر مهدي هاشمي كه داماد ايشان است. وآمدي داشته باشد جا رفت باندي نيست كه حاال بخواهد اين اصالً :جواب
اين باند مهدي هاشـمي، كـالً يـك         . ها وآمدي ندارد، چه رسد به غريبه       ست كه پايش را در دفتر نگذاشته است و هيچ رفت          حدود سه سال ا   

آورنـد    چند وقت يك بار، مثل سريال تكراري مـي        .  اعدام شده و رفته است     66مهدي هاشمي خودش سال     . لولويي است كه درست كردند    
وآمد ندارد؛ واي به حـال كـساني          كنم برادرش داماد ايشان است، رفت       عرض مي . واقعيتي ندارد ولي  . مهدي هاشمي را كه يادش زنده باشد      

  .اند كه غريبه
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كنند و االّ ما كه ارادتمان به حـضرتعالي و حـضرت آقـا     هاي بيگانه دارند مطرح مي  عرض كنم محور تبليغاتي است كه رسانه     :خبرنگار
خواهم نظرتان را بدانم، بپرسم كه آيا ايشان نظـر خاصـي روي تحـوالت     ها مي تر روي اين يشكنم و ب باز من اين موارد را مطرح مي . هست

مـثالً  . فرهنگي جامعه دارند؟ ببينيد، يك سري گشايش يا يك سري رفع محذورهايي يا يك ديدهايي روي مسائل فرهنگـي كـشور هـست                      
ن به نشر بعضي كتب و نشريات كه ضاله هم نيـستند بـراي گـشايش    ها و آزاد كردن همين ويديو يا يك مقدار اجازه داد          همين ويديوكلوپ 

  نظر خاصي ايشان دارند؟. فرهنگي است

ولي كالً ايشان نسبت به آزادي مطبوعات، شديداً معتقدند همه آزاد باشـند، نظـرات مخـالف    . اين موارد صحبت نشده راجع به   :جواب
خصوص بگويند،  كس چيزي نگويد و يك تعداد به    و اگر بنا باشد هيچ     .شرفت بشود گفته بشود، جوابي اگر هست باز داده بشود، تا باعث پي          

خـود جـواب داده    وقـت خودبـه   آن.  پيشرفت آن وقتي است كه نظرات مخالف گفته بشود  .شود  اين درجا زدن است و پيشرفتي حاصل نمي       
شد و كالً معتقد به آزادي عقيده و آزادي مطبوعات و آزادي            شود و دائماً در حال پيشرفت با        ها داده مي   باز دوباره جواب آن جواب    . شود  مي

  .نشر كتاب هستند

هاي ديپلماسي و فعل كردن ديپلماسي كشور، آقا نظر خاصي دارنـد؟ محـدوديت يـا محـذوريت يـا فـرض                        فعاليتي     درباره :خبرنگار
  تر بشود قضايا يا خير؟ بفرماييد تنگ

 از اول يادم هست وقتي كه انقـالب تـازه پيـروز شـده بـود، ايـشان خودشـان                     ولي.  خدمت ايشان صحبت خاصي نشده است      :جواب
ايشان گفته بودند بله، انقالب كـه       . جا كه مرحوم امام ساكن بودند       روي همين   گفتند من خدمت امام رسيدم در قم، يعني همين منزل روبه            مي

صوصاً همسايه، كه بله اين انقالب پيروز شده و ما با شـما          فرستند كشورهاي مخ    نيت مي  هاي حسن  پيروز شده رسم اين است كه يك هيأت       
، مخصوصاً كشورهاي جا همهنيت بروند  هاي حسن خواهيم با هم زندگي كنيم و ميهمان جديد شما هستيم و هيأت هيچ دشمني نداريم و مي

دانم كه ايـشان نـسبت    من مي. دانم  من نميگفتند من هرچه اصرار كردم، حضرت امام قبول نكردند؛ حاال به چه علت،           همسايه كه ايشان مي   
  .ولي جديداً هيچ صحبتي نشده است. به فعاليت ديپلماسي كامالً نظر مثبت دارند

  هاي آقا به چه شكل است؟  هاي آقاي بفرماييد كه برنامه  راجع به برنامه يك مقدار:خبرنگار

آورنـد    خود روي كاغذ مـي     كنند، خودبه   ن تحقيقاتشان را كه مي    يعني ايشا . شود  ي وقتشان صرف كارهاي علمي مي       ايشان عمده  :جواب
. فرمايند، خوب درس باالي حـوزه اسـت         كنند، درسي كه ايشان مي      تحقيقاتي كه مي  . رسم، در حال نوشتن هستند      كه هر وقت خدمتشان مي    

ي   مورد استقبال طـالب واقـع شـد و عمـده           شود و اين از امسال شروع شد و خيلي          شود و اول درس داده مي       كپي مي  هاي ايشان پلي   نوشته
هايـشان را خودشـان تـصحيح     حتّـي كتـاب  . كارشان همين است؛ تحقيق علمي و تدريس و بعداً نشر يك چنين تحقيقاتي به صورت كتاب               

  .تر كارهاي علمي و فرهنگي خالصه، بيش. كنند كه اگر تجديدنظري دارند، تصحيح بكنند مي

  نظر شما چيست؟. اند  مختلف در ايران ذكر كردههاي  شكافي بين جناح:خبرنگار

  .جا خبر نداريم كه بين مسؤولين نظام چه خبر است  ما از آن:جواب

خواهـد بـه سـمت        اي بگيرد و يا مـسائل را مـي         خواهد يك بهره    در حقيقت جناح چپ مي    .  شكافي كه بين جناح چپ است      :خبرنگار
  .خاصي كه مورد نظر است هدايت بكند

ي باالي نظام بايد اشرافي داشته باشند كه اين كـار            يعني مسؤولين رده  . طور باشد كه خيلي بد است       ولي اگر اين  . بر ندارم  من خ  :جواب
جـا    ايـن . خوب خيلي چيز بدي است    ) دانم، من يقين ندارم كه خبر داشته باشند         من نمي (و واقعاً اگر خبر داشته باشند       . انجام بشود يا نشود   
دانـم كـه چـه خبـر      يعني من اآلن هيچ نمـي . و اگر هم خبر نداشته باشند، باز چه بدتر        . و ببر، بدون هيچ حساب و كتابي      بگير و بزن و ببند      
  .گذرد، اطالعي ندارم هاي مختلف چي مي است و بين جناح
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   ايشان اصرار دارند همچنان درسشان را ادامه دهند؟:خبرنگار

اي   بهمن صحبت كردند و شـايد شـش مـاه يـك بـار اشـاره                22س ايشان به مناسبت     طور است و در همين در        بله، دقيقاً همين   :جواب
هـا    مواردي كه مربوط به سياست جهاني و يا مسائل داخلي مملكت باشد و واقعاً اگـر ايـن                 . كنند  كنند به چيزهايي كه احساس وظيفه مي        مي

كند و بـا روي بـاز     هر نظر به فرض مخالفي را هم قبول ميقدر قوي است كه ي قدرت و عظمت نظام بود كه نظام اين      شد، نشانه   تحمل مي 
مـثالً  . شود و حساسيت نشان بدهيم و افـراد را تحريـك كنـيم              قدر مخالفت كنيم با يك نظري كه داده مي          نه اين كه بياييم اين    . كند  قبول مي 

و همه از سپاه بـود، از اطالعـات         . اجازه آمدند   يها ب   شود گفت كه اين      نمي .شب نيمه بعد از    3 شب آمدند تا     10ساعت  . همين كاري كه شد   
ي اين است كه ما هيچ تحمل نظر مخـالف را نـداريم و                هاي اين نظام بودند و اين متأسفانه نشانه         باألخره ارگان . بود، از جاهاي ديگر بودند    

هر نظر مخـالفي كـه باشـد بـا كمـال ميـل              قدر حكومتمان قوي است، نظاممان قوي است، كه           شد، خيلي بهتر بود كه ما اين        جور مي   اگر آن 
در حـالي  . نويسند و آزاد آزاد هستند وتاب مي ها هر مخالفتي كه با ايشان باشد با آب بينيد در روزنامه   چنين برخوردي را مي    پذيريم و يك    مي

زننـد،    ك تهمتـي بـه او مـي       يك شهروند معمولي جمهوري اسالمي هم حق دارد از خودش دفاع كند يك وقتي كه ي               . ها جواب دارد    كه اين 
بيايد جواب بدهد و ايشان، اين شخصيتي كه حق بزرگي به اين نظام دارند و اآلن هم مؤيد هستند، در همين پيامـشان دقيقـاً هـست كـه از                         

با ايـن حـال، يـك چنـين كـسي حـق دفـاع از                .  شركت كنيد كه موجب تقويت نظام بشود        كس سرد نشده، در راهپيمايي      اصل انقالب هيچ  
زنند، بتواند بيايد در روزنامه جواب بدهد و جواب هم دارند بدهد، ولـي                خودش نداشته باشد كه وقتي يك تهمت در روزنامه به ايشان مي           

  .اين موجب تأسف است. فعالً متأسفانه حق دفاع از خودشان را ندارند

   ايشان چند تا شاگرد دارند؟:خبرنگار

  .حدود هزار بايد باشد. شود كنيم، مشخص مي  تكثير مياز اين اوراقي كه.  حدود هزار تا:جواب

  .اگر جسارتي نيست، ما عكسي هم از ايشان داشته باشيم، اگر امكان داشته باشد. كنم  خيلي تشكر مي:خبرنگار

  .كنم به ايشان  من عرض مي:جواب

  .اي زيارتي داشته باشيم و اجازه اگر بدهند عكسي داشته باشيم  چند ثانيه:خبرنگار

  . ايشان سؤال و جواب كه صبح عرض كردم، قبول نكردند:جواب

  .فقط يك مالقات. خواهيم بكنيم  صحبت اصالً نمي:خبرنگار

  . ايشان فرمودند من صحبتي داشتم كردم و صحبتي ديگر ندارم:جواب

  . مالحظه كرديد كه حجم زيادي تحليل ما دريافت كرديم از خارج از كشور:خبرنگار

  .هايي بخواهند بكنند ها يك چنين تحليل آن آمد كه  ها، پيش نمي شد با اين صحبت ر بزرگوارانه برخورد مي واقعاً اگ:جواب

  .والسالم علي عباد اهللا الصالحين و رحمة اهللا و بركاته

  10/12/71اهللا مؤمن، مورخه  ي حجةاالسالم احمد منتظري به آيت  ـ نامه225ي  پيوست شماره

   بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بركاته اهللا جناب آقاي مؤمن، دامت ي قم، حضرت آيت ي علميه مديريت محترم حوزه
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ي شـهدا و دفتـر حـضرت     چـه استحـضار داريـد، پـس از حملـه بـه حـسينيه              پس از سالم و آرزوي موفقيت براي حضرتعالي، چنـان         
شـنبه   شـب يـك   برده در نيمه اشياي زيادي از سه محل نامها و بردن  ها و شكستن درب ها و بولتن العظمي منتظري و محل آرشيو نامه     اهللا  آيت
ي اطالعات و سپاه قم، حق شرعي و قانوني ما بود كه به مرجعـي قـانوني شـكايت كـرده و الاقـل                           توسط مأمورين رسمي اداره    25/11/71

ي هـيچ حكمـي و تنظـيم     ن ارائـه خواهان استرداد اموال و اسباب و اثاثيـه و جبـران خـسارات وارده گـرديم؛ امـوالي را كـه شـبانه و بـدو             
  :اما به دو دليل از آن منصرف شديم. اي غارت كرده و با خود برده بودند جلسه صورت

ها و ملت عزيز، هر كس كه در جريـان قـرار گرفـت، فكـر       ـ با توجه به تقبيح اين كار ناشايست توسط بسياري از علما و شخصيت 1
  .ل هرچه زودتر اموال را مسترد گردانند و خسارات وارده را جبران نمايندكرديم در صدد جبران آن برآيند و الاق مي

  .گوي اين مسائل باشد  ـ اميدي به اين كه شكايت مفيد فايده باشد نداشتيم و اصالً معلوم نيست چه كسي يا ارگاني بايد جواب2

ست اسباب و اثاثيه و لوازمي كه هنوز بدون هيچ علت           گيري فرموديد، صالح در آن ديده شد كه لي         اما چون جنابعالي خود مسأله را پي      
نمايـد؛ عملـي كـه از نظـر           و دليلي عودت داده نشده است، به اطالع رسانده شود كه خود اين ليست، حكايت از ناشايست بودن عمل مـي                    

 يك مرجع تقليد و استاد اكثر       شود، چه رسد به يك مسلمان و يك عالم اسالمي و            شريعت مقدس اسالم، حتّي در مورد اهل ذمه توجيه نمي         
  .مسؤولين مهم مملكتي

  : ليست وسايل مربوط به حسينيه و دفتر كه هنوز عودت داده نشده است

 فقيه هاي واليت ي اصلي كتب فقهي و ترجمه نسخه .1

 ي شهدا نوارهاي سخنراني و مداحي ايام عزاداري در حسينيه .2

 )قدر قهي فقيه عاليحاوي دروس ف(يك دستگاه كامپيوتر و پرينتر مربوطه  .3

 يك دستگاه تايپ .4

 يك عدد نواربرگردان ويديو .5

 يك عدد هدفون .6

 دو عدد پرژكتور .7

 برداري سه عدد دوربين فيلم .8

 دو دستگاه ويديو .9

 پنج عدد ضبط صوت .10

 كن كاست يك عدد نوارپاك .11

 چند عدد ميكروفون كوچك و بزرگ .12

 يك دستگاه تلكس فارسي .13

 هاي ارسالي دفتر دادي از نامهچهار عدد مهر مربوط به دفتر و رونوشت تع .14

 تعدادي قبض وجوهات .15

 ...تعدادي چك بدون تاريخ و .16
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 )هاي گذشته هاي سال ها و بولتن ها و مجالت و روزنامه مشتمل بر نامه(آرشيو دفتر  .17

 تعدادي نوار مستعمل امانتي طالب جهت ضبط دروس فقهي .18

 دو دستگاه زيراكس .19

 دو عدد گوشي تلفن كوچك .20

 معموليپنج عدد گوشي تلفن  .21

 يك عدد راديو .22

 يك عدد تلويزيون .23

 ي مخصوص پالكارد شش توپ پارچه .24

 چند سري المپ چراغاني .25

 چند عدد كليد مينياتوري برق .26

 مقداري لوازم يدكي ماشين .27

 يك عدد ساعت ديواري .28

 ي بزرگ يك عدد وضوخانه .29

 مربوط به حسينيه و دفتر... هاي كفش و آالت و قفسه ها و آهن ي شيرواني كليه .30

هاي فوق با اصـرار مـسؤولين        الزم به ذكر است كه اتومبيل     (له    قدر و دفتر معظم     ي فقيه عالي   هاي مورد استفاده    اتومبيل ي كليه .31
حفاظتي در اختيار ايشان گذاشته شده بود و همچنين سه روز پس از اين عمليات از طرف يگان حفاظت سپاه قـم، اتومبيـل                        

 .)وجه اتومبيل دولتي قبول نخواهم كرد هيچ ودند بهمربوط به ايشان عودت داده شد كه ايشان فرم

هاي آن موجود است، و همچنين       اند، ولي تكه   ي آن را برده    شده قدر ناجور شكسته شده كه شكسته       چهار عدد درب چوبي آن     .32
 .باشد وجه قابل استفاده نمي هيچ اند كه به اي شكسته ها قفل درب و كمد را به گونه ده

  : ي شهيد محمد منتظري كه هنوز عودت داده نشده است خانوادهليست وسايل مربوط به 

  از شهيد محمد منتظري  حدود صد عدد نوار سخنراني .1

 ها راجع به شهيد محمد منتظري  هاي شخصيت تعدادي نوار مصاحبه .2

 يك عدد نوار ويديو از شهيد محمد منتظري  .3

 ... دولت موقت وشهيد محمد منتظري راجع به... ها و ها و مصاحبه بيانيه .4

 ....هاي شخصي و ي دفترچه تلفن و يادداشت پاسپورت شهيد محمد منتظري به اضافه .5

 )مربوط به قبل از انقالب(هاي مختلف حضرت امام  تعداد زيادي عكس .6

 )مربوط به قبل از انقالب(قدر  هاي مختلف فقيه عالي تعداد زيادي عكس .7

 فچند حلقه فيلم از حضرت امام در پاريس و نج .8
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  : ليست اموال شخصي كه هنوز عودت داده نشده است

 ي بهار آزادي  يك عدد سكه .1

 يك عدد ساعت روميزي .2

 سيم يك دستگاه تلفن بي .3

 نوارهاي دروس حوزه و متفرقه .4

 )قبل از انقالب(قدر  ي حضرت امام و فقيه عالي  و مصاحبه نوارهاي سخنراني .5

 يك عدد ضبط صوت كوچك .6

 يك عدد ماشين اصالح .7

 ي شخصي تلفن دفترچه .8

 دو عدد تابلو  .9

  :ي عمل آقايان واقف شويد جاست ليست مواردي كه برده شده و عودت داده شده است نيز آورده شود تا بهتر به نحوه به

 حدود يك ميليون و چهارصد هزار تومان پول نقد .1

 يك دستگاه موتور برق .2

 سه عدد جاروي برقي .3

 ....مقداري لوازم يدكي ماشين و آچارجات و .4

 عدد ماشين اصالحيك  .5

 چند عدد گوشي تلفن .6

 يك عدد كمد بايگاني .7

 ...هاي عكس شهيد محمد منتظري و آلبوم .8

 تعدادي پوستر از شهيد محمد منتظري .9

 يك عدد دوربين عكاسي .10

 يك عدد موتورسيكلت .11

 مقداري پارچه و كاغذ سفيد .12

 يك عدد منبع آب  .13

 مقداري لوازم تلفن .14

 ...يك ساك محتوي البسه و چتر و .15

  10/12/71المبارك مطابق با  رمضانهفتم 
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  د منتظري مالعظمي منتظري ـ اح اهللا دفتر آيت

  والمسلمين هاشمي رفسنجاني  ي حجةاالسالم احمد منتظري به حجةاالسالم  ـ نامه226ي  پيوست شماره
  5/1/1372مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  مسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني وال رياست محترم جمهوري اسالمي ايران، حضرت حجةاالسالم

  پس از سالم و عرض تبريك به مناسبت عيد سعيد فطر و حلول سال نو و آرزوي موفقيت و سالمت براي جنابعالي 

هاي انقالب اسالمي و مرجعيت تقليد، الزم دانستم مصدع اوقـات شـريف              پيرامون حوادث اخير قم و تعرض به حريم يكي از استوانه          
  ».ال يحب اهللا الجهر بالسوء من القول االّ من ظلم«مجيد،  بر نص قرآنشوم كه بنا 

جويي  هاي الهي ـ آزادي، عدالت، استقالل، و حق  از آن زمان كه به ياد دارم، والد معظم را به جرم دفاع از حريم اسالم و قرآن و ارزش
. محمد، فرزند اسالم و قـرآن، جـان شـريفش را بـر سـر آن نهـاد         راهي كه برادر شهيدم     . ـ در تبعيد و زندان و شكنجه و فشار و رنج ديدم           

ي مرارت و رنـج      عليه را پايان شب تيره     تعالي اهللا پيروزي انقالب اسالمي و استقرار جمهوري اسالمي به رهبري حضرت امام خميني رضوان            
رشيد ايران و تقديم هزاران شـهيد بـراي اعـتالي كرامـت             دريغ مردم     چرا كه به پشتيباني بي    . دانستم  قدر و ديگر مبارزان اسالم مي       فقيه عالي 

ي اسـالم   اهداف عاليـه . ي قرآني، نظامي شكل گرفت كه نويدبخش آزادي، عدالت، استقالل، و معنويت بود انساني و پياده كردن تعاليم حقه    
بـه عنـوان الگـوي      ) ع(يرالمؤمنين علـي    ي مردم، مبناي حكومت قرار گرفت و حكومت عدل ام          عزيز در قالب قانون اساسي و با رأي قاطبه        

تر از آن است كـه   ي اين مراحل روشن العظمي منتظري در همه اهللا نقش و شخصيت و عملكرد حضرت آيت    . نظام نوپاي اسالمي معرفي شد    
  .محتاج به تذكر باشد

ي امـور    بـه اداره  ) ره(م راحـل    سوز و مشاوري بصير، پشت سر امـا        ايشان پس از پيروزي انقالب اسالمي، همواره همچون ناصحي دل         
هاي دنيـوي او را      انديشي ترين آسيب و آفتي باشد و هرگز مصلحت         ي مقدس رهبري انقالب، مصون از كم        پرداخت و همواره كوشيد چهره    

به زمان اسـت،    شناسي يك عالم بصير      ي بارز وظيفه   اين نصايح و انتقادهاي دلسوزانه كه جلوه      . از نصيحت الئمه المسلمين باز نداشته است      
  .شود ها، به عنوان ضديت با نظام و انقالب معرفي شده و مي رسيده انردو به هميشه از سوي تازه

در بسياري مسائل براي حفـظ وحـدت و صـيانت از كيـان نظـام نوپـاي اسـالمي                ) ره(قدر اگرچه پس از ارتحال امام راحل          فقيه عالي 
هـاي شـرعي و قـانوني، آراي خـود را تقـديم خادمـان        ساسـي و آزادي ا و حفظ حقوق سكوت كرده، اما همواره در مسائل مهم و محوري  

بايست امنيت جامعه را حفـظ كننـد،          هايي كه مي     و غم بعضي اشخاص و ارگان      باعث كمال تأسف است كه هم     . انقالب و نظام نموده است    
دولتي، بر خالف نظـر قـانون و شـرع، ناجوانمردانـه             هاي نيمه   شود و روزنامه    قدر مي   صرف بدبين كردن مردم و مسؤولين نظام به فقيه عالي         

  .روند ترين دفاع از ايشان طفره مي زنند و در مقابل، از درج كم اتهامات ناروا مي

جمهور، آيا معناي آزادي و حفظ حيثيت و آبرو و امنيت اجتماعي مصرح در قانون اساسي و شرع مبين همين است؟  جناب آقاي رئيس  
هاي اصلي انقالب كه به دليل اختالف سليقه با مديريت جامعه در كنار هـستند، از حـداقل حقـوق انـساني، معيـار و                  شخصيتبرخورداري  

ويژه دولـت حـضرتعالي، از ايـن امتحـان الهـي              اميدوارم كه جمهوري اسالمي و به     . هاي انقالبي است    محك سالمت و بزرگواري حكومت    
  .سربلند بيرون آيند
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العظمـي    اهللا  ي نسبتاً طوالني، با توجه به اين كه جنابعالي در سفر اخيرتان به قم، با فرستادن هيأتي نزد حـضرت آيـت                      پس از اين مقدمه   
دانم حوادث اخير شهر مقدس       ايد، الزم مي   منتظري اظهار محبت فرموديد و نشان داديد كه هنوز سوابق طوالني خود را با ايشان از ياد نبرده                 

  :جنابعالي گزارش نمايموار براي  قم را فهرست

العظمي منتظري پس از درس خارج فقه، جهت تشويق حاضرين به شركت در  اهللا ، حضرت آيت1371 بهمن ماه   21در تاريخ    .1
گاه به انقالب اسـالمي        بهمن، مطالبي را ايراد فرمودند و در ضمن، اين مسأله را يادآور شدند كه خودشان هيچ                22  راهپيمايي

اند و تمامي صحبت ايشان تا پايان، در تأكيد همين مطلب و ذكر داليلي شاهد بر اين امـر و           آن پشت نكرده  ي    و اهداف عاليه  
 .هاي وارده بوده است كه البد در جريان آن هستيد ها و تهمت چند جمله هم در دفاع از خودشان در قبال اهانت

له را با ايشان در ميـان گذاشـتيم،            و شاگردان معظم   اي از دوستان   پس از درس كه خدمت ايشان رسيديم و نظر مشورتي عده           .2
اي نامـشخص، مـتن      امـا وقتـي عـده     . كس داده نشود و فرمودند داعي بر پخـش آن نـداريم              به هيچ   بنا شد كه نوار سخنراني    

 بيـت  اي را تحريك كردنـد تـا در مقابـل    ي سخنان ايشان را همراه با تهمت و افترا و دروغ پخش نمودند و عده   شده تحريف
ي صحبت مرا پخش كردند، صـحيح آن را در اختيـار             شده آميز بدهند، ايشان فرمودند حال كه تحريف       ايشان شعارهاي اهانت  

 .اين بود كه نوار پياده شد و در اختيار طالبين قرار گرفت. مردم قرار دهيد

ي درس ايـشان اغتـشاش نمـوده و     سهاي از طـالب مبتـدي در جلـ    الحال با آوردن عـده  اي معلوم ، عده 24/11/71روز شنبه،    .3
اي توسـط     شـب، حملـه    10له گرديد و در ساعت        درگيري به وجود آوردند كه منجر به دستگيري تعدادي از شاگردان معظم           

ي دفتـر    ي شهدا انجام شـد كـه شـرح آن در اطالعيـه              بيش از هزار نفر مأمورين رسمي اطالعاتي و نظامي به دفتر و حسينيه            
 .شود ، منعكس گرديده، كه به پيوست تقديم مي28/11/71له، مورخه  معظم

هاي اطراف همراه بود و موجب رعب و وحشت اهالي منطقه گرديد و به عنـوان                 ها و كوچه   ي خيابان  اي كه با محاصره    حمله
ن اعتـراض  اهللا رباني املشي، همين كه به خشونت مأموري       ي جنابعالي، مرحوم آيت    مثال، همسر دوستي قديمي و برادرخوانده     

هاي منطقه را هم قطع كرده بودند، امكان اسـتمداد از            هوش شد و چون تلفن      كرد، مورد تعرض قرار گرفت و غش كرد و بي         
 .اورژانس وجود نداشت

له را نمودند كه ايشان قبـول          با معظم   ، از خبرگزاري جمهوري اسالمي تماس گرفتند و تقاضاي مصاحبه         28/11/71در تاريخ    .4
ها ايـن بـود       آن  اي انجام شود و دليل         اين مطلب را به خبرگزاري منتقل نموديم، اصرار كردند كه حتماً مصاحبه            وقتي. نكردند

كه در تمام دنيا عليه ايران تبليغاتي به راه افتاده و بسيار گسترده است و دائماً هم مشغول هستند و خالصه عليه كـل نظـام و                           
 با اينجانب انجام شود كـه البتـه در انعكـاس آن               دليل بود كه قرار شد اين مصاحبه       به همين . كنند  انقالب اسالمي تبليغات مي   

 .رو گرديد لطفي شد و مقدار زيادي هم با تحريف و تكذيب روبه بسيار كم

در پي نفرت عمومي از تعرض به مقام مرجعيت و همدردي بسياري از علما و طبقات مختلف مردم با ايـشان، مهـاجمين بـا         .5
اساسـي را بـه صـورت خبـر نقـل       اذيب و شايعات، به توجيه اعمال ناشايست خود دسـت زدنـد و شـايعات بـي             ي اك  اشاعه
الزم بـه   . شـود   شده را منتشر نموديم كه اين نامه نيز به پيوست تقديم مـي             ي غارت  اين بود كه ليست اموال و اثاثيه      . كردند  مي

 . مسترد نگرديده استي فوق، هنوز يك از موارد مذكور در نامه تذكر است كه هيچ

انـد   البته آرشيو دفتر را نيز برده     . دانم اين اطمينان را بدهم كه شايعات مذكور كامالً خالف واقع و كذب محض است                جا الزم مي    در اين 
انـد،   سـت كـرده  اي كه آقايـان در  كه طبعاً از هر اعالميه و اطالعيه و بولتن، ممكن است يك برگ در آن موجود باشد كه اين مسأله با مسأله                   

هـاي   عـدالتي   حال جاي اين سؤال است كه جنابعالي به عنوان رئيس جمهوري اسالمي چه اقدامي براي جبران ايـن بـي                   . تفاوت بسيار دارد  
 .گونه اقدامات ناشايست راضـي نيـستيد        ايد؟ اطمينان دارم كه جنابعالي از اين       گيري از اقدامات مشابه نموده     آشكار و چه تضميني براي پيش     
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لـوه دهنـد، بـه صـالح        جقدر را مخـالف نظـام و انقـالب            كوشند به هر قيمتي كه شده فقيه عالي         اما آيا سكوت شما در برابر كساني كه مي        
ماند كـه     ي سياهي بر تارك نظام جمهوري اسالمي مي         چه در مقابل اين اعمال ناشايست سكوت نماييد، نقطه          جمهوري اسالمي است؟ چنان   

آيا سزاوار است نسبت بـه يادگارهـاي شـهيد بزرگـوار اسـالم، محمـد منتظـري،                  . تأثيري بس نامطلوب خواهد داشت    در قضاوت آيندگان    
هـاي او را بـه    نوشـته  ، و دسـت  گونه برخورد شود و حتّي وسايل شخصي ايشان، از قبيل پاسپورت، كارت شناسايي، نوارهاي سـخنراني      اين

شود كه كاري ناشايست بـا ايـن           به همين معني است؟ آيا در كجاي دنيا به اين صورت عمل مي             ي شهدا   غارت ببرند؟ آيا احترام به خانواده     
ي شهدا،  ي دفتر و حسينيه كس حاضر نباشد مسؤوليت آن را به عهده بگيرد، در حالي كه در موقع ضبط اموال و اثاثيه ابعاد انجام شود و هيچ

  .گرفتند كننده از يكديگر سبقت مي نيروهاي عمل

دانـستيد؟ مـأمورين يـا     شد، جنابعالي چه كسي را مقصر مـي     چنين حمله و غارتي در رژيم سابق به بيت يك مرجع تقليد انجام مي              اگر
  مسؤولين مملكتي را؟

د اع از خود را نداشته باشد و انتقادات او تحمل نشوفهمه سوابقي كه شما خود بر آن واقفيد، حق د قدر با آن  و باألخره، وقتي فقيه عالي    
  شود؟ گونه نسبت به ايشان و بيتشان انجام گيرد، چگونه از آزادي كه ركن اصيل انقالب است سخن گفته مي و رفتاري اين

ي  ي انقالب اسالمي، يعني عدالت، آزادي، و استقالل و عمل بـه قـانون اساسـي كـه چكيـده                    توفيق شما را در پياده كردن اهداف عاليه       
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. نمايم بزرگ مسألت ميموازين شرع انور است، از خداي 

   ـ احمد منتظري 5/1/1372

  هوايي ي كيهان نامه جات هفته له به نوشته ي دفتر معظم  ـ جوابيه227ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  هوايي ي محترم كيهان جريده

خبر دستگيري  : آقاي منتظري « آن جريده، مطالبي تحت عنوان       4ي    ، در صفحه  1371 اسفند   12، مورخ   1022ي    پس از سالم، در شماره    
  .باشد آمده است كه سراسر كذب و خالف واقع مي» اند ها و دشمنان انقالب منتشر كرده مرا غربي

ان العظمي منتظري نبوده، بلكه با اينجانب احمـد منتظـري، فرزنـد ايـش               اهللا  ي خبرگزاري جمهوري اسالمي با حضرت آيت        اوالً مصاحبه 
لذا خواهشمند است   . شود  ي صحيح و مطابق با واقع يافت نمي         ، حتّي يك جمله     يك از عبارات نقل شده از مصاحبه        ثانياً در هيچ  . بوده است 

جـاي بـسي تأسـف اسـت كـه      . نامه را در اولين شماره و در همان صـفحه و سـتون، عينـاً درج فرماييـد        طبق قانون مطبوعات، اين تكذيب    
زبانـان خـارج از      اي كـه مخاطـب آن فارسـي        شود و در جريده     يك از جرايد داخلي منتشر نمي       اري رسمي كشور، در هيچ    ي خبرگز  مصاحبه

ي مـردم     اي كاش مطبوعات ما با انعكاس اخبار واقعي، قضاوت و تحليل را بـه عهـده               . گردد  گونه تحريف شده منعكس مي      كشورند نيز اين  
  .گذاشتند رشيد و فهيم ايران مي

  .طرفي خود را ثابت نماييد شود تا با چاپ آن، رعايت عدل و انصاف و الاقل بي متن كامل مصاحبه، به پيوست ارسال ميضمناً، 

   ـ احمد منتظري 13/12/71

  هاي كثيراالنتشار كشور رونوشت به خبرگزاري جمهوري اسالمي و روزنامه
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  هوايي ي كيهان نامه جان هفته له به نوشته ي دفتر معظم  ـ جوابيه228ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

مند است طبق قـانون مطبوعـات، ايـن      آن جريده، خواهش   26/12/71ي مورخ     و جوابيه  13/12/71ي مورخ    پس از سالم، پيرو تكذيبيه    
  :ي خود درج فرماييد توضيحات را در اولين شماره

قابل ذكـر اسـت   » .هوايي ارائه نشده است  كيهاني داليل كذب و خالف واقع بودن خبر گونه توضيحي درباره  هيچ«: ايد نوشته .1
العظمي منتظري نسبت داده است و من منكر ابراز چنين مطـالبي از سـوي ايـشان                   اهللا  كه آن جريده مطالبي را به حضرت آيت       

ليـل، بـر    ي بينه و د    دهد كه شما مدعي هستيد و من منكر، و اقامه           ترين آشنايي با موازين فقهي و حقوقي نشان مي          كم. ام شده
،   هوايي با متن كامـل مـصاحبه       ي گزارش كيهان   مقايسه. ي آن را داريد    ايد و نه توان ارائه     ي مدعي است كه نه ارائه كرده       عهده

 .متن كامل مصاحبه را چاپ كنيد و قضاوت را به مردم واگذاريد. بهترين دليل بر خالف واقع بودن گزارش آن جريده است

جـاي بـسي تأسـف اسـت كـه          » . در دفتر نشريه موجود بوده و نيازي به ارسال آن نبوده است             بهمتن كامل مصاح  «: ايد نوشته .2
اما اين . دانستيد، جهل داشتيد و كارتان شايد قابل توجيه بود        اگر حقيقت را نمي   . ايد رغم علم به واقع، خالف واقع نوشته        علي

 .توجيه نيستوجه قابل  هيچ ايد، به كه با دانستن حقيقت خالف آن را نوشته

 به 13/12/71ي مذكور بعدازظهر  حال آن كه تكذيبيه» . واصل شد  15/12/71تكذيبيه در آخرين ساعات روز شنبه       «: ايد نوشته .3
 .ي داخلي خودتان است حال از اين اتاق به آن اتاق دو روز طول كشيده است، مسأله. دفتر شما فاكس گرديد

ي روحانيت و با حكم رسمي از اين  ي دفتر توسط نيروهاي دادگاه ويژه ود به محوطههجوم در كار نبوده، بلكه ور  «: ايد نوشته .4
 ».نهاد قضايي صورت گرفت

  اند؟ اند چرا ارائه نكرده اگر حكم داشته: اوالً

م و ي وسيعي از شـهر قـ   هاي اطراف و قطع تلفن منطقه ي دفتر و انسداد خيابان ي شبانه  آيا ورود رسمي نياز به محاصره     : ثانياً
  كارگيري بيش از هزار نفر مأمور رسمي اطالعاتي و نظامي و انتظامي دارد؟ به

  جلسه تشكيل ندادند؟ اگر حكم داشتند چرا براي توقيف وسايل و اموال دفتر، با حضور مسؤولين دفتر صورت: ثالثاً

ها با لگد و ديلـم و دلـر، بـا            ها و قفل   باما شكستن در  . سادگي ميسر بود   ي حكم و گرفتن كليد به      ورود رسمي با ارائه   : رابعاً
هـاي آن   اند و تكـه  ها را با خود برده   آن  اند كه    قدر بدانيد كه تعداد چهار درب را طوري شكسته          فقط اين . هجوم سازگار است  
  .در دفتر موجود است

انوني مملكت، مسؤوليت يك از نهادهاي ق قباحت تعرض به بيت مرجعيت در قم، به حدي بوده است كه تاكنون هيچ: خامساً
  .آن را رسماً به عهده نگرفته است

آيا . زبانان خارج از كشور    خوشحاليم كه باألخره يكي از مطبوعات دولتي، مسؤول حوادث اخير قم را معرفي كرد؛ هرچند براي فارسي                
  شهروندان ايراني براي شنيدن رخدادهاي كشورشان نامحرمند؟

نمـايم كـه شايـسته بـود بـه       ي خيرخواهانه را مي كنم و اين توصيه  انعكاس صحيح اخبار تأكيد مي    بار ديگر بر رسالت مطبوعات، يعني     
  .كرديد جاي برآشفته شدن و اشكال به اين و آن، اشكال خود را برطرف مي

  آيينه چون نقش تو بنمود راست، خود شكن آيينه شكستن خطاست



  634  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

   ـ احمد منتظري 4/1/72

  هاي كثيراالنتشار كشور مي و روزنامهخبرگزاري جمهوري اسال: رونوشت

  هوايي ي كيهان نامه جات هفته له به نوشته ي دفتر معظم  ـ جوابيه229ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  هوايي ي كيهان جريده

 اينجانب، كه خالف نـص قـانون مطبوعـات اسـت، پيـرو      4/1/72ي مورخ  با سالم، ضمن ابراز تأسف و اعتراض به عدم درج تكذيبيه        
ي خـود     ي ذيل را در اولين شماره       آن جريده، طبق قانون مطبوعات، تكذيبيه      18/11/72 مورخ   1205ي     شماره 8ي    مطالب مندرج در صفحه   

  :درج نماييد

از سوي سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي تأييد شد كه مصاحبه با شخص آقاي منتظري به مدت حدود نيم «: ايد كه  ـ مدعي شده 1
  ».هاي مربوط به آن در آرشيو خبرگزاري موجود است  و عكس زل ايشان صورت گرفته و اسنادي مانند نوار مصاحبهساعت و در من

ها،   آن   با خبرگزاري جمهوري اسالمي را نپذيرفتند و با اصرار            العظمي منتظري مصاحبه    اهللا  حضرت آيت . مطلب فوق كذب محض است    
شود، گرچه ممكـن اسـت در          موجود است و به پيوست ارسال مي        نوار مصاحبه . شان انجام شد   با اينجانب احمد منتظري، فرزند اي       مصاحبه

ي   جريـده 26/12/71 مـورخ  1024ي  شما در شـماره . جواب بنويسيد كه نوار در دفتر نشريه موجود بوده و نياز به ارسال مجدد نبوده است      
اند،  هوايي ارسال داشته   ود با خبرگزاري جمهوري اسالمي را براي كيهان       ي خ   گرچه آقاي احمد منتظري متن كامل مصاحبه      «: خودتان نوشتيد 

ايد كه قـبالً اقـرار نمـوده         حافظه است، فراموش كرده    گو كم  جا كه دروغ    از آن » .اما به دليل موجود بودن آن در نشريه، اين كار لزومي نداشته           
ي آن در اختيار بسياري، از جملـه         شده  كه متن پياده    ر انتهاي همين مصاحبه   د. ي خبرگزاري با اينجانب را در اختيار داريد         بوديد كه مصاحبه  

انـد و فقـط خبرنگـاران چنـد           نـشده   العظمي منتظري حاضر به مـصاحبه       اهللا  شما و تمامي مطبوعات كشور است، ذكر شده كه حضرت آيت          
ي درس ايـشان      پس از اين مالقات، خبرنگـاران در جلـسه        . اي با ايشان مالقات داشتند و حتّي ايشان اجازه ندادند عكسي گرفته شود             دقيقه

ي درس گرفتند و پس از آن هم در نماز جماعـت مغـرب و عـشا چنـد                     حاضر شدند و چند عكس از ايشان در جلسه        ) بحث اصول كافي  (
كنـد و توسـط    مـي اي دولتي نسبت به خبرگزاري رسمي كشور چنين ادعاي كـذبي را           جاي بسي تأسف است كه روزنامه     . عكس گرفته شد  

 26 را چـاپ كنيـد، الاقـل مـتن      دانيد و يا اجازه نداريد كه متن مـصاحبه  چه صالح نمي حال چنان. شود  سازمان خبرگزاري جوابي داده نمي    
اگر بـاز هـم اصـرار       .  است هسؤال مطرح شده توسط خبرگزاري را بنويسيد تا معلوم شود خطاب به اينجانب و يا خطاب به والد معظم بود                   

  . با ايشان بوده است، هرچه زودتر نوار آن را پخش نماييد ريد كه مصاحبهدا

بر خالف ادعاي آقاي احمد منتظري، حكم مزبور به ايشان ارائه شد، امـا وي بـا تـوهين    «: ايد كه  ـ از قول آقاي حسينيان مدعي شده 2
  »...و

  : اين مطالب هم مشتمل بر چند كذب است

اولين چيزي كه مشاهده كردم، آتش دسـتگاه بـرش          . ن كه اينجانب از آن مطلع شدم، در كوچه حاضر شدم          اوالً در آن شب حادثه، همي     
  .ي كليد گرديد كس نه حكمي ارائه شد و نه مطالبه نه قبل از آن و نه بعد از آن، توسط هيچ. آمد بود كه از زير درب سر كوچه به داخل مي

در آن ساعت شب در دفتر حضور نداشتند تا بخواهند برخورد مؤدبانه يا غيـر مؤدبانـه داشـته                   له نيز     يك از اعضاي دفتر معظم      ثانياً هيچ 
  .باشند
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قدر بگويم كه دو منزل، يكـي   كردند، فقط اين ي امن استفاده مي ها به عنوان خانه     آن  ثالثاً در مورد دو منزلي كه ادعا شده اعضاي دفتر از            
باشـد و   كننده جهت انجام امور شـرعيه دارد و ديگـري آسايـشگاه پاسـداران مـي       صدها نفر مراجعهي دفتر است و روزانه ها در اجاره آن  از  

  .ي امن هم معلوم شد معني خانه. ها است ها و بولتن قسمتي از آن هم محل آرشيو نامه

م كه آرشيو دفتـر، ماننـد بـسياري         در مورد اين ادعا كه تعداد پنج كاميونت اطالعيه كشف شده است، بايد اين نكته را يادآور شو                 : رابعاً
آوري   سال پس از پيروزي انقـالب جمـع  14هايي است كه ظرف  ها، و اطالعيه   ها، مجالت، روزنامه   ها، تلگرافات، بولتن    آرشيوها، شامل نامه  

ي ارزشـمندي    هو چنين آرشيوي به خودي خود گنجينـ       . هاي مرحوم شهيد محمد منتظري      و نوشته   شده است و همچنين نوارهاي سخنراني     
انـد و   انـد و بـا خـود بـرده     ها را مانند سنگ و آجر بار كرده آن ها  ها و قفل   شد كه آقايان با شكستن درب       براي كشور و انقالب محسوب مي     

ات اسـت،   جـ  اند براي تهمت و افترا كه چون كاغذ و نوشـته           اي ساخته  اند، بلكه از آن وسيله     ي ارزشمند را متالشي كرده      تنها اين مجموعه    نه
  .هم هست) ره(آميز به ساحت حضرت امام  پس اطالعيه است و توهين

چه طبع آرشيو همين اسـت كـه ممكـن اسـت در آن از هـر بـولتن و نـشريه و                        سازم كه چنان    اينجانب با اطمينان كامل، خاطرنشان مي     
اي در ايـن      جلسه  گونه صورت   ي عقال، هيچ    الف سيره البته بر خ  . اطالعيه يك برگ وجود داشته باشد، اما به صورت متعدد هرگز نبوده است            

تنها پنج كاميونت، بلكه پنج تريلي و يا پنج كشتي و امثال ذلك               ي جعل و تهمت و افترا موجود است كه نه           مورد تنظيم نشد و بنابراين زمينه     
زم به تـذكر اسـت كـه بـر خـالف ادعـاي           اين نكته هم ال   . شود  شده، به پيوست ارسال مي     در ضمن ليست كامل اموال غارت     . هم گفته شود  

جلسه بازرسي شـد، منـزل آقـاي سـيد            ي حكم و تنظيم صورت     آقايان، منزل آقاي سعيد منتظري اصالً بازرسي نشد و تنها محلي كه با ارائه             
  .نه كاميونتشده، داخل يك كارتن برده شده است،  ي آن موجود است و تمام اشياي ضبط ي امضاشده جلسه هادي هاشمي بود كه صورت

اين چه نوع بازرسي است كه نياز بـه         . تمام اين عمليات و هجوم به دفتر و حسينيه را آقاي حسينيان يك بازرسي خوانده است               : خامساً
ي وسيعي از شهر قم داشت و بيش از هزار عدد نيرو در آن دخالت داشتند؟ اين چه نوع بازرسي است كه چنـان رعـب و                             قطع تلفن منطقه  

اهللا رباني املشي، همين كه به خشونت مأمورين اعتراض كـرد،             بين اهالي منطقه ايجاد كرد كه به عنوان مثال، همسر مرحوم آيت           وحشت در   
هوش شد و به دليل قطع تلفن، امكان استمداد از اورژانـس وجـود نداشـت و تـا سـاعت              چنان مورد تعرض قرار گرفت كه غش كرد و بي         

  ندادند او را از منزل بيرون ببريم؟شب هم اجازه   بعد از نيمه2:30

إن اهللا «فـزاي قـرآن كـريم،     كنم كه براي سعادت دنيا و آخرت، هميشه اين نـداي ملكـوتي و جـان    در پايان، دوستانه به شما عرض مي 
اسـت، در  عـالم محـضر خد  «الـشريف را كـه    سـره  ي امام راحل قدس ، و همچنين اين سخن عارفانه و حكيمانه     »اليهدي من هو كاذب كفار    
  .والسالم. ، مد نظر داشته باشيد»محضر خدا معصيت نكنيد

   ـ احمد منتظري 18/1/72

  ي سازمان تبليغات جات خبرنامه له به نوشته ي دفتر معظم  ـ جوابيه230ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  ي فرهنگي اجتماعي سازمان تبليغات اسالمي  مسؤولين محترم خبرنامه

ي ذيـل    آن خبرنامه، خواهشمند است طبق قانون مطبوعات، جوابيه        128ي    به درج مطلب سرتاپا كذب در شماره      پس از سالم، با توجه      
  .ي خود درج نماييد را در اولين شماره

در ايـن مـاجرا حتّـي يـك         : ي برخورد با آقاي منتظـري گفـت         ايد كه يك مقام آگاه در واكنش به شايعات اخير درباره           نوشته .1
اوالً خـود  . ي قم از وي حمايت نكردند      ي علميه   ي مدرسين حوزه    يك از علما و اعضاي جامعه        و هيچ  پاسدار شركت نداشت  
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هاي مقام آگـاه شـما را        كننده بهترين شاهد هستند، گرچه ممكن است در شرايط موجود جرأت تكذيب گفته             پاسداران حمله 
نتظار دارم كه الاقل هر كدام كه شخصاً در ايـن حملـه شـركت          گيرم و ا    ها را به شهادت مي      آن  اما وجدان بيدار    . نداشته باشند 
 .ي شما را در جريان بگذارند و جهت رضاي خدا، كتمان حقيقت نكنند اي با امضاي محفوظ، خبرنامه داشتند، با نامه

در . وجود است ، دو روز بعد از ماجرا، از طرف سپاه عودت داده شد و رسيدهاي آن م               ي غارت شده   عالوه مقداري از اثاثيه     به
ثانياً، اين كه علمـا     .... برد و   برديم، اطالعات مي    داشت كه اگر آن شب ما نمي        همين رابطه يكي از مسؤولين سپاه قم اظهار مي        

ي مدرسين از ايشان حمايت كردند يا نكردند، امر واضحي است كه بهترين شاهد آن، شـاگردان حاضـر در                      و اعضاي جامعه  
تـر   چـه صـالح بداننـد، حقيقـت را روشـن            رود چنان   ضمن اين كه از خود آنان انتظار مي       . تندجلسات درس آن بزرگوار هس    

 .نمايند

  انـد راهپيمـايي     بهمن به مسخره گرفته شده و اين كه گفتـه          22  له راهپيمايي   ايد كه از طرف معظم     از قول مقام آگاه، ادعا كرده      .2
 .ورزش هم هست

گرفتيـد،   كرديـد و مـستقيماً در جريـان قـرار مـي       ايشان را تهيه مي  و نوار سخنراني   داديد  چه به خودتان زحمت مي      اوالً چنان 
ي عـدل   آيـا در محكمـه  . كرديد ظهارات مقام آگاه استناد نمي كرديد و تنها به ا      كرد و اي كاش چنين مي       قضاوت شما فرق مي   

كرديم؟ اآلن هم رسـم جـوانمردي و آزادگـي و           توانيد اين عذر را بياوريد كه مقام آگاه گفت و فقط ما نقل قول                 الهي هم مي  
اختيار . ي مردم بگذاريد   داري اين است كه متن كامل بيانات ايشان را در خبرنامه بياوريد و قضاوت را بر عهده                  انصاف و دين  
  .با شما است

  دن راهپيمـايي  وجـه مـسخره كـر       هـيچ    ورزش هم هست، چه كسي منكر است؟ و چنين تعبيري بـه             ثانياً اين را كه راهپيمايي    
اگـر كـسي چنـين چيـزي را     . كـرد  آورديد، مسأله كامالً تفـاوت مـي   اگر عين جمالت ايشان و قبل و بعد از آن را مي  . نيست

، »صـوموا تـصحوا   «اهللا و سالمه عليه را كه فرمود          به حساب آورد، بايد اين كالم رسول خدا صلوات          مسخره كردن راهپيمايي  
  ....رد ومسخره كردن روزه به حساب آو

انداركاران قرار    و دست  ني مسؤولي   دانم و اميدوارم باعث عبرت ما و شما و همه           مطلبي را كه در همين رابطه الزم به ذكر مي         
مقامي رهبري فرمودنـد و       قدر در هنگام تصدي قائم       ورزش هم هست، فقيه عالي      گيرد، اين كه چنين تعبيري را كه راهپيمايي       

 .اند قدر معركه گرفته اما اآلن سر همان تعبير اين. هرگز چنين برداشتي نشد

ي توزيع كشف شده است، جواب مـشروح را اينجانـب در             ي آماده  در مورد اين كه چند وانت و كاميون و اطالعيه و شبنامه            .3
عـات  ولي متأسفانه چون اين دو نشريه خود را ملـزم بـه رعايـت قـانون مطبو       . هوايي و رسالت نوشتم    تكذيب اكاذيب كيهان  

ها اطالعيه و شبنامه نبوده، بلكه آرشيو دفتر بوده است كه طي              ي آن اين كه اين     دانند، اقدام به چاپ آن نكردند و خالصه         نمي
ها، تلگرافات، و غيره تشكيل شده بـود و مهـاجمين بـا متالشـي                 ، بولتن، مجله، نامه      سال پس از انقالب، از انواع روزنامه       14

اي تنظـيم   جلـسه   گونـه صـورت     اند و چون هيچ    ي چنين تهمتي را درست كرده      ي ارزشمند، زمينه   كردن و غارت اين مجموعه    
نكردند، ممكن است در آينده صالح را در آن ببينند كه چيزهاي ديگري را هم بر آن اضافه كنند و وانت و كاميون، تبديل به                         

گـاه در   العظمي منتظري، اطمينان كامل دارد كه هـيچ     اهللا  اينجانب به عنوان مسؤول دفتر حضرت آيت      . شود... تريلي و كشتي و   
اي هـم كـه در ظـاهر بـه      حتّي اطالعيـه . الشريف تكثير نشده است سره اي عليه حضرت امام خميني قدس دفتر ايشان اطالعيه 
ه كردنـد،  له مطالع   قدر و تعرض نسبت به بعضي مسؤولين مملكتي منتشر شده بود، وقتي متن آن را معظم                 طرفداري فقيه عالي  

قـدر در   هنـوز فقيـه عـالي   . انـد  كه استاد و مربـي ايـشان بـوده        ) ره(از آن اظهار تنفر شديد نمودند؛ چه رسد به حضرت امام            
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آيا ممكـن   . برند  ، به عنوان االستاذ االمام طاب ثراه نام مي        )ره(ي درس خود به هنگام نقل نظريات فقهي از امام خميني              جلسه
 اي را بدهند؟ ي جسارت به چنان استاد فرزانه اجازهاست چنين شاگرد باوفايي 

ي ايـن     كامالً مشخص است كه همـه     . هاي ضد امام توقيف شدند      ايد كه از اموال دفتر ايشان، فقط وسايل تكثير اعالميه          نوشته .4
ي ضـد امـام      اطالعيهوگرنه نه   . اند اند و مورد تقبيح همه قرار گرفته       الطائالت براي توجيه عمل ناشايستي است كه انجام داده        

 مـورد از قبيـل دوربـين،    64بلكه وسايل مورد بحث، . شده منحصر به وسايل تكثير بوده است وجود داشته و نه اموال توقيف  
هـا و وسـايل شخـصي آن شـهيد           تلفـن و عكـس      شهيد محمد منتظري و پاسپورت و دفترچـه         جاروبرقي، نوارهاي سخنراني  

الزم بـه   . گـردد   هاست كه ليست كامل آن به پيوست ارسال مي          ي آن   صغير است، از جمله   بزرگوار كه مقداري از آن هم ملك        
باشد، بدون    ي اموال آن شهيد مي      مورد ديگر آن، كه از جمله      49ولي  .  مورد آن، دو روز بعد عودت داده شد        15ذكر است كه    

ي حكم و تـشكيل      رت شبانه و بدون ارائه    هيچ مجوزي هنوز در دست مهاجمين است و اصوالً توقيف در كار نبوده، بلكه غا              
لـه كـافي      شده، حتّي براي تكثير اوراق درسي و آثار علمـي معظـم            جلسه انجام گرفته است و آن تعداد دستگاه غارت          صورت

 .هاي مورد ادعاي مقام آگاه هم تكثير شود ناكرده، اعالميه نبود، چه رسد به اين كه خداي

خواهد كه دست به اعتصاب و اعتراض بزنند كه با پاسـخ منفـي               آباد مي    مردم و بازار نجف    ايد كه بيت آقاي منتظري از      نوشته .5
 .شوند مواجه مي

رسـيد كـه مـردم قـصد اعتـصاب            آباد مي   خبرهاي متواتري از نجف   . اين ادعا كذب محض بوده و قضيه كامالً برعكس است         
والمـسلمين ايـزدي،    هـم از طـرف حـضرت حجةاالسـالم    له و  قدر و هم از طرف دفتر معظم دارند كه هم از طرف فقيه عالي    

ي محترم ايشان     آباد و نماينده    مردم شريف نجف  . شود  شوند و جلوي اين كار گرفته مي        آباد، نهي مي    ي ايشان در نجف     نماينده
اين مقـام  چه اندك تدبير و درايتي در  در مجلس شوراي اسالمي، شاهد اين امر هستند و تحقيق آن بسيار آسان است و چنان             

  .كرد كننده را ابراز نمي گونه سخنان بيهوده و تحريك آگاه وجود داشت، اين

 اجتماعي آن، آيا صـحيح  شوم كه با عنايت به شأن سازمان تبليغات اسالمي و خبرنامه با عنوان فرهنگي       در پايان، اين نكته را يادآور مي      
ذب و تهمت و افترا با فرهنگ اسالمي سازگار است؟ حتماً جواب شـما مثبـت                ي ك  پراكني ديگران شويد؟ آيا اشاعه     ي دروغ   است كه وسيله  

ي  شـده  باشد، دومين كسي هستند كه ليست اموال غـارت          اهللا جنتي كه سازمان تبليغات اسالمي زير نظر ايشان مي           حضرت آيت . نخواهد بود 
دادنـد و     ي نشر چنين اكاذيبي را نمـي       يد، حتماً به شما اجازه    كرد  اگر با ايشان مشورت مي    . ي شهدا در اختيارشان قرار گرفت       دفتر و حسينيه  

  .نمايد اعتبار مي ي شما را بي واضح است كه درج چنين مطالبي نشريه

  .والسالم. دانند ي شما جزء آن دسته از نشريات نباشد كه خود را ملزم به رعايت قانون مطبوعات نمي اميدوارم نشريه

   ـ احمد منتظري 9/2/72

  اهللا يزدي در مورد حمله به بيت و حسينيه هاي ملي مذهبي كشور خطاب به آيت ي جمعي از شخصيت نامه  ـ شكايت231ي  مارهپيوست ش

  به نام خدا

  ي قضائيه  اهللا محمد يزدي، رئيس محترم قوه خدمت آيت

تـرين حقـوق     و با ناديده گرفتن ابتدايي     ي روحانيت، بر خالف قانون      ، سالگرد انقالب، گروهي از مأمورين دادگاه ويژه       71در بهمن ماه    
اين حادثه، همچون حوادثي كه مكرر در طي چهارده سال گذشته در سـطوح مختلـف                . العظمي منتظري هجوم بردند     اهللا  انساني، به بيت آيت   
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 و دسـتگاه    هاي ملي سياسي و اجتماعي و مذهبي و دانشگاهي صورت گرفته است، با سـكوت تأييـدآميز مقامـات مـسؤول                      عليه شخصيت 
  .شكنان براي تكرار چنين حوادثي بوده و خواهد بود قضاييه مواجه شده؛ سكوتي كه همواره مشوق قانون

. شكنان صورت نگرفته است    العمل و اقدام قانوني در جهت مجازات قانون         رغم گذشت چند ماه از اين حادثه، هيچ عكس          متأسفانه علي 
هـاي فـردي و اجتمـاعي مـردم و         راني عميق خود را نسبت به نقض مكرر حقـوق انـساني و آزادي             لذا اينجانبان، بر خود الزم ديديم كه نگ       

  .هاي مورد احترام جامعه، ابراز داريم شخصيت

ويژه حضرتعالي از اجراي قانون و عـدالت و حمايـت از حقـوق بـشر سـخن        جا كه همواره مقامات سياسي و قضايي كشور و به           از آن 
كس به دليل اظهار نظـرات و         در جمهوري اسالمي هيچ   «ايد   جا كه صراحتاً اظهار كرده     ايد، تا بدان   در اين زمينه داشته   ايد و تأكيد مستمر      گفته

العظمي منتظري صرفاً به دليل ابراز عقيده، چگونه قابل توجيـه اسـت؟               اهللا  ، پس تعرض به بيت آيت     »گيرد  عقايد خود مورد تعرض قرار نمي     
ي   هاي انقـالب را از صـحنه       هاي صادق و متعهد به آزادي و استقالل ملي و آرمان            ي برخورد، نيروها و شخصيت      ي اين شيوه    اصرار بر ادامه  

هـاي   هـا و آرمـان   طلب و بيگانه بـا هـدف   هاي اجتماعي و ملي حذف، و راه را براي استيالي مجدد عوامل غير مسؤول و فرصت  مسؤوليت
ومي كه اين وضعيت بر سرنوشت انقالب و كشور و ملت بر جاي نهاده، آيا دسـت دشـمنان     با توجه به نتايج ش    . انساني هموار ساخته است   

جا كه قانون اساسي محور نظام و ميثاق ميان ملت و دولـت اسـت و در آن         كنيد؟ از آن    ملت را در تحريك به اين نوع اقدامات مالحظه نمي         
ي روحانيت بر اساس كدام مجوز قانوني تأسيس شده و با             دادگاه ويژه اختيارات هر نهاد محدود به حدود معيني شده است، در اين صورت             

ي  تـرين نظـارت قـوه     كند؟ دادگاهي كـه حتّـي كوچـك         اختيارات نامحدود و با عملكرد خودسرانه، خارج از ضوابط قانون اساسي عمل مي            
نقـض  . نمايـد   دخالت و تعرض مي   ) ز جمله مطبوعات  ا(رود كه در اموري كه به او مربوط نيست            جا پيش مي   تابد و تا بدان     قضائيه را برنمي  

جا كشانده است كه ساحت مرجعيت مذهبي را هـم كـه    هاي انساني، كار را بدان      مكرر قانون و تعرض به حقوق مردم و زير پا نهادن ارزش           
  .كنند دهند و حرفش را نقض مي ها از تعرض مصون بود، مورد حمله قرار مي حتّي در فاسدترين حكومت

هـاي   هـا و هـدف     ي عمر بر آرمان     اهللا منتظري كه همه      حق دارند بپرسند وقتي يك مرجع صديق و مورد احترام جامعه، مانند آيت             مردم
انـد و پـس از پيـروزي انقـالب همـواره بـراي دفـاع از         گيري پيروزي انقالب داشـته  انساني پاي فشرده است و نقش مؤثر و مفيد در شكل      

شان يا يك تذكر ساده، چنـان مـورد اهانـت و تعـرض قـرار                 اند، تنها به خاطر ابراز عقيده      ومان دل سوزانده  هاي انقالب و حقوق مظل      ارزش
هاي سـخت و     مند گردند و گرفتار هجوم و مجازات       هاي قانوني خود بهره     گيرند، چگونه مردم عادي قادر خواهند بود از حقوق و آزادي            مي

كند، در آن صورت چه انتظاري است از ديگران كه به تعهدات خود در                شكنان سكوت مي   قانوني قضائيه در برابر       سنگين نشوند؟ وقتي قوه   
  بند بمانند؟ قبال قانون اساسي پاي

هـا، تـداوم      ي ايـن    بـاالتر از همـه    . ي اقتصادي، سياسي، فرهنگي حاضر جامعه بر كسي پوشـيده نيـست            جانبه هاي سخت و همه    بحران
افراد آگـاه و دلـسوز همگـي    . متوجه استقالل و موجوديت و هويت ملي و فرهنگي كشور نموده است   هاست كه تهديدهاي جدي را       بحران
ي  القولند كه براي رهايي از بحران موجود، راهي به جز تجديد همبستگي و وحدت ملي و آمادگي شـرايط بـراي شـركت فعـال همـه                          متفق

شود مگر آن كه قبل از هر كـار امنيـت سياسـي و قـضايي                  ، عملي نمي  نيروهاي اجتماعي در تعيين سرنوشت كشور وجود ندارد و اين مهم          
ي  ي اول، بر دوش قوه شان، تأمين شود و مسؤوليت انجام اين كار، در درجه         هاي عقيدتي و سياسي    نظر از گرايش    ي نيروها، صرف    براي همه 

ي خطير برخواهـد آمـد كـه اسـتقالل واقعـي خـود را        هي انجام اين وظيف كند و دستگاه قضايي كشور به شرطي از عهده  قضائيه سنگيني مي  
  .واسالم. هاي متعهد قدرت بركنار و محفوظ بماند بازيافته، از زير اعمال نفوذ و فشار كانون

  1372ارديبهشت ماه 
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رضـا  دي جعفـري، دكتـر      هـ اهللا پيمان، مهندس مصطفي تنهـا، دكتـر سـيد محمدم           نگار، مهندس محمد بهزادي، دكتر حبيب      محمد بسته 
اهللا سحابي، دكتر فريدون سحابي، محمود عمراني، دكتر محمد ملكي، حـسن       عزت سطوسي، دكتر حسين رفيعي، علي رضاقلي، مهند       رئيس

  .يوسفي اشكوري

قدر،   به بيت و دفتر فقيه عاليي شبانه اهللا رباني املشي، در اعتراض به حمله اهللا رباني املشي، فرزند مرحوم آيت ي آقاي مهندس فتح  ـ شكوائيه232ي  پيوست شماره
  29/12/71مورخه 

  تعالي بسمه

  اي  اهللا خامنه محضر مبارك رهبر معظم جمهوري اسالمي حضرت آيت

  عليكم سالم

قبالً . رسانم  ضمن اظهار ارادت و آرزوي سالمتي و موفقيت جنابعالي و نصرت اسالم و مسلمين، حسب وظيفه مطالبي را به عرض مي                    
  .كنم  تشكر مياز بذل توجه شما

خصوص در مواقعي كه اسالم       به. باشد  نقش روحانيت و مرجعيت شيعه در هدايت امت اسالمي، نقشي بسيار مؤثر و غير قابل انكار مي                
هاي مردم مسلمان و مبارزه با سـتمگران،   د كه با بسيج توده    اد شود، اين نقش آشكارا خود را نشان مي         و مسلمين از جانب دشمنان تهديد مي      

شود و اين از امتيازات مخصوص شـيعه اسـت كـه              در مقاطع مختلف تاريخ، اين موضوع به وضوح و مكرر ديده مي           . اند طر را دفع نموده   خ
يكي از علل برخورداري روحانيت از اين موهبت الهي، تقدس روحانيت و به تبـع               . بهره هستند   ديگر فرق اسالمي و ديگر مذاهب از آن بي        

تر، حساسيتي كه مردم به حفظ اين حرمت و تقدس دارند و چه بسيار اتفـاق افتـاده                    باشد و از آن مهم      ها مي   آن  مردم به   آن، احترام و اعتماد     
در انقالب مقدس جمهوري اسالمي كه به رهبري روحانيـت و  . اند است كه مردم مسلمان با ايثار جان خود در مواقع خطر، از آن دفاع كرده     

گيري انقالب، چيزي جـز دفـاع از حـريم مرجعيـت نبـوده               شود كه نقاط عطف و اوج       غاز شد، مشاهده مي   آ) ره(در رأس آن حضرت امام      
ها ريختند و با نثار جان خود، از حريم مرجعيت شيعه دفاع  ، مردم به خيابان42با شنيدن خبر دستگيري حضرت امام در پانزده خرداد . است

 56در نـوزده دي مـاه       .  منفور را رسوا نمودند و ماهيت پليدش را بر همگان آشكار كردند            هاي جاودانه، آن رژيم    كردند و با آفريدن حماسه    
ها ريختند و با ايثـار       ها به ساحت مقدس حضرت امام، مرجع تقليد مردم شده بود، مردم به خيابان               كه به دنبال اهانتي كه در يكي از روزنامه        

خـواري   ، مردم ديگر شهرها يكي پس از ديگري قيام كردند تا باألخره آن رژيم خون          جان خود، از حريم مرجعيت دفاع كردند و به دنبال آن          
اگر نبود حرمت مراجع و علما و حساسيت مردم به حفظ ايـن حرمـت، ايـن                 . شد، از پاي درآمد     خواران حمايت مي   ي جهان   كه توسط همه  

ت علمـا و    مـ هـاي مختلـف، در صـدد هتـك حر           با طرح نقـشه    اين موضوع را دشمن ديرزماني است دريافته، لذا       . رسيد  انقالب به ثمر نمي   
ي پليد دشمن و هوشياري مـردم، موفقيـت چنـداني بـه دسـت                 ولي بحمداهللا به علت آشكار بودن چهره      . روحانيت در بين مردم بوده است     

  .نياورده است

 و غم خود را مـصروف آن   الت مملكت، تمام هماند و فارغ از تمام مشك ها اين نقش را به عهده گرفته     اي از خودي    متأسفانه اخيراً عده  
جاست كه به اسم دفاع از اسالم و انقالب عمـل             كنند و خطر اين     كنند و آن هدفي را كه دشمن از نيل به آن ناكام مانده است، تعقيب مي                 مي
 در ايـن زمينـه بـه دسـت آورنـد،            ترين موفقيتي   ناكرده، كوچك   كنند و همين امر ممكن است باعث مشتبه شدن مردم گردد و اگر خداي               مي

  .ناپذير است ايم كه جبران ي بزرگي را از دست داده سرمايه

العظمي منتظـري در      اهللا  حضرت آيت . منظور از ذكر اين مطالب، اتفاقات ناگواري است كه حدود يك ماه پيش در قم اتفاق افتاده است                 
هايي كه چندين سال است هـدف شـومي را دنبـال     بعد همان. اد فرمودند بهمن سخناني را بعد از درس، در جمع محدود طالب اير    21روز  
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اي از    لـه در جمـع عـده        ابتـدا بـا تحريـف سـخنان معظـم         . كنند، بدون آن كه به عواقب خطرناك آن توجه داشته باشند وارد عمل شدند               مي
  .ي ادب و اهانت، متفرق شدند و پس از مدتي اسائهاي در جلوي دفتر جمع شده  مندان به انقالب باعث شدند بعد از نماز جمعه، عده عالقه

هـاي اطـراف دفتـر     ي كوچـه  هاي منطقه، به محاصـره  ي زيادي از نيروهاي اطالعات و سپاه و انتظامي، پس از قطع تلفن   شب بعد، عده  
وقتي به روش كار و اقالم      . ردندي شهدا، هرچه را ديدند ب       هاي دفتر و حسينيه    ها و درب   سپس با طرز بسيار زشتي با شكستن قفل       . پرداختند

ي ادب به يك مرجع تقليد با آن همـه           شود طراحان اين عمليات، هدفي جز هتك حرمت و اسائه           اجناس برده شده توجه شود، مشخص مي      
بـه كجـا    بـدعتي گذاشـتند كـه معلـوم نيـست           . سابقه اسـت    سابقه يا بي   كاري كردند كه در تاريخ كم     . اند سوابق درخشان در انقالب نداشته    

  .بيانجامد

منزل ما بـا دفتـر يـك        . گرفت  هايي صورت مي   گرفت، براي همسايگان هم مزاحمت      زمان با عملياتي كه در دفتر و حسينيه انجام مي          هم
بعـد از سـاعتي، جهـت    . مادرم در شروع عمليات، در منزل همشيره كه حدود بيست متر با منزل ما فاصله دارد، رفته بود         . كوچه فاصله دارد  

هاي بعضي مأمورين كه از      ها و اهانت   ي خشونت  ستراحت قصد مراجعت به منزل را داشتند، ولي مأمورين مانع شده بودند و بعد به واسطه               ا
هرچه همشيره تالش و التماس كرده بود كه اجازه بدهند از منزلمان . ها شرم دارم، حالشان به هم خورده بود و غش كردند         آن  ذكر بعضي از    

مادرم به همين حال مانده بود تا بعد از . توانستند از اورژانس كمك بگيرند تلفن هم قطع بود و نمي. ند، مورد قبول واقع نشده بوددارو بياور
اي از حركات آقايان در آن شب بود؛    كه عمليات تمام شده بود، ايشان توانستند به خانه بيايند و اين گوشه             2:30ساعت  . مدتي به هوش آمد   

ها براي مالقات پدرم بود يا  جا كه من از كودكي خودم ياد دارم، يا پشت در زندان خانمي كه تا آن.  با يك خانم مريض داشتندبرخوردي كه
  .ها همراه پدرم در تبعيدگاه

 و  اي دارد؟ شكستن حريم مرجعيت براي اسالم و مسلمين چه نفعي دارد كـه آقايـان بـا دروغ و افتـرا                      راستي اين برخوردها چه نتيجه    
هـاي   هـا و درب    كنند؟ استفاده از نيروهاي نظامي و انتظامي و اطالعاتي و شكستن قفـل              اعمال خالف شرع، اين كار را با جديت تعقيب مي         

ي چيست؟ آيا ايـن كارهـا باعـث تقويـت نظـام و اسـتحكام                  جا نشانه   حسينيه و دفتر در تاريكي شب و بردن وسايل و لوازم موجود در آن             
قدر بايد باز باشـد تـا بـه           گويد؟ چرا دست آقايان اين      د؟ هر شخص منصفي از واقعيت اين برخوردها آگاه شود چه مي           شو  وحدت مردم مي  

خواهـد بكننـد و متأسـفانه مـنعكس كننـد كـه دسـتورات         اسم اسالم و انقالب و استفاده از امكانات دولت اسالمي، هر كـاري دلـشان مـي                
مقام رهبري، باري بود بـر دوش حـضرت           راحان اين قضايا هستند، توجه ندارند كه مسؤوليت قائم        آقاياني كه ط  . كنند  حضرتعالي را اجرا مي   

ظـاهراً اسـتنباط آقايـان از مـسؤوليت در جمهـوري      . العظمي منتظري كه با تفضل خداوند منان اين بار از دوش ايشان برداشـته شـد      اهللا  آيت
ي مبـارزاتي درخـشان    ي اجتهـاد و سـابقه   ي سن اكثر اين آقايان، سـابقه   شان به اندازه  اي. كنند  گونه عمل مي    اسالمي، غير از اين است كه اين      

تـوان   نمـي . باشد شان گذاشته بود نمي رغم ميل باطني ايشان بر عهده شخصيت ايشان ناشي از مسؤوليت ظاهري كه چند صباحي علي      . دارند
اي جـز خـسارت دنيـا و     ه تالشي در اين جهت، ظلمي است كه نتيجـه    هاي واالي اسالمي ايشان را ناديده گرفت و هر گون           فضايل و ارزش  

  .آخرت براي عاملين آن در پي ندارد

ولي واقعيت اين است كه بنده به عنوان مقلد و مريد           . خواهم  از اين كه با ذكر اين مطالب مصدع اوقات شريف جنابعالي شدم، عذر مي             
زيرا همان حساسيتي كه نسبت بـه حفـظ سـاحت           . ام اين برخوردها بسيار زجر كشيده    العظمي منتظري در اين چند سال، از          اهللا  حضرت آيت 

اي قـصد    توجه، هر روز به بهانـه       اي بي   توانم ببينم عده     به عنوان مرجع تقليدم قائلم و نمي       نيزام، براي ايشان     داشته) ره(مقدس حضرت امام    
هرچند . ام اي جز شاهد اين ماجراها بودن و زجر كشيدن نداشته          نقالب، وظيفه مند به ا    شكستن اين حريم را دارند و به عنوان يك فرد عالقه          

  .كند معتقدم اين اعمال ناشايست، خللي به عظمت و اعتبار ايشان وارد نمي
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ي نـاظرين كـه بـه ظلـم بـودن ايـن        ي عالمين و هم از ناحيه       شود؛ هم از ناحيه     له روا داشته مي     چه مسلم است، ظلم بزرگي به معظم        آن
شود و همين موضوع جـاي        معلوم نيست كي و كجا آثار اين ظلم در جامعه آشكار مي           . كنند  برخوردها معتقدند و اقدامي جهت رفع آن نمي       

  ».واتقوا فتنه التصيبن الذين ظلموا منكم خاصه«. نگراني بسيار دارد

  .ت اسالمي را خواهانماز خداوند متعال توفيق روزافزون حضرتعالي و تمام خدمتگزاران به اسالم و مملك

  اهللا رباني املشي با تشكر، اراداتمند، فتح

29/12/71  

  11/7/65ي روحانيت، مورخه  له به امام خميني در مورد دادگاه ويژه  ـ تلفنگرام معظم233ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  العالي  العظمي امام خميني مدظله اهللا محضر مبارك آيت

مناسـب  . باشـيد   ي قم، از قرار مسموع حضرتعالي موافق با تشكيل مجـدد آن مـي               ي علميه    ويژه در حوزه   پس از سالم، در مورد دادگاه     
دانستم به اطالع برسانم شوراي عالي مديريت، اخيراً پنج نفر از فضال كه عبارتند از آقايان حاج شيخ علي ميانجي، محفوظي، ديباجي، حاج                       

م را جهت رسيدگي به مسائل اخالقي و فكري و نظـارت بـر اعمـال طـالب حـوزه و                     شيخ حسين كريمي، مسؤول دادگستري شهرستان ق      
 مـورد  شـئون اند و قرار شده است بـا حفـظ    العظمي گلپايگاني و اينجانب نيز رسانده اهللا هاي افراد ضد انقالب تعيين، و به تأييد آيت  حركت

 ديگر مزاياي حوزه و اخراج از مدارس و يا حوزه و يا خلع لباس، بـا   نظر، مراتب الزم از قبيل تذكر و تهديد به قطع شهريه و محروميت از             
ي شهرستان قم، اعـم از انقـالب و عمـومي و             هاي مربوطه   افراد مربوطه برخورد شود و اگر در موردي اين مراتب مؤثر واقع نشد، به دادگاه              

چه عرض شد و اين كه اكثريت قاطع فضال و طالب و       به آن با توجه   . حقوقي، معرفي تا طبق ضوابط قانوني و اسالمي با آن فرد عمل گردد            
 شـئون رويـه و خـارج از         ي خوبي نداشت و كارهـاي بـي         عالوه در گذشته دادگاه ويژه تجربه       بسياري از مدرسين نظرشان همين است و به       

ني زيـادي بـه كـار مـشغولند،         روحانيت و اهل علم در حوزه زياد انجام شد و اين كه در دستگاه قضايي شهرستان قم قضات شـرع روحـا                     
االمر بايد به دادگاه انقالب شهرستان قم سفارش شود در مـواردي         منتهي. هذا به نظر اينجانب نيازي به تشكيل مجدد دادگاه ويژه نيست           علي

 سالمت كامل و طول .ذلك، امر امر مبارك است مع. كاري، برخورد نمايد شود، قاطعانه و بدون محافظه    كه به حركات ضد انقالبي مربوط مي      
  ادام اهللا ظلكم علي رئوس المسلمين. عمر حضرتعالي را از خداي متعال مسألت دارم

  حسينعلي منتظري 

  له  ـ پاسخ آقاي سيد احمد خميني از قول حضرت امام به معظم234ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته العظمي آقاي منتظري، دامت اهللا حضرت آيت

  : فرمودند ز عرض سالم، حضرت امام مدظلهپس ا

لباس و يا تبعيد و      نما را خلع   دانم كه هر روز يك و يا چند روحاني          من صالح آقايان ميانجي، بدال، محفوظي، ديباجي، و كريمي را نمي          
 به فـردي كـه بـراي ايـن موضـوع            رسد را   چه به نظرشان مي     ولي آن . آقايان محترم، در حد تذكر و حداكثر تهديد بسنده كنند         . زندان نمايند 
 در حـد   شـده  ها و فشارها قرار نگيرد، معرفي نمايند تا او برخوردي حساب  شود، كه بايد قاطع و محكم باشد و تحت تأثير تلفن            انتخاب مي 
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نمايـد، بـدون      ت مـي  تواند با گزارشاتي كه در ايـن زمينـه دريافـ            و همچنين فرد مذكور مي    . شده از طرف آقايان بنمايد     نماي معرفي  روحاني
راقم اين سطور، . ايد، منافات ندارد اهللا آقاي گلپايگاني و شما موافقت كرده چه حضرت آيت وجه با آن هيچ اين به. ي آقايان اقدام نمايد واسطه

  .به حضرتعالي و ساير دوستان سالم دارد

13/7/65  

  احمد خميني

  هاي علميه ظمي گلپايگاني در ارتباط با ضرورت حفظ استقالل حوزهالع اهللا له به آيت ي معظم  ـ نامه235ي  پيوست شماره
  4/12/1371مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته العظمي آقاي گلپايگاني دامت اهللا محضر مبارك آيت

 كرده و از هر جهـت       ، با وسعتي كه پيدا    »صانها اهللا تعالي عن الحدثان    «ي قم،     ي علميه   حوزه: رساند  پس از سالم و تحيت، به عرض مي       
ي حضرتعالي گذاشته شـده   مورد توجه عالم تشيع و دوست و دشمن قرار گرفته، اينك زعامت و حفظ استقالل و عظمت آن عمالً به عهده           

هـاي   خاطر شريف مستحـضر اسـت كـه عظمـت حـوزه     . و قهراً تحمل زحمات در اين راه، موجب خشنودي خدا و اجر عظيم خواهد بود         
هاي علميه بايد درجات علمي و        ها در حوزه    معيار فضيلت . ها و جدايي از مراكز قدرت بوده است         آن  هميشه مرهون استقالل    ي شيعه،     علميه

ي شئون حوزه بايد در داخل آن، به دستور زعيم حوزه و به تصدي منصوبين از  منشي اشخاص باشد و اداره هاي معنوي و بزرگ تقوا و جنبه
سرهما، تربيت شوند كـه عـالوه بـر     اي است كه ممكن است امثال شيخ انصاري و ميرزاي شيرازي، قدس ن حوزهدر چني. قبل او انجام شود   

ولـي  . گرفتنـد   هاي مادي و سياسـي جهـان قـرار نمـي            درجات علمي و معنوي، داراي استقالل فكري و قاطعيت بودند و تحت تأثير قدرت             
هاي دولتي اهل سنت خواهد شد كه از   به سمتي است كه در آينده چيزي شبيه حوزه   ي قم  ي علميه   شود كه مسير حوزه     متأسفانه مشاهده مي  

هـاي   ي سياست  ها و ابزاري در دست مراكز قدرت و ملعبه          ها هستند و باالجبار ثناگوي دولت       بگيران حكومت  خود استقالل ندارند و حقوق    
هـا اسـتقالل فكـري و قاطعيـت را از             آن  لي باألخره وابـستگي بـه       ها و مراكز قدرت، هرچند خوب و صالح باشند، و           دولت. باشند  حاكم مي 

هاي علمي  ولي اين بدان معني است كه حوزه . اين درست است كه دين مقدس اسالم از سياست جدا نيست          . ها خواهد گرفت   علماي حوزه 
نه ايـن كـه   . شتباهات و انحرافات را بگيرندالمقدور جلوي ا و ديني بايد سياست ممالك اسالمي و مسلمين را مورد توجه قرار دهند و حتّي             

تواننـد    ي قم، هرچند صادقانه عمل كنند، ولي وقتي مي         ي علميه   شوراي مديريت حوزه  . هاي حاكم باشند   حوزه و علماي اعالم ابزار سياست     
حوزه را بـه صـورت عوامـل        هاي حاكم كشور، حوزه و افراد         عظمت حوزه را حفظ نمايند و حوزه را در مسير صحيح قرار دهند كه ارگان              

ذلك، چون در حوزه نبودند، بـراي         در وقتي كه قدرت داشتند، مع     ) ره(هاي خود قرار ندهند و روي همين اصل بود كه مرحوم امام              سياست
بـازي و    سياسـت . كردنـد   تـر دخالـت مـي       نظم حوزه و تشكيل شوراي مديريت، نظر حضرتعالي را مورد توجه قرار دادند و خودشـان كـم                 

هاي علمي و معنوي، وابستگي بـه قـدرت و            شدت رو به گسترش است و عمالً به جاي رشد ارزش           ي قم به    ي علميه   زدگي در حوزه   رتقد
لوح را به صـورت ثنـاگو و         هايي احداث شده كه طالب و محصلين ساده        ي علميه پايگاه    در حوزه . كند   دنيوي رشد پيدا مي    شئونسياست و   

طـرف و     شود، طالب و فضالي حوزه را به اين          اساس اهدافي كه از خارج حوزه تعيين و شعارهايي كه ديكته مي            آورد و بر   بادگو درمي  زنده
الشرايط و علماي قاطع و خدمتگزار به عالم اسالم          آيا با اين وضع، حضرتعالي انتظار داريد در آينده فقهاي اصيل و جامع            . كشند  طرف مي   آن

ي علميه از وضع موجود        اهللا باشند، داشته باشيم؟ من اطالع دارم كه بسياري از علما و فضالي حوزه              و تشيع، كه مخالف هوي و مطيع المر       
  .ناراحت هستند و نظرشان متوجه تصميم حضرتعالي است
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 .جـا را بگيريـد   هاي بي دانيد، جلوي دخالت    اي كه صالح مي    ي شوراي مديريت جديد، و يا به هر وسيله          جاست حضرتعالي به وسيله     به
ي علميه مورد توجه قرار گيرد و         هاي دولتي به اهل علم و روحانيين براي تصدي امر قضا و ارشاد و تبليغ، البته بايد در حوزه                    احتياج ارگان 

هاي دولتي در حوزه و ملعبه قرار دادن طالب جـوان و              جاي ارگان   هاي بي  ولي اين امر مستلزم دخالت    . ها همكاري شود    آن  در اين جهت با     
اي  اي نيانديـشيد، در آينـده   هاي آنان نيست و باألخره اگر حـضرتعالي اقـدام نكنيـد و چـاره               بازي لوح و تحريك آنان در مسير سياست       هساد
ي قم هويت معنوي و استقالل و عظمت خود را از دست خواهد داد و در نتيجه، ملت نيز از روحانيت منقطع                        ي علميه   چندان دور، حوزه   نه

ها را در اختيار روحانيت و حوزه قرار دهد، بايد از مـسير               حتّي اگر بخواهد امكاناتي از قبيل بهداشت و بيمه و امثال اين           دولت  . خواهد شد 
ي بعضي از آنـان اشـتباهات و    دانيم كه علما و طالب معصوم نيستند و ممكن است از ناحيه        البته مي . رياست حوزه و تحت نظارت او باشد      

ها بايد از طرف شوراي مديريت حوزه، هيأتي مأمور رسيدگي و تذكر دادن و توبيخ و                  آن  ولي براي جلوگيري از     . دهايي بروز نماي   يا خالف 
. تنبيه متهمين تعيين شود كه خودشان مسائل را بررسي و حل نمايند و يـا نهايتـاً از طـرف آنـان بـه محـاكم قـضايي رسـمي ارجـاع شـود                

اميد است حـضرتعالي بـه هـر نحـو     . كنند و اين امر صحيحي نيست شود، با دندان باز مي      ت باز مي  هايي را كه از دس     قدرتمندان معموالً گره  
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. دانيد، اقدامات الزمه را مبذول داريد صالح مي

  4/12/1371 ـ 1413المبارك   رمضان1

  حسينعلي منتظري 

  العظمي گلپايگاني اهللا مناسبت ارتحال حضرت آيتله به   ـ پيام تسليت معظم236ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  انا هللا و انا اليه راجعون

  )1اصول كافي، ج(اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في االسالم ثلمه اليسدها شيء 

العظمـي    اهللا  علميه، حضرت آيـت   هاي    قدر عالم تشيع، زعيم حوزه     ي تقوا و فضيلت، فقيه بزرگوار و مرجع عالي         بار استوانه  رحلت اسف 
فقيـه  . ناپذيري بـود   ي جبران  اي بزرگ و ثلمه    مقامه براي جهان اسالم و روحانيت شيعه، ضايعه        اهللا آقاي حاج سيد محمدرضا گلپايگاني اعلي     

اد و حـسن سـليقه و       قدري كه بيش از نيم قرن به تدريس علوم اسالمي و تربيت علما و فضال اشتغال داشتند و بـا ذهـن وقـ                        متعهد و گران  
هـاي علميـه و بـالد       كردند و در اين زمينه، هزاران نفر شـاگردان خـوب تحويـل حـوزه                پشتكار، مسائل عميق فقهي را بررسي و تحقيق مي        

بيت عـصمت و طهـارت،       فقيه واالمقامي كه بيش از سي سال متصدي مرجعيت شيعه بودند و همواره در تقويت مذهب اهل                . اسالمي دادند 
هاي اسالمي ساعي و كوشا بودند و در مبارزات با طاغوت و به ثمر رساندن انقالب اسالمي ايران از                اجمعين، و دفاع از ارزش     عليهم اهللا سالم

ي قم مورد هجـوم واقـع    ي علميه ياران صديق رهبر فقيد انقالب و پشتيبان محكمي براي ايشان بودند و در حمالت رژيم طاغوت بر حوزه          
ي  ي حـوزه    دار اداره  عليـه عهـده     تعـالي   اهللا  فرسايي گرديدند و پس از بازداشت و تبعيد امـام راحـل رضـوان              ارهاي طاقت شدند و متحمل فش   

هاي مسلمين در مناطق بحراني جهان اسالم، دعـوت حـق را     ي قم بودند و باألخره با دلي پرخون از تعديات و تجاوزات و گرفتاري              مقدسه
  .ن االسالم و اهله خير الجزا و حشره مع اجداده الكرامفجزاه اهللا تعالي ع. لبيك گفتند

هـاي    اهللا تعالي فرجه الـشريف و حـضرات آيـات و حجـج اسـالم و حـوزه                   عصر عجل  اينجانب اين مصيبت بزرگ را به حضرت ولي       
ان و مقلدين، و به بيت      مند  خصوص شاگردان و عالقه     ي قم، و به شيعيان جهان، به        ي علميه   خصوص حوزه   ي شيعه و مجامع علمي، به      علميه

گويم و از خداوند  افاضاتهم تسليت مي زادگان و اصهار و احفاد دامت اهللا خصوص آيات و حجج اسالم، آقايان آيت   شريف و معظم ايشان، به    
به اسـالم   تر خدمت     قادر متعال، علو درجات و حشر با اجداد طاهرين براي آن بزرگوار و صبر جميل و اجر جزيل و سالمت و توفيق بيش                      
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هاي علميه و روحانيت متعهد را تحـت حمايـت و توجـه               مندان ايشان، و حفظ قداست و حرمت حوزه         ي منسوبين و عالقه     عزيز براي همه  
  .نمايم الفدا و همت و فداكاري مردم شريف و مبارز ايران مسألت مي عصر ارواحناله حضرت ولي

  .بركاتهوالسالم علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و 

19/9/1372  

  قم ـ حسينعلي منتظري 

  العظمي سبزواري اهللا له به مناسبت ارتحال حضرت آيت  ـ پيام تسليم معظم237ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 انا هللا و انا اليه راجعون 

  )اصول كافي(اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في االسالم ثلمه اليسدها شيء 

العظمـي آقـاي حـاج سـيد عبـدالعلي            اهللا  ي نجف اشرف، حـضرت آيـت        ي علميه   مقدار، استاد حوزه   ار و مرجع عالي   رحلت فقيه بزرگو  
القدري كـه در علـوم اسـالمي از          عالم جليل . ناپذيري بود براي عالم تشيع     ي جبران  اي بزرگ و ثلمه    مقامه، ضايعه  اهللا موسوي سبزواري، اعلي  

هاي  هاي بعثيان ظالم و يورش     بحر و مؤلف و در زهد و تقوا مشاربالبنان بودند و آخراالمر با خشونت             قبيل تفسير و فقه و اصول محقق و مت        
فرسا  ي نجف اشرف و اعتاب مقدسه و مردم مسلمان عراق مواجه شدند و در اين راه، متحمل رنج و فشارهاي طاقت                      ي علميه   آنان به حوزه  

. فجـزاه اهللا تعـالي خيـر الجـزا        .  حمالت شديد عليه اسالم و تشيع، بـه دار بقـا شـتافتند             شدند و باألخره با دلي پرخون نسبت به جنايات و         
  هاي علميه اهللا تعالي فرجه الشريف و حضرات آيات عظام و علماي اعالم و حوزه              عصر عجل   اينجانب اين مصيبت بزرگ را به حضرت ولي       

گـويم و از   لـه تـسليت مـي    ي منسوبين و مقلدين معظم     رم ايشان و همه   زادگان محت  اهللا  و شيعيان جهان، باالخص حضرات حجج اسالم، آيت       
منـدان   ي منسوبين و عالقه خداوند قادر متعال، علو درجات و حشر با اجداد طاهرين براي آن بزرگوار و صبر جميل و اجر جزيل براي همه 

عـصر عجـل اهللا فرجـه          را در پنـاه حـضرت ولـي        هاي علميه   و رفع شر ظالمين و طواغيت زمان، و عظمت اسالم و مسلمين و حفظ حوزه              
  .والسالم علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته. نمايم مسألت مي

  26/5/1372 ـ 1414 صفر 28

  قم المقدسه ـ حسينعلي منتظري 

  العظمي اراكي اهللا له به مناسبت ارتحال حضرت آيت  ـ پيام تسليت معظم238ي  پيوست شماره

  لرحمن الرحيم بسم اهللا ا

  انا هللا و انا اليه راجعون 

  )اصول كافي(اذا مات المؤمن الفقيه ثلم في االسالم ثلمه اليسدها شيء 

العظمـي    اهللا   الفقها و المجتهـدين، آيـت      قدر تشيخ، شيخ    ي تقوا و فضيلت، مرجع عالي      مقدار، استوانه  رحلت عالم بزرگوار و مجتهد عالي     
القدري كـه بـيش از نـيم     عالم جليل. ناپذير اي بود جبران ثراه براي عالم اسالم و روحانيت شيعه، ثلمه     طابآقاي حاج شيخ محمدعلي اراكي      
له آخرين مجتهد مبـرز از شـاگردان و    معظم. ي اسالمي تكيه زدند و شاگردان عالم و متعهدي تربيت كردند    قرن بر مسند تدريس علوم عاليه     
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سـره، و از يـاران و    العظمي آقاي حاج شيخ عبدالكريم حـائري قـدس         اهللا  ي قم، مرحوم آيت      علميه ي  گذار حوزه  شدگان مؤسس و پايه    تربيت
سره بودند و مرحوم امام بـراي ايـشان احتـرام       گذار جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني قدس         مندان رهبر فقيد انقالب و بنيان       عالقه

  .خاصي قائل بودند

اهللا تعـالي فرجـه الـشريف، و حـضرت آيـات و علمـاي اعـالم و                 عصر امام زمان، عجل     ضرت ولي اينجانب اين مصيبت بزرگ را به ح      
ي اطهار سالم اهللا عليهم اجمعين و مدفن پاك حضرت معصومه سالم اهللا عليها        ي قم، حرم ائمه     ي علميه   خصوص حوزه   ، به   هاي علميه   حوزه

له و به بيـت       مندان و مقلدين معظم     ي شيعيان جهان و عالقه      گاه تشيع و به همه    و به خدمتگزاران اسالم و تشيع و جمهوري اسالمي ايران پاي          
والمسلمين آقايان مصلحي و الهـي،       اسالم خصوص دو عالم متعهد، حضرات حجج       ي فرزندان و بازماندگان محترم، به       له و همه    شريف معظم 

اجمعـين   علـيهم  اهللا اطهـار سـالم   ادر متعال، علو درجات و حشر با ائمهگويم و از خداوند ق افاضاتهما، تسليت مي    له دامت   فرزند و داماد معظم   
ي ظالمين و طواغيـت   مندان آن مرحوم و دفع شر همه ي فرزندان و منسوبين و عالقه براي آن بزرگوار و صبر جميل و اجر جزيل براي همه         

يـات و علمـاي اعـالم در نـشر علـوم و معـارف            زمان و عظمت و قدرت اسالم و مسلمين جهان و توفيق جهاد و كوشش براي حضرات آ                
والـسالم علـي جميـع اخواننـا     . نمـايم  لت مـي أاهللا تعالي فرجه الشريف مس عصر عجل هاي علميه در پناه حضرت ولي اسالمي و حفظ حوزه 

  .المسلمين و رحمةاهللا و بركاته

  9/9/1373 ـ 1415الثانيه   جمادي26

  قم، حسينعلي منتظري 

  ي اهانت و سوءقصد به ايشان اهللا صلواتي، پس از حادثه له به آقاي دكتر فضل ي معظم ـ نامه 239ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ي اخير ايذاء و  پس از سالم و تحيت، حادثه   . وتوفيقه عزه اهللا صلواتي، استاد محترم دانشگاه دام      اصفهان، جناب مستطاب آقاي دكتر فضل     
موجب تأثر و تأسف شد، مراتب علم و فـضل و سـوابق مبـارزاتي و انقالبـي                  .  سوءقصد اتفاق افتاد   ا كه به شم   لي،تهديد و اهانت به جنابعا    

اي هستيد كه توسط ساواك شاه كراراً يا زنداني و شكنجه و             شده ي شناخته   شما يك چهره  . جنابعالي در رژيم گذشته بر كسي پوشيده نيست       
با اين حال، در تمام مراحل با استقامت و تحمل شدايد، هم جنابعـالي  . گرفتيد د ايذاء و آزار قرار مي   شديد و يا به اشكال ديگر مور        تبعيد مي 

عـالوه   داديـد و بـه   بود ادامه مي) قده(ي محترمتان به راه حق كه حمايت از نهضت اسالمي مردم به رهبري مرحوم امام راحل          و هم خانواده  
جاي تأسف است كه در جمهوري اسـالمي كـه امثـال            . شور، حق استادي و تربيت اسالمي داريد      التحصيالن اين ك    نسبت به بسياري از فارغ    

گونه   ي شما، اين   ايد، به جاي استفاده از فضل و درايت و تجربيات ارزنده           ها را متحمل شده    جنابعالي براي تشكيل آن تاكنون آن همه سختي       
  .شود با امثال شما برخورد مي

هاي متعهـد و انقالبـي را    صفهان، مخصوصاً نسبت به جنابعالي، و در مشهد مقدس نسبت به بعضي از جواناينجانب حركات اخير در ا   
جمهـوري   خورده در انتخابـات رياسـت   طلب شكست دانم براي نظام اسالمي كشور، كه جناح قدرت       سياست غلط جديد و زنگ خطري مي      

سوء آن نسبت به اصـل انقـالب و نظـام و در جهـت تـأمين اهـداف دشـمنان                   اند و آثار     براي قلع و قمع مخالفين سياسي خود شروع كرده        
هـاي قـديمي    سياست حذف فيزيكي و يا ترور شخصيتي نيروهاي اصيل انقـالب و نظـام، يكـي از برنامـه         . خارجي بر كسي پوشيده نيست    

گرفـت و امـروز       حادي و منافق صورت مـي     هاي ال   اين سياست شيطاني، يك روز توسط گروه      . آمريكا و اسرائيل و ايادي آنان بوده و هست        
  .اند هاي شيطاني نموده هاي مقدس، آنان را مأمور اجراي اين سياست ي ديگري كه متأسفانه با نام خورده لوح و فريب توسط عناصر ساده

  . اين سياست برآيندگونه برخوردها توجه نمايند و تا دير نشده، در صدد اصالح امور و تغيير اميدوارم مسؤولين كشور به خاطر اين
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والسالم عليكم و   . نمايم  از خداوند قادر متعال سالمت و توفيق جنابعالي را در راه خدمت به اسالم عزيز و انقالب و كشور مسألت مي                    
  .علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته

   ـ قم المكرمه23/8/1376

  حسينعلي منتظري 

  اهللا پسنديده در مورد كسالت حجةاالسالم سيد احمد خميني له به آيت مي معظ  ـ نامه240ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

   عزه و بقائهاهللا آقاي حاج سيد مرتضي پسنديده، دام جماران، آيت

م آقـاي   ثراه، جناب مستطاب، حجةاالسال    پس از سالم و تحيت، استماع خبر ناگوار كسالت ناگهاني و سخت يادگار حضرت امام طاب               
اميد است خداوند قادر متعال به لطف خود و به بركت اجداد طاهرين ايـشان،               . اهللا، موجب تأسف و تأثر شد      حاج سيد احمد خميني حفظه    

  .ي بيماران اسالم شفاي عاجل عنايت فرمايد اجمعين، به ايشان و به همه عليهم اهللا سالم

ي محترمه و آقازادگان ايـشان،        ي ايشان، و به خانواده     ي محترمه  ي مجلله، والده   مستدعي است مراتب تأثر و تفقد اينجانب را به مخدره         
ي  رود آنـان در همـه   انتظـار مـي  . منـدان محتـرم ابـالغ فرماييـد        ي عالقه   مخصوصاً جناب عماد االعالم، آقاي حاج سيد حسن آقا، و به همه           

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته» .م بغير حسابانما يوفي الصابرون اجره«: ها صابر و بردبار باشند، كه گرفتاري

  23/12/1373 ـ 1415 شوال 13

  قم، حسينعلي منتظري 

  له به مناسبت درگذشت حجةاالسالم حاج سيد احمد خميني  ـ پيام تسليت معظم241ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  انا هللا و انا اليه راجعون 

پـس از سـالم و تحيـت، مـصيبت نـاگوار ارتحـال              . وتوفيقـه  عزه اهللا آقاي حاج سيد مرتضي پسنديده دام       جماران، جناب مستطاب آيت   
عليـه كـه عمـر     ثراه، جناب مستطاب حجةاالسالم آقاي حاج سيد احمد خميني رحمـةاهللا   هنگام مرحوم مغفور، يادگار حضرت امام طاب       نابه

  .صرف نمود، موجب تأسف و تأثر شد) سره قدس(خود را در راه انقالب و اهداف حضرت امام 

اهللا تعالي فرجه الشريف و به حضرات علماي اعالم و خدمتگزاران به اسـالم                عصر عجل   اينجانب اين مصيبت بزرگ را به حضرت ولي       
ضرتعالي و  و طباطبايي و ثقفي، مخصوصاً بـه حـ        ) ره(ي حضرات امام خميني      مندان و به بيوت شريفه و محترمه        ي عالقه   و كشور، و به همه    

توفيقاتـه و بـه    خصوص جناب مستطاب ثقةاالسالم آقاي حاج سيد حسن آقا دامت  ي ايشان و خانواده و فرزندان، به       ي مكرمه  ي مجلله  والده
گويم و از خداوند قادر متعال، براي آن مرحوم غفران و حـشر بـا اجـداد طـاهرين                     بركاته تسليت مي    اهللا سلطاني دامت    جناب مستطاب آيت  

مندان صبر جميل و اجر جزيل و براي فرزندان و يادگاران آن مرحوم، سـالمت و                  ي بازماندگان و عالقه     اجمعين، و براي همه    اهللا عليهم  سالم
  .نمايم تر مسألت مي سعادت و توفيق بيش
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والمـسلمين   م حجةاالسـالم ي خـود، مرحـو   ي ايشان، كه سابقاً داغ فرزند عزيز و ارزنده ي مجلله در خاتمه، به منظور تسلي خاطر والده  
اي از امـام صـادق    دهنـده  اند، حديث باارزش و تـسلي  ثراه و فعالً داغ حجةاالسالم آقاي حاج سيد احمد را ديده آقا مصطفي طاب  آقاي حاج 

  :شوم، باشد موجب صبر و بردباري ايشان گردد السالم را يادآورم مي عليه

ولد يقدمه الرجل افضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيـل              «: قال) ع(عبداهللا   ، بسنده عن ابي   )218، ص 2ج(في الكافي   
انسان يك فرزند را از پيش بفرستد و داغ او را ببيند، براي او افضل است از هفتاد اوالد كه بعد از او بماننـد و در            » «.و جاهدوا في سبيل اهللا    
  ».راه خدا جهاد نمايند

  27/12/1373 ـ 1415 شوال المكرم 17.  و بركاتهوالسالم عليكم و رحمةاهللا

  قم ـ حسينعلي منتظري 

  العظمي اراكي اهللا له به اعضاي دفتر پس از درگذشت آيت ي معظم  ـ فرازهايي از نصايح پدرانه242ي  پيوست شماره
  15/9/1373مورخه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

كنم اگر كـساني نـسبت    ي شما آقايان خواهش مي  از همه ... اي هستم مثل شما     ن يك طلبه  م. ام من امتيازي بر ديگران ندارم      بارها گفته ...
مـا  . شـود   العمل باعث اختالف و نزاع مـي        زيرا عكس . العمل نشان ندهيد     و يا شبنامه، عكس     كنند، چه به زبان يا در روزنامه        به من اهانت مي   

درگيـري  . حفظ حوزه، حفظ كشور، حفظ اسالم و مسلمين، وحدت كلمه داشته باشيم    بايد براي   . بايد حوزه آرام باشد   . نياز به آرامش داريم   
يـا  . گويـد، بگويـد   حاال يـك انـساني چيزهـايي مـي    . ي علميه نيست اختالف و تفرقه به مصلحت كشور و حوزه      . به مصلحت اسالم نيست   

كنم  بنابراين من تأكيد مي.  باشد كه جبران گناهانمان را بكندها جواب دادن ندارد و باألخره روز قيامت بايد چيزهايي اين. نويسد، بنويسد مي
  ...العمل نشان ندهيد و به ديگران هم بگوييد شود، عكس هايي كه به شخص من مي كنم در مقابل اهانت و خواهش مي

. مـسلمين را حفـظ نمـاييم      بايد با هم باشيم تا بتـوانيم حـريم اسـالم و             . وحدت كلمه را در برابر دشمنان بيگانه و خارجي حفظ كنيم          
بينيـد چـه      امـروز در افغانـستان مـي      . چون امروز جهان اسالم گرفتار است     . هاي داخلي ننماييم   وقتمان را صرف منازعات جزئي و درگيري      

. سـاكت اسـت  كنند و دنيا  عام مي ها دارند مسلمانان را قتل شود، چگونه صرب بينيد چه جناياتي مي وهرزگوين مي امروز در بوسني  . گذرد  مي
همه مسلمان را دارند  كنند به اسم حمايت از حيوانات، اما اين  مي شان راهپيمايي ها براي يك سگ يا يك گربه  اين مصيبت نيست كه اروپايي    

ولـي  . گويـد   كند و براي آن كه پرستيژشان حفظ شود، گاهي يك چيزي مـي              الوقت مي  زنند و سازمان ملل هم دفع       كشند هيچ حرفي نمي     مي
ي فلسطين مگر كم مهم است كه يك روز بـا اسـرائيل    ها؟ اين مسأله آيا اين درد نيست براي ما مسلمان. دهد ها مي  تر را به صرب     متياز بيش ا

شود و قدس عزيـز را از دسـت يهـود و              نهضتي از قم شروع مي    : در روايت است  . ها به جان هم افتادند     جنگيدند و امروز خود فلسطيني      مي
حال با توجه به مشكالت و دردهايي كـه عـالم اسـالم بـه آن گرفتـار اسـت،                      اي  علي. اميدواريم شاهد آن راز باشيم    . دهد   مي اسرائيل نجات 

بايد بيدار باشيم و تشتت و تفرقه در ميانمان نباشد و از منازعات       . اند ي مسلمانان نشسته    استكبار و دشمنان اسالم در كمين نابودي ما و همه         
شود، اعتنا نكنيد  نويسد كه موجب وهن من مي گويد يا مي  كنم كسي چيزي براي من مي       لذا من تأكيد مي   .  اجتناب نماييم  ها جزئي و درگيري  
  ...چيز مهمي نيست. و از آن بگذريد

كـار  شدم و از همين  اي مشغول مطالعه و عبادت و دعا مي رفتم در گوشه   كردم، مي   واقعاً اگر گناه نبود و احساس مسؤوليت شرعي نمي        
  ...ترسم اگر كنار بروم، روز قيامت مسؤول باشم اما مي. كشيدم جزئي هم كه مراجعات مردم هست، كنار مي
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مند به يك آقايي هستيد، احترام شما به او مستلزم اين نيـست كـه بـه ديگـران                     كنم كه اگر شما مريدو عالقه       ي آقايان عرض مي     به همه 
يك از علما، بزرگان، فضال، مدرسين، و حتّي بـه يـك مـسلمان سـاده                  سعي كنيد به هيچ   . ماييداهانت كنيد و يا نسبت به ديگري جسارت ن        

. هر كس به يكي از مؤمنين اهانت كند، با خدا سـر جنـگ دارد              » .من اهان لي وليا لقد بارزني بالمحاربه      «: در حديث است  . احترامي نشود   بي
اي . اهللا، اوصـي    يا رسـول  «: آمد گفت ) ص(شخصي خدمت رسول اكرم     . ست دارد بازخوا. ها جواب دارد    پس توهين به كسي نكنيد، كه اين      

هل يكب الناس فـي   «: و در آخر فرمود   .  سه مرتبه فرمود زبانت را حفظ كن       تا» .احفظ لسانك «: حضرت فرمود » .رسول خدا وصيت كن مرا    
ما خيال نكنيم هرچه گفتيم     » هاي زبانشان؟  ، مگر دروشده  النار علي مناخرهم اال حصائد السنتهم؟ آيا چيزي مردم را در آتش خواهد انداخت             

شود كه چرا ايـن   ي عمل ما نوشته مي و تمام آثارش در نامه. دنباله دارد. زنيم، عواقب دارم هر حرفي مي. طور نيست اين. يا نوشتيم تمام شد   
  ...هايتان و گفتارتان مراقب باشيد لذا در حرف. حرف را زديم

آيا عقاليي است آدم براي ديگري به جهنم برود؟ بنابراين سعي كنيد كـه بـه    . بايد بزند؛ تازه اين هم به نفع ديگري       هر حرفي را انسان ن    
بارهـا  ... كاري نكنيد دشمنان اسالم از ما سوءاسـتفاده كننـد         . ها، احترام بگذاريد    به علما، بزرگان، خدمتگزاران و مسلمان     . كسي اهانت نكنيد  

المال اسـت    اين امكانات جزئي كه هست، مربوط به ايشان و بيت         . اهللا تعالي فرجه الشريف است      ط به امام زمان عجل    ام كه بيت ما مربو     گفته
از . كنيد، براي خدا و امام زمان باشد       باشد و شما هر كاري مي       و اين دفتر براي امور شرعي و مسائل ديني و مباحث علمي و اعتقادي باز مي               

العظمـي    اهللا  خداوند درجات حضرات امام خمينـي و آيـت        . ما توفيق دهد كه به اسالم و مسلمين خدمت كنيم         ي    خواهيم به همه    خداوند مي 
  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته. سرهم را متعالي فرمايد العظمي اراكي قدس اهللا گلپايگاني و آيت

  3/10/1373گري در درس فقه ايشان، مورخه  ي اخالل علما و مراجع دربارهله به حضرات آقايان  ي جمعي از شاگردان معظم  ـ نامه243ي  پيوست شماره

  تعالي و اليه المشتكي بسمه

ضـمن عـرض سـالم، بـه اطـالع آقايـان            . »وفقهم اهللا لرمضاته  «ي قم،     ي علميه   حضرات آيات و علماي اعالم و مسؤولين محترم حوزه        
شـده   ، جمعي تحريـك   )تعالي اهللا حفظه(العظمي منتظري     اهللا  قدر، حضرت آيت    عالي و در پايان درس فقيه       3/10/1373رسانيم كه در تاريخ       مي

نمودنـد و بـا شـعارهاي    ) محل درس(ي شهدا   نفر از طالب مبتدي و جوان، اقدام به شكستن و تخريب وسائل در حسينيه             40 تا   30حدود  
بري بود، به ايجاد ناامني پرداختند و بعد هم با تهديد طـالب             بسيار زننده كه حاوي توهين نسبت به استاد گرامي حوزه و نيز حمايت از ره              

، سعي در به    )به اين كه از فردا درس تعطيل است و اگر كسي در درس حاضر شود به عنوان ضد انقالب با او برخورد خواهد شد                       (و فضال   
  .له، سكوت نموديم قدر و همانند معظم يه عاليها پاسخي نداد و طبق سفارشات مكرر فق آن كس به  البته هيچ. تعطيل كشاندن درس نمودند

دهند؟ چرا از سوي مسؤولين امـر         حال جاي سؤال است كه اين افراد با چه مجوزي اين اقدامات غير قانوني و غير شرعي را انجام مي                   
اي از    ان جزء مردم نيستند؟ يا عده     ها مردمند، آيا شاگردان ايش      شود كه اين    گيرد؟ اگر ادعا مي     اقدامي براي رعايت امنيت و قانون صورت نمي       

اقدام به هتاكي كرده و روز قبـل از آن          ) بعد از نماز جمعه   (مردم حق دارند حق ديگر مردمان را ناديده بگيرند؟ آيا اين عده كه روز قبل هم                 
يـان علمـا، كـاري پـسنديده انجـام          گونه مانعي براي حركات غير قانوني خويش نيافتند، از ديدگاه مسؤولين و آقا              اطالعيه داده بودند و هيچ    

دانند، پس چرا اقدام صريحي بـراي توقـف ايـن حركـات          دانند؟ اگر اين اعمال را ناروا مي        گونه اعمال را حمايت از رهبري مي        اند و اين   داه
ام از درس ايـشان،     ي مـردم و نظـ      به جاي سـفارش بـه اسـتفاده       ) الشريف  سره  قدس(گيرد؟ آيا اگر حضرت امام خميني         نابخردانه انجام نمي  

هـا را     نـاامني  ايـن كردند؟ آيـا مـسؤولين تـوان جلـوگيري از             تر از اين عمل مي     نمودند، اين افراد زشت     نعوذباهللا سفارش به آزار و اذيت مي      
رات وگرنه موجب وهـن و خـسا      . گيري هستند  ندارند؟ گمان ما بر اين است كه هم توان جلوگيري از ناامني را دارند و هم موظف به پيش                  

 و نظام جمهوري اسالمي فراهم آمده و سستي عقيده و ايمان عمومي مردم را در پي خواهد داشت و                    هاي علميه   غير قابل جبران براي حوزه    
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ناكرده، اضمحالل حـوزه را شـاهد         هاي حوزه دچار ناامني گرديده و در نهايت، خداي          ها و درس    ي شخصيت   چندان دور، همه   اي نه  در آينده 
  .والسالم عليكم و علي عباد اهللا الصالحين. دخواهيم بو

  العظمي منتظري اهللا شاگردان درس حضرت آيت

  قدر  والمسلمين رفسنجاني در مورد حمله به حسينيه و درس فقيه عالي ي جمعي از اساتيد و مدرسين دانشگاه به حجةاالسالم  ـ نامه244ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  هاشمي رفسنجاني والمسلمين  جناب حجةاالسالم

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

  عليكم سالم

العظمـي منتظـري در قـم     اهللا ، گروهي با اعالم قبلـي در مقابـل بيـت آيـت    1373گونه كه استحضار داريد، روز جمعه دوم دي ماه      همان
آميـز در    هـاي تـوهين      عالوه بر پخش اعالميـه     همين گروه مذكور،  . اجتماع كرده و شعارهاي موهن و تهديدآميز نسبت به ايشان روا داشتند           

سطح شهر، روز شنبه مجدداً با حمله به درس خارج فقه ايشان و به منظور تعطيل كردن درس اقدام به تعرض و تخريب در محل كردند كه          
  .حاصل جلوگيري شد العمل، از يك نزاع بي اهللا منتظري بر سكوت و خودداري حاضران از عكس با تأكيد آيت

 توجه به اين كه اين قبيل اقدامات ناقض حقوق فردي مشروع و مصرح در قانون اساسي است و همچنين عواقب و عوارض سـوئي                         با
گونه اعمال جلوگيري فرمايند تـا حاكميـت          را در جامعه به دنبال دارد، از آن جناب به عنوان حافظ قانون اساسي خواهانيم كه از تكرار اين                  

  6/10/1373. والسالم. مين گرددقانون و اصول انقالب تض

  هاي تهران و محققين و نويسندگان  حمعي از اعضاي هيأت علمي، اساتيد و مدرسين دانشگاه

ي انقالب،  اقدام ضد اسالمي، ضد انقالبي، و ضد قانوني تجاوز به حريم استوانه(؛ سيد هاشم آغاجري )لو ترك القطا لنام(علي مدرسي  
؛ عباس عبدي؛ حسين قاضيان؛ محمد تركان؛ حاتم قادري؛ علي رضاقلي؛ سعيد سـبزيان؛     )كنم  ري را محكوم مي   العظمي منتظ   اهللا  حضرت آيت 

بهاي شهداي انقالب است تـا موجـب دوام          حداقل انتظار اجراي قانون اساسي به عنوان خون       (مجتبي بديعي؛ حسين اعتمادي؛ قاسم ميقاني       
تبار؛ سيد مجتبي شبيري؛ سيد محمود حسيني؛ محمود صارمي؛ سيد عبدالحـسين             رضا علوي ؛ حميد حقاني؛ علي   )ساير نهادهاي انقالب گردد   

تجاوز، توهين و ارعاب، نسبت به هر شـهروندي محكـوم اسـت،        (ياسين؛ عمادالدين باقي     زاده؛ جليل رضايي؛ مهدي باقي؛ مهدي آل       حجت
گـسيختگي در پـي    اعتمادي و ازهم ها جز بي اري اين سنتگذ پايه. ي خشونت هميشه زشت است  چهره. چه رسد به يك مرجع بزرگ ديني      

ها  ي سرمايه فرهنگ خشونت همه. اش مرتكبين و مؤيدين آن خواهند بود ها چون تيغ دودم است و قربانيان بعدي اين روش. نخواهد داشت
محمـد ريحـاني؛ محمـدعلي زكريـايي؛     شناس؛ محمود دهاقاني؛ اكبر گنجـي؛   ؛ حسين واله، تحسين طبيعت)بلعد و استعدادهاي كشور را مي 

پور؛ محمدرضا نيكبخـت؛ هـادي اسـفندياري؛ منـصور مـؤمني؛             محمدرضا قزويني؛ محمدتقي شهيدي؛ احمد جعفرنژاد؛ طهمورث حسنقلي       
  عبدالرضا افتخاري؛ بهروز دري؛ داود سليماني؛ رضا تهراني؛ كاظم ميقاني؛ اسماعيل بلوري

  ؛ مطبوعاتي علميه مديريت محترم حوزه: رونوشت

  24/10/1373اي، مورخه  اهللا خامنه ي آقاي سعيد منتظري به آيت  ـ نامه245ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه
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  اهللا اي حفظه اهللا خامنه حضور محترم مقام معظم رهبري، حضرت آيت

مهوري اسالمي و برقراري عدل     المعظم و با اميد به سرفرازي ج       ي ايام مبارك شعبان    با عرض سالم و درود خالصانه و تبريك صميمانه        
ي   و بنا به وظيفـه    ) عج(االعظم امام زمان     و خشنودي حضرت بقيةاهللا   ) ره(گذار جمهوري اسالمي حضرت امام خميني         و تحقق نظرات بنيان   

  .گردم ها فراق، لحظاتي مصدع اوقات شريفتان مي شرعي و برادري اسالمي، پس از سال

در حـالي كـه     . وگو را بـا شـما و سـاير دوسـتان و يـاران ديـروز بـسته اسـت                     ده، باب گفت  چند سال است كه فضاي مسموم ايجادش      
  .، كليد دريافت حقايق و حتّي به طور كلي، رمز تفاهم ملي و مذهبي هر اجتماعي است»وگو گفت«

خـاطر   اي آزرده زادهي شـهدا، گرچـه ماننـد هـر آ           به حسينيه  3/10/73 و   2ي روزهاي جمعه و شنبه،       پس از حمالت زشت و نابخردانه     
اي بـه عنـوان درد دل بـراي شـما             هايي از اين آزارهاي چند ساله را در نامـه          شدم، اما آن را به فال نيك گرفته و با خود انديشيدم كه گوشه             

نوشـتم،   مي. اره كردماما چند بار فرازهايي از آن را نوشته و پ        ). و اگر فرصتي دست داد تفصيل آن را در مجالي ديگر برايتان بگويم            (بنويسم  
شوند آن را حمل بـر   كردم آيا كساني كه احياناً از اين نامه مطلع مي  شدم و فكر مي     آورد و مأيوس مي     اما انبوهي از سؤاالت بر من هجوم مي       

 امـا سـرانجام در      ....ي من هم خطور نكرده قرار نخواهد گرفت؟ و آيا و آيا            هايي كه در مخيله    سوء نيت نخواهند كرد؟ آيا دستخوش تحليل      
ي پر از وفـاق و   يادماندني انقالب و جنگ و آن گذشته اين جدال، حس اعتماد پيروز شد و تصميم گرفتم با تداعي آن روزهاي جدايي و به         

ت بـريم و عبـارا   ي جانباز به سر مـي  وگو كنم و چون در هفته دلي، قلم به دست بگيرم و با شما در آن فضاي ملكوتي گفت صميميت و يك  
اي مضاعف شد كه نه فقط به عنوان سعيد منتظري، بلكـه بـه عنـوان جانبـاز كـوچكي از                      زيباي شما را در مورد جانبازان ديدم، خود انگيزه        

ي وجودم رهين منت شهادت نشد،  خورم از اين كه چرا مانند بسياري دوستان، همه انقالب نيز، عالوه بر اين كه هيچ منتي ندارم، تأسف مي        
  .ن بگويمبا شما سخ

ي طوالني و درخشان مبارزه و فقاهتش اعتراف دارند،          اي، عقايد و نظرات پدر من كه دوست و دشمن بر سابقه             اهللا خامنه   حضرت آيت 
ي كساني كه اسـالم،       پدرم همواره معتقد بود بايد همه     . خواهند چيزي را به ايشان نسبت دهند        اي مي   بر كسي پوشيده نيست كه هر روز عده       

، زير يك پـرچم واحـد جمـع شـوند و در فـضايي آزاد بـه سـازندگي                    )حتّي اگر من و شما را قبول ندارند       (و انقالب را قبول دارند      ايران،  
وقت فرصت پيشرفت پيدا نخواهـد        خواهد بود و هيچ   ... ثباتي و   وگرنه اين كشور هميشه دچار بي     . پرداخته و در گردش امور مشاركت كنند      

  .ديدند فقيه را هم در گرو عمل به اين مهم مي و واليتكرد و بقاي حكومت اسالمي 

ايشان آزادي و گرايش به وفاق ملي را آرمان مهم انقالب اسالمي ديده كه استقالل كشور را هـم تـضمين خواهـد كـرد و ايـن نظريـه                     
گذاران انقالب و نظـام   ن كه ايشان از پايهكرد و با وجود آ ها نمي آن وقت داللت بر نفي دوستان و ياران او در انقالب و ترجيح مخالفان        هيچ

انـدركاران آن را   اند نظام و دست باشند، اما همواره عناصري كوشيده تر به كارگزاران نظام مي     مقدس جمهوري اسالمي بوده و از همه نزديك       
شناسـيد و   كي بيش نبودم، ايشان را ميها پيش كه من كود ي كساني كه از سال ي دشمني با ايشان قرار دهند و بالعكس، شما و همه در جبهه 

ي معـروف    اما هر بار كه كالمي بر زبان جاري نمودند، بدون اين كـه روحيـه              . خوبي واقفيد   ي ايشان به   ي خاص و صراحت لهجه     به روحيه 
ها  اند و ده  ايشان تاختههاي واهي، طي چند سال گذشته يكسره و يكطرفه به ايشان را در نظر بگيرند، حمل بر غرض كردند و به همين بهانه 

هاي كثيراالنتشار با امضاهاي معلوم و مجهول و يا مجعول عليـه ايـشان منتـشر                  هزار جلد كتاب و جزوه و صدها مطلب و مقاله در روزنامه           
ها   آن   مقايسه با    چه به عنوان دفاع درآمده در       كنند و اگرچه حجم آن      شود و در هر كوي و برزن و شهر و روستا، توزيع كرده و مي                شده و مي  

طرفه جواب و سند و دليل كافي وجود داشت، امـا   هاي كامالً يك ها و نوشته همه گفته مقدار و غير قابل ذكر است و با آن كه در مقابل آن   بي
به زيان نظـام  ي خود دانسته و دفاع كردن را موجب تشديد تضاد خانوادگي و داخلي و        زيرا آنان را هم عضو خانواده     . ايشان سكوت كردند  

ها حرف بزنم كه اين قبيل       خواهم از اين مقوله     و به همين خاطر من هم نمي      . دانند و لذا سكوت برايشان گواراتر بوده و هست          و انقالب مي  
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راسـتا  هايي كه در ايـن   ، از ظلم»كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته«خواهم بر اساس  بلكه مي. ها پنجه در روي برادر افكندن است       مجادله
  .كند، سخن بگويم به كساني ديگر شده و از عوارضي كه ايجاد كرده و مي

اند و مسائل مختلفي بر ما گذشـته اسـت    ها نفر دستگير شده اي، در طي چند سال گذشته، به عناوين مختلف، ده     اهللا خامنه   حضرت آيت 
البتـه اينجانـب در حـدي    . ته كه اميد است مطمح نظر قرار گيـرد      ها نگاش   آن  كه فقط به مواردي از آن پرداخته و توضيحاتي مختصر پيرامون            

چه مهم و باعث ذكر اين مورد گشت، اتفاق نظر راجع به عـدم تناسـب جـرم و                    ولي آن . نيستم كه خواسته باشم در مقام قضاوت قرار گيرم        
انقـالب اسـالمي بـوده و در ايـن راه           احكام صادره نسبت به برادران و سروران عزيزي است كـه جملگـي از مخلـصين و محبـين امـام و                       

هاي محترم و  كسوتان انقالب و جبهه و جنگ و از خانواده اند و همين بس كه جملگي از پيش اي ترديد به خود راه نداده افتخارآفرين، لحظه
ي   عاليـه و حقـوق شـرعيه   ي موارد و به جهت مراعات مصالح    باشند و به همين جهت است كه اين مورد را مقدم بر بقيه              قدر شهدا مي   گران

  .مسلم اين عزيزان، تقاضامندم مورد توجه و امعان نظر حضرتعالي قرار گيرد

  :الف ـ افراد و احكام صادره

تر از آنم كه خواسـته باشـم در مـورد فـضائل و                اينجانب كوچك : والمسلمين آقاي حاج شيخ غالمحسين ايزدي       حجةاالسالم .1
 ايشان توضيح دهم و خود حضرتعالي يقينـاً نـسبت بـه ايـشان و سـوابق و لواحقـشان                     ...مناقب و مراتب بلند زهد و تقوا و       

ي  ي علميـه  آباد و سرپرست و مدرس حوزه قدر در نجف   ي فقيه عالي    به هنگام دستگيري، ايشان نماينده    . شناخت كامل داريد  
اي شـد   ي، از جمله حمله به زنان محترمـه باافتخار اين شهر شهيدداده بودند كه بازداشت ايشان منجر به بروز مسائل ناهنجار            

هـاي موهـوم و      كه براي آزادي ايشان تحصن آرام برگزار نموده و مشغول خواندن دعا بودند و نهايتاً با عنوان نمـودن اتهـام                    
 .آباد محكوم كردند اساسي، ايشان را مظلومانه به پنج سال تبعيد در خرم بي

مانيان، كه به جرم حمايت از آقاي ايزدي به شش سال زندان محكوم گرديد و               روحاني خدوم و بسيحي، حجةاالسالم آقاي ز       .2
 .هيچ اتهام ديگري ندارد

 و از فعالين جبهه و جنگ و قرارگاه          شهيدم از قبل از انقالب و بعد از آن         از دوستان و ياران برادر    : مهندس محمود دردكشان   .3
ي مخـابرات و    پـست، تلگـراف، و تلفـن، و اسـتاد دانـشكده     رمضان، و در زمان دستگيري، مدير كل تخلفات اداري وزارت         

هاي مطرح   هايي بر تهمت   جرم ايشان، حداكثر، تكثير و توزيع جوابيه      . (قدر جنگ تحميلي   ي شهيد گران    سرپرست دو خانواده  
 .) سال زندان كه تا به حال دو سال آن را گذرانده است4قدر و محكوميت ايشان  شده نسبت به فقيه عالي

ي توانايي كه اوايل انقالب در كنار برادر شهيدم و بعـد از          گوينده و نويسنده  : در جانباز، حجةاالسالم شيخ حسنعلي نوريها     برا .4
قدر، به دو سال زندان محكوم گرديد و حدود يـك             هاي جنگ حضور داشت و به اتهام ترويج فقيه عالي           آن همواره در جبهه   

 .سال از آن را گذرانده است

ي اصفهان، به سه مـاه        قدر در نماز جمعه     ي فقيه عالي   كش و مخلص، آقاي خيراللهي، كه به جرم فروش رساله          كارگر زحمت  .5
ي شالق و نـه سـال    تبعيد در يزد و پس از گذراندن اين دوران، نظر به اين كه باز به فروش كتاب ادامه دادند، به هفتاد ضربه 

بسيار جاي تأسف است كه ايـن جـرم و حكـم            . (برد  ندان به سر مي   زندان محكوم گرديده و بيش از يك سال است كه در ز           
 و   قابل توجه است كه ايشان عالوه بر سوابق حـضور مكـرر در جبهـه              .) ي كيهان هم چاپ كرده بود       صادره بر آن را روزنامه    

 .باشد ميي خود  اند و او تنها سرپرست مادر سالخورده اش به شهادت رسيده مجروحيت، چند تن از اعضاي خانواده

روحاني مخلص و برادر عزيزم، حجةاالسالم حاج شيخ غالمرضا حجتي، كه حدود سه ماه است دستگير شـده و بـا آن كـه                         .6
اند از ناراحتي كليه شكايت داشته، ولي با اين حال، در تمام اين مدت در سلول انفـرادي بـوده و بـا كمـال      طي تلفني كه زده   
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انگيزتر اين كه تنها جرمي كه نسبت به وي          نسبت به ايشان وجود دارد و تأسف      ... وم و هاي مدا  خوابي دادن   تأسف، خبر از بي   
الزم به ذكر است كه برادر ايشان اولين        . باشد  بحث بودن با اينجانب در دروس حوزوي مي        سراغ دارم، حدود دوازده سال هم     

 .آباد بوده است شهيد جهاد سازندگي نجف

 در 1354 ناصر موسوي، كه از زندانيان قبل از انقالب و از علمداران قيـام پـانزده خـرداد               برادر عزيز، حجةاالسالم حاج سيد     .7
قدر كه حدود دو ماه زندان     ي فيضيه، و بعد از انقالب هم در خدمت سپاه پاسداران انقالب و دفتر فقيه عالي                ي مباركه   مدرسه

ي  جـرم ايـشان فتـوكپي چنـد نـسخه از جوابيـه            . (ديـده اسـت   ؟ را متحمل، و اينك موقتاً تا زمان دادگاه آزاد گر          ...انفرادي و 
 .باشد قابل ذكر است كه ايشان هم برادرش شهيد مفقودالجسد مي.) قدر بوده است هاي وارده بر فقيه عالي تهمت

 هـاي وارده   ي وزيني كه در جواب اتهام      روحاني مخلص و جانباز، حجةاالسالم آقاي سيد ابراهيم حجازي، كه به جرم نوشته             .8
 ماه حبس محكوم، و تا حال اكثـر آن را گذرانـده          20تهيه كرده بود، به     » نامه قضاوت«اي موسوم به     قدر در جزوه    بر فقيه عالي  

ود، انگشت حيرت بر دهان     ش  خواند و از اين محكوميت مطلع مي        نامه را مي   ي قضاوت  هر كس كه اين جوابيه به جزوه      . است
 .گيرد مي

ةاالسالم آقاي رضا احمدي، كه حدود سه ماه است دستگير، و در تمام اين مدت در سـلول                  دانشجو و روحاني بسيجي، حج     .9
اين برادر عزيز قـبالً هـم يـك         . انفرادي و با كمال تأسف در طي اين مدت متحمل فشارهاي روحي و جسمي گرديده است               

 . حضور داشته است سال تمام در زندان به سر برده و در دوران جنگ نيز داوطلبانه، مدت مديدي در جبهه

انـد و همچنـين بـراي     هاي خود آزاد گرديـده    ها نفر ديگر هم طي اين مدت دستگير، و با گذراندن محكوميت            الزم به تذكر است كه ده     
  .اند در نظر گرفته... هاي تعليقي و اكثر آنان زندان

اند كه در ايـن مـورد حـرف     اي نداشته ، هيچ داعيهب ـ عزل و بركناري افراد اليق و مخلص و باصالحيتي كه غير از خدمتگزاري نظام 
  :شوم فراوان است و تنها دو مورد آن را متذكر مي

برادر عزيزم، آقاي جاللي، معاونت دادستان انقالب مشهد را به خاطر اين كه پدرم در مسافرت بـه مـشهد مقـدس در منـزل                          .1
سـوابق مبـارزاتي ايـشان نيـاز بـه       . شناسيد  يشان را خوب مي   ايشان مهمان شده بود، از كار بركنار كردند و حتماً حضرتعالي ا           

 .توضيح ندارد

 .اهللا منتظري مندي به آيت ي محترم جمعه، تنها به دليل عالقه عزل چند تن از حضرات آقايان ائمه .2

ردهـاي زشـت و   قدرم بود كه البته اصـل آن مهـم نيـست، بلكـه برخو     ي برادر شهيد و گران ج ـ تصاحب منزلي كه در اختيار خانواده  
گاه ساخته شـده     الزم به ذكر است كه اين منزل در دوران جنگ به عنوان پناه            . ناپسندي كه در هنگام تصاحب مرتكب شدند مورد نظر است         

در روز عيـد مبعـث      ... شد كه بدون اطالع قبلـي و بـا ايجـاد رعـب و وحـشت و                  بود و درب آن به منزل پدرم و منزل برادر شهيدم باز مي            
ي   آيا اگر خود شما بدانيد كه در خانه       . جا را به يكي از شعبات وزارت اطالعات تبديل كردند            قفل آن را شكسته و وارد شدند و آن         پارسال،
كنند، چه احـساسي پيـدا        تان را گوش مي    وگوهاي عادي خانوادگي    جو و افراد غريبه و نامحرم، با وسايلي گفت         اي بهانه  ديوارتان عده  ديواربه

  .)گردد اي به رياست محترم جمهوري نوشته شده بود كه جهت اطالع ضميمه مي مشروح اين ماجرا در نامه(؟ خواهيد كرد

ي دفتـر و    كه منجر به غارت و توقيف امـوال و اسـباب و اثاثيـه   1371بعد از قضاياي بهمن : د ـ اموال و اسباب و اثاثيه و آرشيو دفتر 
. انـد  ها اقدام شود و اكنون بعد از گذشت دو سال، هنوز قسمت اعظم آن را عودت نداده                  آن  ت  حسينيه گرديد، بنا شده بود كه نسبت به عود        

ي اطالعـات قـم رفتـه بـودم،           ي آخري كه براي تحويل گرفتن مختصري از اثاثيه بـه اداره            دفعه. بد نيست در اين مورد مطلبي را نقل نمايم        
ها را برديم، هر وقت هم خودمـان         جور كه اثاث    ما همان . ن و آن رفتن اثر ندارد     ديديد كه جوسازي و پيش اي     «: مسؤول آن اداره چنين گفت    



  653  اهللا منتظري خاطرات آيت
 

http://www.seapurse.net 

ي  انـد كليـه    اي فرموده   اهللا خامنه   اهللا مؤمن گفتند كه آيت      زيرا آيت . زنيد  اينجانب گفتم اين حرف خوبي نيست كه مي       » .دهيم  خواستيم پس مي  
ايـشان چنـين نفرمـوده و    «: وي گفت كـه . دهيم گوييد هر وقت خواستيم پس مي اموال و اثاثيه كه برده شده بازگردانده شود و حاال شما مي           

گويد   اهللا مؤمن راست مي     و من هم در جواب گفتم اگر امر داير شود بين اين كه بگويند آيت              » .اند آقاي مؤمن خودشان چنين برداشتي نموده     
  . ناراحت شد و ديگر بحثي نشدكه ايشان. اهللا مؤمن يا اطالعات و دادگاه ويژه، همه خواهند گفت آيت

  .نمايند شده تلقي مي هاست و بر حسب ظاهر، آن را فراموش تا اين ساعت، اكثر اسباب و اثاثيه و كل آرشيو دفتر در اختيار آن

د و قدر ايجاد شو الحيل سعي شده كه حالت ترس و خودگريزي نسبت به دفتر و بيت فقيه عالي هـ ـ در تمام سنوات گذشته، با لطايف 
  .اند اند كه البته توفيقي هم نيافته اي از فضال را تهديد و مرعوب كرده قدر، به طرق مختلف عده به منظور اخالل در درس فقيه عالي

 نفر با اجتمـاع در  200، حدود )آميز در سطح شهر قم هاي اهانت پس از پخش اعالميه (2/10/73در روز جمعه : و ـ و اما آخرين قضيه 
كه زمـاني نـه چنـدان دور محـل برگـزاري            (اي سر دادند و سپس بر درب ورودي حسينيه           ي شهدا، شعارهاي زشت و زننده       همقابل حسيني 

قدر است و ايـشان در تمـام دوران جنـگ             بخش سراسر جهان و محل درس فقيه عالي        هاي آزادي   ي جمعه و تجمع نهضت     سمينارهاي ائمه 
  .نصب نمودند» مسجد ضرار«، پالكاردي با عنوان )بودند... وتحميلي از اين حسينيه مشوق رزمندگان عزيز 

. العملي از خود نشان ندادند گونه عكس بد نيست بدانيد كه از اول ماجرا تا آخر، نيروهاي انتظامي و اطالعاتي شاهد ماجرا بودند و هيچ
محدود و مشخص، مجوز الزمه را از وزارت كشور و          گرچه البد بر حسب قوانين و مقررات، بايستي برگزاركنندگان چنين اجتماعاتي، ولو             

اهللا مؤمن و تعطيلي      يكي از سركردگان اين اجتماع، چيزي شبيه قطعنامه ايراد، و در آن خواستار بركناري آيت              . فرمانداري محل كسب نمايند   
در . هـا چنـين خواهنـد كـرد         آن   االّ خود    قدر شد و به مسؤولين يك هفته مهلت داد تا نسبت به تعطيلي درس اقدام كنند، و                  درس فقيه عالي  

افتـد و   ها از آسياب مي ايم، آب ي ديگر كه مهلت داده اند كه تا يك هفته  ي معصوميه گرفته شد، گفته      اي كه عصر همان روز در مدرسه        جلسه
گرفتـه شـده بـود و وقتـي      لذا خودمان فردا براي تعطيلي درس خواهيم رفت و حتّي تصميم به تخريب داخل حسينيه هم در همان جلـسه                     

كس در ميـان      ها چنين عمل زشتي را مرتكب خواهند شد و لذا با هيچ             آن  اواخر شب از اين مطلب مطلع شدم، نتوانستم به خود بقبوالنم كه             
د، از خود شـرم     را ديدن ... ي درس و استاد و شاگردان معنون و بزرگوار و           اي خواهند آمد و وقتي جلسه       ننهادم و چنين پنداشتم كه البد عده      

  .كرده و حداكثر شعاري داده و خواهند رفت

  .مان گذشته است ترين روزي است كه بر تاريخ انقالب اسالمي  صبح، زشت8:50، ساعت 3/10/73صبح شنبه، 

ان را  شـ  ي معمم، شعارهاي هميـشگي      ي بيست الي سي ساله، به سركردگي دو نفر طلبه          اصطالح طلبه   اي به   پس از پايان درس فقه، عده     
هاي مكرر ايـشان بـا صـبر و حلـم            قدر، كه بنا بر توصيه      ي شاگردان درس فقيه عالي     زده و ناباورانه   تكرار، و ناگهان در برابر چشمان حيرت      

هـا بودنـد، شـروع بـه شكـستن تريبـون و صـندلي و آينـه و واژگـون كـردن                         آن  ناپذيري سكوت نموده و فقط تماشاگر        انقالبي و توصيف  
شرمي اعالم كردند كه فردا هم خواهند آمد و مانع برگزاري درس خواهند شد و هر كس    نمودند و سپس با كمال بي     ... شن و هاي رو  بخاري

  .فردا براي درس حضور يابد حكم ضد انقالب را خواهد داشت

 و انقالب و نظـام دارم،       اي كه اينجانب به شما     سوزي اي، خداي متعال خود شاهد است كه ارادت و عالقه و دل             اهللا خامنه   حضرت آيت 
توانم در مقابل حركات زشتي كه در ظاهر به نام حمايت از شما               ي اين جمع تظاهراتچي است و به همين جهت است كه نمي            بيش از عالقه  

 بـردم و    شود، ساكت باشم و ناچار دست به قلم         طلب انجام مي   الحال و فرصت   از طرف عناصر معلوم   ... و در واقع براي بدبيني و اختالف و       
و االّ مانند گذشته و ماننـد بقيـه، فقـط           . خواهيد شد نخاطر   با توجه به شناختي كه از حضرتعالي دارم، يقين دارم كه از كالم اين حقير آزرده               

  .گرديدم تماشاگر اين اوضاع مي
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هـاي آنـان      اد زنداني و خـانواده    باشد كه بر افر     چه بيش از همه موجب تأثر خاطر حقير و بسياري از مؤمنين گشته است، مسائلي مي                 آن
توان يافت و بسيار سخت است باور اين مطلب كـه دلـسوزان انقـالب و نظـام بـه                      وجه توجيهي بر آن نمي      هيچ  چه اين كه به   . گذرد  مي... و

  .دانم اتهامات واهي در زندان و در معرض برخوردهايي باشند كه مكتوب نمودن آن را هم به مصلحت نمي

اند؟ آيا حتّي يك لحظه      ي خود شك نموده     اطالعات و دادگاه ويژه مسؤول اين اعمال هستند، حتّي يك لحظه به كرده             آيا كساني كه در   
گونـه رفتـار      انـد، ايـن     و جنـگ بـوده      اند كه چرا با آنان كه همگي از فرزندان انقالب و جبهـه             با مرور بر سوابق اين افراد، با خود فكر كرده         

توانند نـسبت بـه جمهـوري     اند كه چنين افرادي چطور مي جا كشيده است؟ آيا يك لحظه با خود فكر كرده          به اين شود؟ و اصالً چرا كار        مي
گونـه معاملـه شـده؟ آيـا          هـا ايـن     آن  اند، بـا     اسالمي مغرض باشند، كه البته و متأسفانه با علم به اين كه نسبت به نظام اسالمي مغرض نبوده                 

و بـه دليـل توبـه نكـردن يـا عفـو و       (اند تا ببينند اگر به همين راحتي و بـا چـرخش قلـم         ومان گذاشته خودشان را دقايقي به جاي اين مظل      
كنند؟ آيا از     ها را از هم بپاشند، چه مي        او را حبس كنند، كانون گرم خانواده      ) در مورد عمر يك نفر تصميم بگيرند و       ... عذرخواهي ننوشتم و  

توان انتظـار اعتمـاد و عالقـه داشـتن بـه              اند، ديگر مي   ها متأثر شده    آن  ي اقوام و آشنايان       اند و همه   چنين مورد ستم قرار گرفته      افرادي كه اين  
مسؤولين را داشت؟ چرا بايد با اين كارها بهانه به دست دشمنان حقوق بشر بدهيم كـه بـا ادعـاي دروغـين دفـاع از حقـوق بـشر، كـشور                 

دهيد جعل اخبار     اند؟ آيا احتمال نمي    دهيد كه برخي از افراد دچار توهم شده          آيا احتمال نمي   آلود ما را بدنام كنند و به آن خنجر بزنند؟          زخم
خواهند در شكاف ميان دلـسوزان انقـالب و نظـام زنـدگي كننـد و نـان و زنـدگي و رشـد و          رود كه برخي مي  سري كنند؟ آيا احتمال نمي    

چون در امور (رود كه نوعي بدبيني افراطي به وجود آمده باشد؟  يا احتمال نمي  آورند؟ آ   ها به دست مي    موقعيت خود را از تشديد اين فاصله      
شود ما را از نظام و نظام را از مـا دور كننـد و فرزنـدان انقـالب را بـه موضـع                    چرا به هر نحوي كوشش مي     .) مهمه احتمال هم منجز است    
ي مبارزه و ايثار و شـهادت خـود و           كه با كارنامه  (كنند    پافشاري مي شان نسبت به انقالب و نظام        ها بر عقيده    آن  مخالف سوق دهند و هرچه      

انـد؟   وگو را سد كرده     ، اصرار دارند آن را انكار كنند؟ چه دستي در كار است و چرا باب گفت               )ترين دوستانشان امضا شده     خانواده و نزديك  
دي و تقويت اسالم و نظام و انقالب به دست شـما و هـر               اي به فكر قدرت و مرجعيت نبوده و از گسترش آزا           كيست كه نداند پدر من ذره     

ايشان كه بارها گفته . چه اهميت دارد، هدف است و ال غير برد كه به دست خودش؟ آن تر لذت مي شخص ديگري، همان اندازه و بلكه بيش
و » .گريـزد  مـسؤوليت سـنگين مـي   االمكـان از قبـول    و انسان عاقـل حتـي     ... اگر احساس مسؤوليت نبود دوست داشتم منزوي باشم       «: است

دانيد كه واقعيـت جـز    اي كه از ايشان داريد، مي والمسلمين آقاي هاشمي و سايرين هم با شناخت ديرينه      حضرتعالي و حضرت حجةاالسالم   
سم مـا آقـاي منتظـري       گويد امپريالي   اي كه آن آقا مي     كوشند ايشان را خطري براي انقالب و نظام جلوه دهند، به گونه             اما چرا مي  . اين نيست 

دانيد كه گسترش وحشتناك پنهان و آشـكار مفاسـد جنـسي، مـالي، اعتيـاد،                  باشيد و مي     از ما از مسائل مطلع مي      تر  بيششما كه حتماً    . است
نـب و هـشت     هاي مرموز اجا    دانيد فروپاشي اقتصاد بيمار ما در اثر توطئه         كشور را با خطر جدي مواجه كرده و شما كه مي          ... بندوباري، و   بي

بار مسلمين و مستـضعفين جهـان را         سال جنگ تحميلي و انواع و اقسام تهديدات داخلي و خارجي چقدر جدي است و يقيناً اوضاع اسف                 
هايـشان فريـاد اسـالم و انقـالب          ي سـلول    گذاري كردن عليه كساني كه همـه        همه سرمايه   آيا اين خطرات را رها كردن و اين       . در نظر داريد  
  زند، منصفانه است؟ ياسالمي را م

زدني بيش نيست و ارزش جدال كردن  هم به اي و چشم ام كه تمام عمر، جز لحظه    استاد و رهبر بزرگوار، اكنون بيش از هر زماني دريافته         
وچك و فرزند شما،    گيرد و من به عنوان برادر ك        ماند، همان است كه در روز جزا در برابر ما قرار مي             چه به نام ما در تاريخ مي        را ندارد و آن   

ي كـدورت كنـار      به اميد روزي كه ابرهاي تيره     . گذرد، برايتان بازگو كنم كه در روز جزا روسفيد باشم           چه را در دلم مي      وظيفه دانستم كه آن   
  .صدا براي پيشرفت اسالم و كشور عزيزمان بكوشيم دست و يك ي كشور سايه افكند و يك دلي و وفاق بر ما و بر همه رود و هم

  24/10/1373 ـ 1415المعظم  دوازدهم شعبان

  فرزند شما ـ سعيد منتظري 
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  اي اهللا خامنه ي نامه به آيت ضميمه

  به نام خدا

  افاضاته والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسالمي ايران دامت جناب مستطاب، حجةاالسالم

هـاي   ي اطالعـات قـم، پيـرو دخالـت          رساند كه مـأمورين اداره      ف به عرض مي   با سالم و آرزوي موفقيت براي آن جناب، با كمال تأس          
 اسـت، كـه     1/10/72ي شهدا كه آخرين آن، كندن شيرواني جلوي درب ورودي حـسينيه در تـاريخ                  آميز در امور مربوط به حسينيه      تحريك

انـد كـه در يـك        شده بود، كار را به جايي رسانده      ها و مراجعين ديگر تهيه        هاي طلبه  صرفاً جهت جلوگيري از ريزش برف و باران در كفش         
از ديـوار  ) عيـد سـعيد مبعـث   (در ساعت ده صبح بيستم دي مـاه      ... ي حكم و   اقدام بسيار زشت و رسوا و بدون اطالع و تذكر قبلي و ارائه            

قـدر   ي فقيه عالي  گذشته در اختيار خانواده    هاي  گاه بيت ساخته شده و در طول سال        منزلي باال رفتند كه اصالتاً مربوط به سپاه و به عنوان پناه           
هاي  كه با سروصداي زياد و رعب و وحشت همراه بود، قفل          ... ي شهيد مظلوم ايشان قرار داشت، سپس با ديلم و چكش و دلر و               و خانواده 

  .را شكسته و آن را تصرف نمودند... درب ساختمان و

ي منزل چندان مهم نيست كه وقت آن جناب           موكت و كمد و مختصر اثاثيه      جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، اين ساختمان و چند قطعه        
چنين در زمان حكومت حضرتعالي و در شهر مقدس و امن قم و نه اين كه در بوسني                    هايي اين  ولي پيدايش صحنه  . به خاطر آن گرفته شود    

ي هجوم به  شان را دارم و غم و اشكشان را در حادثه     ستيو فلسطين اشغالي و براي خانواده و فرزندان معصوم برادر شهيدم كه افتخار سرپر             
ولـي خـدا و     . آيند نباشد و آن را قلبـاً محكـوم نماييـد             و در مورد اخير شاهد بودم، شايد براي شما خوش          71بيت و غارت اموال در بهمن       

 آقاي حاج احمد منتظري به جنابعالي راجـع         ي برادر عزيزم    هرچند نامه . طلبد  آخرت و قانون و عدل و انصاف و وجدان، بيش از اين را مي             
اطـالع    جواب ماند، ولي براي اين كه نگوييد بي         كه هنوز هم برگشت داده نشده است بي       ... به حمله به بيت و بردن اموال و اثاثيه و آرشيو و           

  .شاءاهللا موفق باشيد ان. بوديم، اقدام به نوشتن اين يادداشت نمودم

21/10/1372   

  د منتظري برادر شما، سعي

  والمسلمين هاشمي رفسنجاني در مورد ذبح در مني له به حجةاالسالم ي معظم  ـ نامه246ي  پيوست شماره
  18/1/1376تاريخ 

  تعالي بسمه

  افاضاته جمهور محترم دامت والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس تهران، جناب مستطاب حجةاالسالم

  پس از سالم

جاست عالوه بـر مـذاكرات سياسـي، يـك            شاءاهللا موفق شديد، به     چه ان   چنان.  است به حج مشرف شويد     در جرايد خواندم كه محتمل    
  :امتياز مذهبي نيز تحصيل نماييد

ولي بر حسب اخبار ما و فتاوي فقهاي ما، .  فقها، سنت ذبح هدي در خارج مني نيز مجزي است و آنان مشكلي ندارند       يبر حسب فتاو  
ريق، مخفيانه ذبح را در     شكنند و جمعي نيز در ايام ت        د و فعالً اكثر شيعه به عنوان ضرورت در خارج مني ذبح مي            ذبح هدي بايد در مني باش     

اي از مني بـراي مـذبح        اگر بتوانيد دوستانه از مسؤولين باالي عربستان بخواهيد محلي را در گوشه           . دهند كه بسيار بدنما است      مني انجام مي  
ي خودشان يا دولت ايران به وسايل ذبح و سردخانه مجهز شود، اين امر موجب خشنودي و امتنان علما و                      هشيعه اختصاص دهند و از ناحي     
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اين موضوع، چون مربوط به تكليف متجاوز از دويـست ميليـون      . ملت شيعه و يادگاري خوب از جنابعالي و مسؤولين عربستان خواهد بود           
  .لسالم عليكموا. جاست شيعه است، اهتمام نسبت به آن بسيار به

  قم ـ حسينعلي منتظري 

  له ي معظم جمهور به نامه  ـ رونوشت پاسخ دفتر رئيس247ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  جناب آقاي نوري شاهرودي

  سفير محترم جمهوري اسالمي ايران، رياض

  با سالم

 مني براي مذبح شيعه، كه تصوير آن بـه          اي از  اهللا حسينعلي منتظري در خصوص اختصاص محلي در گوشه           آيت 18/1/76ي مورخ     نامه
  :نوشت فرمودند پي. جمهوري رسيد گردد، به استحضار مقام محترم رياست پيوست ارسال مي

  .جناب آقاي نوري مذاكرات مقدماتي را داشته باشند تا در فرصت مناسبي مطرح شود

  محسن هاشمي

  :رونوشت

  راه با تصويرجناب آقاي دكتر واليتي، وزير محترم امور خارجه، هم

  اهللا حسينعلي منتظري  آيت

  والمسلمين خاتمي در مورد ذبح در مني له به حجةاالسالم ي معظم  ـ نامه248ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته جمهور محترم دامت والمسلمين آقاي حاج سيد محمد خاتمي رئيس جناب مستطاب حجةاالسالم

اي را كـه سـابقاً بـه          جاست مـسأله    ريد به عربستان سفر كنيد و روابط دو كشور در سطح خوبي قرار گرفته، به              پس از سالم، چون بنا دا     
ي  شاءاهللا به نتيجه اند، جنابعالي تعقيب كنيد تا ان جناب آقاي هاشمي نوشتم و ايشان از قرار مسموع مسأله را با مقامات عربستان مطرح كرده  

جبـال  «چون به نظر علماي آنان، . ، از اركان اسالم است و راجع به ذبح و نحر، اهل سنت مشكلي ندارندتوجه داريد كه حج . مطلوب برسد 
چـه    چنـان . باشند، جاي ذبح و نحر، خصوص مني است         ولي مستفاد از روايات ما كه فتاوي فقهاي ما نيز بر آن متطابق مي             . »مكه كلها منحر  

كنند و جمعي نيز در ايام تشريق،          فعالً اكثر شيعه به عنوان ضرورت در خارج مني ذبح مي           نيز در مني واقع شد و     ) ع(عمل حضرت ابراهيم    
  .كنند كه هم مشكل و هم زننده است مخفيانه در مني ذبح مي

اي از مني، كه سابقاً مذبح بوده، براي ذبـح اختـصاص دهنـد و از     جاست دوستانه از مقامات عربستان بخواهيد محلي را در گوشه لذا به 
اين امر موجـب خـشنودي خـدا و امتنـان           . ي خود آنان يا دولت جمهوري اسالمي ايران به وسايل ذبح و نحر و سردخانه مجهز شود                  ناحيه

  .علما و ملت شيعه و يادگاري خوب از جنابعالي و مقامات محترم عربستان خواهد بود
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باشد و اهتمام به آن، در كنار مـسائل سياسـي و              يون شيعه مي  توجه داريد كه اين مسأله مربوط به تكليف شرعي متجاوز از دويست ميل            
  و التمس منكم الدعا. شاءاهللا موفق باشيد ان. اقتصادي، از اهم واجبات است

  20/2/1378 ـ 1420 محرم 23قم المقدسه، 

  حسينعلي منتظري 

  جمهوري   رياستله به مناسبت انتخاب آقاي هاشمي رفسنجاني به  ـ پيام تبريك معظم249ي  پيوست شماره
  68//12مورخه 

  تعالي بسمه

  افاضاته جمهور محترم جمهوري اسالمي ايران دامت تهران، جناب مستطاب حجةاالسالم آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس

جمهوري از طرف ملت شريف و آگاه ايران، بـا توجـه بـه                پس از سالم و تحيت و تبريك به مناسبت انتخاب جنابعالي به مقام رياست             
ها از نظر اسالم مسؤوليت و امانت الهي است، و با شناختي كه از سوابق مبارزاتي و تعهد جنابعالي نسبت به اسالم و                        ها و پست    كه مقام  اين

ايـد،   الشريف بوده سره انقالب، چه قبل از پيروزي و چه بعد از آن دارم، و اين كه همواره مورد اعتماد رهبر فقيد انقالب، حضرت امام قدس                 
وارم با عنايت خداوند قادر متعال بتوانيد در اين مسؤوليت خطير، به اسالم و انقالب و اقشار محروم و مستضعف، كه صـاحبان اصـلي                         اميد

ها و اهـداف وااليـي        باشند، خدمت كنيد و با قاطعيت و صراحت، با استفاده از افراد باتجربه و متعهد و دلسوز به ارزش                    انقالب و كشور مي   
ها تقديم كردند، عينيت بخشيد و موجـب عـزت اسـالم و مـسلمين و سـربلندي                 آن  هاي پاك خود را در راه تحقق          ما جان  كه شهداي عزيز  

  .نمايم تر شما را از خداي بزرگ مسألت مي توفيق بيش. كشور عزيز و قطع طمع دشمنان گرديد

  قم ـ حسينعلي منتظري 

  له  به پيام معظم ـ پاسخ جناب آقاي هاشمي رفسنجاني250ي  پيوست شماره

  تعالي بسمه

  اهللا منتظري  قدر حضرت آيت محضر مبارك فقيه عالي

  .ي جنابعالي در خصوص انتخاب و مسؤوليت جديد اينجانب واصل گرديد كننده آميز و دلگرم ي محبت نامه

هـا و راهنمـايي و نـصايح         حبـت تر وجود مبارك شما، اميدوارم كه در آينـده از م            ضمن اعالن تشكر و دعا براي سالمتي و توفيق بيش         
  .جنابعالي برخوردار باشم

ايـد و    ها صـرف كـرده      آن  ترديدي ندارم كه حضرتعالي از حمايت و تشويق خدمتگزاران انقالب و اسالم، كه عمرتان را در راه تقويت                   
  .تان بوده است، دريغ نخواهيد نمود ترين هدف و آرزوي شما در زندگي بزرگ

  رفسنجاني ارادتمند، اكبر هاشمي 

20/6/68  
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  جمهوري ايران ي انتخابات رياست له راجع به هفتمين دوره  ـ رهنمودهاي معظم251ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  بركاته العظمي آقاي منتظري دامت اهللا محضر مبارك آيت

 بـر اسـاس اسـالم و قـانون اساسـي و اهميـت               ي كشور   جمهور در اجراي احكام و اداره       پس از سالم، با توجه به وظيفه و نقش رئيس         
ايد،  جمهوري و با توجه به اين كه حضرتعالي از اول همگام انقالب بوده و هميشه در مقاطع حساس آن اظهار نظر فرموده                       انتخابات رياست 

مهور كـه بـه سرنوشـت    ج مندان خود را در مقطع حساس فعلي، يعني انتخاب رئيس ي شرعي سياسي مقلدين و عالقه مستدعي است وظيفه 
  .انقالب و كشور مربوط است، تعيين فرماييد

  .والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته

  مندان و مقلدين حضرتعالي   ـ جمعي از عالقه4/2/1376

.  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين

اش  جمهـور كـه وظيفـه       راي تعيين رئيس  خصوص ب   پس از سالم و تحيت، اهميت و حساسيت انتخابات در جمهوري اسالمي ايران، به             
هاي انقالب است، بر كسي پوشيده نيست و بر اين اساس، الزم است              ي كشور بر اساس دستورات اسالم عزيز و قانون اساسي و آرمان             اداره

  :به دو موضوع مهم توجه شود

ي طبقـات   خاب فرد اصلح، بدين نحو كـه همـه  ها، دادن آزادي واقعي به مردم در تشخيص و انت  ـ از طرف مسؤولين محترم و ارگان 1
توانند آزادانه انتخـاب   اند اصلح است، مي مردم، كه صاحبان اصلي انقالب و كشور هستند، احساس كنند كه واقعاً فردي را كه تشخيص داده             

م فـرض كننـد و بـه نـام     نمايند و چنين نباشد كه گروهي يا جناح خاصي با تبليغات يـا اعمـال نفـوذ، خـود را قـيم و عقـل منفـصل مـرد          
ي انقـالب و سياسـت        تـدريج از صـحنه      تفاوت شده و بـه      خواهي مردم، كسي را بر آنان تحميل نمايند كه در اين صورت مردم بي              مصلحت

  .پذير خواهد بود روند و قهراً انقالب و كشور در برابر خطرات و تهاجمات احتمالي، آسيب كشور و تعيين سرنوشت خويش كنار مي

سـعي كننـد بـا دقـت در شـناخت و      . سپارند هايي است كه به كسي مي ي امانت دم عزيز ما نيز توجه كنند كه آراي آنان به منزله ـ مر 2
هاي حساس  االراده، آگاه، و باتجربه را براي مسؤوليت مشورت با اشخاص آگاه و متعهد، امانت را به اهلش سپرده و افراد امين، متعهد، قوي             

هاي تبليغاتي قرار گيرند و بدانند اگر فرد غير امـين و ناصـالحي بـا                 ين نباشد كه ناآگاهانه تحت تأثير فشارها و جوسازي        چن. انتخاب نمايند 
مالك انتخاب را صالحيت    . باشند  ي او انجام شود، مسؤول مي       آراي آنان انتخاب شود، آنان نيز در كارهاي خالفي كه ممكن است به وسيله             

كسي را انتخاب نماينـد كـه هـدفش         . هاي انقالب و حقوق مردم قرار دهند        د عملي افراد نسبت به اسالم و ارزش       و لياقت و كارداني و تعه     
هاي مصرح در  هاي مشروع مردم و آزادي بند به دين و قانون اساسي و خواسته واقعاً تأمين مصالح كشور و انقالب و مردم است و عمالً پاي

  .مسؤوليت سنگين را در او احراز كرده باشندباشد و توانايي اين  قانون اساسي مي

هـاي دينـي و انقالبـي     منـد بـه ارزش   ي هر فرد عاقل و عالقه جمهوري وظيفه با توجه به دو موضوع فوق، شركت در انتخابات رياست     
  .ليكم و رحمةاهللا و بركاتهوالسالم ع. نمايم ها مسألت مي از خداوند قادر متعال، توفيق همگان را در انجام وظايف و مسؤوليت. خواهد بود

  6/2/1376 ـ 1417الحجةالحرام   ذي18

  قم ـ حسينعلي منتظري 
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  جمهوري  له به مناسبت انتخاب آقاي سيد محمد خاتمي به رياست  ـ پيام تبريك معظم252ي  پيوست شماره

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  افاضاته بحق محمد و آله جمهور محترم دامت ي رئيسوالمسلمين آقاي حاج سيد محمد خاتم جناب مستطاب، حجةاالسالم

ي جنابعالي از طرف مردم آگاه و متعهـد ايـران، و تقـدير و تـشكر از ملـت       پس از سالم و تحيت و تبريك به مناسبت انتخاب شايسته   
ا به نمايش گذاشتند، بـه     هاي رأي و دخالت در تعيين سرنوشت كشور خود مراتب رشد و آگاهي خود ر               عزيز كه با حضور در پاي صندوق      

ي  مندان جنابعالي خوش نداشته باشند كه من براي شما نامه بنويسم، ولـي بـا سـابقه                  هرچند محتمل است بعضي از عالقه     : رساند  عرض مي 
هللا ا اهللا آقـاي حـاج سـيد روح    آشنايي كه با خود شما و با ارادت خاصي كه نسبت به مرحوم والد شما، مرد فضيلت و تقـوا، حـضرت آيـت          

جمهور ايران اسالمي، ضمن تبريك به شما و بـه مـردم              داشته و دارم، الزم ديدم پس از انتخاب جنابعالي به عنوان رئيس           ) ثراه طاب(خاتمي  
  :رشيد ايران، مطالبي را مختصراً يادآور شوم

ر وسـيع ايـران، در شـرايط    ي امور اجرايـي كـشو   ي جنابعالي گذاشته شده و اداره دانم كه اآلن مسؤوليت سنگيني به عهده     مي .1
تمـام، توقعـات و      هاي نيمـه    هاي جنگ تحميلي، مشكالت اقتصادي و تورم، وجود برنامه         فعلي، باقي ماندن بسياري از خرابي     

ولـي  . فرسا و مـشكل اسـت      هاي داخلي بسيار طاقت    انتظارات طبقات مختلف، وجود فشارهاي خارجي و احتمال كارشكني        
ي صدر تصميم بگيريـد بـه اسـالم و بنـدگان خـدا و انقـالب و كـشور             و توكل به خدا و سعه      شما با صبر و استقامت كامل     

) ص(و از رسول خـدا      » .إن تنصروا اهللا ينصركم و يثبت اقدامكم      «. شاءاهللا خدا يار و پشتيبان شما خواهد بود         ان. خدمت كنيد 
شاءاهللا وجود شما را در هـر حـال،           خداوند ان ) 2/164الكافي،  (» .من أحب الناس إلي اهللا؟ قال انفع الناس للناس        «: سؤال شد 

 .نافع و مفيد قرار دهد

بلكه به عنوان يك مسؤوليت سـنگين و يـك امانـت الهـي و               . جنابعالي به اين انتخاب، به عنوان يك موقعيت باال نگاه نكنيد           .2
» .لـك بطعمـه و لكنـه فـي عنقـك امانـه            إن عملك لـيس     «: به استاندار آذربايجان نوشتند   ) ع(اميرالمؤمنين  . مردمي نگاه كنيد  

بلكه يك انقالب مردمي بود در برابر       . انتخاب جنابعالي در شرايط فعلي ايران، يك انتخاب عادي نبود         ) 5ي    البالغه، نامه   نهج(
ت نظير خود جنابعالي را به قـدر       جاي اقشار آگاه و متعهدي كه با آراي كم         وضع موجود، اهميت اين مسؤوليت و انتظارات به       

 .ي متصديان امور و مسؤولين محترم كشور اين انتخاب، پيام گويايي بود به همه. رساندند، بر كسي پوشيده نيست

مردم از اسـالم    . اند، چنين نيست   ناكرده مردم از اسالم و انقالب منحرف شده         خواهند وانمود كنند كه خداي      اين كه بعضي مي   
م در اعماق دل مردم نفوذ كرده است و به شعارهاي انقالب، يعني اسـتقالل  بخش اسال اند و معارف حيات    و دين خسته نشده   

هـاي اداري،    بازي ها و پارتي   هاي توخالي، از تبعيضات ناروا، از سوءمديريت       ولي از وعده  . آزادي جمهوري اسالمي، وفادارند   
ها و   ي واهي، از محور قرار گرفتن تملق      ها جا و طرد نيروهاي باارزش به بهانه        هاي بي  زدن هاي جناحي و انگ    از انحصارطلبي 

هاي مشروع و مصرح در قانون اساسي، از اسراف و تبذيرها             هاي ناروا و سلب آزادي      هاي مبتذل، از ايجاد محدوديت     ثناگويي
 .برند المال و انجام كارهاي تشريفاتي و پرهزينه و ناديده گرفتن نيازهاي ضروري جامعه رنج مي در بيت

ي  مند شدن آن و اعتبار عملي قانون اساسي و ديگر قـوانين مـصوبه              رار يك نظام و يك كشور، مرهون قانون       استحكام و استق   .3
باشند و حقـوق و       ي اقشار و اشخاص در برابر قانون يكسان مي          همه. ي طبقات   ها و براي همه    آن كشور است در تمام عرصه     

در اصل يكصد و    . قالب در قانون اساسي مشخص شده است      جمهور، و ساير مسؤولين و حتّي رهبر ان         اختيارات ملت، رئيس  
و در اصـل يكـصد و دهـم،        » .رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مـساوي اسـت           «: هفتم قانون اساسي، تصريح شده كه     

و ) هسـر   قدس(گذار جمهوري اسالمي مرحوم امام خميني         قانون اساسي را هم بنيان    . وظايف و اختيارات او تعيين شده است      
هم مراجع بزرگ و علماي اعالم و هم اكثريت قريب به اتفاق ملت تأييد كردند و به آن رأي دادند و جنابعالي براي حفظ آن            
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هاي انقالب بايـد بـه جـاي محـور قـرار دادن نظـر و                  براي حفظ حاكميت اسالمي و تحقق ارزش      . سوگند ياد خواهيد نمود   
وانين مصوبه بر اساس موازين اسالمي محور باشد و پشتيبان اجرايـي آن نيـز               ها، قانون اساسي و ق     خواست اشخاص و جناح   

خواهند ناديده بگيرند،     زنند و يا مردم و جمهور را مي         قانون بودن شخص يا اشخاص مي      كساني كه دم از فوق    . باشند  مردم مي 
امري است كلي و باقي، و من       كنند، شخص يا اشخاص جزئي است و قانون           دار مي  در حقيقت ثبات سياسي كشور را خدشه      

 ».الجزئي اليكون كاسباً و ال مكتسباً«: ايم كه و شما در منطق خوانده

هاي خيالي و زودگذر كه اكنون به شكل يك          ها و حقوق اشخاص و ملت در پاي مصلحت          ها و واقعيت   قرباني كردن حقيقت   .4
راه انداختن يك عده افراد ناآگـاه       . نظام اسالمي است  سنت و فرهنگ غلط درآمده، عالوه بر مسؤوليت الهي به ضرر استقرار             

هـاي مخلـص و وفـادار بـه اسـالم و انقـالب،               ها و يا ارگـان      هاي فريبنده و حمله به شخصيت       اطالع از حقايق را با نام       و بي 
. ا را گرفته نظمي بايد به هر نحو شده، جلوي اين قبيل بي. كند مند آن را مخدوش مي   صددرصد ثبات سياسي كشور و قانون     

اوصيكما و جميع ولدي و اهلي و «: آمده است) ع(و امام حسين ) ع(خطاب به امام حسن     ) ع(در وصيت مولي اميرالمؤمنين     
 )47ي  البالغه، نامه نهج(» .من بلغه كتابي بتقوي اهللا و نظم امركم و صالح ذات بينكم

باشـيد و افكـار عمـومي را همـراه داشـته باشـيد، راهـي جـز                  ايد موفـق     جنابعالي اگر بخواهيد در اين مسؤوليتي كه پذيرفته        .5
هـاي انقـالب پايبنـد        مخلص، متعهد، مستقل، كاردان، و دلسوز، كه در گذشته و حـال عمـالً بـه آرمـان                  ياكارگيري نيروه  به

ي رشـد     زمينـه هاي معمول، افراد متملق و طالب مقام كه متأسـفانه            چنين نباشد كه تحت فشارها و جوسازي      . اند، نداريد  بوده
كـه در ايـن     . جمهور عوض شـده باشـد       ها در شرايط فعلي كامالً مساعد است، بر شما تحميل گردد و فقط شخص رئيس                آن  

دهندگان به جنابعالي، يعني اكثريت قاطع كشور، يـأس          صورت جنابعالي اعتبار كنوني خود را از دست خواهيد داد و در رأي            
 .فرما خواهد شد كلي و بدبيني حكم

. ايـد  خوبي مطلعيد و خودتان نيز طعم تلخ آن را چشيده نظري و انحصارطلبي به نابعالي از عوارض و عواقب خطرناك تنگ    ج .6
هـا و    ولـي در تفـويض مـسؤوليت      . انـد  تر به شما عالقه دارند و براي انتخاب شما فعاليـت كـرده              هرچند جناح خاصي بيش   

مندي اشخاص   تخاب را صالحيت، تجربه، تعهد، تخصص، لياقت، و قانون        كارگيري نيروها، فراجناحي فكر كنيد و مالك ان        به
نيروي عاقله و مغزهاي متفكر و      . هاي باارزش مبارزه كنيد     ي طرد نيروهاي خوب و ترور شخصيت       قرار دهيد و با سنت سيئه     

سي، اقتـصادي، و فرهنگـي    ي كشور و سازندگي آن در ابعاد سيا         هاي معنوي كشورند كه بايد براي اداره       متعهد كشور، سرمايه  
و ضـمناً، بـه   . هـا و هـم بـه ملـت     آن از آنان استفاده نمود و طرد نيروهاي خوب و منزوي كردن آنان ظلم است؛ هم به خود       

هـاي   گذشـت و تحمـل افكـار و سـليقه    . جويي برآيند مثل و انتقام به مندان خود نيز سفارش كنيد كه مبادا در فكر مقابله          عالقه
آله الرياسه «: خوانيم ، مي)176حكمت (البالغه  منشي انسان است و در كلمات قصار نهج ي بزرگ در، نشانهمختلف و شرح ص

فرمـان  ). 110حكمـت  (» .اليقيم امر اهللا سبحانه االّ من اليصانع و اليضارع و اليتبـع المطـامع        «: خوانيم  و باز مي  » .سعه الصدر 
 .اطالع، و مقلد ديگران و پيرو مطامع نباشد كند، مگر كسي كه اهل سازش، بي خدا را اجرا نمي

مسأله تورم و هماهنگ نبودن دخل و خرج ملت و تبعيض عميق طبقاتي و وضع نابسامان بهداشـت و درمـان، از مـشكالت                        .7
ي كشور به مصرف سازندگي اساسي و زيربنايي برسـد، ولـي كمبـود               ترين بودجه   هرچند الزم است بيش   . فعلي كشور است  
. شود با وعده و وعيد سـرگرم كـرد          آدم گرسنه و مريض را نمي     . ي فعلي مردم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد        ضروريات زندگ 

بايـد  . ها استفاده كنند    آن  ي طبقات محروم بتوانند از        هاي عمومي بايد به اقسام وسايل مورد نياز مجهز باشند و همه            بيمارستان
 .ي ضروري جامعه را مورد توجه قرار داداز مخارج غير ضروري و تشريفات كاست و نيازها
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نيـازي كـشور      باشد، زيربناي استقالل اقتصادي و بـي        ها جمعيت كشور مي    كشاورزي، عالوه بر اين كه مجراي ارتزاق ميليون        .8
صـرفه   بـه  گرم باشند و ماندن در روستاها براي آنان مقرون         ريزي شود كه كشاورزان محترم دل       پس بايد به نحوي برنامه    . است
وقتـي كـه از مزايـاي بهداشـت و     . شـود  شوند و روستاها خالي مي فوج سرازير شهرها مي    بينيم جوانان آنان، فوج     ما مي . باشد

ها محروم باشند و حتّي براي حفر يك چاه ناچار باشند ماليات زيادي بدهند و گرد و سـموم را بـه                  درمان و آموزش و يارانه    
شود گوشت و مواد غذايي را با دالرهاي نفتي براي            كنند و دولت ناچار مي      اها را رها مي   هاي زياد تهيه كنند، قهراً روست      قيمت

 .آنان تهيه كند

. هاي مصرحه در قانون اساسي است       ي ملت انتظار دارند مورد توجه واقع شود، تأمين حقوق ملت و آزادي              از اموري كه همه    .9
البته آزادي در چهارچوب رعايت مـوازين اسـالمي و          » ي اسالمي استقالل، آزادي، جمهور  «: شعارهاي اول انقالب چنين بود    

استراق سـمع، شـنودگذاري، و هـر گونـه تجـسس            . از نظر شرع و قانون اساسي، تفتيش عقايد ممنوع است         . حقوق يكديگر 
غ توان دستگير كرد، مگر بـه حكـم قـانون و ابـال     كس را نمي حيثيت و جان و مال اشخاص محترم است و هيچ        . ممنوع است 

 .كتبي موارد اتهام

هـا   در جهان امروز، روزنامه. نشريات و مطبوعات بايد در بيان مطالب آزاد باشند، مگر در امور ضد دين يا ضد عفت عمومي                
ها پيام خود را به مسؤولين برسانند و چنـين نيـست كـه فقـط         آن  ي    توانند به وسيله    زبان گوياي مردمند و طبقات مختلف مي      

  . شده از طرف مسؤولين را بنويسندء ند و موظف باشند فقط اخبار تكراري القاگوي دولت باش سخن

هـا   آن ي طبقات با عـضويت در   تشكيل احزاب سياسي بايد آزاد باشد ـ البته در چهارچوب موازين اسالمي ـ تا مردم از همه  
ختلف هم خودشان آگاهي و رشد سياسي       بتوانند افكار و نظريات خودشان را تبيين كنند و در اثر تضارب و برخورد افكار م               

پيدا كنند و هم دولت را در مواقع حساس ياري دهند و هم نسبت به رجال سياسي و باارزش، شناخت كامل پيدا كنند تا در                         
هـاي   جمهور، آمادگي كامل داشته باشند و چنين نباشد كه هنگـام انتخابـات، گرفتـار گـروه      مواقع انتخاب نمايندگان يا رئيس    

و باألخره شركت مردم در انتخابات آزاد، توقف به شناخت قبلي و آمـادگي كامـل                . لساعه و تبليغات مبتذل آنان گردند     ا خلق
 .دارد و راه آن، تشكيل احزاب سياسي آزاد است

قتـدا  باشيد، در پرتو توكل به خداي متعـال و ا   در خاتمه، اميدوارم جنابعالي كه شخصيتي متدين و متعهد و اليق و كاردان مي              .10
، در اجراي احكام اسالم و قانون اساسـي و قـوانين            )عج(عصر    و دعاي حضرت ولي   ) ع(و اميرالمؤمنين   ) ص(به پيامبر اكرم    

مصوبه، و در سازندگي كشور در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي، و فرهنگي، موفق باشيد و بتوانيد با انتخاب افـراد خـوب و                       
زيستي، موقعيت كشور و انقالب      هاي ساده   هاي تكراري و اختيار روش     حذف ارگان حذف تشريفات غير ضروري و ادغام يا        

 .ي مردمي بودن خود را از دست ندهيد را در برابر دشمنان حفظ نماييد و سعي كنيد در هر حال، جنبه

  )441حكمت (» .الواليات مضامير الرجال«: خوانيم البالغه مي در نهج

  )209ي  خطبه(» .علي ائمه العدل أن يقدروا انفسهم بضعفه الناس كيال يتبيع بالفقير فقرهإنّ اهللا فرض «: خوانيم و باز مي

  والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته 

  5/3/1376 ـ 1418الحرام   محرم19

  قم، حسينعلي منتظري 
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  اي كه توسط آقاي مؤمن فرستاده شد له خطاب به آقاي خامنه  ـ پيام معظم253ي  پيوست شماره
  21/4/1373يخ تار

  تعالي بسمه

 .ي تشريفات اي ديگر، با قطع نظر از مقام و همه اي است به طلبه پيام من به جنابعالي، پيام طلبه .1

 .كنم ي كشور را به من بدهند، از قبول آن امتناع مي كنم كه مسؤوليت سياسي ندارم و اگر فرضاً همه من شكر مي .2

ي كارهـا كنـار    خزيدم و از همه اي مي كردم، به گوشه عاً احساس مسؤوليت نمي به فكر آقايي و مرجعيت هم نيستم و اگر شر          .3
 .رفتم مي

شود، بيش از فشاري اسـت كـه در سـابق متحمـل      ي اطالعات و امثال آن به من و وابستگان من وارد مي          فشاري كه از ناحيه    .4
 :شدم مي

  الف ـ جريان دو سال قبل در خاوه

هـاي   ها به بيت و غارت امـوال و آرشـيو چهـارده سـاله و پخـش دروغ      ي ارگان بانهي ش ي چندين ساعته ب ـ جريان حمله 
مهـم رفتـار    . امـوال بـراي مـن مهـم نيـست         . انـد  شده را نداده   دار و از جمله پنج وانت اعالميه، و هنوز هم اموال غارت            شاخ

  .حكومت اسالمي است با ملت خود؛ آن هم با مثل من

. ي اطالعات؛ با اين كه قبالً تقاضاي خريد آن را كرده بوديم وز روشن، از طريق بام، از ناحيهگاه بيت من در ر ج ـ اشغال پناه 
  .شد ها اقالً مخفيانه انجام مي در رژيم سابق اين قبيل شنودگذاري

 هاي واهي مندان و شاگردان من به بهانه د ـ بازداشت جمعي از عالقه

هاي اطالعات و دادگاه ويژه را حتّي نسبت به شخص شما تذكر دادم و باورتـان                 ي نامه، اجماالً ضرر تندي      من قبالً به وسيله    .5
 .نشد

 .ي گرم و توابع آن داران به زنان و بعد حمله با اسلحه ي چماق آباد بعد از بازداشت آقاي ايزدي و حمله جريان نجف .6

  هـاي علميـه     شكسته نشود و حـوزه    جاست اين استقالل به دست شما         به. مرجعيت شيعه همواره قدرت معنوي مستقلي بوده       .7
ي اسالم و تشيع مضر است و هرچنـد ايـادي شـما تـالش كننـد، جنابعـالي اثباتـاً                      خوار حكومت نشوند كه براي آينده      جيره

. ها مخلوط شـود     ها با كارهاي ديپلماسي ارگان     نگذاريد قداست و معنويت حوزه    . كنيد  موقعيت علمي مرحوم امام را پيدا نمي      
ي  چـون ايـشان كارشـان زيـاد اسـت و وظيفـه           : ها و جنابعالي است كه دفتر شما رسماً اعالم كند          الم و حوزه  به مصلحت اس  

شـود    ي كشور را به دوش دارند، از جواب دادن مسائل شرعي معذورند و از حال به بعد جواب مسائل شرعي داده نمي                       اداره
 .ها ارجاع دهيد السابق به حوزه  كمافيي جزئي را و رسماً مراجعات علمي و ديني و حتّي وجوه شرعيه

 .  

  ». به ايشان گفته شد و ابالغ شده12/8/73در «
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  )ع(الموحدين حضرت علي  له در روز والدت باسعادت مولي  ـ متن كامل سخنان معظم254ي  پيوست شماره
  1376 آبان 23 ـ 1418 رجب 13مورخه 

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  حيم و به نستعينبسم اهللا الرحمن الر

اين را من   . هستيم) ع(افتخار ما شيعيان اين است كه از دوستان اميرالمؤمنين          . است) ع(امروز روز والدت باسعادت مولي اميرالمؤمنين       
غمبر اكرم در صورتي كه اين نام را پي. شود، لفظ مستحدثي است كه به ما گفته مي» شيعه«كنند لفظ  ها خيال مي  ام كه بعضي   بارها عرض كرده  

در المنثـور سـيوطي، تفـسيري اسـت كـه           . خـوانم   حال من حديثش را از كتب اهل سـنت مـي          . اند اطالق فرموده ) ع(بر شيعيان علي    ) ص(
عساكر عن جـابر     اخرج ابن «: گويد  مي. كند  ي بينه، چند روايت نقل مي       الدين سيوطي نوشته، در جلد ششم چاپ سابق در تفسير سوره           جالل

» )ص(قال كنا عني النبي «: كند عساكر كه از علماي اهل سنت است، صاحب تاريخ دمشق، از جابر بن عبداهللا با سند نقل مي      ابن» .بن عبدالل 
والذي نفسي بيده   «پيغمبر فرمود   » )ص(فقال  «. وارد مجلس شد  ) ع(اميرالمؤمنين  » )ع(فاقبل علي   «. بوديم) ص(گويد ما نزد پيغمبر اكرم        مي

. ها هستند كه روز قيامـت رسـتگارند         باشد و شيعيانش، اين   ) ع(طالب    اين شخص كه علي بن أبي     » .هم الفائزون يوم القيامة   ان هذا و شيعته ل    
هايي   آن  يعني  » .إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه         «: ي نازل شد    اين آيه » ..و نزلت «: گويد  بعد مي . اند كرده» شيعه«تعبير  

از » .جاء الخيـر البريـه    : قالوا) ع(اذا قبل علي    ) ص(فكان اصحاب النبي    «. ها بهترين مخلوقاتند    آن  اند و كارهاي صالح كردند،       دهكه ايمان آور  
  .وارد شد» بهترين خلق«، يعني »خير البريه«گفتند  مي) ص(شد، اصحاب پيغمبر  وارد مجلس مي) ع(وقت، وقتي كه اميرالمؤمنين  آن

خبـرش را مرفوعـاً نقـل       (مرفوعاً  ) سعيد الخدوي است   كه ابي (سعيد   عساكر عن ابي   عدي و ابن   و اخرج ابن  «: همچنين در حديث ديگر   
  .كنم كه از علماي اهل سنت است ها همه را از سيوطي نقل مي اين. بهترين مخلوقات است) ع(علي » .علي خير البريه) كرده است

قال . إن الذين آمنوا و عملو الصالحات اولئك هم خير البريه    : قال لما نزلت  «: كردهعباس نقل    عدي از ابن   ابن) در حديث ديگر  (همچنين  
آنان : فرمود) ع(به علي   ) ص(وقتي كه اين آيه نازل شد، پيغمبر        » .هم انت و شيعتك يوم القيامة راضيين مرضيين       ): ع(لعلي  ) ص(اهللا    رسول

پيغمبـر  . اين خيلي مقـام اسـت     . ي است، شما هم از دست خدا راضي هستيد        در روز قيامت خدا از دست شما راض       . تو و شيعيان تو هستيد    
  .اين اسم را گذاشته است) ص(

مردويـه كـه از محـدثين اهـل سـنت            ابن» ).ص(اهللا    قال لي رسول  : قال) ع(و اخرج ابن مردويه عن علي       «): در حديث ديگر  (همچنين  
إن الذين آمنوا و عملو الصالحات اولئك هـم خيـر        : الم تسمع قول اهللا   «: من فرمود به  ) ص(كند كه پيغمبر      نقل مي ) ع(است، از اميرالمؤمنين    

و «. اين آيه، مصداقش تو و شيعيان تو هـستيد   » .انت و شيعتك  «اين آيه را نشنيدي؟     : به من فرمود  ) ص(پيغمبر  : فرمايد  مي) ع(علي  » ؟البريه
وقتـي كـه مـن      » .اذا جئـت االمـم للحـساب      «. ن و شما حوض كوثر است     گاه م  وعده: فرمايد  مي) ص(پيغمبر  » .موعدي و موعدكم الحوض   

افـراد بـارز و     ) ع(شـيعيان علـي     » .تـدعون غـرا محجلـين     «. ها دخالت دارد   در حساب امت  ) ص(پيغمبر  . ها براي حساب   آيم سراغ امت    مي
شود و به اسبي كه دسـت و          مي» غر«معش  ، كه ج  »اغر«گويند    سفيد مي  ها به اسم پيشاني    عرب. البته اين يك اصطالح است    . مشخص هستند 

ها شيعيان در روز قيامت يـك   ي امت خواهد بفرمايد در ميان همه  مي. هاي بارز برجسته   ؛ يعني اسب  »محجل«گويند    پايش هم سفيد باشد مي    
را ) ع(پيـروان علـي     ) ص(وارد شده و پيغمبر     ) ع(ها چند روايت از طريق اهل سنت است كه راجع به اميرالمؤمنين               اين. درخشندگي دارند 

گفتنـد    البته دشمنان براي اين كه بـا شـيعه مخـالف بودنـد، مـي              . پس اين اسم، اسمي نيست كه بعداً گذاشته باشند        . اند كرده» شيعه«تعبير به   
) ص(يغمبر  مان اين است كه سنت پ      در صورتي كه ما عقيده    . را) ص(يعني رفض كردند، ترك كردند سيره و سنت پيغمبر          . هستند» رافضي«

را ) ع(پيروان علـي  ) ص(خود علماي سنت اين را نقل كردند كه پيغمبر . اند كاري بكنند ولي اين اخبار را ديگر نتوانسته . ايم را ما اخذ كرده   
ي   بـه همـه  ي شـيعيان و  را به شما برادران و خواهران شيعه و بـه همـه  ) ع(بسيار خوب، روز والدت اميرالمؤمنين    . اند كرده» شيعه«تعبير به   
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بر شما اطالق كرد، ايـن را هـم   ) ص(گويم و اين كه اسم شيعه را پيغمبر اكرم     مند به اسالم و دين هستند، تبريك مي         هايي كه عالقه    مسلمان
  .گويم به شما تبريك مي

اگـر مـن بگـويم      . عني پيـرو  ي» شيعه«. هستيم) ع(طالب    ي علي بن أبي    خوب، ما شيعه  . شود قناعت كرد    دانيد كه به اسم تنها نمي       اما مي 
در ) ص(در زمان پيغمبـر     . تمام عمرش را صرف اسالم كرد     . اهل دفاع از اسالم بود، اهل دفاع از حق بود         ) ع(هستم، علي   ) ع(ي علي    شيعه
 بـراي   )ع(براي حق و حقيقت دين، و بعد هم در زمان حكومتش چقدر علـي               ) ع(هاي علي     ، فداكاري )ع(هاي علي    ها، مبارزه   ي جنگ   همه

هاي يتيم دارد، به      وقتي كه مثالً زني را ديد كه بچه       ) ع(علي  . اهل سخاوت بود  ) ع(علي  . سوز فقرا بود   دل) ع(علي  . دين خدا زحمت كشيد   
بـه فقـرا و ضـعفا و درمانـدگان     . نـوازي كـرد   ي آن زن و يتـيم  قدري ناراحت شد كه خودش در زمان خالفت و حكومتش، رفت در خانـه    

اال و إن لكل مأموم اماماً يقتدي به        «: فرمايد  نويسد، مي   البالغه كه به عثمان بن حنيف مي         نهج 45ي    در نامه ) ع(اميرالمؤمنين  . كرد  رسيدگي مي 
شـما  » .اال و انكم التقـدرون علـي ذلـك   ... «: فرمايد بعد در ادامه مي. كند  هر مأموم يك امامي دارد كه به او اقتدا مي         » .و يستقضي بنور علمه   

و لكن كمك كنيـد علـي را، اهـل ورع باشـيد، اهـل               » .و لكن اعينوني بورع و اجتهاد و عفه و سداد         «.  كه مثل علي عمل كنيد     دنداريقدرت  
  .ناك نرويد كاري باشيد، سراغ حرام نرويد، سراغ شبهه محكم

اند كه عثمان بن حنيف استاندار علـي         ي بسيار خوبي است و به عثمان بن حنيف نوشته           آن نامه . خواهم بخوانم   حاال من آن نامه را نمي     
يك جواني يك مجلس عروسي يا مهماني داشته، سران و اعيان شهر را دعوت كـرده، عثمـان بـن حنيـف را هـم                         . بوده است در بصره   ) ع(

وقـت نـه    نحـاال ببينيـد، آ  . رسـد  خبـر مـي  ) ع(به اميرالمؤمنين . ي چرب و نرمي بوده است دعوت كرده و در آن غذاهاي رنگارنگ و سفره     
حتّي يك مجلس مهماني استاندار خبرش » ...به من خبر رسيده«: فرمايد ذلك، حضرت مي مع. تلگراف بوده، نه تلفن، و نه فاكس و نه تلكس    

وپاش در آن بوده و      اند و خالصه ريخت    و چون مجلسي بوده است كه اعيان و اشراف شركت كرده          . شود  رسد و گزارش مي     مي) ع(به علي   
غنـيهم  «كـردي؛ مجلـسي كـه         كند كه تو نبايد در يك چنين مجلسي شركت مـي            او را توبيخ مي   ) ع(اند، اميرالمؤمنين    آن محروم بوده  فقرا از   

) ع(حتّي يك مجلس شامي كه استاندار رفته، خبرش بـه علـي          . اند فقرا از آن محروم و ثروتمندان به آن دعوت شده         » .مدعو و عائلهم مجفر   
گويـد    خوب، اين استاندار است، يك شب خوشش باشـد، نـه، مـي            . گذرد  تفاوت نمي   بي) ع(و اميرالمؤمنين   . آن روز رسد؛ با وسايل كم       مي

  .چنين مجلسي شأن تو نيست، تا آخر نامه

امر به معروف و نهي «ي  البالغه زياد روي آن عنايت دارد، مسأله در كلمات و خطب خود در نهج) ع(يكي از چيزهايي كه اميرالمؤمنين 
  .است» از منكر

جا آمدند، گفتم  اول اين.  سؤال كتبي؛اند يك عده از اساتيد دانشگاه از من راجع به احزاب سؤال كرده. شايد بعضي از آقايان ديده باشند  
وف و نهـي  جواب آن آقايان را راجع به تشكيل احزاب سياسي از راه امر به معـر . سؤالشان را نوشتند و من جواب دادم. سؤالتان را بنويسيد  
و المؤمنون  «: فرمايد  ي توبه مي    ي قرآن را ذكر كردم كه خداوند تبارك و تعالي در سوره            ي شريفه   در آن نامه، اول من آيه     . از منكر وارد شدم   

جـا   ر آني ديگري هم راجع به منافقين است كه د در اين سوره آيه» .و المؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 
در . كنـد  نمـي » اوليـاء «تعبير به . هايشان از بعضند   يعني منافقين و منافقات، بعضي    » .و المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض      «: كند  تعبير مي 
آخور يعني سرشان در يك . هايشان از بعضند منافقون و منافقات بعضي   . به معناي دوست نيست   » ولي«اما  . ها هم دوست هستند     آن  حالي كه   

در لسان قـرآن و حـديث، بـه معنـاي           » ولي» «.و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض      «: فرمايد  اما راجع به مؤمنين و مؤمنات مي      . است
 خدا واليت دارد، اما واليتش مطلقه     » .اهللا ولي الذين آمنوا   «. منتها واليت مراتب دارد   . اختياري ، يعني صاحب  »واليت«. است» صاحب اختيار «

  .است

فقيه هم اگر واجـد شـرايط         ولي. هم واليت دارد  ) ع(امام  » .النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم    «: فرمايد  هم خدا مي  ) ص(ي پيغمبر     درباره
آقايان اهل ادب توجه دارند الف و الم موصوله كه بر اسم فاعل و اسـم   . گويد  در اين آيه، خدا يك واليت عمومي را مي        . باشد، واليت دارد  
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. فقـط منحـصر بـه مردهـا نيـست         » .هاي مؤمن   ي زن   ي مردان مؤمن و همه      همه«: فرمايد  خدا مي . عول درآيد، مفيد عموم و استغراق است      مف
چرا؟ براي اين كه اگر از اول امر بـه          . كند  چيني مي  اين را اول خدا مقدمه    . هايشان به بعضي ديگر واليت دارند       بعضي» .بعضهم أولياء بعض  (

كنم، دخالت در كار ديگـران   كرد، ممكن بود كسي به ذهنش بيايد من كه امر به معروف و نهي از منكر مي          از منكر را بيان مي     معروف و نهي  
  .روم، به تو چه؟ براي اين كه نگويد به تو چه، خدا از قبل جوابش را داده روم خودم مي گويد به تو چه؟ جهنم مي كنم، طرف هم مي مي

ي مـردان و   پس راجع به امر به معروف و نهـي از منكـر، همـه   . ي مردم است، اين مؤمن را ولي قرار داده      همهگويد خدايي كه ولي       مي
ي مؤمنين و مؤمنات واليت دارند؛ همه، از آن باال تا پايين، نسبت به هر كس كج برود، ظلم بكنـد، خـالف شـرع                           زنان مؤمن نسبت به همه    

پس قبل از دستور امر به معروف و نهي از منكر به عنوان مقدمه، واليت عمومي را                 . صي نيست ي خا  جا منحصر به يك عده      اين. انجام بدهد 
تواند از امر به معروف و نهـي از منكـر جلـوگيري               كس نمي   هيچ. تواند بگويد به تو چه      ي مردم واليت دارند، كسي نمي       كند كه همه    ذكر مي 

يـك وقـت    . خوب، گاهي امر به معروف و نهي از منكر موارد جزئـي دارد            . ت باشد تفاو  تواند بي   كس نمي   ي مردم مسؤولند و هيچ      همه. كند
. تواند وظيفه را به تنهايي انجـام دهـد، احتيـاج بـه تجمـع، تـشكل، و تـشكيالت دارد        هم معروف و منكر يك چيزي است كه شخص نمي       

حاال يك فـردي يـك كـار جزئـي          . كرات گرفته شود  در هر زمان بايستي معروف در جامعه بسط پيدا كند و جلوي من            . كند  روزگار فرق مي  
توانـد   اما مثالً يك منكري است در جامعه كه اين نهي را شـخص نمـي   . توانم نهي از منكر كنم      دهد كه خالف است، اين را من مي         انجام مي 
  .بايد مردم متشكل شوند. انجام دهد

ام تذكر دادم كه اين دو آيه چقدر         من در اين نامه   » . اهللا هم المفلحون   أال إنّ حزب  «: گويد  قرآن هم مي  . نترسيد» حزب«حاال شما از لفظ     
» .ولتكن منكم امة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحـون                 «: گويد  يك جا مي  . با هم تناسب دارند   

أال إنّ حـزب اهللا هـم   «: گويـد  يـك جـا هـم مـي    . هـا رسـتگارند   ايـن از ميان شما امتي بايد باشند كه امر به معروف و نهي از منكر كننـد و          
  .اهللا رستگارند همانا حزب» .المفلحون

دهند، جو را     روند يك شعاري مي     دهند، مي   ها مي   آن  كنند، يك شعار عوضي هم به         هايي نيستند كه يك عده تحريكشان مي        اهللا اين  حزب
آن است كه روي مبنا متـشكل بـشوند،         » اهللا حزب«. اهللا نيست  اين كه حزب  . شوند  هم غيب مي  اندازند، بعد     زنند، يك هياهو راه مي      به هم مي  

معـروف را در جامعـه بـسط بدهنـد، جلـوي منكـر را               . مجتمع باشند، يكي باشند و جامعه را زير نظر بگيرند، تا جامعه به طرف خير برود               
  .هاي ديگر واجب كرده است ي توبه و سوره اين را خدا در سوره. بگيرند، و اين وظيفه است

و حسين ) ع(فرمايند حسن   ي اميرالمؤمنين هست، مي    البالغه كه وصيتنامه     نهج 47ي    خواهند از دنيا بروند، در نامه       وقتي كه مي  ) ع(علي  
تركـوا االمـر بـالمعروف و    الت«: رسد جا مي تا به اين» ...تقوي اهللا و نظم امركم«كنم به  ي من به او برسد وصيت مي را و هر كسي كه نامه     ) ع(

فيولي عليكم شـراركم ثـم تـدعون فـال     «شود؟  خوب، اگر ترك كنيم چه مي    . امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد         » .النهي عن المنكر  
ر كـس   مند كه متشتت شد، متفرق شـد، هـ          ي عالقه  ملت مسلمان، شيعه  : اش اين است   شود؟ اثر طبيعي    اگر ترك كنيم چه مي    » .يستجاب لكم 

ي خـالي، بـدان       شـود كـه از صـحنه        اش اين مي   تفاوت شد، طبعاً نتيجه     گذرد بي   رفت سراغ كار خودش و نسبت به اموري كه در جامعه مي           
دعـا  . خـواهي دعـا كـن       وقت شـما بنـشين هرچـه مـي          افتد، آن   ها، تشكيالت، امتيازات به دست بدان مي       ها، مقام  كنند، پست   سوءاستفاده مي 
. گذرد؟ تمام مردم مـسؤولند  چه در جامعه مي تفاوت ماندي نسبت به آن چرا بي.  براي اين كه راهش دست خودت است     .شود  مستجاب نمي 

  ».كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته«): ص(به فرمايش پيغمبر اكرم 

كل شدند، تـشكيالت درسـت      وقتي كه مردم متجمع شدند، متش     . ي امر به معروف و نهي از منكر عمل شود           بنابراين بايستي اين وظيفه   
أال «: گويـد   قرآن مي . از لفظ حزب هم ناراحت نشويد     . »حزب«گذارند    مند، حاال اسم اين تجمع را مي        هاي عالقه   هاي هماهنگ، آدم    شد، آدم 

  ».إنّ حزب اهللا هم المفلحون
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يعنـي  . اننـد بكننـد، اوالً كادرسـازي كننـد    تو ها كاري كه مي  مند و هماهنگ باشد، اين      وقت قهراً يك حزبي كه متشكل از مردم عالقه          آن
هـاي متخـصص را تربيـت كننـد كـه يـك               افرادي را در حزب بسازند، در مسائل اقتصادي، در مسائل سياسي، در نيازهاي كشور، يـك آدم                

. هـا را بـسازند   روزگاري اگر سفير كم هست، اگر كاردار كم هست، اگر وزير كم هست، اگر استاندار كم هست، آدم حـسابي ندارنـد، ايـن                 
حكومت چماقي ديگر در دنيـا  . شود كار كرد حاال ديگر در دنيا با چماق نمي. كنند طور اداره مي احزاب سياسي كه در دنيا هست، دنيا را اين       

ونـه  گ در دنيـا ايـن  . هر كسي اهل مطالعه است، اهل كتـاب خوانـدن اسـت، بيـدار اسـت       . اند بيدار شده . اند مردم روشن شده  . رود  پيش نمي 
مـردم و   . جمهور بايـد خودشـان كـشور را اداره كننـد          . »جمهوري اسالمي «ايم   ما هم كه گفته   . حكومت دست ملت است   . كنند  حكومت مي 

شـود، يـك      اين انتخابات كه در كشور انجام مي      . هاي خوب داشته باشند     جمهور بايستي متشكل بشوند، نيروهاي خوب را بسازند، و برنامه         
ايد در وقـت انتخابـات،       شما آقايان ديده  . جمهوري است، يك روز انتخابات مجلس است، يك روز انتخابات خبرگان            روز انتخابات رياست  

بـراي ايـن   . خواهند پيش ببرند كنند و به طور چماقي مي الساعه و آني درست مي هاي خلق   شوند و آقاباالسر و يك گروه       يك افرادي قيم مي   
بايد مردم خودشان   . دم و از اين كه مردم در صحنه نيستند، سوءاستفاده كنند و اين يك گرفتاري است               خواهند از ناآگاهي مر     كه يك عده مي   

يك حزب قوي، حزبي است كه اگر در انتخابات پيروز شد، هم وزير خوب . مجهز باشند، تشكيالت داشته باشند، نيرو و كادر ساخته باشند
در دنيـاي امـروز   . ها داراي نيروهاي خوب باشد     ي قسمت   در همه . ار خوب داشته باشد   داشته باشد، هم وكيل خوب داشته باشد، هم استاند        

كه بشر پيشرفته است و به مسائل اقتصادي و سياسي توجه دارد و به مسائل ديني هم الحمدهللا روي آورده است، اين مردم بايد تـشكيالت                          
هـا، جرايـد، راديـو و         روزنامه. ته باشند، راديو و تلويزيون در اختيارشان باشد        داش  تشكيالت كه داشته باشند، قهراً بايد روزنامه      . داشته باشند 

مردم نبايد دستشان به راديو و تلويزيون برسد؟ راديو و تلويزيون فقـط            . آورند  دولت را مردم روي كار مي     . تلويزيون، فقط مال دولت نيست    
د باشد؟ مردم اگر حرفي داشته باشند، بايـد حرفـشان را راديـو و تلويزيـون     دهن نشينند و يك دستوري مي     در اختيار چهار نفر كه آن باال مي       

خـوريم و عقـب    گردني مي گونه است و اگر ما كوتاه بياييم، پس در دنيا اين. ها بايد افكار و نظريات مردم را منتشر كنند روزنامه. پخش كنند 
. »حكومـت مـردم   «، يعنـي    »جمهوري«. رود  ، اين در دنياي فعلي پيش نمي      طور كه دو سه نفر بنشينند براي كشور تصميم بگيرند           آن. مانيم  مي

در عين حالي كه مردم بايد حزب داشته باشند، تشكيالت داشته باشند، در وقت انتخابات بيدار باشند، با شعور و با  : البته اين را هم ذكر كنم     
اما معنايش اين نيـست كـه       . ذكر شده است  » فقيه  واليت«اساسي ما يك    همه، در قانون      بينش خودشان مستقالً افرادي را انتخاب كنند، با اين        

فقيه هم با آن شرايطي كه در قانون اساسـي دارد، وظـايفي در                ولي. معنايي نخواهد داشت  » جمهوري«وقت ديگر     آن. كاره فقيه يعني همه    ولي
مـشي جامعـه يـك وقـت از     . ت كند بر جريـان جامعـه      تر است، اين كه نظار      اش كه مهم   ي وظيفه  عمده. قانون اساسي برايش مشخص شده    
خواسـتند حكومـت را بـر     در حكومت كمونيستي شوروي، وقتـي كـه مـي   . به اين مناسبت است» فقيه«. موازين اسالم و حق منحرف نشود    

ي سياسـي و فرهنگـي و       هـا   گذاشتند كه او بتوانـد برنامـه        آمدند ايدئولوگ حزب را رأس كار مي        اساس ماركسيزم و كمونيزم اداره كنند، مي      
خواهيم بر اسـاس      حاال ما از باب اين كه مي      . خوب، اين يك چيز طبيعي است     . اقتصادي كشور را بر اساس همان مرام كمونيسم تنظيم كند         

 ي مردم بايد شركت كنند، حزب بايد باشـد، تـشكيالت بايـد باشـد، بـا                  اسالم و شرع كشورمان اداره بشود، با اين كه جمهوري است، همه           
يعنـي رئـيس    » دولت«. آورند  البته مردم هستند كه دولت را روي كار مي        . الشرايط باشد و نظارت كند     همه در رأس كشور بايد فقيه جامع        اين

فرجـي   اگـر بنـشينند خاصـه   . كـس حـق نـدارد دخالـت كنـد         هـيچ . ها را واقعاً بايد مردم بياورند روي كـار         نماينده. جمهور  حكومت، رئيس 
از نظـر   . كسي را كه صالح باشد، حق ندارند كنار بگذارند        . اند به حقوق مردم    ند، يك افرادي، ولو شوراي نگهبان ظلم كرده       كن) بازي رفاقت(

مثل مرحوم مدرس كه بـه      . ديني صالح باشد، در عين حال مسائل سياسي و فرهنگي و اقتصادي را بلد باشد، متملق هم نباشد، مستقل باشد                   
ي مجلس بايد يك چنين شخصي باشد؛ نه آدم متملـق خودفروختـه كـه احيانـاً هـزار                     نماينده. ايستاد  خان مي تنهايي در مقابل حكومت رضا    

  .دروغ و تملق بگويد براي اين كه بخواهد وكيل مردم باشد

سي باشد كه ذلك، در رأس بايد يك ك مع. جمهور را بياورند روي كار عالوه بر اين كه خود مردم بايد دولت را بياورند روي كار، رئيس
بود، ) ص(حال اگر در زمان پيغمبر . اين از باب اين است كه ما مذهبي هستيم، ديني هستيم    . تر است  به اسالم و دستورات شرع از همه آگاه       

گويـد امـر بـه        خـودش مـي   ) ع(همـين علـي     . در رأس كار بود   ) ع(بود، علي   ) ع(اگر در زمان علي     . گرفت  رأس كار قرار مي   ) ص(پيغمبر  
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حاضر نباشند،  ) ع(و امام معصوم    ) ع(حاال اگر علي    . است) ع( و نهي از منكر بكنيد، مردم وارد شوند در كارها، اما در رأسش علي                معروف
رأس كار به ايـن معنـا       . اين شخص بيايد رأس كار    . اين اعلميت در روايات هست    . »مجتهد عادل اعلم الناس   «يعني  . فقيه در رأس است     ولي

نه اين كـه داراي يـك تـشكيالت جـداي از مـردم              . ف و حقوق مقرره در قانون اساسي، نظارت داشته باشد بر كار دولت            كه عالوه بر وظاي   
مـن  . در كوفه، پشت مسجد كوفه، نزديـك داراالمـاره اسـت   ) ع(ي اميرالمؤمنين   خانه. ايد نجف  يك از شما مشرف شده      دانم كدام   نمي. باشد

از همـين   . حكومت مطلقه داشته  ) ع(وقت علي     آن. د و پنجاه متر است، دو سه تا اتاق كوچك داشته          حدود صد تا ص   . ام داخل آن خانه رفته   
: كردند آمدند در بازار كوفه و صدا مي   حضرت با اين كه حاكم بودند، مي      . كرد  خانه يك كشوري را كه شايد ده برابر ايران شما بود، اداره مي            

فقيه اين  من در كتاب واليت. در روايت داريم. يك روز در اين بازار، يك روز در آن بازار» .م المتجريا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ث     «
جـاء  «: آيـد، گفـت     مـي ) ع(تا ديد علي    . جا بود   يك ايراني در آن   . ها هم بودند   نقل شد در اين بازار كوفه يك عده ايراني        . ام روايت را نوشته  

: حضرت فرمودند ... نگفت بگيريدش و  . اي كرد  يك خنده . فهميد) ع(اميرالمؤمنين  . مش بزرگ بود  يك مقداري شك  ) ع(علي  » .المرد شكمبه 
رفتنـد   مـردم هـم مـي   . رونـد در ميـان مـردم    جور مـي  اين. يعني اميرالمؤمنين يك شوخي با او كردند» .بااليش علم است و پايينش هم غذا   «

جور چيزهـا     هاي تشريفاتي ميلياردي و اين     ست كه يك تشكيالت سلطنتي و مسافرت      طور ني   فقيه آن   واليت. گفتند  حاجاتشان را به ايشان مي    
  .فقيه سازگار نيست ها با واليت اين. داشته باشد

فقيه را ما گفتيم، ما علم        اصالً واليت . خدا پدرت را بيامرزد   . »فقيه  ضد واليت » «فقيه  ضد واليت «گويند    شود، به ما مي     آقايان تا چيزي مي   
كـرديم اصـالً    فقيه؟ يك عده بچه كه اصالً وقتي كه ما بوديم و اين كارها را مي         حاال ما شديم ضد واليت    . اش نوشتيم  كتاب درباره كرديم، ما   

  اين چه كارهايي است؟. فقيه، خجالت بكشيد ضد واليت: افتند شان هم منعقد نشده بود، حاال راه مي نطفه

 نظارت بر كشور داشته باشد، نظارت بر احزاب داشته باشد، نظارت بر دولت داشته باشد، بايد) ع(فقيه، مثل واليت اميرالمؤمنين     واليت
من يكي از اشكاالتم بـه  . يعني دولتي كه بتواند كار بكند. در جمهوري اسالمي دولت بايد مستقل باشد. جا دخالت كند  اما نه اين كه در همه     

اما من . البته ايشان با من ارتباطي ندارند. اند يا نه  گفته ايشاندانم به     نمي. يغام هم دادم  من پ . جمهور آقاي خاتمي، واقعاً اين است       آقاي رئيس 
يـك نفـر   . توانيد كـار كنيـد   رويد، نمي طور كه پيش مي    دادم كه اين  ) شفاهي(بعد هم به ايشان پيام      . اول كه انتخاب شدند، برايشان پيام دادم      

من پيغـام دادم كـه مـن اگـر جـاي شـما بـودم،        . تواند بردارد ا او هماهنگ نباشند، يك قدم نميرئيس دولت اگر وزرايش، استاندارهايش، ب  
به من هم كه رأي دادنـد، ايـن         .  ميليون مردم به من رأي دادند      22شما مقامت محفوظ، احترامت محفوظ، ولي       : گفتم  رفتم پيش رهبر، مي     مي
  .ظر دارددانستند كه رهبر كشور به كسي ديگر ن  ميليون همه مي22

معنـايش ايـن اسـت كـه مـا آن           .  ميليون آمدند به ايشان رأي دادنـد       22. كردند  دفترشان و خودشان و همه، شخص ديگري را تأييد مي         
اش ايـن بـود    ايـشان قاعـده  . گوييد، قبـول نـداريم    ميليون، معنايش اين است كه ما آن را كه شما مي     22رأي اين   . تشكيالت را قبول نداريم   

 ميليون به من رأي دادند، از من انتظارات دارند و اگر بنا بشود كه بخواهيـد                 22گفت شما احترامت محفوظ،       مقام رهبري، مي  رفت پيش     مي
بنابراين من ضمن تـشكر از مـردم،        . توانم كار بكنم    در وزراي من، در استاندارهاي من دخالت بكنيد، افرادي را به من تحميل كنيد، من نمي               

مـردم از وزرا    . قاعده اين بود كه به اين صورت عمل نمايد        . خواهند در كار من دخالت كنند       ايهاالناس، مي : گويم  ردم مي به م . دهم  استعفا مي 
اصالً . من براي آقاي دري هم كه وزير اطالعات شد، پيغام دادم كه مشكل وزارت اطالعات فقط وزيرش نبود                 . هم انتظارات ديگري داشتند   

مـا خودمـان    . مند و متدين نيز وجود دارد       هاي عالقه   هاي خوب، آدم    در عين حالي كه در اطالعات آدم      . تبافت وزارت اطالعات خراب اس    
بـه  . اسـت » اطالعـات « به طور مفصل راجع بـه      در جلد چهارم، يك فصلش    . لعه كنيد شما مباني فقهي من را مطا     . طرفدار تشكيل اطالعاتيم  

اما اطالعات بايد روي اسـاس باشـد؛ نـه ايـن     . ، آن را چاپ كرد)ه رئيس كميته بودوقتي ك(آقاي سراج . طور جداگانه هم چاپ شده است     
ها و همان كادر باشـند و جنابعـالي فقـط     اگر بناست همان معاون  . به ايشان پيغام دادم كه اطالعات بافتش خراب است        . كنند  كارهايي كه مي  

چـه    آن. ها آوردند زرتي امضا كني، بدان كالهت پس معركه است          و مديركل ها   ماشين امضا باشي و در اتاق وزارتخانه بنشيني، هرچه معاون         
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هـايي    هاي نـاجور، آدم     اطالعاتي كه هماهنگ با مردم باشد، نه يك آدم        . جا را عوض كني     خواهند، اين است كه اصالً بافت آن        مردم از تو مي   
  .جا هست البته آدم خوب هم در آن. جا هستند اي عوض آنه من اطالع دارم بعضي آدم. خواهند پرونده براي افراد درست كنند كه مي

اش را   مقـام رهبـري هـم بايـستي كـه همـان رهبـري             . آمد  تر مي  اش اين بود يك قدري محكم      ي من قاعده    جمهور به عقيده    آقاي رئيس 
ـ       . معناي رهبري اين است كه نظارت كند كه در كشور كارهاي خالف شرع انجام نشود              . كرد  مي جمهـوري، وزيـري      يساگـر يـك وقـت رئ

نه اين كه يك تشكيالت و يك گارد سلطنتي درست كند، از            . خواست كار خالف بكند، از مقررات شرع منحرف شود، او جلويش را بگيرد            
. جـا دخالـت كننـد       پادشاهان دنيا زيادتر، و كسي هم دسترسي نداشته باشد و در وزارتخانه دخالت كنند، در استاندار دخالت كنند، در همـه                    

فرما داشـته باشـد،      كشوري كه چند ارگان حكم    . رود  طور كشور پيش نمي     اين. هايي كه اطراف ايشان هستند، اين غلط است         خود ايشان، اين  
شـود و   جـور كـشور اداره نمـي    دولت جدا، مجمع تشخيص مصلحت جدا، و دفتر رهبري جدا، هر كدام بخواهند اعمال قدرت كننـد، ايـن              

كاره باشند، اين در دنياي امـروز مواجـه بـا شكـست               كه تكليف كشور را دو سه نفر معين كنند و مردم هيچ            حكومت مطلقه به اين صورت    
ترسـيم ايـران هـم        مـي : آقاي هاشـمي شـنيدم گفتـه      . زنيد، تضعيف نظام است     هايي كه مي   گويند اين حرف    گاهي از اوقات هم مي    . شود  مي

واهللا همين مردم اگر ببينند نظام اسـالمي يعنـي اسـالم    . نظام يعني نظام اسالمي. نيستكه شخص » نظام«. خوب اشتباه كرده  . افغانستان شود 
  .كنند بخواهد زير پا برود، قيام مي

جـور    اين. كند  هاي مأمورين و مسؤولين است كه مردم را از آخوند زده مي            زورگويي. اين مردم، روي عالقه به اسالم آمدند، قيام كردند        
ي  ي جمعه چه از آقاي دري در اين مدت كه وزير شده ديديم، هر جا رسيده در خطبه            ما آن . تر زدگي دارد     اين بيش  فقيه گفتن،   مرتب واليت 

 جان، يك چيز را اگر خيلي تعريف كردي، اين بد تعريف كردن             بابا. د واليت مطلقه، واليت مطلقه    گوي  شهر ري و هر جاي ديگر، مرتب مي       
كنند، حكومت حكومت مردم بايد باشد،        يه چيست؟ اما اگر به او بفهماني كه دولت را مردم انتخاب مي            فق  گويند واليت   اصالً مردم مي  . است

  .مردم خودشان كشور را اداره كنند

  .هم به شرط اين كه اعلم باشد، مجتهد اعلم مدير مدبر بايد نظارت كند كه بر خالف شرع و قانون كاري انجام نشود» فقيه ولي«

در مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي، آقـاي امينـي ايـن            . ي قانون اساسي بود، مشروح مذاكراتش چاپ شده       آن وقتي كه بازنگر   
مـن عـين    . اند اي يك صحبتي كرده     جا آقاي خامنه    آن. كنيم بايد اعلم باشد، خوانده است       كند كسي را كه انتخاب مي       رواياتي را كه داللت مي    

، وقتـي آقـاي امينـي روايـات را        194ي    در جلد اول مذاكرات بازنگري قانون اساسي صفحه       .  بخوانم عبارت را يادداشت كردم براي برادران     
منتها آن دو سه روايتي كه آقاي اميني اشاره كردند «: گويند ـ اين عبارتي است كه در بازنگري چاپ شده است  اي مي خوانند، آقاي خامنه مي

اين جوابي كه آقاي يزدي فرمودند كه اعلميت يعني اعلميـت           . عاً بايد اين روايات عالج شود     كه در ذهن ما هم اين روايات همواره بود، واق         
عالوه بر اين كه افقهيت، و فيهم من هو افقه منه و فيهم من هو اعلم منه، اين را حاال آقايان . ي امر، نه، اين انصافاً خالف ظاهر است به اداره

بلكه بر حـسب ضـبط      . دو سه روايت نيست   . اي عالجي ندارد    خوب، جناب آقاي خامنه   » .بكنندعلما و فضال فكر كنند و يا برايش عالجي          
هر ملتي كه كسي را بياورد روي كار، در صورتي كه اعلـم از او در                «: در روايت آمده  . ها هست   آن  صحيحه هم در    . من، دوازده روايت است   

در آن موقـع، مـن روايـت را         » .چه ترك كردند    ، مگر اين كه برگردند به آن      رود  مردم وجود دارد، اين مردم كارشان به سراشيب و سقوط مي          
ايـن روايـات دوازه     . هـا را ببيننـد      آن  جاست آقايـان      ولي حاال به  . ها شدند   آن  ليكن بعضي از آقايان مانع از ارسال        . آوري كردم و نوشتم     جمع

اسالم و آقايان محترم اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي،  جحضرت آيات و حج«: نوشتم. هاي خيلي محكم و متقن روايت. روايت است
يعنـي  . (يقول عـودا ويـدا    ) ص(اهللا    انهم قد سمعوا رسول   :) يكي از روايات آني است    . ام و در همان نامه روايتش را ذكر كرده       (بركاتهم    دامت

  ». لم يزل امرهم يذهب سفاال حتّي يرجعوا الي ما تركواما ولت امه رجال قد امرها و فيهم من هوا اعلم منه اال:) فرمود پيغمبر هميشه مي

اما كشور را دولت بايد اداره كنـد        . شخص اعلم به كتاب خدا بايد نظارت داشته باشد كه مردم كج نروند            . بنابراين رهبر بايد اعلم باشد    
مردم هم بايد احزاب تشكيل بدهنـد،       .  است جمهوري است، مردمي  . گويد  قانون اساسي ما اين را مي     . جمهوري است . و منتخب مردم باشد   
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البته اختياراتي هم دارد كه در قانون اساسي ذكر شده          . فقيه اگر واجد شرايط باشد، بايد نظارت بكند         خودشان حكومت تشكيل بدهند و ولي     
  .است

و امـام   ) ص(ز خـدا و پيغمبـر       گويند، خـط قرمـ      ، اين خط قرمز كه مرتب مي      »خط قرمز «گويند    اين كه مي  . و اين را هم به شما بگويم      
تـازه مـردم بـه      . كـنم   ي دوم گفت اگر كج بروي من با شمشير راستت مـي             كسي به خليفه  . ها خط قرمز نيست     غير از اين  . است) ع(معصوم  
  .گفتند آمدند نظرشان را مي هم مي) ص(پيغمبر 

ها ديگر فـصلش       كنند، يك عده بچه در قم راه بياندازند، اين          را وادارند به يكي حمله      اين كه چهار تا روزنامه    . اين را هم به شما بگويم     
اگر چهار تا بچـه  . بگيرند ها بعضاً حقوق جمعه  دانند كه امام همه مي. ي جمعه را هم تحريك كنند يك چيزي بگويند        فرضاً ائمه . گذشته است 

چيز نوشتند، آبروي خودشـان را   همه ها اين ا وادارند بنويسند، روزنامهها ر اگر روزنامه. ها ديگر برد ندارد    اين. اند را راه بياندازند، همه فهميده    
گوييـد   اي گفت اين كه مي جا بايد به آقاي خامنه اين. بايد حق را شنيد و عمل كرد. بايد روش را عوض كرد  . ها ديگر برد ندارد     اين. برند  مي

ايـن  (ثانياً بايد عمل كرد     . ام جا جمع كرده     بلكه من تا دوازه روايت را اين       اين دو سه روايت را بايد عالج كرد، اوالً دو سه تا روايت نيست،             
  .ها عمل كنيد آن بايد فكري كرد، فكرش اين است كه به ) گوييد كه مي

در . من قـبالً بـه ايـشان تـذكر دادم    . ي رهبري، مرجعيت را چرا ديگر؟ شما كه در شأن و حد مرجعيت نيستيد  نظر از مسأله   حاال صرف 
بـه  . اين صورت متن پيام است. اهللا مؤمن راجع به چند چيز براي ايشان پيام دادم        ي آيت   من به وسيله  . اهللا اراكي بود     فوت مرحوم آيت   شرف

مرجعيـت شـيعه همـواره قـدرت معنـوي مـستقلي بـوده،        «: به ايشان پيـام دادم   . خوانم  بند هفتم آن را من مي     . دست ايشان هم رسيده است    
ي اسالم و تشيع مضر است       خوار حكومت نشوند كه براي آينده       جيره  هاي علميه   ل به دست شما شكسته نشود و حوزه       جاست اين استقال    به

هـا بـا     نگذاريد قداست و معنويـت حـوزه      . كنيد  را پيدا نمي  ) ره(و هرچند ايادي شما تالش كنند، جنابعالي اثباتاً موقعيت علمي مرحوم امام             
تيپ فالن چه حقي دارد بيايد در قم يك عده بچه راه بياندازد و حوزه را به هم بزند؟ به مصلحت                . وط شود ها مخل   كارهاي ديپلماسي ارگان  

ي كشور را به دوش دارنـد،   ي اداره   چون ايشان كارشان زياد است و وظيفه      : ها و جنابعالي است كه دفتر شما رسماً اعالم كند          اسالم و حوزه  
شود و رسماً مراجعات علمي و ديني و حتّي وجـوه             از حال به بعد، جواب مسائل شرعي داده نمي        از جواب دادن مسائل شرعي معذورند و        

 اسـت؛ وقتـي كـه تـازه آقـاي اراكـي را بـرده بودنـد         12/8/73اين پيام تـاريخش  » .ها ارجاع دهيد السابق به حوزه ي جزئيه را كمافي    شرعيه
نـشيند و مـسائل را مطـابق نظـر آقـاي              رود در دفتر ايشان در قم مـي         آقايان كه مي  اهللا مؤمن به من گفت يكي از اين           بيمارستان و خود آيت   

دهيد؟ گفت ما روي تحرير       به ايشان گفتم كه ايشان رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ايشان جواب مي                . دهد  اي جواب مي    خامنه
ما روي تحرير امـام     . گويند ايشان فتوايش مثل فتواي امام است        گفت مي . خواهند  ي ايشان را مي     گفتم مردم آخر مسأله   . دهيم  امام جواب مي  

  .دهيم جواب مي

اي بچـه را انداختنـد در        اهللا اراكي، عده    خوب، اين معنايش مبتذل كردن مرجعيت شيعه نيست؟ اين كه آمدند در شب بعد از فوت آيت                
كـساني كـه ايـشان را       (، بعد هم سـه چهـار نفـر از تهـران آمدنـد اصـالً                 اندازند  ي مدرسين، مثل همين اآلن كه راه مي         خيابان جلوي جامعه  

در صورتي كه ايـشان در  . اند كه ايشان را هم جزو كنند  تر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفته             هفت هشت نفر بيش   ) گفتند  مي
هـا    ايـن . ي اطالعـاتي كـه راه انداختنـد         با يك عده بچه   . ندبنابراين مرجعيت شيعه را مبتذل كردند، بچگانه كرد       . حد فتوا و مرجعيت نيست    

را حفـظ فرمـا     ) عج(، استقالل اين كشور امام زمان       )ص(خدايا، به حق محمد و آل محمد        . بينيم  هايي است كه ما در اين كشور مي        مصيبت
تعجيـل در فـرج امـام زمـان     ) ص( آل محمد به حق محمد و. ها شفاي عاجل عنايت بفرما     ها برطرف بفرما، مريض    گرفتاري). آمين حضار (
والسالم عليكم و رحمـةاهللا و  . خواهم ي شما معذرت مي  از همه . ثبت و ضبط بفرما   ) ع(نام ما را در طومار طرفدار اميرالمؤمنين        . بفرما) عج(

  .بركاته
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  28/8/1376له پس از حمله به حسينيه و بيت ايشان، مورخه   ـ پيام معظم255ي  پيوست شماره

  بسم اهللا قاصم الجبارين

  انا هللا و انا اليه راجعون 

  وطنان عزيز برادران و خواهران مسلمان و هم

اهللا تعالي    عصر عجل   خصوص حضرت ولي    ي هدي، به   و ائمه ) ص( انبياء   پايان بر پيامبر رحمت، حضرت خاتم       پس از سالم و درود بي     
  :رساند اجمعين و سالم و تحيت به شما برادران و خواهران، به عرض مي معليه اهللا ي پيامبران الهي سالم فرجه الشريف و بر همه

ولي اينك من آن را براي شكستن حريم قرآن و دين و            . شود  ي فوق براي اعالم رحلت يك فرد مسلمان نوشته مي          ي شريفه   معموالً آيه 
  .زه و حتّي حريم فقه و واليت به كار بردمي قم و روحانيت شيعه و مقدسات ديني و علما و بزرگان حو ي علميه ي مقدسه حوزه

، اينجانب مطالبي را كه )ع(الموحدين اميرالمؤمنين  ، روز والدت باسعادت مولي23/8/1376، مطابق با  1418روز جمعه، سيزدهم رجب     
 بيان كردم، بـه خيـال ايـن كـه     )ع(ي معصومين  و ائمه) ص(دانستم، با منطق كتاب و سنت پيامبر اكرم  ي ديني خود مي ها را وظيفه    آن  تذكر  

پس از اين كه بعـضي از       . ايد باشد و ظاهراً شما كم و بيش از سخنان من مطلع شده             مي) ع(ي معصومين    كشور ما كشور اسالم و پايگاه ائمه      
طـابق بـا     رجـب، م   18، همچون سابق هرچه خواستند از تهمـت و اهانـت دريـغ نكردنـد، در روز چهارشـنبه                    متملقهاي مزدور و      روزنامه

اهللا به راه انداختند و به زور و تهديد و اغفال، بعـضي              منطق را به نام حزب      فقيه، جمعي از افراد بي      ي حمايت از واليت    ، به بهانه  28/8/1376
دا و دفتـر    ي شـه    هاي قم، آنان را به طـرف حـسينيه          در خيابان   ها را هم با آنان همراه كردند و ضمن راهپيمايي          گناه دبيرستان   از محصلين بي  

ها را اشغال كردند و هرچه توانستند شكـستند و پـاره كردنـد و هرچـه خواسـتند                     آن  ها،   ها و قفل   اينجانب حركت دادند و با شكستن درب      
 در اين ميان، اصرار داشتند بـه      . كنندگان بسيار محسوس بود    گفتند و اهانت كردند و در اين ميان، همكاري بعضي از افراد اطالعاتي با حمله              

ها و غارتگران قرار  ي هستي مرا در اختيار رجاله ي محافظت از من، مرا از اتاق و كتابخانه و منزل شخصي خارج نمايند و ببرند و همه                بهانه
  .خواستند ببرند دهند و معلوم نبود مرا به كجا مي

ديلم از جا بكنند تا به من دسترسي پيـدا كننـد و          ي اندروني را با       خواستند براي اين منظور درب خانه       ها، حتّي مي   دست به سيم همين بي 
ها را قطع كردند و بلندگوهاي حـسينيه را در اختيـار گرفتنـد و ماننـد      جمعي از فضال و طالب و برادران را بازداشت، و تلفن         . به زور ببرند  

فقيـه خودشـان، هرچـه خواسـتند گفتنـد و             يفقيه و ول    آميز و به نام حمايت از واليت       لشكر مهاجم پيروزشده با شعارهاي انحرافي و توهين       
فقيـه يعنـي غـارت امـوال و           معلوم شد در منطق آقايان، واليت     . ي همسايگان محترم را فراهم نمودند       پخش كردند و موجبات ناراحتي همه     

فقيـه يعنـي اهانـت بـه      واليـت . فقيه يعني تصرف غاصبانه در خانه و ملك ديگـران  واليت. ها و حتّي قرآن كريم شكستن و پاره كردن كتاب   
فقيه آقايان را براي چنـدمين بـار          ي واليت  خوب شد نمرديم و ثمره    . ي مقدسات   احترامي به همه     و علما و فقه و علم و بي         هاي علميه   حوزه

  .لمس كرديم

حتّي آرشيو چهـارده     نيز همين عمل را انجام دادند و هستي مرا و            1371در بهمن   . ها براي غارت هستي من سابقه دارد       فرستادن رجاله 
ولي زنان و همـسايگان     . البالغه بودم   ي نهج  ي آقايان، من مشغول مطالعه     ي مرا بردند و پس ندادند و باألخره در زمان عمليات وحشيانه            ساله

ي   اخبار واصله  و بر حسب اخبار   . فقيه چماقي و آميخته با غارت و فحاشي براي آقايان مبارك باشد             اين واليت . كردند  همه گريه و زاري مي    
ايشان در شب چهارشنبه به قـم آمدنـد و فرمـان     . ي قضائيه كه بايد مظهر قانون و عدالت باشد، بوده است            بيار معركه رئيس قوه    موثقه، آتش 

 با مثل مـن     وقتي كه . فرما باشد  آتش را صادر كردند و به تهران بازگشتند و با اين حال، مردم ما انتظار دارند قانون و عدالت در كشور حكم                     
گنـاه   شود، پس واي به حـال مـردم بـي    طور عمل مي ام اين ي مبارزاتي دارد و هم استاد بسياري از علما و مسؤولين كشور بوده        كه هم سابقه  

  .پناه بي
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هايي  ي تعديات و ظلم من تا حال براي رعايت نظام اسالمي كه با خون شهداي عزيز ما آبياري شده است، ساكت بودم و با تحمل همه     
ي  ناكرده از ناحيه خواستم خداي شد، مي مندان به من و زنداني كردن بسياري از آنان انجام مي كه نسبت به من و بيت من و شاگردان و عالقه

ي علميـه و از       ي قم و شكستن حريم حوزه       ي علميه   هاي ناروا در حوزه    ولي چه كنم كه دخالت    . اي وارد نشود   من به اسالم و انقالب ضربه     
منطق و خشن در مقاطع مختلف، موجب اعالم نظـر            هاي بي   ي راه انداختن بچه     ين بردن استقالل آن و قداست مرجعيت و مراجع به وسيله          ب

كنم كه عالوه بر خطراتي كه اقتصاد و امنيت كشور با             ها اعالم خطر مي     ي علماي اعالم و بزرگان حوزه       اآلن هم به همه   . صريح اينجانب شد  
تفـاوت باشـد، بايـد در روز          هاي ديني و علمي با وضع فعلي در معرض سقوط قرار گرفته و هر كس سـاكت و بـي                      حوزه آن مواجه است،  

، همواره آسـايش و آرامـش خـود و خـانواده و             42اينجانب از ابتداي شروع انقالب اسالمي در سال         . گوي سكوت خود باشد    قيامت پاسخ 
ام و فرزند عزيزم شهيد محمد منتظري در همين راه توسط منافقين كوردل بـه                ان قرار داده  خبر حتّي جان خود را در معرض تهاجم ازخدابي       

  .فشاني در راه اسالم و انقالب و كشور دريغ ندارم اكنون نيز از هر گونه جان هم. شهادت رسيد

ه، ولي در شرايط فعلي و دعوت از هاي شما حق بود كردند با اين كه گفته جاي تعجب است كه بعضي از آقايان محترم به من اظهار مي         
چـه در شـرايط فعلـي       آن. زد  كرديد؛ غافل از اين كه صحبت من به جايي ضـرر نمـي              سران كشورهاي اسالمي، خوب بود شما صحبت نمي       

هـراً  سازي براي تبليغـات راديوهـاي بيگانـه بـود كـه ق             ي وحشيانه و غارت با سروصدا و زمينه        صالح نبود و صددرصد به ضرر بود، حمله       
انـد،   فهماند كشور ما از نظر امنيت نامساعد است و من به سهم خود ضمن تشكر از كساني كه دعوت جمهوري اسالمي ايران را پذيرفته                         مي

ي احتمالي مهاجمين داريـد؟ اگـر        كنم كه آيا جنابعالي توان حفظ امنيت آنان را در برابر حمله             از رياست محترم جمهوري اسالمي سؤال مي      
هـا و   ايد؟ و اگر توان آن را داريد، پس چرا بـراي حفـظ امنيـت مراكـز فرهنگـي و دانـشگاه        پس با چه جرأتي از آنان دعوت نموده     نداريد،
گردد كه آقايـان      كنيد؟ در خاتمه، متذكر مي      ها جلوگيري نمي   نظمي  دهيد و از اين بي      هاي علميه و جاهاي ديگر كاري جدي انجام نمي          حوزه

باشـم و در ايـن        فقيـه مـي     گذاران واليت   در صورتي كه من از بنيان     . زنند  ها مي  ي خرابكاري   دست به همه  » فقيه   واليت مرگ بر ضد  «با شعار   
مـن اگـر كـسي را واجـد         . كننـد   فقيه را با شخص مخلوط مـي        آقايان عنوان كلي واليت   . موضوع، چهار جلد كتاب مفصل از من چاپ شده        

منطق افتاده و باألخره قلم بـه   سواد و بي  هاي بي   چه كنيم كه كار دست بچه     . فقيه نيست    كلي واليت  شرايط ندانم، اين امر به معناي ضديت با       
و غيبه ولينا و كثره عدونا و قله عددنا و شـده الفـتن بنـا و تظـاهر الزمـان                     ) ص(اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا       . جا رسيد و سر بشكست      اين
  ...علينا

  تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل  گويم  يچه شرط بالغ است با تو م من آن

  .والسالم علي جميع اخواننا المسلمين و رحمةاهللا و بركاته 

28/8/1376  

  قم، حسينعلي منتظري 
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