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تیتر یک / ستونھا /  خانھ

روایت مھمی از آیت اهللا
منتظری و ماجرای سیدمھدی

ھاشمی
5  خواندن این مطلب در 37 دقیقھ 2 روز پیش •

«عماد الدین باقی»، در ٨ دی ماه ١٣٩۶ از ساعت ٢٢ بھ مدت سھ ساعت گفتگویی

تلگرامی و صوتی با اعضای مجمع عمومی انجمن «دانشجویان ایران اسالمی»

دانشگاه ارومیھ با موضوع «زندگی سیاسی آیت اهللا منتظری» داشتھ است

کھ بھ صورت اختصاصی در انصاف نیوز منتشر می شود:

پرسش: لطفا اگر مقدمھ ای درخصوص موضوع دارید بفرمایید.

 آیت اهللا حسینعلی منتظری
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باقی: بھ نام آنکھ ھستی نام از او یافت- فلک جنبش آرام از او یافت. درود گرم خودرا

بھ پیشگاه تمام سروران محترم در این گروه تقدیم می کنم.

موضوع مورد بحث از جنبھ  ھای مختلفی بھ گمان من موضوع بسیار مھمی است بھ

خصوص برای نسل جوان و نیروھای جدید دانشجویی. از اواخر سال ١٣۶٧ و وقایع

سال ۶٧ کھ منجر بھ برکناری آیت اهللا منتظری در فروردین ۶٨ شد تا امروز نزدیک

بھ سی سال می گذرد و در این بازه ی زمانی دو نسل آمده است. این سی سال، سی سال

پر از تھمت، دروغ و تاخت ھای یک سویھ علیھ آیت اهللا منتظری بوده؛ بھ خصوص در

ده سال اول و در این مدت دستگیری ھای زیادی از اعضای خانواده ی ایشان، از

فرزندان، شاگردان، بستگان و دامادشان انجام شد و خود ایشان ھم بیش از ۵ سال در

حصر قرار گرفتند. نسل جدید آن دوران را بھ خاطر ندارد. دورانی کھ موج سھمگین و

سنگین تبلیغات علیھ ایشان راه افتاده بود آن ھم در زمانی کھ نھ این ھمھ شبکھ ھای

تلویزیونی وجود داشتند نھ این تلگرام و شبکھ ھای مجازی بودند و انواع تھمت ھا را

نسبت بھ ایشان روا داشتند.

با این حال شخصیت آیت اهللا منتظری آنقدر پاک و پاکیزه بود کھ ققنوس وار در میان این

ھمھ حمالت و خاکستری کھ ایجاد می کردند سر بلند کرد. امروزه ساخت مستند و

فیلم ھای تبلیغاتی علیھ ایشان بھ این معناست کھ علی رغم تمام آن اقدامات و تالش ھا

ایشان ھمچنان زنده است. حجم دروغ ھا و تھمت ھا فراوان بوده و ھمواره تکرار می شود

حتی آنچھ در این مستند اخیر ھم می بینید تکرار آنچھ در این سی سال گفتھ اند است. اگر

راست می گویند فقط یک بار ھر آن کھ خود خواستند در تلویزیون برای مناظره دعوت

کنند، در این طرف ھم دوستان و شاگردان آیت اهللا منتظری ھستند، خود بنده ھم اعالم

آمادگی می کنم اما مطمئنا وحشت دارند چنین مناظره ای برای مردم ترتیب بدھند.

منتظری در تاریخ ما تنھا کسی است کھ قربانی دفاع از حقوق افرادی شد کھ آنھا را

قبول نداشت

آخرین نکتھ کھ بھ عنوان مقدمھ ی عرایضم می خواستم عرض کنم، نکتھ ای است کھ در

این سی سال بارھا و بارھا گفتھ ام، اینکھ عالقھ و ارادت ما بھ آیت اهللا از نوع شیفتگی

نیست. اساسا دیگر دوره ی شیفتگی تمام شده و تجربیات تلخ ما نشان می دھد کھ شیفتگی

جز دام بال نیست. اجازه ی تفکر، عقالنیت و انصاف را از انسان سلب می کند. اساسا

یکی از دالیل عالقھ ی بنده بھ آیت اهللا منتظری این است کھ ایشان ضد شیفتگی و مرید و

مرادی و این قبیل بازی ھا بودند و راز اصلی دلبستگی بنده بھ ایشان این بوده کھ آیت اهللا

منتظری در تاریخ ما تنھا و اولین کسی است کھ قربانی دفاع از منافع و حقوق افرادی

شد کھ آنھا را قبول نداشت.




1/15/2018 روایت مھمی از آیت اهللا منتظری و ماجرای سیدمھدی ھاشمی - انصاف نیوز

http://www.ensafnews.com/96874/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d... 3/27

من ھم اکنون در خدمت شما ھستم و آماده ام ھر پرسشی درباره ی ایشان دارید را پاسخ

دھم چون ھم این توفیق را داشتم کھ محضرشان را درک کنم و در محضر ایشان تلمذ

کنم و نیز اینکھ سال ھاست بخشی از مطالعات و تحقیقاتم مربوط بھ آرای فقھی و اندیشھ

و زندگی شخصی ایشان بوده.

عمادالدین باقی

پرسش: آیا اگر آقای منتظری بھ نوعی مانع سفر «بختیار» بھ نوفل لوشاتو و اقدام

ایشان جھت مالقات با امام خمینی نمی شدند، امکان نداشت امام خمینی بھ طریقی

بختیار را بھ حضور بپذیرند و سرانجام بھ گونھ ای دیگر رقم بخورد؟

در مورد ماجرای سفر بختیار بھ پاریس در صفحاتی از کتاب «بررسی انقالب ایران»

کھ بار اول در سال ١٣٧٠ چاپ شد یک گزارش تحلیلی مفصل نوشتھ ام. اما درباره ی

پرسش شما چند نکتھ را بھ اجمال عرض می کنم. نکتھ ی اول اینکھ در این بحث باید

جبر جغرافیا و زمان را در نظر گرفت. سال ۵٧، شور انقالبی وجود داشت. حس

پیروزی و اکثریت بودن معموال یک نوع حس حقانیت بھ ھمراه می آورد. مردم از

وضعیت دلزده بودند و احساس می کردند تحول تازه ای در حال رخ دادن است. تحولی

کھ یک باغ سبز را در آن می دیدند. مردم از آینده خبر نداشتند و نمی دانستند بھ چھ سمت

و سویی می روند. درآن زمان تفکر چپ، رادیکال، ضد امپریالیستی و ضد حکومتی

بسیار نفوذ و قدرت داشت. در واقع جو جھانی ھم اساسا دست این جو چپ و جریانات

انقالبی بود. این فضا را باید در نظر گرفت.

ھمچنین این مسالھ کھ خود بختیار در آن زمان چطور فکر می کرد باید مد نظر باشد.

بختیار زمانی کھ مسالھ سفر و بھم خوردن سفر اتفاق افتاد در تلویزیون ایران و در

مطبوعات مصاحبھ کرد؛ مثال بخشی از جمالتش این است کھ: «چند روز قبل خدمت

آقای خمینی کھ ایشان را یکی از عوامل بھ حرکت در آوردن انقالب با شکوه ملتمان
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می دانم، نامھ ای نوشتم و خدمت ایشان جز و کل وضع موجود کشور را بیان کردم».

این مواضع ایشان و مطالب زیاد دیگری کھ ایشان در آنھا اعالم تمکین و ستایش و

ارادت نسبت بھ شخصیت آقای خمینی کرده نشان دھنده ی فضای انقالبی آن زمان است

کھ نمی توان در این بحث و تحلیل ھا نادیده شان گرفت.

نکتھ ی دوم این است کھ بھ نظر من اصال مسالھ ی بختیار فرعی از یک مسالھ ی اصلی

است و بھ عبارتی اصل انقالب باید مورد بحث قرار بگیرد. اگر ما در مورد انقالب بھ

نتیجھ ی مشخص و توافق برسیم آن وقت می شود در مورد مسالھ ی بختیار ھم بحث کرد.

بھ عبارتی اگر دیدگاه ما نسبت بھ مسالھ ی انقالب حل شود مسالھ ی بختیار ھم در دل آن

حل می شود.

نکتھ ی سوم اینکھ خود بختیار در دو کتاب خاطراتش کھ بعد از انقالب در خارج از

کشور منتشر شد، گفتھ است ھدف او از سفر بھ پاریس، فقط فریب دادن آقای خمینی و

روحانیون بوده. اینطور نبوده کھ بختیار، بھ قول شاه کھ گفتھ بود پیام انقالب شما را

شنیدم، او ھم پیام انقالب را شنیده باشد، او ھم سناریوی خودش را داشت.

مسالھ ی چھارم اینکھ فقط آیت اهللا منتظری نبود کھ در این مسالھ نظر مخالف داشت؛

ھمان طور کھ در کتاب بررسی انقالب ایران اشاره کردم در جلسھ ای کھ تشکیل می شود

آقایان منتظری، «بھشتی»، «مطھری»، «ربانی شیرازی»، «خامنھ ای»،

«ھاشمی»، «خلخالی»، «علی تھرانی»، «طاھری»، «اصفھانی» و چند نفر دیگر

ھم بوده اند. غیر از آقای منتظری افراد دیگری ھم مخالف بودند. بھ جز آقای بھشتی کھ

اصرار داشتند این مالقات باید انجام شود و بھ مخالفین می گفتند این اجتھاد در مقابل

نص است.

نکتھ ی پنچم اینکھ آیت اهللا منتظری مخالف سفر بختیار بھ پاریس نبودند بلکھ می گفتند

بختیار از نخست وزیری استعفا دھد و سپس بھ پاریس سفر کند. کمااینکھ ایشان پس از

جلسھ، خودشان با بختیار تماس می گیرند و می گویند تا در تھران استعفا ندھی امام

نمی پذیرند و سفر بی فایده است. تحلیل این بود کھ اگر او استعفا بدھد و در پاریس از

امام حکم نخست وزیری اخذ کند مشروعیتش از شاه نیست بلکھ از انقالب است.

ششم اینکھ اساسا معلوم نیست کھ آقای خمینی حتما بھ واسطھ ی نظر آقای منتظری از

دیدار با بختیار منصرف شدند زیرا پس از لغو سفر بختیار از سوی آقای خمینی

بیانیھ ای صادر شد کھ در آن آمده بود ایشان حاضر بھ مالقات نیستند و تعبیری کھ بھ

کار بردند، پیش از انتشار بیانیھ، این بود کھ ھرگز حاضر بھ مالقات با بختیار نیستم و

ھرچھ در این باره گفتھ شده بھ من ربطی ندارد و دورغ است. در واقع آقای خمینی ھم

معتقد بود کھ بختیار باید در تھران استعفا دھد و بھ پاریس برود. در حالی کھ بھ قول

دکتر «یزدی» استعفا ضرروتی نداشت. او می گوید اگر بختیار استعفا می داد ممکن بود
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ارتش در غیاب وی علیھ او کودتا کند زیرا دیگر نخست وزیر نبود کھ مقام قانونی

داشتھ باشد. لذا این یک اختالف تحلیلی بود و ھنوز ھم نمی توان با قاطعیت گفت کدام

تحلیل درست بوده اما اگر حرف ھای بعدی بختیار را در طول سال ھای بعد از ترک

ایران مالک قرار بدھیم آن تصمیم موجھ می شود.

سیر تطور نظریات آیت اهللا منتظری در باب والیت فقیھ

پرسش: آقای منتظری خود از اولین نظریھ پردازان «والیت فقیھ» بوده است. زمانی 

اما  بھ جایگاه والیت فقیھ در قانون ایراد می گرفت. در ابتدا بفرمایید چھ شد کھ از آن

نظر برگشت و تا چھ حد تجدیدنظر در ایده ھای اولیھ ی خود داد؟ در ثانی، نقش ایشان

در  مجلس خبرگان قانون اساسی در تثبیت و تشریح جایگاه ولی فقیھ چگونھ و تا چھ

حد بوده است؟

یکی از ویژگی ھای آیت اهللا منتظری کھ اگر شناختھ نشود بسیاری از مواضع ایشان را

ھم نمی شود شناخت این بود کھ در ھر مسالھ ای اگر با منطق و حرف جدید و استدالل

تازه روبرو می شدند بھ راحتی تسلیم حرف جدید می شدند. بھ ھر حال یک محقق باید

نوکر دلیل باشد نھ متعصب روی نظریات خود. دیدگاه ایشان درباره ی والیت فقیھ یک

سیر تطور داشت. قبل از انقالب ایشان بھ تبع آیت اهللا «بروجردی» قائل بھ نظریھ ی

نصبی بودن والیت بود اما بعد از انقالب، تحت تاثیر جریان انقالب و مطالعاتی کھ

داشتند، معتقد بھ نظریھ ی انتخاب شدند و اینکھ مردم در انتخاب رھبر موثرند.

اما اینکھ بارھا و بارھا ما شنیده ایم کھ ایشان در خبرگان برای اینکھ مسالھ ی والیت فقیھ

اساسا وارد قانون اساسی و تصویب بشود، نقش اصلی را داشتھ، بھ گونھ ای کھ انگار

کل مسوولیت ابداع و طرح و درج و تصویبش در قانون با ھمین یک نفر بوده، خالف

واقعیات تاریخی است. آقای «علی اصغر کیمیایی» کھ از شاگردان برجستھ ی ایشان

بودند، سال ھا پیش زمانی کھ مرحوم «سحابی» در مجلھ ی «ایران فردا» گفتند کھ آقای

منتظری والیت فقیھ را وارد قانون اساسی کردند، آقای کیمیایی پاسخ مفصلی بر اساس

مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، روزنامھ ھا و اسناد ارائھ دادند و نشان دادند کھ این

واقعیت ندارد.

البتھ آقای کیمیایی مطلب دیگری تحت عنوان «پیش شرط ھا و نقدھای انقالب» نوشتند

و بھ این مسالھ پرداختند کھ سال ٩١ در روزنامھ ی «بھار» چاپ شد. جالب است بدانید

کھ علما و مراجع تقلید وقتی کھ پیش نویس قانون منتشر شد و دیدند کھ والیت فقیھ در آن

نیست خواستار طرح والیت فقیھ در قانون اساسی شدند کھ از مراجع تقلید مثل آیات اهللا

«گلپایگانی»، «شریعتمداری» و «نجفی مرعشی» گرفتھ تا روحانیونی مثل «مکارم

شیرازی» و سید «عبداهللا شیرازی» و «عبدالحسین دستغیب» و حتی در عده ای از 
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روشنفکران مذھبی و حتی آقای «بنی صدر» ھم والیت فقیھ را مطرح کردند کھ آقای

کیمیایی مستندات این ھا را در مطالبی کھ عرض کردم منتشر کردند.

بنابراین مشاھده می کنیم کھ چند ماه قبل از افتتاح مجلس خبرگان ھم این بحث ھا در

مطبوعات و در بین علما، مراجع، سیاسیون و حتی روشنفکران مذھبی مطرح بوده و

بسیاری از ایشان والیت فقیھ را مطرح کرده بودند. صورت مشروح مذاکرات قانون

اساسی ھم نشان می دھد در جلسات اولیھ ی مجلس خبرگان عده ای از اعضای مجلس

بحث والیت فقیھ را مطرح کرده اند، این طور نیست کھ برای اولین بار در مجلس

خبرگان آن ھم توسط آیت اهللا منتظری مطرح شده باشد. ایشان بخاطر شخصیت، نفوذ و

اعتباری کھ داشت وزن نظرش از دیگران سنگین تر بوده.

اما اینکھ می فرمایید چھ شد کھ از آن نظر برگشتند و تا چھ حد تجدیدنظر داشتند؛ در

کتاب «انتقاد از خود»، ایشان اشاره می  کنند کھ ما اساسا نباید در تدوین قانون اساسی

عجلھ می کردیم و باید اول برخی مسایل را تجربھ می کردیم و بعد قانون را تدوین

می کردیم و معتقدند کھ اساسا در تدوین قانون اساسی شتابزدگی شد. اینکھ چھ شد از آن

نظر برگشت بھ نظر من مقداری ھمین تجربیات بعد از انقالب بود و اینکھ می فرمایید تا

چھ حد؟ این تجدید نظر، مراحل مختلف داشت کھ اشاره خواھم کرد

من در فصلی از کتابی کھ در سال ٩۴ تحت عنوان «فلسفھ سیاسی اجتماعی آیت اهللا

منتظری» منتشر کردم بھ سیر تحول و تطورات نظریات ایشان در باب والیت فقیھ

پرداختھ ام.

اولین بحث تفصیلی ایشان در نقد والیت فقیھ، جزوه ای بود با عنوان «والیت فقیھ و

قانون اساسی» کھ در سال ٧٧ منتشر کردند و در این جزوه بود کھ قیودی اضافھ

کردند. یکی تبدیل دخالت فقیھ بھ نظارت فقیھ. دوم مقید شدن دوران رھبری بھ یک

زمان مشخص، سوم محدود شدن نظارت والیت فقیھ بھ حیطھ ھای فقھی و شرعی و

چھارم امکان انتخاب مستقیم ولی فقیھ توسط مردم.

دومین بحث اینکھ والیت فقیھ و ریاست جمھوری ادغام شوند و ساختار حکومتی

منحصر بھ قوای سھ گانھ شود. در الگوی دیگر اینکھ اعضای شورای نگھبان با رای

مستقیم مردم انتخاب شوند، قید مرجعیت برای ولی فقیھ ضرورت نداشتھ باشد و اسالم

شناس بودن کفایت کند. نکتھ ی جالب اینکھ ایشان در اوایل انقالب نیز کھ بحث والیت

فقیھ مطرح بود، در سال ۵٨ یا ۵٩ در نماز جمعھ ی تھران، گفتند کھ اصال ولی فقیھ

لزومی ندارد کھ حتما آخوند باشد و می تواند اسالم شناس و غیر معمم باشد. ایشان با

استناد بھ نظری از آیت اهللا «محمد حسین اصفھانی» می گفتند کھ ولی فقیھ فقط باید در

حیطھ ی امور شرعی نظارت کند، آن ھم از طریق فقھای شورای نگھبان کھ نمایندگان

ولی فقیھ اند و می گفتند عقل و شرع اجازه نمی دھد کھ فقیھ در مسایل پیچیده ی اجتماعی،
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سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط بین الملل در جھان امروز اظھارنظر و تصمیم گیری

کند چون تخصص او فقط در فقھ است؛ یک نفر نمی تواند در تمام ابواب فقھ و تمام

حوزه ھای علوم سیاسی و انسانی تخصص داشتھ باشد و معتقد بودند وظیفھ ی فقیھ

مربوط بھ کار تخصصی خودش است.

نکتھ ی دیگر ھم اینکھ ایشان در این سال ھای آخر می گفتند اساسا شکل حکومت اسالمی

منصوص نیست. یعنی ما در مورد اصل حکومت و ضرورت حکومت و اینکھ جامعھ

را نمی شود بدون حکومت رھا کرد، نص و دلیل داریم ولی در مورد شکل حکومت

ھیچ نصی وجود ندارد و شکل تابع عرف و مقتضیات زمان است.

اختالفات آقای خمینی و منتظری در موضوع والیت فقیھ جنبھ ی علمی دارد

آقای خمینی در نامھ ی معروف، آقای منتظری را از مرجعیت ھم عزل کردند

آیت اهللا منتظری با والبت مطلقھ ی فقیھ مخالف بودند

امام خمینی و آیت اهللا منتظری

پرسش: امام خمینی و آیت اهللا منتظری بر سر قضیھ ی والیت فقیھ تا چھ اندازه باھم

اختالف نظر داشتند؟

در دوران قبل از انقالب اختالف نظری وجود نداشت و در بحث والیت فقیھ ھم نظر

بودند. اما در باب بعد از انقالب؛ واقعیت این است کھ آقای خمینی در درس ھایی کھ در

نجف داشت بھ شکل خیلی مجمل و کلی نظریھ ی والیت فقیھ را بیان کرده بود و در کل

کتاب «والیت فقیھ» ایشان مھم ترین چیزی کھ مطرح شده بود ضرورت والیت فقیھ

بود. بعد از انقالب، ایشان بحث را ادامھ نداده بود تا آن را تشریح و جزییاتش را بیان

کنند. در واقع کسی کھ ایده ی والیت فقیھ را بسط داد، تشریح و تبیین کرد و جزییاتش را
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توضیح داد و اندام ھای اجرایی و ساختارھای حکومتی اش را تشریح و تفسیر کرد، آیت

اهللا منتظری بود کھ در چھار جلد کتاب «دراسات فی والیة الفقیھ و فقھ الدولة

االسالمیة» بھ عربی و بعد با حواشی آن در ھشت جلد بھ فارسی منتشر شد. بنابراین

آقای خمینی بحث تفصیلی مانند آقای منتظری نداشتند کھ این دو نظر با ھم مقایسھ شود

اما دو نکتھ ی مھم را می شود اشاره کرد؛ یکی اینکھ بھ طور کلی ھمان طور کھ در کتاب

مفصل و مھم «واقعیت ھا و قضاوت ھا» کھ موضوع اصلی اش ھمین مسایل مربوط بھ

آیت اهللا منتظری و اختالفاتش با امام خمینی و موضوع برکناری و حوادث مربوط بھ

«مھدی ھاشمی» است، اشاره شده کھ رھیافت و رویکرد آقای خمینی بیشتر عارفانھ

بود و منتظری بیشتر رھیافتش فقھی و حقوقی بود.

در عین حال باز ھم بھ نظر من اختالفات آقایان خمینی و منتظری در موضوع والیت

فقیھ بیش از آنکھ جنبھ ی نظری داشتھ باشد جنبھ ی عملی دارد. مثال آقای خمینی در

کتاب والیت فقیھ گفتھ است کھ ھیچ فقیھی حق عزل فقیھ دیگری را ندارد ولی خود در

نامھ ی معروف شش فروردین، آقای منتظری را عزل می کنند، نھ تنھا در مقام سیاسی

بلکھ از مرجعیت ھم عزل می کند؛ در حالی کھ خود ایشان از لحاظ مبانی فقھی اش معتقد

بود کھ اساسا شان و صالحیت ھیچ فقیھی نیست کھ بخواھد فقیھ دیگری را عزل کند یا

مثال ایشان کسی است کھ ھمواره بھ افرادی کھ مخالف والیت فقیھ و مخالف حکومت

بودند و بھ افرادی کھ قائل بودند دین و سیاست نباید در ھم آمیختھ شوند، می تاخت ولی

در ھمان نامھ خطاب بھ آقای منتظری، وی را از دخالت در سیاست ھم منع می کند. پس

اینجا می بینیم کھ با وجود اینکھ دیدگاه فقھی آقای خمینی چیز دیگری است در عمل بھ

خاطر اختالفاتی کھ پیش آمده نظرات دیگری یا اقدامات دیگری صورت گرفتھ.

منتظری از اولین کسانی بود کھ بھ رھبری تبریک گفت

پرسش: می دانیم کھ آیت اهللا منتظری نقش مھمی در گنجاندن والیت فقیھ در قانون

اساسی داشت، با توجھ بھ بیانات ایشان بعد از حملھ بھ بیتشان آیا می توان گفت کھ

آیت اهللا منتظری از این عمل خود حتی بعد از نوشتن چھار جلد کتاب مفصل، پشیمان

شده است؟ و یا ایشان فقط بھ آیت اهللا خامنھ ای انتقاد یا مخالفت داشتند؟ اگر بلھ این

مخالفت تا چھ میزان بود؟



اظهارات آیت هللا منتظری پس از
حمله به بیت او: «اینها به خیال

خودشان می خواستند با فحاشی و
هتاکی از والیت فقیه حمایت کنند
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خوب شد ما نمردیم و ثمره ی والیت
فقیه آقایان را با چشم و گوش خود از

نزدیک احساس کردیم.»

اول عرض کنم در ھمین سخنانی کھ اشاره کردید، بعد از حملھ بھ بیت ایشان، جملھ ی

دیگری گفتھ بودند کھ بعدا دست آویز قرار گرفت. از جملھ اخیرا در ھمین مستند «قائم

مقام» دیدم آن را نقل کردند. گفتند من خودم کسی بودم کھ نظریھ ی والیت فقیھ را

مطرح کردم و کسی کھ مخالف والیت فقیھ باشد چشمش را از کاسھ در می آورم.

در کتاب «انتقاد از خود»، کھ بھ نظر من شاھکاری است و جوان ھا بایدآن را مطالعھ

کنند و بدانند حقیقتا در تاریخ ما الاقل در سطح مرجعیت، سابقھ نداشتھ از کسی در این

سطح و جایگاه کتابی با عنوان انتقاد از خود منتشر شود و در بخشی از آن اشکاالتی کھ

بھ خودش وارد است را مطرح کند. من تاکید می کنم در سطح علما و مراجع و با

قاطعیت عرض می کنم کھ در بین روشنفکران و سیاسیون و دیگران ھم من تا االن

سراغ ندارم کسی چنین چیزی نوشتھ باشد. در صفحھ ی ٨٨ کتاب انتقاد از خود بھ این

نکتھ اشاره کرده و گفتھ اند: «پس از حمالتی کھ در سال ١٣۶٨ بھ بیت من شد و

مھاجمان در شعارھا از من بھ عنوان ضد والیت فقیھ یاد کردند، در سخنرانی کھ در

جلسات درس بعد از حملھ داشتم ضمن یادآوری اینکھ اصوال من پایھ گذار والیت فقیھ

بودم و حدود چھار جلد کتاب کھ حاصل چند سال درسھای خارج فقھ است کھ در رابطھ

با اثبات و تحکیم مبانی فقھی دولت اسالمی نوشتم و ذکر این نکتھ کھ آیت اهللا بروجردی

اصل حکومت اسالمی را از ضروریات اسالم می دانند، چنین تعبیر کردم کھ ھرکس

مخالف والیت فقیھ باشد چشم او را در می آورم و منظور من والیت فقیھ جاری کھ از آن

می نالند نیست بلکھ والیتی بود کھ مظھر آن پیامبر و امام علی بودند و بسیاری از

دوستان، من را مورد نقد قرار داده اند کھ چرا این تعبیر را بھ کار برده ام».

ایشان می گویند: «من اکنون کھ روزگار والیت فقیھ بھ وضعیت … کنونی رسیده

نقد دوستان را می پذیرم و خودم را مورد سرزنش قرار می دھم و می گویم چنین نقدی در

ھیچ شرایطی صحیح نیست و آن تعبیر من در حقیقت یک موضع انفعالی و در واکنش

بھ تعبیر ضد والیت فقیھ نسبت بھ من بود». اما اینکھ بگوییم بعد از اتفاقاتی کھ برای

ایشان افتاد، از نوشتن آن چھار جلد کتاب پشیمان شدند این بھ نظرم بیانی کلی و بسیار

نادقیق است. بھ دلیل اینکھ بخش ھای عمده ی آن چھار جلد کتاب، مطالبی نیست کھ حتا

این زمان ھم قابل رد باشد و درباره ی ضرورت عدالت برای حاکم است. حاال حاکم ولی

فقیھ باشد یا ھر حاکم دیگری. پایھ ی اصلی این کتاب بر بیعت و شورا است یعنی با

توضیحاتی کھ ایشان داده انتخاب حاکم مبتنی بر رای و مشورت است. بھ ھرحال اینکھ

قائل بھ نظریھ ی انتخاب اند. اما برخی می گویند ولی فقیھ را خبرگان کشف می کند. مثال

آقای «مصباح» در نماز جمعھ مدتی سخنرانی می کرد در اثبات اینکھ ولی فقیھ اکتشافی
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است و کسانی کھ قائل بھ این بودند، معتقدند ولی فقیھ از طرف خدا منصوب می شود و

مردم ولی فقیھ را نصب نکرده اند کھ عزل کنند. بنابراین مردم اساسا حذف می شدند؛ اما

آیت اهللا منتظری معتقد بود کھ حکومت یک معاھده و قراردادی بین مردم و حاکم یا

مردم و ولی فقیھ است و این چیزی نیست کھ از آن پشیمان شده باشند. مخالفت ایشان بھ

طور صریح و کامل و مکرر با والیت مطلقھ ی فقیھ بود و گرچھ در مورد اصل نظریھ

والیت فقیھ ھم تجدید نظرھایی داشتند. نھایتا اینکھ گفتند شکل حکومت ھم عرفی است و

مردم اگر نخواستند ھر شکل دیگری را خواستند می توانند انتخاب بکنند و ھیچ نصی و

ضرورت و دلیلی بر شکل والیت فقیھ نیست. تا آخر می گفتند اگر مردم والیت فقیھ

انتخابی را بخواھند این شکل از حکومت در صورت مطلوبیت و خواست مردم

بالاشکال است اما والیت مطلقھ ی فقیھ را خالف شرع و خالف عقل می دانستند و حتی

بارھا اعالم کردند در بازنگری قانون اساسی رای ندادم و یکی از دالیل رای ندادن

ھمین تعبیر والیت مطلقھ ی فقیھ بوده است. 

در مورد آقای خامنھ ای ھم وقتی کھ بھ رھبری انتخاب شدند، آیت اهللا منتظری از اولین

کسانی بودند کھ بھ ایشان تبریک گفتند یعنی رھبری ایشان را بھ عنوان رھبری سیاسی،

از باب مصلحت و ضرورت یا ھر عنوان دیگری بگیرید، پذیرفتند چون خود نھ ادعایی

داشتند نھ میل قدرت. برای ایشان مھم این بود کھ کشور نظم و نسقی بگیرد. با توجھ بھ

اینکھ در قانون اساسی جدید شرط مرجعیت از رھبری جدا شده بود و آقای خامنھ ای ھم

در جایگاه مرجعیت نبود و کسی تصور نمی کرد ایشان بھ این سمت و سو گام بردارد؛

تنھا بحث رھبری مطرح بود و آیت اهللا ھم تایید کردند. از زمانی کھ موضوع فاز

مرجعیت مطرح شد و از زمانی کھ بحث ورود در امور حوزه و سلب استقالل حوزه

پیش آمد، از زمانی کھ مرجعیت ھم با مسایل سیاسی و قدرت پیوند خورد و از زمانی

کھ مداخلھ ی وسیع در خیلی از مسایل اتفاق افتاد و مسایل بسیار دیگری رخ داد، ایشان

انتقاد کردند و مخالفت ھا جنبھ ی نظری داشت یعنی با والیت مطلقھ ی فقیھ مخالف بودند؛

در مصداق ھم با بسیاری از این اقدامات کھ بھ اسم والیت فقیھ انجام می گرفت.

علت کدورت و جدایی آیت اهللا خمینی و آیت اهللا منتظری اختالف نظرات نبود

مسالھ ی مھدی ھاشمی تنھا سر دمل اختالفات را باز کرد

با قاطعیت اعالم می کنم در تمام این مواضع اختالف حق با  منتظری بود

پرسش: آیت اهللا خمینی از چھ تاریخی با قائم مقامی آقای منتظری مخالفت کرد و آیا

علت اصلی اختالفشان بر سر جنگ ھشت سالھ ی تحمیلی بو د یا اعدام ھای دھھ ی

شصت و یا مسازززلھ ی مھدی ھاشمی؟

ببینید در مورد اختالف آقای خمینی و اقای منتظری نمی شود تاریخ مشخصی ذکر کرد

و گفت از این تاریخ معین این اختالف آغاز شده است. در کتاب واقعیت ھا و قضاوت ھا
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بحث مبسوطی در این زمینھ صورت گرفتھ و کتاب در اینترنت ھم قابل دسترسی است.

در این کتاب بھ اختالف نظرھایی کھ بین این دو وجود داشتھ اشاره شده و تاکید شده این

اختالف نظرات باعث کدورت، جدایی و اینکھ این دو بھ مرز نفی یکدیگر برسند،

نیانجامید بلکھ این یک بستر و زمینھ شد تا نیروی سومی وارد شود و از این زمینھ

استفاده کند تا این اختالفات را تشدید کند، بھ آن ابعاد سیاسی دھد و بھ شکل کدورت

خاطر در آورد.

یا مثال آقای منتظری در نحوه ی برخورد با آیت اهللا «شریعتمداری» و آیت اهللا «صادق

روحانی» و دیگران انتقاد داشت و اینھا ھم باز موارد اختالف دیگری بود. یکی از

مجموعھ ی این مواضع مورد اختالف، مسالھ ی مھدی ھاشمی بود. مواضع اختالفی کھ

اشاره شد عمدتا مربوط بھ سالھای پیش بود و از سال ۵٩ و ۶٠ بھ بعد، آن اختالف

نظرھا در زمان ھای مختلف خود را نشان دادند و مسالھ ی سیدمھدی یکی از آخرین آنھا

بود. بھ ھمین دلیل است کھ من ھمواره معتقدم اختالف بر سر سید مھدی علت اتفاقاتی

کھ سال ۶٧ و ۶٨ رخ داد و منجر بھ برکناری ایشان شد نبود بلکھ معلول مسایلی بود کھ

از قبل وجود داشت و در طی چند سال در زمینھ ھای مختلف این اختالفات رخ داده بود

و در مسالھ ی سیدمھدی گویی کھ این دمل چرکین سر باز کرده بود. اینجا، بھ عنوان

کسی کھ دوران طوالنی عمرش را صرف پژوھش تاریخی کرده، بھ عنوان کسی کھ از

٢٩ جلد کتاب منتشره از او نیمی از آن مربوط بھ مسایل تاریخ معاصر و انقالب ایران

و روحانیت است و بخشی مربوط بھ مباحث دینی و حقوق بشری، با قاطعیت اعالم

می کنم در تمام این مواضع اختالف حق با آیت اهللا منتظری بود و با اسناد و مدارک و

دالیل روشن می توان نشان داد کھ در تمام این موارد اختالف، موضع و سخن آیت اهللا

منتظری سنجیده تر و صحیح تر بود.

مجال اندک است و نمی توان ھر یک از این موارد را اکنون بھ بحث گذاشت اما کافی

است شما بھ کتاب خاطرات ایشان، توضیحات و اسنادی کھ در این کتاب دو جلدی

ھست، کتاب مفصل واقعیت ھا و قضاوت ھا کھ مورد تایید ایشان بوده و کتاب انتقاد از

خود مراجعھ کنید و دالیل و مدارک این ادعای من را در آنھا و دیگر منابعی کھ

می توان بھ  آنھا رجوع کرد مطالعھ بفرمایید. اینکھ ادعا می کنم در ھمھ ی مواضع،

تشخیص ایشان صائب تر و درست تر بود خود از نشانھ ھای ھوشمندی است و نشان

می دھد کھ آیت اهللا منتظری بھ لحاظ ھوش و فراست سیاسی از ھمھ ی مسوولین کشور

جلوتر و سرآمد ھمھ ی آنھا بود.

من باز ھم اینجا آمادگی خود را اعالم می کنم کمااینکھ بارھا در جاھای مختلف اعالم

کرده ام و تاکید کرده ام کھ در تک تک این مسایل حاضرم در یک مناظره ی عمومی و

بھ ویژه در رسانھ ی عمومی مثل تلویزیون با ھرکسی کھ آن ھا تعیین می کنند شرکت کنم

و در تک تک این جزییات با ذکر دالیل و اسناد، مواضع اختالف را ارزیابی کنیم. 
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 ناطق نوری  اعالم کرد کھ از پخش «قائم مقام» ناراضی است

منتظری ھیچ حمایت ویژه ای از مھدی ھاشمی نداشتند

چون از ساخت مستند ھدف داشتند، قرار نبود بھ حقایق تاریخی توجھ کنند

مستند «قائم مقام»

پرسش: جناب آقای «ناطق نوری» علت مخالفت آیت اهللا منتظری با اعدام مھدی

ھاشمی را فشارھای داخل خانھ بھ آیت اهللا منتظری عنوان می کند. تا چھ اندازه این

گفتھ ی آقای ناطق صحت دارد؟ علت حمایت آیت اهللا منتظری از مھدی ھاشمی چھ

بود؟

ابتدا اشاره می کنم بھ اینکھ حتما دوستان دیدند کھ آقای ناطق نوری خودشان اعالم کردند

کھ از پخش این مستند ناراضی ھستند و ھیچ مصاحبھ ای با این مستندسازھا نداشتھ اند و

این گفت وگویی بوده کھ سال ھا پیش «مرکز اسناد انقالب اسالمی» با ایشان انجام داده

کھ قرار بر این بوده کھ بھ شکل کتاب خاطرات منتشر شود. آقای ناطق نوری سپس

اضافھ کردند کھ «من تماس گرفتم با آقای حسینیان و اعتراض کرده و گفتم کھ فیلم

مصاحبھ ی ما دست این ھا چھ می کند؟ آقای حسینیان ھم گفتند ما نمی دانیم فیلم ھا چگونھ

از مرکز اسناد خارج شده است».

نکتھ ی دیگر اینکھ آقای ناطق نوری گفتھ اند «من حرف ھای زیادی زدم و مطالب زیادی

در تعریف و تمجید و ستایش آیت اهللا منتظری و محسنات ایشان گفتم، ھمھ ی آن ھا را

حذف کرده اند و چسبیده اند بھ این جملھ کھ ھمین نکتھ بھ نظر من در خور تامل ھست».

در مورد اینکھ گفتھ اند آقای منتظری دلیل مخالفتشان با اعدام مھدی ھاشمی را فشار

داخل خانھ قلمداد کردند چند نکتھ را من اینجا عرض می کنم؛ نکتھ ی اول اینکھ این فقط
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یک روایت و خاطره از زبان آقای ناطق نوری است کھ احتماال آقای ناطق ھم خواھند

گفت کھ من ھم از فرد دیگری شنیده ام، ولی ما در پژوھش ھای تاریخی مدرک و سندی

در سخنان و مکتوبات خود آیت اهللا منتظری نیافتیم، آنچھ کھ برای ما اصالت و تقدم و

حجیت دارد مواضع خود آیت اهللا منتظری است نھ آنچھ کھ بھ ایشان از طرف دیگران

نسبت داده می شود. نکتھ ی دوم اینکھ این یک امر خیلی طبیعی است کھ وقتی یک نفر

زندانی می شود ھمھ ی خانواده ی او ناراحت می شوند، ما ھزاران نفر زندانی در دوره ی

جمھوری اسالمی داشتیم و این تجربھ ای است کھ تقریبا نیمی از ملت ایران داشتھ اند کھ

وقتی یک نفر از خانواده، زندانی می شود ھمھ متاثر و ناراحت می شوند و برای آزادی

او تالش می کنند، بنابراین اینکھ در خانواده ی ایشان ناراحتی وجود داشتھ باشد امری

کامال طبیعی است، بھ خصوص کھ اگر توجھ کنید دستگیری فقط در مورد مھدی ھاشمی

نبوده و عده ی زیادی دستگیر شدند کھ از شاگردان ایشان، مسوولین مدارس ایشان و

بعضی از اعضای بیت ایشان بودند. بنابراین خانواده ھا مراجعھ می کردند و دائمًا انتقاد

و اعتراض داشتند و نگران بودند، خصوصا کھ بسیاری از آنھا ماه ھا بود در سلول

انفرادی بودند و خانواده ھا اطالعی از آنھا نداشتند و از طرفی ھم رسانھ ھا دائم

می کوبیدند و می تاختند و مطالبی می گفتند کھ خانواده را بھ وحشت می انداختند، پس

طبیعی بود کھ خانواده ھا ھم دائم بھ بیت شخص دوم کشور مراجعھ کنند و آنجا اعتراض

کنند و فشار بیاورند کھ البتھ تا این حد ھم طبیعی است؛ ولی اینکھ گفتھ شود این دلیل

مخالفت بوده است، این نتیجھ از آن مقدمھ، نارواست.

آقای خامنھ ای در رد ادعاھای مھدی ھاشمی درباره ی منتظری دالیل زیادی آوردند 

 مھدی ھاشمی گفتھ است من با این قتل ھا موافق نبودم

نکتھ ی بعدی کھ نکتھ ی مھم و جالبی است اینکھ اگر آیت اهللا منتظری تا قبل از موضوع

مھدی ھاشمی ھیچ سخنی، انتقادی و یا اعتراضی نداشتند، شاید این کالمی کھ از آقای

ناطق نقل شده می توانست پذیرفتھ بشود یا الاقل بعضی ھا بر حسب خوشبینی ھای

خودشان این را بپذیرند؛ ولی وقتی کھ اسناد و مدارک نشان می دھد کھ آیت اهللا منتظری

از ھمان سال ١٣۵٩ در مواضع مختلفی انتقاداتشان را مطرح می کردند و آن بحث ھای

مربوط بھ زندانی ھا کھ ایشان در کتاب خاطراتشان آورده اند در واقع نامھ ای است کھ

سند بسیار مھمی است، تاریخ نامھ مربوط بھ مھر ١٣۶٠ است، نامھ ای خصوصی است

بھ آقای خمینی کھ در مورد زندان ھا اعتراض می کند، اینکھ با زندانیان بدرفتاری

می شود و در مورد اعدامی ھا انتقاد می کنند و جالب است بدانید کھ زمان نوشتن این نامھ

شاید مثال چھارماه بعد از این است کھ فرزند ایشان، شھید محمد منتظری، در اثر

بمب گذاری عوامل «مجاھدین خلق» کشتھ شد و با این حال ایشان تحت تاثیر عواطف

شخصی و فرزندی و خانوادگی قرار نگرفت و در سال ١٣۶٠ نسبت بھ بد رفتاری با

افراد و اعضا و ھواداران آنھا اعتراض کرد. ایشان در مورد مسالھ ی نحوه ی مواجھھ با

گروه ھایی کھ دست بھ اقدامات مسلحانھ زده اند از ھمان سال ۶٠ انتقاد داشتھ و در مورد
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زندان و اعدام انتقاد داشتھ و در سال ۶٢ در مورد کودتای خزنده در سپاه ھشدار می دھد

و این در مطبوعات چاپ می شود و در مورد برخورد با بیوت مراجع مانند آیت اهللا

شریعتمداری اعتراض داشتھ اند. در مورد جنگ ایشان از فردای پیروزی در خرمشھر

معتقد بود کھ باید جنگ را تمام کنید و تمام اینھا مربوط بھ قبل از ماجرای سید مھدی

ھاشمی است.

دوم اینکھ پرسیدید دلیل حمایت ایشان از سید مھدی چھ بود. بھ عبارتی می شود گفت کھ

ایشان ھیچ حمایت ویژه ای از مھدی ھاشمی نداشتند. فقط یک جملھ ی مثبت درباره ی او

گفتھ اند کھ مربوط بھ قبل از مصاحبھ ی اول است. آنچھ کھ شما می بینید چھ در این مستند

قائم مقام و چھ در جاھای دیگر، یک تقطیع و تحریف غیراخالقی است کھ صورت

می گیرد و چون سی و چند سال گذشتھ خیلی ھا یادشان نمی آید، حتی وقتی بھ کسانی کھ

آن زمان بودند و آن زمان را درک کردند این نکتھ را می گویم بھ یاد نمی آورند و حتی

بھ خود این آقایانی کھ این مستند را ساختھ اند این نکتھ را یادآور شدم و گفتم کھ حقیقت

چیست، اما با وجود اینکھ مدت ھا قبل از ساختھ شدن این مستند تذکر دادم، باز ھم بھ آن

عنایت نکردند چون ھدفی داشتند از ساخت این مستند و قرار نبود بھ نکاتی کھ بھ لحاظ

محتوایی مھم است و بھ حقایق تاریخی توجھ بشود. سید مھدی ھاشمی دو مصاحبھ ی

تلویزیونی داشت کھ بین آن دو فاصلھ ی زمانی بود. مصاحبھ ی اول او کھ بھ ھیچ وجھ

بحث جنایت در آن مطرح نبود. این مصاحبھ بنا بھ آنچھ کھ آقای «ری شھری» در کتاب

خاطرات سیاسی می گوید در واقع مقدمھ ی آزادی سید مھدی بود و سید مھدی ھاشمی بھ

دلیل عواطفی کھ نسبت بھ آقای خمینی داشت، بھ نظر من او بیشتر قربانی شیفتگی و

رابطھ ی مرید و مرادی با آقای خمینی شد، وقتی کھ آقای ری شھری بعد از مدت ھا

انفرادی و فشار ھیچ چیز از این پرونده پیدا نمی کند و قرار می شود او را آزاد کنند،

آقای ری شھری پیش مھدی رفتھ و او را توجیھ می کند کھ اگر آزاد بشود وجھھ ی امام

خدشھ دار می شود، چون ایشان در مورد منحرف بودن این گروه و این افراد بیانیھ داده

بودند و لحن تندی نسبت بھ ھاشمی و دوستانش کھ دستگیر شده بودند بھ کار بردند.

برای اینکھ این مسالھ بھ طوری رفع و رجوع شود قرار می شود مھدی ھاشمی در انتقاد

از خودش مصاحبھ بکند و البتھ قرار نبوده است کھ این مصاحبھ عمومی شود بلکھ قرار

بوده این را برای آقای خمینی ببرند.

آقای خامنھ ای گفتھ بود ھمھ ی اینھا مغرضانھ است

منتظری مجاری اطالعاتی اش گسترده بوده است

 ھاشمی بھ متھمین دیگر گفتھ بود مسالھ ای کھ من نگفتم را شما ھم نگویید!
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سیدمھدی ھاشمی

مصاحبھ ی اول، محتوایش این بود کھ او می گفت من آدم خودخواھی بودم، متکبر بودم،

انتقادپذیر نبودم، نفسانیت بر من غلبھ داشت و بخشی ھم این بود کھ ما تالش می کردیم

کھ بھ آیت اهللا منتظری خط بدھیم. این کل مطالب ایشان در مصاحبھ ی اول بود کھ در

ھمان زمان آقای خامنھ ای در یک جلسھ ی پرسش و پاسخ بھ این اظھارات پاسخ مفصل

و مستدلی داد و گفت «ھمھ ی اینھا مغرضانھ است، چرا کھ وقتی ما بھ مالقات آقای

منتظری می رویم ایشان بر مسایل کشور آنقدر اشراف دارند کھ گاھی حتی از بخش ھای

تحت مدیریت ما اطالعاتی دارند و جزییاتی دارند کھ خود ما اطالع نداریم.» این خود

نشان می دھد کھ منتظری مجاری اطالعاتی اش گسترده بوده است و البتھ آقای خامنھ ای

دالیل زیادی آوردند در رد آن ادعاھای سید مھدی، ولی بھ ھرحال آن مصاحبھ ای بود

کھ قرار بود بعد از آن سید مھدی آزاد شود و بھ این جمع بندی رسیده بودند کھ جرمی

ندارد؛ اما بعد از اینکھ مصاحبھ ی اول پخش شد و وجھھ و شخصیت بیرونی او در

جامعھ بھ کل ضایع شد، اتفاقات بعدی رخ داد و چنان کھ آقای ری شھری اشاره کرده از

طریق تبادل یک قطعھ کاغذ بین ھاشمی و متھمین دیگر، کھ در آن گفتھ «مسالھ ای کھ

من نگفتم را شما ھم نگویید»، اینھا حساس می شوند و دوباره اینھا را می برند زیر

بازجویی و فشار کھ این مسالھ چھ بوده کھ این بار مسالھ ی مربوط بھ بعضی نفراتی کھ

کشتھ شده اند مطرح می شود و چنانکھ در حکم دادگاه مھدی ھست، مھدی بھ ھیچ وجھ بھ

عنوان قاتل معرفی نشد، بھ خاطر اینکھ افراد دیگری مرتکب این قتل ھا شده بودند و آنھا

گفتھ اند کھ ما در ارتباط با این قتل ھا با ھاشمی مشورت کردیم، یا او بھ ما گفتھ کھ این

کارھا را انجام دھید، ولی خود این شخص مباشر نبود و قاتل، کسان دیگری بودند و

ھمانطور کھ در کتاب آقای ری شھری آمده مھدی ھاشمی گفتھ است من با این قتل ھا

موافق نبودم.

اما در ھر صورت مھدی ھاشمی یک گناھکار بود و بھ نوعی در این اتفاقاتی کھ بھ

لحاظ قانونی و شرعی قابل دفاع نبود و در جرم قتل دخالت داشت؛ حاال چھ غیر مباشر،
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چھ عامل، چھ مشاور و یا بھ ھر عنوانی. مسالھ این است کھ تا آن تاریخ ھیچ کس این را

نمی دانست، جز خود سید مھدی و دوستانش کھ در زندان بودند. بعد از مصاحبھ ی دوم

بود کھ آیت اهللا منتظری نھ تنھا دیگر ھیچ نوع حمایتی حتی در نشست ھای خصوصی یا

پیغام ھا نکردند، بلکھ بیانیھ ای عمومی دادند کھ بھ این پرونده «ولو بلغ ما بلغ» رسیدگی

شود؛ این تعبیر یعنی حتی اگر رسید بھ جایی کھ خود من ھم محاکمھ بشوم.

بنابراین آیت اهللا منتظری حمایتی از آقای ھاشمی بھ آن معنایی کھ القا می کنند، نداشتھ و

تنھا مسالھ ای کھ ایشان ھمواره مطرح می کرد رعایت قانون و تشریفات دادرسی بود.

منتھا ناجوانمردانھ این کالم حق ایشان را حمل بر حمایت از مھدی ھاشمی کردند، در

حالی کھ این موضع ایشان در سال ۶۵ کھ مھدی ھاشمی در زندان بود نبود، ایشان از

اول انقالب درباره ی ھمھ ی زندانیان سیاسی و غیر سیاسی معتقد بودند کھ قانون رعایت

شود و درباره  برخوردی کھ با آنھا می شود معترض بودند؛ ایشان حتی در سال ۶٢ یا

۶٣ یعنی سھ سال قبل از اینکھ مھدی ھاشمی دستگیر شود، در درس خارج والیت فقیھ،

فصل مفصلی داشتند در مورد مسالھ ی زندان ھا و رفتار با زندانیان و در آنجا رفتار با

زندانیان را نقد می کردند، گرفتن اعترافات و مصاحبھ ھای تلویزیونی را خالف شرع

می دانستند؛ بنابراین، این مواضع ایشان ربطی بھ ھاشمی نداشت بلکھ مواضعی بود کھ

از اول انقالب، ایشان داشتند و در ادامھ ی ھمان مواضع بود کھ در مورد مھدی ھاشمی

ھم ایشان ھمواره تاکید داشتند کھ در این مورد ھم باید عدالت رعایت شود، قانون

رعایت شود، این حرف ھم بھ این دلیل بود کھ در رسانھ ھا، فضاسازی زیادی در این

مورد می شد و برخوردھای تند، و بگیر و ببندھا و تھدیدھا ھمھ نشان می داد کھ این

پرونده کامًال در یک فضای سیاسی و ملتھب بررسی می شود؛ آقای منتظری ھم ھمواره

تأکید داشتند کھ این پرونده را در یک فضای غیرسیاسی، آرام و با رعایت موازین

حقوقی رسیدگی کنند؛ اما متاسفانھ این حرف را بھ حمایت از مھدی ھاشمی تعبیر

کردند.

 موضع منتظری موضعی کامًال حقوق بشری و کامًال انسانی بود

مقصد اصلی سازندگان «قائم مقام» تخریب آقای ھاشمی رفسنجانی است

این موضع بھ نظر من موضعی کامًال قابل دفاع، کامًال حقوق بشری و کامًال انسانی

است؛ چرا کھ ما معتقدیم کھ باید حقوق ھر مجرمی رعایت بشود. حتی در مورد صدام

حسین کھ مرتکب نسل کشی شده بود و دیگر جرمش أظھر من الشمس بود، باز ھم

نھادھای حقوق بشری دنیا نسبت بھ نحوه بازجویی و نگھداری اش اعتراض می کردند؛

بھ خاطر اینکھ ھر کسی در ھر حدی از مجرم بودن، باید حقوقش رعایت شود و حدود

قانون در مورد او لحاظ شود. 

این اعتراضی بود کھ آقای منتظری داشتند و این بھ نظر من قابل دفاع است و ھمین بھ

شخصیت آیت اهللا متنظری ارزش ویژه بخشیده است.
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 در ھمھ ی آثار بھ دنبال معرفی ھاشمی رفسنجانی بھ عنوان منشأ فتنھ و دسیسھ اند

مرحوم آیت اهللا ھاشمی رفسنجانی

پرسش: حجت االسالم والملسین منتظری چگونھ آیت اهللا العظمی شد؟ اگر این مقام

تنھا برای رھبر شدن بود آیا چنین اقدام سیاسی بھ بازیچھ گرفتن دین منجر نمی شود؟

اگر صحت دارد چرا خود آقای منتظری با این مقام مخالفت نکرد؟

من نمی دانم این پرسش آیا ارتباطی با فیلم قائم مقام دارد یا خیر؛ چون در این فیلم وانمود

می شود آقای خمینی از تعبیر حجت االسالم برای آقای منتظری استفاده می کند. با کمال

تأسف دوستانی کھ فیلم را ساختھ اند، علی رغم اینکھ بیش از یک سال قبل در گفت وگوی

مفصلی کھ با من داشتند، توضیحات را نادیده گرفتند تا بتوانند بھ مقصد اصلی خود کھ

تخریب آقای ھاشمی رفسنجانی است بپردازند. بھ اعتقاد من مھم ترین دشمن مجموعھ  ای

کھ این حرکت ھا را انجام می دھند، آقای ھاشمی است و در ھمھ ی آثار بھ دنبال معرفی

آقای ھاشمی بھ عنوان منشأ فتنھ و دسیسھ اند؛ لذا اینجا ھم سعی کردند واقعیات تاریخی

را حذف و قلب کنند تا نھایتًا این طور نشان دھند کھ آقای ھاشمی و افرادی مثل ایشان

پس از مسالھ ی قائم مقامی در سال ۶۴ تالش کردند آیت اهللا منتظری را بھ این مقام

برسانند؛ اما واقعیت چھ بود؟

من ناگزیرم بسیار فشرده چند نکتھ را متذکر شوم تا روشن شودکھ مسالھ ی قائم مقامی

آیت اهللا منتظری ھیچ ربطی بھ سال ۶۴ نداشت و یک انتخاب طبیعی بود. مجلس

خبرگان ھم در بیانیھ ای کھ صادر کردند، تعبیر قائم مقام بھ کار نبرده و نگفتھ بودند ما

ایشان را انتخاب می کنیم بلکھ گفتھ بودند انتخاب مردم را تأیید می کنیم و قید کرده بودند

ایشان، ھمان طور کھ امام خمینی بھ صورت طبیعی توسط مردم انتخاب شدند، مورد

استقبال عام مردم قرار گرفتھ اند و ما ھم تأیید می کنیم. بنابراین مجلس خبرگان اساسًا

آیت اهللا منتظری را انتخاب نکرده بود کھ بخواھد عزل کند. آقای خمینی ھم ایشان را
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انتخاب نکرده بود کھ عزل کند. انتخاب ایشان امری طبیعی بود و مربوط بھ قبل از

انقالب. مسالھ ی علمیت و مرجعیت ایشان ھم ربطی بھ سال ۶۴ و بعد از انقالب نداشت.

بسیاری از این نکات را در گفتگوی تفصیلی با مستند قائم مقام بیان کردم ولی متاسفانھ

نخواستند توجھی کنند زیرا مقصدی کھ از قبل در نظر گرفتھ بودند، معرفی آقای

ھاشمی بھ عنوان عاملی در مرجعیت سازی بود.

نکتھ ی اول اینکھ خاطرات آقای «عسگراوالدی» در مورد تاریخچھ ی ھیات موتلفھ،

راوی آن کتاب آقای «بادامچیان» است. در این کتاب خاطراتی از آقای عسگراوالدی و

«بنایی» ذکر شده کھ ھر دو می گویند قبل از فوت آیت اهللا بروجردی با آیت اهللا منتظری

ارتباط داشتھ اند. عسگراوالدی می گوید بعد از فوت آیت اهللا بروجردی ما رفتیم خدمت

آقای منتظری و از ایشان پرسیدیم بعد از آقای بروجردی ما از کھ تقلید بکنیم؟ می گویند

ما تا آن زمان آقای خمینی را نمی شناختیم و بھ واسطھ ی آیت اهللا منتظری با امام آشنا

شدیم و مقلد ایشان شدیم. این مسالھ نشان می دھد کھ در یک دورانی حتا برای خیلی از

فعالین مذھبی، سیاسی و بازاری ھایی کھ اھل پرداخت وجوھات بودند، آقای خمینی

شناختھ شده نبود و آقای منتظری از ایشان معروف تر بوده.

دوم اینکھ در سال ١٣۴۶ بعد از دستیگری آیت اهللا منتظری عده ی زیادی از علما و

روحانیون بیانیھ ای در اعتراض بھ بازداشت آیت اهللا منتظری منتشر می کنند کھ اغلب

سران جمھوری اسالمی بعد از انقالب ھم نامشان در این لیست ھست. اینھا از منتظری

بھ عنوان یکی از مدرسین عالی مقام حوزه، یک مجتھد و یکی از علمای بزرگ یاد

کردند. این نشان می دھد آیت اهللا منتظری در سال ١٣۴۶ چھ جایگاھی داشتھ.

سوم اینکھ آقای «حمید روحانی» در جلد یک کتاب «بررسی و تحلیل نھضت امام

خمینی» کھ در سال ١٣۵۶ در نجف منتشر شده و خود ایشان ھم گفتھ اند کتاب را آقای

خمینی ویرایش کرده اند، حواشی نوشتند، بعضی قسمت ھا را اصالح یا کم و زیاد

کردند، یک جا از آقای منتظری بھ عنوان نفر دوم نھضت یاد کرده و در فراز دیگری

از ھمان کتاب از آیت اهللا منتظری بھ عنوان مرجع تقلید عده ای از اھالی اصفھان و

نجف آباد نام برده.

چھارم اینکھ قبل از انقالب، ھم خود بنده شاھد بودم و ھم بسیاری از افراد ھم دوره و

ھم نسل ما بھ یاد دارند کھ در برخی مجالس وقتی اسم آیت اهللا منتظری برده می شد،

مردم صلوات می فرستادند. یک نمونھ گزارشی است کھ رادیو بی بی سی تحت عنوان

تاریخ شفاھی انقالب در دھمین سال انقالب منتشر کرد؛ یکی از نوارھا کھ سخنرانی

آقای «راشد یزدی» در بحبوحھ ی انقالب و پیش از پیروزی انقالب بود، وقتی اسم

منتظری را می برند، جمعیت صلوات می فرستد. این نشان دھنده ی جایگاه و نفوذ قابل

توجھ آیت اهللا منتظری در جامعھ ی پیش از انقالب است. 
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امام تعبیر آیت اهللا را برای منتظری استفاده کرده بود

امام درباره ی آیت اهللا منتظری گفتھ بود «کسی کھ فقھش از فقھای دیگر ثقیل تر

است»

http://www.ensafnews.com/wp-]

[content/uploads/2016/04/emem-khomeini-montazeri.jpg

من در جلسھ ی اکران خصوصی بھ سازندگان مستند قائم مقام گفتم کھ شما پایھ ی اصلی

ادعا را بر این گذاشتھ اید کھ آقای خمینی ھیچ گاه بھ آقای منتظری نگفت «آیت اهللا»، گفت

«حجت االسالم». نکتھ ی چھارمی کھ می خواھم عرض کنم در ھمین رابطھ است. اوًال

آقای خمینی تعبیر آیت اهللا را بھ کار برده اند. یعنی در یک نامھ کھ سال ۶۵ یا ۶۶ انتشار

عمومی پیدا کرد تعبیر آیت اهللا بھ کار برده شده ولی این حضرات سعی کردند این را

نادیده بگیرند. نکتھ ی دیگری کھ بھ این ھا گفتم این بود کھ ظاھرًا این بزرگواران عرف

مراجع را نمی شناسند. اساسًا مراجع ھیچ وقت ھم دیگر را آیت اهللا خطاب نمی کنند،

مراجع ھم دیگر را حجت االسالم و حجت االسالم والمسلمین خطاب می کنند و اساسًا این

القاب پر طمطراق مانند آیت اهللا العظمی بھ این معنایی کھ امروز می بینید حتا در

سال ھای اولیھ ی انقالب آنقدر مرسوم نبود بلکھ بعدھا رواج پیدا کرد.

اما جالب این است کھ آیت اهللا خمینی تعبیراتی فراتر از این بھ کار برده بود. یعنی در

سال ۵۶ قبل از اینکھ انقالب شروع شود با وجود اینکھ مراجعی مثل آیت اهللا مرعشی،

گلپایگانی، شریعتمداری و مراجع و علمای زیای بودند، ایشان درباره ی آیت اهللا منتظری

می گوید «کسی کھ فقھش از فقھای دیگر ثقیل تر است»؛ بھ عبارتی ایشان آقای منتظری

را افقھ می داند.


http://www.ensafnews.com/wp-content/uploads/2016/04/emem-khomeini-montazeri.jpg
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نکتھ پنجم اینکھ قبل از سال ۶۴ و قبل از اینکھ مسالھ قائم مقامی مطرح شود، آقای

خمینی در مواردی ارجاع در فتوا داده اند بھ آقای منتظری. جالب است اطالع داشتھ

باشید کھ در عرف حوزه، ارجاع در احتیاطات امر متداولی است و معموًال مرجعی اگر

در مواردی کھ احتیاط کرده بھ مقلدینش بگوید کھ بھ شخص دیگری رجوع کنند نشانھ ی

این است کھ او فاالعلم است اما ارجاع در فتوا، بی سابقھ است؛ چون ارجاع در فتوا بھ

این معناست کھ آن شخص را از خودش یا عالم تر و افقھ می داند یا حداقل ھمتراز خود.

قبل از سال ۶۴ و بحث قائم مقامی آقای خمینی در مواردی ارجاع در فتوا داده اند بھ

آقای منتظری.

مسالھ ششم اینکھ آقای منتظری در دوران مرجعیت آیت اهللا بروجردی مطرح بودند.

آیت اهللا بروجردی از ایشان بھ عنوان امید آینده حوزه یا امید آینده اسالم نام بردند و

جالب است کھ در مجلس خبرگان اول کھ بحث قائم مقامی آیت اهللا منتظری مطرح

می شود، بنا بھ صورت مذاکراتی کھ ھست عده ای از خبرگان بھ احترامی کھ آیت اهللا

بروجردی برای ایشان قائل بودند و اینکھ آقای منتظری شاگرد ممتاز آیت اهللا بروجردی

بودند اشاره می کنند.

نکتھ بعد این کھ شھید صدوقی در سال ١٣۵٩ مصاحبھ ای داشتند کھ بعد از شھادتشان

در مجلھ حوزه در سال ۶٢ چاپ شد. وی در این مصاحبھ تعابیری دارد از جملھ این کھ

می گوید واهللا باهللا تاهللا آقای منتظری سال ھاست کھ می تواند رسالھ بدھد و مرجع تقلید

است اما بھ دلیل این کھ اھل تواضع و فروتنی است، حاضر بھ رسالھ دادن نیست؛ حتا

اشاره می کنند کھ ایشان تحت فشار قرار گرفتھ برای رسالھ دادن ولی حاضر نشده این

کار را بکند. این سخن از زبان شخصیتی است کھ از لحاظ علمی و تقوایی مورد وثوق

است و این حرف در سال ۵٩ گفتھ شده.

نکتھ ی دیگر اینکھ بسیاری از شخصیت ھا در کتاب «فقیھ عالیقدر» کھ آقای «مصطفی

ایزدی» در اوایل انقالب در دو جلد منتشر کردند نظراتی داشتند کھ از نظر تاریخی

بسیار مھم است. من توصیھ می کنم دوستان مطالعھ بکنند. غیر از نظراتی کھ اکثر علما

و شخصیت ھای روحانی کھ بعد از انقالب مطرح بودند و شما ھم بسیاری را

می شناسید، در مورد علمیت و صالحیت آیت اهللا منتظری داشتند، مرحوم آیت اهللا

بھشتی در موارد مختلفی از علمیت و بزرگی آیت اهللا منتظری سخن گفتھ اند. خود بنده

ھم یک بار از زبان ایشان شنیدم. در تیرماه سال ۵٩ وقتی از ایشان پرسیدم کھ شایع

است کھ بعد از آقای خمینی یکی از کسانی کھ مطرح است شمایید، ایشان برافروختھ

شدند و گفتند «در جایی کھ شخصیت بزرگی مثل آیت اهللا العظمی منتظری ھستند این

حرف ھا را نزنید آقا». با ھمین تعبیر بیان کردند. 

اما اینکھ چرا ایشان مخالفت نکردند؟ باید بگویم اتفاقًا آیت اهللا منتظری ھمان زمانی کھ

بحث قائم مقامی شان در خبرگان مطرح شد نامھ نوشتند و مخالفتشان را اعالم کردند.

متن کامل این نامھ در کتاب خاطرات ایشان موجود است؛ البتھ دیگران مثل آقای «احمد
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خمینی» در رنج نامھ بھ این نامھ اشاره کرده اند و گفتھ اند: «ھمان طور کھ خودتان در

آن زمان در مورد مخالفتتان با قائم مقامی بھ رییس مجلس خبرگان نامھ نوشتید» و سعی

کردند بھ نوعی وانمود کنند چون ایشان قائل بھ عدم صالحیت خودشان بودند چنین

نامھ ای را نوشتند. اما بھ ھیچ وجھ این نامھ چنین مضمونی نداشت و آیت اهللا منتظری بھ

لحاظ علمی و ھوش سیاسی جایگاه باالیی داشتند. انتقاد ایشان این بود کھ اوًال ما در

قانون اساسی چنین عنوانی نداریم و شاید بھ ھمین دلیل ھم بود کھ مجلس خبرگان تعبیر

«قائم مقام» را بھ کار نبرد و از واژه ی رھبر آینده استفاده کرد. دوم اینکھ چون آقای

منتظری خیلی بھ قانون مقید بودند می گفتند در قانون اساسی چنین چیزی پیش بینی نشده

بنابراین موافق نبودند کھ این بحث مطرح بشود [در کتاب انتقاد از خود توضیح

داده اند].

آقای خامنھ ای قبل از انقالب از آقای منتظری در مورد موسیقی استفتا داشتند

مسالھ ی بعد اینکھ ایشان معتقد بودند وقتی کھ ایشان مسوولیتی بھ دوششان ھست و آقای

خمینی ھم بخشی از مسوولیت خودش را بھ ایشان تفویض کرده چھ لزومی دارد کھ با

طرح چنین عنوانی باعث تحریک، ایجاد حساسیت و حسادت بشوند. بھ خصوص اینکھ

آیت اهللا منتظری برای مراجع حوزه حرمتی قائل بودند و معتقد بودند در حالی کھ آنھا

در قید حیات ھستند این یک نوعی بی احترامی نسبت بھ آن ھاست. بنابراین معتقد بودند

طرح این بحث ھا ھم بھ ضرر خود آیت اهللا منتظری، ھم بھ ضرر کشور و ھم بھ ضرر

نظام است.

در ضمن برای تکمیل گفتھ ھایم در باب این پرسش باید اشاره کنم آقای خامنھ ای ھم قبل

از انقالب از آقای منتظری در مورد موسیقی استفتا داشتند. ایشان کتابی در مورد ھنر

اسالمی داشتند و فتوای آیت اهللا منتظری را نقل کردند و خیلی از افراد و اشخاص دیگر

ھم بودند کھ از ایشان استفتا می کردند و خود این نشان دھنده این امر است کھ ایشان قبل

از انقالب از منظر فقھی مرجع و محل رجوع و سؤال مردم، روحانیون و افراد

شاخص تر ھم بودند.

مستند قائم مقام، روایتی پر از سانسور

 این فیلم برونداد یک مجموعھ ی تشکیالتی یا سیستماتیک است

پرسش: باتوجھ بھ اینکھ شما نیز در بخش ھایی از مستند قائم مقام حضور دارید،

صداقت و درستی این مستند را تا چھ اندازه می دانید؟ آیا این مستند مغرضانھ ساختھ

نشده است؟
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ترجیح می دھم تعبیری را کھ نزد خود سازندگان مستند قائم مقام مطرح کردم را بیان

کنم. وقتی فیلم را در اکران خصوصی دیدم خدمت این دوستان عرض کردم کھ شما

نوشتید”مستند قائم مقام، روایتی بدون سانسور” در حالیکھ این مستند پر از سانسور

است و کامًال سوگیری دارد و شما در پی اثبات نامھ ۶/١ (نامھ منتشر نشده ی آیت اهللا

خمینی) ھستید نھ نامھ ی ٨/١ و این یک نکتھ بود کھ بھ نظرم تعبیرسوگیرانھ برای

توصیف آن مناسب تر ھست. بھ ھر حال اگر ما بخواھیم با زبان علمی صحبت کنیم،

واژه ھایی کھ بار منفی دارند را کمتر استفاده می کنیم. مسالھ ی بعدی اینکھ بھ ھر حال

درست است کھ این فیلم توسط دو یا سھ نفر ساختھ شده ولی در واقع برونداد یک

مجموعھ ی تشکیالتی یا سیستماتیک است، کھ از آن حمایت مالی کرده و آن را سفارش

داده بودند. کاری کھ سفارشی باشد و بر اساس تصمیم گیری یک نھاد و در پی یک

تحلیل خاص اقدام بھ ساختن آن شود، طبیعتًا ھدف ھای خاص خودش را خواھد داشت و

من فکر می کنم اگر واقعًا ھمسو با حقیقت دوستی و حقیقت جویی بود بخش ھایی از این

مستند می توانست بھ گونھ دیگری ساختھ بشود.

پخش شدن نامھ ی مربوط بھ اعدام ھای ۶٧ از بی بی سی ربطی بھ بیت منتظری نداشت

این بزرگواران حدود چھار ساعت نشستی با خود من داشتند و با حذف کردن حشو و

وزائد، زمان کل آن مصاحبھ بھ دو ساعت و بیست و یک دقیقھ می رسد کھ فقط چند

دقیقھ از آن در این مستند استفاده شده و تمام مواردی کھ در این مستند آورده شده، در آن

مصاحبھ  من بھ آنھا پاسخ داده ام. بھ عبارتی می شود گفت در آن جلسھ تمام مواردی کھ

در طول این سی سال علیھ آیت اهللا منتظری مطرح شده بود را با من در میان گذاشتھ و

از من پرسیدند و تک تک و مشروحًا و مستندا بھ آن موارد پاسخ دادم. اما علی رغم

اینکھ بھ بسیاری از این موارد پاسخ کافی داده بودم اما باز ھم در مستند مذکور تکرار

شدند. یک موردش ھم مربوط بھ خود من است کھ سعی کردند دو موضوع کامًال بی

ربط را بھ ھمدیگر ربط بدھند: یکی موضوع پخش شدن نامھ ی مربوط بھ اعدام ھای ۶٧

از بی بی سی کھ در کتاب «واقعیات و قضاوت ھا»، اسناد و دالیل کافی مربوط بھ آن

موجود است کھ این موضوع از طرف کسانی کھ در پی دامن زدن بھ اختالفات آقای

منتظری و آقای خمینی بودند بھ بی بی سی داده شده بود و ھیچ ربطی بھ بیت آیت اهللا

منتظری نداشت اما در گفت و گویی کھ با من داشتند بحث پخش مصاحبھ ی من با آیت اهللا

منتظری از بی بی سی را بعد از درگذشت ایشان مطرح کردندتا بتوانندبھ نحوی بحث

مصاحبھ ی من را با مسالھ ی ۶٧ ربط بدھند. من در آن جلسھ بھ تفصیل توضیح دادم کھ

ھمان دادگاھی کھ احکام سخت و فلھ ای را پی در پی تأیید می کرد، حکم شش سال حبس

من بھ خاطر مصاحبھ با آیت اهللا منتظری را نقض کرد و تمام دالیل من را پذیرفت. پس

این ارتباط دادن، ناموجھ و غیرمنطقی است. با این حال در اواخر این مستند طوری

وانمود شده کھ گویی من بر این مطلب کھ ما فیلم را بھ بی بی سی دادیم صحھ گذاشتھ ام.

من از ھر فرصتی برای اینکھ از حق آیت اهللا منتظری دفاع کنم استفاده می کنم
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عمادالدین باقی

من ھمین جا از ھمھ ی عزیزانی کھ مخاطب این گفت وگو ھستند خواھش دارم دقتی بکنند

و این نکتھ را درنظر بگیرند کھ حضور من در این مستند کامًال محاسبھ شده بود. بر

خالف تصوری کھ بعضی ھا دارند و حتی از من انتقاد می کنند و بھ من می گویند کھ شما

با حضورتان بھ این فیلم مشروعیت دادید، اما من در مصاحبھ با روزنامھ ی ایران و

روزنامھ ی شرق ھم توضیح داده ام کھ اوًال من از ھر فرصتی برای اینکھ از حق آیت

اهللا منتظری دفاع کنم استفاده می کنم و بھ ھرجایی می روم و حرف خودم را می زنم.

مسالھ ی دوم اینکھ من از روز اول با این دوستان (سازندگان مستند) شرط کردم و

توافقی کردیم و من تعھد گرفتم کھ بھ شرطی با شما مصاحبھ می کنم کھ متن کامل

گفت وگوی من ھم زمان با اکران مستند قائم مقام انتشار پیدا کند چون شما دو ساعت

گفت وگو می کنید ولی دست آخر چند دقیقھ از آن گزینش می کنید و ممکن است این

گزینش باعث تحریف معنوی سخنان بنده بشود. این تعھد کتبی بوده و چندین بار بھ

اشکال مختلف مثل ایمیل و کاغذی تعھد گرفتھ شده است. کارگردان محترم ھم در

نوشتھ ای کھ در اینستاگرام شان منتشر کرده اند بھ اینکھ ما بھ فالنی تعھدی داده بودیم و

طبق تعھدمان عمل کردیم اشاره کرده اند کھ درست ھم می فرمایند و بھ تعھد عمل کردند

و ھم زمان با اولین اکران، متن کامل گفت و گوی من را ھم منتشر کردند. ھمین طور

وعده دادند کھ ویدیوی مربوط بھ آن را ھم منتشر خواھند کرد.

خواھش من از شما و عزیزان دیگر این است کھ کسانی کھ مستند قائم مقام را می بینند

این مصاحبھ ی من (مصاحبھ با سازندگان) را ھم ببینند. بھ دوستانی کھ انتقادی ھم

داشتند عرض کردم کھ این مستند یک ضمیمھ دارد کھ مھم تر از خود مستند است. چون

در آن بھ تمام اتھامات و آنچھ در این سی سال نسبت بھ آیت اهللا منتظری مطرح شده و

ھم آنچھ کھ در این مستند مطرح شده پاسخ تفصیلی داده شده است. ھمین طور بسیاری

از مطالبی کھ آنجا گفتھ شده در این سی سال قابل انتشار نبوده اند و من از این موقعیت
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استفاده کرده ام. برعکس آن کھ بعضی می گویند من عامل سازندگان مستند شده ام، فکر

می کنم ما این بزرگواران (سازندگان مستند) را بھ عامل انتشار نظرات خودمان تبدیل

کردیم. نظراتی کھ در داخل کشور در رسانھ ھا امکان انتشار نداشت و حتی من در

کانال و سایت خودم قسمت ھایی را حذف و نقطھ چین کرده بودم، خود این ھا بھ سایت

تاریخ ایرانی دادند و کامل منتشر کردند. از دو روز قبل از انتشار ھم تبلیغ کردند.

سایت تاریخ ایرانی ھم در لید مطلب ذکر کرده بود کھ مستند قائم مقام، متن کامل

گفت وگوی عمادالدین باقی را در اختیارشان گذاشتھ است. چون اگر این لید نوشتھ

نمی شد با مشکالتی مواجھ می شدند و بسیاری از این موارد قابل انتشار نبود یا اینکھ

ممکن بود در مواردی، مورد انتقاد یا مواخذه قرار بگیرند.

بھ ھرحال خواستھ ی من این است کھ دوستان این متن مفصل را مطالعھ کنند چون

بسیاری از مطالب، آنجا ذکر شده است. دوستان بسیاری ھم از داخل و خارج پیام

فرستادند و گفتند بخش ھایی از این مصاحبھ برای اولین بار است کھ بھ چشمشان

می خورد و اگر شما ھم مطالعھ کنید متوجھ آن ھا خواھید شد.

نتیجھ ای کھ می خواھم از بحث بگیرم این است کھ چھ بھ تعبیر شما این مستندمغرضانھ

ساختھ شده باشد چھ تعبیر سوگیرانھ را برای آن بھ کار ببریم و با ھر ھدف و منظوری

ساختھ شده باشد ما این حق را برای آنھا بھ رسمیت می شناسیم کھ نظرات خودشان را

درباره ی آیت اهللا منتظری بیان کنند ولی مشکل این است کھ چرا عدالت رعایت

نمی شود. یعنی متقابًال اگر مستندی ساختھ بشود در دفاع از آیت اهللا منتظری امکان

اکران عمومی ندارد و تلویزیون تبلیغش را نمی کند.

مسالھ ی بعد اینکھ من بھ خود این آقایان (سازنده مستند) درھمان نشست اکران

خصوصی ھم گفتم گرچھ این (مستند) سوگیرانھ است اما ما استقبال می کنیم و از آن

خوشحالیم. بھ دلیل اینکھ ما ھمواره دنبال بھانھ و فرصت ھستیم کھ بتوانیم از حقوق

منتظری دفاع کنیم. بتوانیم در مورد تھمت ھا و دروغ ھا سخن بگوییم و شما با مستند قائم

مقام برای مدت ھای زیادی فرصت را برای ما و عالقھ مندان ایشان و ھمھ ی کسانی کھ

معتقدند ایشان بھ گردن این ملت حقی دارد و بھ خاطر این مسالھ آسیب دیده، فراھم

می کنید. او از کسانی کھ در دوران قدرت خودش آسیب دیدند دفاع کرد و ھمھ ی آنھا بھ

دنبال فرصتی برای دفاع از ایشان ھستند و شما مستندتان ھر چقدر ھم علیھ آیت اهللا

منتظری باشد ما از آن استقبال می کنیم بھ خاطر اینکھ بھ ھر حال فرصتی برای آنکھ ما

بتوانیم مسایل مربوط بھ ایشان را مطرح بکنیم فراھم می کند.

انتھای پیام
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