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رواﯾﺖ ﻣﮭﻤﯽ از آﯾﺖاﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺎﺟﺮای ﺳﯿﺪﻣﮭﺪی
ھﺎﺷﻤﯽ
•  2روز ﭘﯿﺶ

 5 ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در  37دﻗﯿﻘﮫ

 آﯾﺖ اﷲ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی

»ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ« ،در  ٨دیﻣﺎه  ١٣٩۶از ﺳﺎﻋﺖ  ٢٢ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ
ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ »داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ«
داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی« داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد:



ﭘﺮﺳﺶ :ﻟﻄﻔﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﮫای درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع دارﯾﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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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 ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ .از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣۶٧و وﻗﺎﯾﻊ
ﺳﺎل  ۶٧ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﻨﺎری آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۶٨ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد و در اﯾﻦ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ دو ﻧﺴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ،ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﺮ از ﺗﮭﻤﺖ ،دروغ و ﺗﺎﺧﺖھﺎی ﯾﮏ ﺳﻮﯾﮫ ﻋﻠﯿﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮده؛ ﺑﮫﺧﺼﻮص در
ده ﺳﺎل اول و در اﯾﻦ ﻣﺪت دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی زﯾﺎدی از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺸﺎن ،از
ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺑﺴﺘﮕﺎن و داﻣﺎدﺷﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺑﯿﺶ از  ۵ﺳﺎل 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 ﺷﺒﮑﮫھﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮫ اﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮام و ﺷﺒﮑﮫھﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﻮاع ﺗﮭﻤﺖھﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن روا داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻧﻘﺪر ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﻘﻨﻮسوار در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ھﻤﮫ ﺣﻤﻼت و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎم آن اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشھﺎ
اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ دروغھﺎ و ﺗﮭﻤﺖھﺎ ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ھﻤﻮاره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺘﯽ آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺧﯿﺮ ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺗﮑﺮار آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ
راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ھﺮ آن ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه دﻋﻮت
ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻃﺮف ھﻢ دوﺳﺘﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻨﺪه ھﻢ اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ وﺣﺸﺖ دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮهای 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 ﻣﻘﺪﻣﮫی ﻋﺮاﯾﻀﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،ﻧﮑﺘﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺘﮫام ،اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻼﻗﮫ و ارادت ﻣﺎ ﺑﮫ آﯾﺖ اﷲ از ﻧﻮع ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺎﺳﺎ دﯾﮕﺮ دورهی ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
ﺟﺰ دام ﺑﻼ ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﺎزهی ﺗﻔﮑﺮ ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ و اﻧﺼﺎف را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻼﻗﮫی ﺑﻨﺪه ﺑﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺿﺪ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺮﯾﺪ و
ﻣﺮادی و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎزیھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و راز اﺻﻠﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﮫ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮادی
ﺷﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﻣﻦ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ و آﻣﺎدهام ھﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ درﺑﺎرهی 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 ﺳﺎلھﺎﺳﺖ 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 ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ
ﺑﺨﺘﯿﺎر را ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد؟
در ﻣﻮرد ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ در ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب »ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان«
ﮐﮫ ﺑﺎر اول در ﺳﺎل  ١٣٧٠ﭼﺎپ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﮫام .اﻣﺎ درﺑﺎرهی
ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﮫ اﺟﻤﺎل ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﮑﺘﮫی اول اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺒﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و زﻣﺎن را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎل  ،۵٧ﺷﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺣﺲ
ﭘﯿﺮوزی و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﺲ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽآورد .ﻣﺮدم از
وﺿﻌﯿﺖ دﻟﺰده ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺤﻮل ﺗﺎزهای در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ را در آن ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم از آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﻤﺖ
و ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽروﻧﺪ .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
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺨﺘﯿﺎر در آن زﻣﺎن ﭼﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺘﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺳﻔﺮ و ﺑﮭﻢ ﺧﻮردن ﺳﻔﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان و در


ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻼﺗﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ» :ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺧﺪﻣﺖ
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آوردن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻣﻠﺘﻤﺎن
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ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻧﺎﻣﮫای ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺟﺰ و ﮐﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم«.
اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در آﻧﮭﺎ اﻋﻼم ﺗﻤﮑﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ و
ارادت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آن زﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ ﻧﺎدﯾﺪهﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﮑﺘﮫی دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻼ ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻓﺮﻋﯽ از ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﮫی اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺻﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ آن وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺑﺨﺘﯿﺎر ھﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫی اﻧﻘﻼب ﺣﻞ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺑﺨﺘﯿﺎر ھﻢ در دل آن
ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﮫی ﺳﻮم اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد ﺑﺨﺘﯿﺎر در دو ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب 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 اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ را
ﺷﻨﯿﺪم ،او ھﻢ ﭘﯿﺎم اﻧﻘﻼب را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،او ھﻢ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺧﻮدش را داﺷﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﮫی ﭼﮭﺎرم اﯾﻨﮑﮫ ﻓﻘﻂ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ داﺷﺖ؛
ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدم در ﺟﻠﺴﮫای ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی» ،ﺑﮭﺸﺘﯽ«» ،ﻣﻄﮭﺮی«» ،رﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮازی«» ،ﺧﺎﻣﻨﮫای«،
»ھﺎﺷﻤﯽ«» ،ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ«» ،ﻋﻠﯽ ﺗﮭﺮاﻧﯽ«» ،ﻃﺎھﺮی«» ،اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ« و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻏﯿﺮ از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ آﻗﺎی ﺑﮭﺸﺘﯽ ﮐﮫ
اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺟﺘﮭﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺺ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫی ﭘﻨﭽﻢ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺨﺘﯿﺎر از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی اﺳﺘﻌﻔﺎ دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﮫ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از
ﺟﻠﺴﮫ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﮭﺮان اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺪھﯽ اﻣﺎم
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﻔﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه 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 اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫی ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﮫ در آن آﻣﺪه ﺑﻮد اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت 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 ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎر اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽداد 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 اﺧﺘﻼف ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮد و ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﺪام
ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺮفھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺨﺘﯿﺎر را در ﻃﻮل ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺮک
اﯾﺮان ﻣﻼک ﻗﺮار ﺑﺪھﯿﻢ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺮﯾﺎت آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺑﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ
ﭘﺮﺳﺶ :آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﻮد از اوﻟﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫﭘﺮدازان »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« ﺑﻮده اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
اﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ از آن
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در اﯾﺪهھﺎی اوﻟﯿﮫی 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 وﯾﮋﮔﯽھﺎی آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮐﮫ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن را
ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﺴﺎﻟﮫای اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﺪﻻل
ﺗﺎزه روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻮﮐﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ ﻣﺘﻌﺼﺐ روی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد .دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﯾﮏ
ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر داﺷﺖ .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آﯾﺖ اﷲ »ﺑﺮوﺟﺮدی« ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی
ﻧﺼﺒﯽ ﺑﻮدن وﻻﯾﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎب رھﺒﺮ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ
اﺳﺎﺳﺎ وارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺸﻮد ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ اﻧﮕﺎر
ﮐﻞ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺑﺪاع و ﻃﺮح و درج و ﺗﺼﻮﯾﺒﺶ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ،ﺧﻼف
واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎی »ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ« ﮐﮫ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫی اﯾﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺣﻮم »ﺳﺤﺎﺑﯽ« در ﻣﺠﻠﮫی »اﯾﺮان ﻓﺮدا« ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را وارد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﺳﻨﺎد اراﺋﮫ دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد.
اﻟﺒﺘﮫ آﻗﺎی ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭘﯿﺶ ﺷﺮطھﺎ و ﻧﻘﺪھﺎی اﻧﻘﻼب« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎل  ٩١در روزﻧﺎﻣﮫی »ﺑﮭﺎر« ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﮫ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در آن
ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻃﺮح وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺜﻞ آﯾﺎت اﷲ
»ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ«» ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری« و »ﻧﺠﻔﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ« ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ »ﻣﮑﺎرم


ﺷﯿﺮازی« و ﺳﯿﺪ »ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﯿﺮازی« و »ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ دﺳﺘﻐﯿﺐ« و ﺣﺘﯽ در ﻋﺪهای از
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روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ و ﺣﺘﯽ آﻗﺎی »ﺑﻨﯽ ﺻﺪر« ھﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی
ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦھﺎ را در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ھﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﺮاﺟﻊ ،ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﺣﺘﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ در ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﮫی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﺪه ای از اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن آن ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻧﻔﻮذ و
اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ داﺷﺖ وزن ﻧﻈﺮش از دﯾﮕﺮان ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮده.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ از آن ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ؛ در
ﮐﺘﺎب »اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد« ،اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻋﺠﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ 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 اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﭼﮫ ﺣﺪ؟ اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ ﮐﮫ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد
ﻣﻦ در ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩۴ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم ﺑﮫ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮرات ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﺸﺎن در ﺑﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ
ﭘﺮداﺧﺘﮫام.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﺸﺎن در ﻧﻘﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ،ﺟﺰوهای ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ و
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٧٧ﻣﻨﺘﺸﺮ 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 وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﻄﮫھﺎی ﻓﻘﮭﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و
ﭼﮭﺎرم اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم.
دوﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﯾﻨﮑﮫ وﻻﯾﺖ 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 اﺳﻼم
ﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮫی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺸﺎن در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،در ﺳﺎل  ۵٨ﯾﺎ  ۵٩در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫی ﺗﮭﺮان ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺻﻼ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ
ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻼم ﺷﻨﺎس و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﻧﻈﺮی از آﯾﺖ اﷲ »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در


ﺣﯿﻄﮫی اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ،آنھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻘﮭﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﯿﮫ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
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ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز اﻇﮭﺎرﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺨﺼﺺ او ﻓﻘﻂ در ﻓﻘﮫ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻮاب ﻓﻘﮫ و ﺗﻤﺎم
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ وﻇﯿﻔﮫی ﻓﻘﯿﮫ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺼﻮص ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺿﺮورت ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
را ﻧﻤﯽﺷﻮد 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.
اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺟﻨﺒﮫی ﻋﻠﻤﯽ دارد
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻧﺎﻣﮫی ﻣﻌﺮوف ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ھﻢ ﻋﺰل ﮐﺮدﻧﺪ
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ وﻻﺑﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫی ﻓﻘﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ

اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﭘﺮﺳﺶ :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﻀﯿﮫی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﺑﺎھﻢ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ؟
در دوران ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺑﺤﺚ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ھﻢ ﻧﻈﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب؛ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در درسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﻧﺠﻒ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺠﻤﻞ و ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﮐﻞ


ﮐﺘﺎب »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« اﯾﺸﺎن ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺿﺮورت وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ،اﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ را اداﻣﮫ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ را ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﯾﺪهی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﺑﺴﻂ داد ،ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ را
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ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و اﻧﺪامھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ،آﯾﺖ
اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب »دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ و ﻓﻘﮫ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« 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 ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ را ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب
ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﮭﻢ »واﻗﻌﯿﺖھﺎ و ﻗﻀﺎوتھﺎ« ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽاش ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺶ 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 اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﻮﺿﻮع وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺟﻨﺒﮫی ﻧﻈﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺒﮫی ﻋﻤﻠﯽ دارد .ﻣﺜﻼ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در
ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻓﻘﯿﮭﯽ ﺣﻖ ﻋﺰل ﻓﻘﯿﮫ دﯾﮕﺮی را ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺧﻮد در
ﻧﺎﻣﮫی ﻣﻌﺮوف ﺷﺶ ﻓﺮوردﯾﻦ ،آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻋﺰل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻠﮑﮫ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ھﻢ ﻋﺰل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﮭﯽاش ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎن و ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﯿﭻ ﻓﻘﯿﮭﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻓﻘﯿﮫ دﯾﮕﺮی را ﻋﺰل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﻣﺜﻼ اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ وﻟﯽ
در ھﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ،وی را از دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻢ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﮭﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮی ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ.
ﻣﻨﺘﻈﺮی از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺘﺸﺎن آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ ،ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﮫای اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻠﮫ اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﯿﺰان ﺑﻮد؟





اﻇﻬﺎرات آﯾﺖ ﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭘﺲ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ او» :اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ و
ﻫﺘﺎﮐﯽ از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
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ﺧﻮب ﺷﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﺮدﯾﻢ و ﺛﻤﺮهی وﻻﯾﺖ
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 ،ﺟﻤﻠﮫی
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 ﻧﻈﺮﯾﮫی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻤﺶ را از ﮐﺎﺳﮫ در ﻣﯽآورم.
در ﮐﺘﺎب »اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد« ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺎھﮑﺎری اﺳﺖ و ﺟﻮانھﺎ ﺑﺎﯾﺪآن را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻻاﻗﻞ 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 اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧﻮدش وارد اﺳﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ اﻻن
ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻔﺤﮫی  ٨٨ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :ﭘﺲ از ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۶٨ﺑﮫ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺷﺪ و
ﻣﮭﺎﺟﻤﺎن در ﺷﻌﺎرھﺎ از ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺟﻠﺴﺎت درس ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮫ داﺷﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻮﻻ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار وﻻﯾﺖ 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 اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
اﺻﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را از ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدم ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺸﻢ او را در ﻣﯽآورم و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺟﺎری ﮐﮫ از آن
ﻣﯽﻧﺎﻟﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ وﻻﯾﺘﯽ 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 ﺑﺮدهام«.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ روزﮔﺎر وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ … ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه
ﻧﻘﺪ دوﺳﺘﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم و ﺧﻮدم را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪی در
ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و در واﮐﻨﺶ
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺿﺪ وﻻﯾﺖ 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 ﺑﺨﺶھﺎی ﻋﻤﺪهی آن ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﺎ
اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ رد ﺑﺎﺷﺪ و درﺑﺎرهی ﺿﺮورت ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺣﺎﮐﻢ وﻟﯽ
ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ھﺮ ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮕﺮی .ﭘﺎﯾﮫی 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 ﻧﻈﺮﯾﮫی اﻧﺘﺨﺎباﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ را ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
آﻗﺎی »ﻣﺼﺒﺎح« در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد 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 ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺮدم وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ را ﻧﺼﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ
آﯾﺖ اﷲ 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 وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫی ﻓﻘﯿﮫ ﺑﻮد و ﮔﺮﭼﮫ در ﻣﻮرد اﺻﻞ ﻧﻈﺮﯾﮫ
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ھﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺮدم اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﻨﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻧﺼﯽ و
ﺿﺮورت و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺮدم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم
ﺑﻼاﺷﮑﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫی ﻓﻘﯿﮫ را ﺧﻼف ﺷﺮع و ﺧﻼف ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رای ﻧﺪادم و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ رای ﻧﺪادن
ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫی ﻓﻘﯿﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای ھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺖ اﷲ 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 ﺧﺎﻣﻨﮫای ھﻢ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻧﺒﻮد و ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﮔﺎم ﺑﺮدارد؛
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺤﺚ رھﺒﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و آﯾﺖ اﷲ ھﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎز
ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ ورود در اﻣﻮر ﺣﻮزه و ﺳﻠﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻮزه
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫی وﺳﯿﻊ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی رخ داد ،اﯾﺸﺎن
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎ ﺟﻨﺒﮫی ﻧﻈﺮی داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫی ﻓﻘﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؛
در ﻣﺼﺪاق ھﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻠﺖ ﮐﺪورت و ﺟﺪاﯾﯽ آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ و آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات ﻧﺒﻮد
ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮ دﻣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﺎز ﮐﺮد
ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد
ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺖاﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و آﯾﺎ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ اﻋﺪامھﺎی دھﮫی
ﺷﺼﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎزززﻟﮫی ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ؟


ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و اﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯿﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب واﻗﻌﯿﺖھﺎ و ﻗﻀﺎوتھﺎ

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%... 10/27

رواﯾﺖ ﻣﮫﻤﯽ از آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺎﺟﺮای ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ  -اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز

1/15/2018

ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﮐﺘﺎب در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف 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 اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ آن اﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دھﺪ و ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺪورت
ﺧﺎﻃﺮ در آورد.
ﯾﺎ ﻣﺜﻼ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ »ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری« و آﯾﺖ اﷲ »ﺻﺎدق
روﺣﺎﻧﯽ« و دﯾﮕﺮان اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺖ و اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ ﺑﺎز ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ،ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﻮد .ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﮫ
اﺷﺎره ﺷﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد و از ﺳﺎل  ۵٩و  ۶٠ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،آن اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮھﺎ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺳﯿﺪﻣﮭﺪی ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ
ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ھﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﮭﺪی ﻋﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺳﺎل  ۶٧و  ۶٨رخ داد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﻨﺎری اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت رخ داده ﺑﻮد
و در ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺳﯿﺪﻣﮭﺪی ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دﻣﻞ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دوران ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﻤﺮش را ﺻﺮف ﭘﮋوھﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺮده ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از
 ٢٩ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮه از او ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
و روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﻨﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ،ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﻖ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﻮد و ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و
دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ،ﻣﻮﺿﻊ و ﺳﺨﻦ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﻨﺠﯿﺪهﺗﺮ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺎل اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان 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 واﻗﻌﯿﺖھﺎ و ﻗﻀﺎوتھﺎ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻘﺎد از
ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و دﻻﯾﻞ و ﻣﺪارک اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﻦ را در آﻧﮭﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺟﻮع ﮐﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ھﻤﮫی ﻣﻮاﺿﻊ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﺸﺎن ﺻﺎﺋﺐﺗﺮ و درﺳﺖﺗﺮ ﺑﻮد ﺧﻮد از ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ھﻮش و ﻓﺮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ھﻤﮫی ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮر
ﺟﻠﻮﺗﺮ و ﺳﺮآﻣﺪ ھﻤﮫی آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻦ ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم
ﮐﺮدهام و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ام ﮐﮫ در ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺎﺿﺮم در ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﮫوﯾﮋه در رﺳﺎﻧﮫی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ


و در ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ و اﺳﻨﺎد ،ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﺘﻼف را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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ﻧﺎﻃﻖﻧﻮری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ از ﭘﺨﺶ »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم« ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋهای 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 اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﮭﺪی
ھﺎﺷﻤﯽ را ﻓﺸﺎرھﺎی داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮫی آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ﺻﺤﺖ دارد؟ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﭼﮫ
ﺑﻮد؟
اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺘﻤﺎ دوﺳﺘﺎن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖﻧﻮری ﺧﻮدﺷﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﮫ از ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎراﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ و
اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ »ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم داده
ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖﻧﻮری ﺳﭙﺲ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ »ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﻓﯿﻠﻢ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﻣﺎ دﺳﺖ اﯾﻦھﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ
از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖﻧﻮری ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ »ﻣﻦ ﺣﺮفھﺎی زﯾﺎدی زدم و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی
در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺤﺴﻨﺎت اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ،ھﻤﮫی آنھﺎ را
ﺣﺬف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﺧﻮر ﺗﺎﻣﻞ ھﺴﺖ«.


در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺎ اﻋﺪام ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ را ﻓﺸﺎر
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻧﮑﺘﮫی اول اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ
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ﯾﮏ رواﯾﺖ و ﺧﺎﻃﺮه از زﺑﺎن آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ آﻗﺎی ﻧﺎﻃﻖ ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ھﻢ از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺷﻨﯿﺪهام ،وﻟﯽ ﻣﺎ در ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺪرک و ﺳﻨﺪی
در ﺳﺨﻨﺎن و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺧﻮد آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎ اﺻﺎﻟﺖ و ﺗﻘﺪم و
ﺣﺠﯿﺖ دارد ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺖ ﻧﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﮫی دوم اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﮫی ﺧﺎﻧﻮادهی او ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎ ھﺰاران ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﯽ در دورهی
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای آزادی
او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻨﮑﮫ در ﺧﺎﻧﻮادهی اﯾﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮی
ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺧﺼﻮص ﮐﮫ اﮔﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻋﺪهی زﯾﺎدی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ ﻣﺪارس اﯾﺸﺎن و
ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و داﺋﻤﺎً اﻧﺘﻘﺎد
و اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﻣﺎهھﺎ ﺑﻮد در ﺳﻠﻮل
اﻧﻔﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ اﻃﻼﻋﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ رﺳﺎﻧﮫھﺎ داﺋﻢ
ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﮫ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ 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 ﺧﺎﻣﻨﮫای در رد ادﻋﺎھﺎی ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻨﺘﻈﺮی دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی آوردﻧﺪ
ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺘﻞھﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدم
ﻧﮑﺘﮫی ﺑﻌﺪی ﮐﮫ ﻧﮑﺘﮫی ﻣﮭﻢ و ﺟﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ،اﻧﺘﻘﺎدی و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ از آﻗﺎی
ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽھﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی
از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ١٣۵٩در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن ﺑﺤﺚھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯽھﺎ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن آوردهاﻧﺪ در واﻗﻊ ﻧﺎﻣﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﮭﺮ  ١٣۶٠اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﮫای ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
ﺑﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد زﻧﺪانھﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮرد اﻋﺪاﻣﯽھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﮭﺎرﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ،ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،در اﺛﺮ
ﺑﻤﺐﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ »ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ« ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻃﻒ
ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮزﻧﺪی و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ١٣۶٠ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ


اﻓﺮاد و اﻋﻀﺎ و ھﻮاداران آﻧﮭﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ زدهاﻧﺪ از ھﻤﺎن ﺳﺎل  ۶٠اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ و در ﻣﻮرد
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زﻧﺪان و اﻋﺪام اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﮫ و در ﺳﺎل  ۶٢در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺰﻧﺪه در ﺳﭙﺎه ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ
و اﯾﻦ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻮت ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﷲ
ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﮫاﻧﺪ .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 ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
اﯾﺸﺎن ھﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋهای از ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫی ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺎرهی او
ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی اول اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم و ﭼﮫ در ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮏ ﺗﻘﻄﯿﻊ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آن زﻣﺎن را درک ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﺑﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎدآور ﺷﺪم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭼﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺪتھﺎ 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 ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آن دو ﻓﺎﺻﻠﮫی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی اول او ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻوﺟﮫ
ﺑﺤﺚ ﺟﻨﺎﯾﺖ در آن ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ آﻗﺎی »ریﺷﮭﺮی« در ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻃﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در واﻗﻊ ﻣﻘﺪﻣﮫی 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
راﺑﻄﮫی ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮادی ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی ریﺷﮭﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ
اﻧﻔﺮادی و ﻓﺸﺎر ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد او را آزاد ﮐﻨﻨﺪ،
آﻗﺎی ریﺷﮭﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﮭﺪی رﻓﺘﮫ و او را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ آزاد ﺑﺸﻮد وﺟﮭﮫی اﻣﺎم
ﺧﺪﺷﮫدار ﻣﯽﺷﻮد ،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 ﻣﯽﺷﻮد 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 ﺧﺎﻣﻨﮫای ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫ اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺠﺎری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽاش ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ
ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ را ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ!
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ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی اول ،ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ آدم ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺑﻮدم ،ﻣﺘﮑﺒﺮ ﺑﻮدم،
اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮدم ،ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻠﺒﮫ داﺷﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﻂ ﺑﺪھﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺸﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی اول ﺑﻮد ﮐﮫ در
ھﻤﺎن زﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫی ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻇﮭﺎرات ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ
و ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ داد و ﮔﻔﺖ »ھﻤﮫی اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﯽروﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر آﻧﻘﺪر اﺷﺮاف دارﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺣﺘﯽ از ﺑﺨﺶھﺎی
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﻢ «.اﯾﻦ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺠﺎری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽاش ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای
دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی آوردﻧﺪ در رد آن ادﻋﺎھﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﮭﺪی ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل آن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﺳﯿﺪ ﻣﮭﺪی آزاد ﺷﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺮﻣﯽ
ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی اول ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و وﺟﮭﮫ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ او در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻞ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی رخ داد و ﭼﻨﺎن ﮐﮫ آﻗﺎی ریﺷﮭﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﻦ ھﺎﺷﻤﯽ و ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮ ،ﮐﮫ در آن ﮔﻔﺘﮫ »ﻣﺴﺎﻟﮫای ﮐﮫ
ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ را ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ« ،اﯾﻨﮭﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ زﯾﺮ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭼﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﮫ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﮭﺪی ھﺴﺖ ،ﻣﮭﺪی ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﮫﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻗﺘﻞھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮭﺎ
ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺘﻞھﺎ 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 ریﺷﮭﺮی آﻣﺪه ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺘﻞھﺎ
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؛ ﺣﺎﻻ 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
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺟﺰ ﺧﻮد ﺳﯿﺪ ﻣﮭﺪی و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی دوم
ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺣﺘﯽ در ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ
ﭘﯿﻐﺎمھﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای 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 اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ و
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﺎﻟﮫای ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ھﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺘﮭﺎ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺣﻖ اﯾﺸﺎن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۶۵ﮐﮫ ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ در زﻧﺪان ﺑﻮد ﻧﺒﻮد ،اﯾﺸﺎن از
اول اﻧﻘﻼب درﺑﺎرهی ھﻤﮫی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد و درﺑﺎره ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۶٢ﯾﺎ
 ۶٣ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﮭﺪی ھﺎﺷﻤﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ،در درس ﺧﺎرج وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ،
ﻓﺼﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﮫی زﻧﺪانھﺎ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و در آﻧﺠﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺧﻼف ﺷﺮع
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺸﺎن رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ھﺎﺷﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
از اول اﻧﻘﻼب ،اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ و در اداﻣﮫی 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 رﺳﺎﻧﮫھﺎ ،ﻓﻀﺎﺳﺎزی زﯾﺎدی در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺗﻨﺪ ،و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪھﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣ ً
ﻼ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻠﺘﮭﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ 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 ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم« ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻼ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ،ﮐﺎﻣ ً
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ 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 ﻧﮕﮭﺪاریاش اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛
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 آﯾﺖاﷲ ﻣﺘﻨﻈﺮی ارزش وﯾﮋه ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
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در ھﻤﮫی آﺛﺎر ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻨﮫ و دﺳﯿﺴﮫاﻧﺪ

ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﻠﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﭼﮕﻮﻧﮫ آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای رھﺒﺮ ﺷﺪن ﺑﻮد آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
اﮔﺮ ﺻﺤﺖ دارد ﭼﺮا ﺧﻮد آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد؟
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﺷﻮد آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺗﺄﺳﻒ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﯿﻠﻢ را ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی
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 ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ و در ھﻤﮫی آﺛﺎر ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ
آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺘﻨﮫ و دﺳﯿﺴﮫاﻧﺪ؛ ﻟﺬا اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
را ﺣﺬف و ﻗﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ھﺎﺷﻤﯽ و اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن
ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ۶۴ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﮫ ﺑﻮد؟
ﻣﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺸﺮده ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮدﮐﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ
آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۶۴ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ھﻢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﮐﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺒﺮده و ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ
اﯾﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﺸﺎن ،ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﮫ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮرد


اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺎم ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺎﺳﺎً
آﯾﺖ اﷲ 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
اﻧﻘﻼب .ﻣﺴﺎﻟﮫی ﻋﻠﻤﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﯾﺸﺎن ھﻢ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  ۶۴و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم 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.
ﻧﮑﺘﮫی اول اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺎﻃﺮات آﻗﺎی »ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی« در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫی ھﯿﺎت ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ،
راوی آن ﮐﺘﺎب آﻗﺎی »ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ از آﻗﺎی ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی و
»ﺑﻨﺎﯾﯽ« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﺮ دو ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ از آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺎ از ﮐﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﮫ واﺳﻄﮫی آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﻣﺎم آﺷﻨﺎ
ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻘﻠﺪ اﯾﺸﺎن ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ دوراﻧﯽ ﺣﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎزاریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اھﻞ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮھﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد و آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی از اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮوفﺗﺮ ﺑﻮده.
دوم اﯾﻨﮑﮫ در ﺳﺎل  ١٣۴۶ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﯿﮕﺮی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ و
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ
ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ھﻢ ﻧﺎﻣﺸﺎن در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ھﺴﺖ .اﯾﻨﮭﺎ از ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻋﺎﻟﯽﻣﻘﺎم ﺣﻮزه ،ﯾﮏ ﻣﺠﺘﮭﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺳﺎل  ١٣۴۶ﭼﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی »ﺣﻤﯿﺪ روﺣﺎﻧﯽ« در ﺟﻠﺪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب »ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﻀﺖ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣۵۶در ﻧﺠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ھﻢ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﺘﺎب را آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻮاﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺖھﺎ را اﺻﻼح 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 اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﺪهای از اھﺎﻟﯽ اﺻﻔﮭﺎن و
ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﻧﺎم ﺑﺮده.
ﭼﮭﺎرم اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،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 اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﺮدم ﺻﻠﻮات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رادﯾﻮ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﻘﻼب در دھﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؛ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮارھﺎ ﮐﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
آﻗﺎی »راﺷﺪ ﯾﺰدی« در ﺑﺤﺒﻮﺣﮫی اﻧﻘﻼب و ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ اﺳﻢ
ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﻠﻮات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ


ﺗﻮﺟﮫ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
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اﻣﺎم ﺗﻌﺒﯿﺮ آﯾﺖ اﷲ را ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد
اﻣﺎم درﺑﺎرهی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد »ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺶ از ﻓﻘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺛﻘﯿﻞﺗﺮ
اﺳﺖ«

]http://www.ensafnews.com/wp-
[content/uploads/2016/04/emem-khomeini-montazeri.jpg
ﻣﻦ در ﺟﻠﺴﮫی اﮐﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﮫی اﺻﻠﯽ
ادﻋﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫاﯾﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﮕﻔﺖ »آﯾﺖاﷲ« ،ﮔﻔﺖ
»ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم« .ﻧﮑﺘﮫی ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ اﺳﺖ .اوﻻً
آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ آﯾﺖ اﷲ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ ﺳﺎل  ۶۵ﯾﺎ  ۶۶اﻧﺘﺸﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﻌﺒﯿﺮ آﯾﺖاﷲ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦھﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻇﺎھﺮاً اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﻋﺮف
ﻣﺮاﺟﻊ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺮاﺟﻊ ھﯿﭻ وﻗﺖ ھﻢدﯾﮕﺮ را آﯾﺖ اﷲ ﺧﻄﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺮاﺟﻊ ھﻢدﯾﮕﺮ را ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ
اﻟﻘﺎب ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﺎ در
ﺳﺎلھﺎی اوﻟﯿﮫی اﻧﻘﻼب آﻧﻘﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﺪھﺎ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ در
ﺳﺎل  ۵۶ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ اﻧﻘﻼب ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻣﺜﻞ آﯾﺖ اﷲ ﻣﺮﻋﺸﯽ،
ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﻣﺮاﺟﻊ و ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺎی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﮭﺶ از ﻓﻘﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺛﻘﯿﻞﺗﺮ اﺳﺖ«؛ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﯾﺸﺎن آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی


را اﻓﻘﮫ ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﻧﮑﺘﮫ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۶۴و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،آﻗﺎی
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮاردی ارﺟﺎع در ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﺑﮫ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ اﻃﻼع داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در ﻋﺮف ﺣﻮزه ،ارﺟﺎع در اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻣﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺟﻌﯽ اﮔﺮ
در ﻣﻮاردی ﮐﮫ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮده ﺑﮫ ﻣﻘﻠﺪﯾﻨﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫی
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﻓﺎﻻﻋﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ارﺟﺎع در ﻓﺘﻮا ،ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ارﺟﺎع در ﻓﺘﻮا ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ آن ﺷﺨﺺ را از ﺧﻮدش ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و اﻓﻘﮫ ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ھﻤﺘﺮاز ﺧﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۶۴و ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﻣﻮاردی ارﺟﺎع در ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﺑﮫ
آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی.
ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺷﺸﻢ اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در دوران ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ.
آﯾﺖاﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی از اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪه ﺣﻮزه ﯾﺎ اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪه اﺳﻼم ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اول ﮐﮫ ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ ﻋﺪهای از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﮫ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﮫ آﯾﺖ اﷲ
ﺑﺮوﺟﺮدی ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮑﮫ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎز آﯾﺖ اﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی
ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮫ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ در ﺳﺎل  ١٣۵٩ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﮭﺎدﺗﺸﺎن
در ﻣﺠﻠﮫ ﺣﻮزه در ﺳﺎل  ۶٢ﭼﺎپ ﺷﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی دارد از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦﮐﮫ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ واﷲ ﺑﺎﷲ ﺗﺎﷲ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﺪھﺪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﮫ اھﻞ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ دادن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺘﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 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  ۵٩ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه.
ﻧﮑﺘﮫی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ در ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﯿﮫ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر« ﮐﮫ آﻗﺎی »ﻣﺼﻄﻔﯽ
اﯾﺰدی« در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب در دو ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻈﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻢ دوﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ
و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،در ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﯿﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ
ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﻠﻤﯿﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ .ﺧﻮد ﺑﻨﺪه
ھﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر از زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم .در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۵٩وﻗﺘﯽ 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 اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
ﺣﺮفھﺎ را ﻧﺰﻧﯿﺪ آﻗﺎ« .ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎً آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ


ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽﺷﺎن در ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن را اﻋﻼم 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 ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :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 ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺎﻣﮫای را ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ھﻮش ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اوﻻً 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 واژهی رھﺒﺮ آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دوم اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻮن آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺮح ﺑﺸﻮد ]در ﮐﺘﺎب اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادهاﻧﺪ[.
آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺘﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻟﮫی 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 .ﺑﮫﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﮫ
آﯾﺖ اﷲ 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 آنھﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻃﺮح اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺿﺮر ﺧﻮد آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ھﻢ ﺑﮫ ﺿﺮر ﮐﺸﻮر و ھﻢ ﺑﮫ ﺿﺮر
ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﻢ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﮫای ھﻢ ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب از آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺘﺎ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد ھﻨﺮ
اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺘﻮای آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻞ
از اﻧﻘﻼب از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﮭﯽ ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺤﻞ رﺟﻮع و ﺳﺆال ﻣﺮدم ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و اﻓﺮاد
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ،رواﯾﺘﯽ ﭘﺮ از ﺳﺎﻧﺴﻮر
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮوﻧﺪاد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ،
ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
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ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ 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 ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺳﻮﮔﯿﺮی دارد و ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺎﻣﮫ ) ۶/١ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهی آﯾﺖ اﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ( ھﺴﺘﯿﺪ ﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫی  ٨/١و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﺗﻌﺒﯿﺮﺳﻮﮔﯿﺮاﻧﮫ ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ھﺴﺖ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
واژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ را ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺑﻌﺪی اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺑﺮوﻧﺪاد ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،ﮐﮫ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮده و آن را ﺳﻔﺎرش
داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎری ﮐﮫ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﮭﺎد و در ﭘﯽ ﯾﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎص اﻗﺪام ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺷﻮد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ھﺪفھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و
ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دوﺳﺘﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺸﻮد.
ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﮫی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻋﺪامھﺎی  ۶٧از ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ 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 ﻣﯽرﺳﺪ 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 دادهام .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ در آن ﺟﻠﺴﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﮫ
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻋﻠﯿﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ و
از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﮏ ﺗﮏ و ﻣﺸﺮوﺣﺎً و ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﮫ آن ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ دادم .اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
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 ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﯽ
رﺑﻂ را ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ رﺑﻂ ﺑﺪھﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﮫی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻋﺪامھﺎی ۶٧
از ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب »واﻗﻌﯿﺎت و ﻗﻀﺎوتھﺎ« ،اﺳﻨﺎد و دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ داﻣﻦ زدن ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻗﺎی
ﻣﻨﺘﻈﺮی و آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺖ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﭘﺨﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﻣﻦ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ را ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺤﺚ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﻣﻦ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﮫی  ۶٧رﺑﻂ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻣﻦ در آن ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﮫ
ھﻤﺎن دادﮔﺎھﯽ ﮐﮫ اﺣﮑﺎم ﺳﺨﺖ و ﻓﻠﮫای را ﭘﯽدرﭘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﮑﻢ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﻣﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻞ 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 ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ دادﯾﻢ ﺻﺤﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫام.


ﻣﻦ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ از ﺣﻖ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی دﻓﺎع ﮐﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ

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%... 22/27

رواﯾﺖ ﻣﮫﻤﯽ از آﯾﺖاﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻣﺎﺟﺮای ﺳﯿﺪﻣﮫﺪی ھﺎﺷﻤﯽ  -اﻧﺼﺎف ﻧﯿﻮز

1/15/2018

ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﻦ ھﻤﯿﻦﺟﺎ از ھﻤﮫی ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاھﺶ دارم دﻗﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺗﺼﻮری ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽھﺎ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دادﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫی اﯾﺮان و
روزﻧﺎﻣﮫی ﺷﺮق ھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ﮐﮫ اوﻻً ﻣﻦ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ از ﺣﻖ آﯾﺖ
اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی دﻓﺎع ﮐﻨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﮫ ھﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽروم و ﺣﺮف ﺧﻮدم را ﻣﯽزﻧﻢ.
ﻣﺴﺎﻟﮫی 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 ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻦ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﮐﺮان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ دﺳﺖ آﺧﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ از آن ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ 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
ﻧﻮﺷﺘﮫای ﮐﮫ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮامﺷﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﻌﮭﺪی داده ﺑﻮدﯾﻢ و
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﮭﺪﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ درﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
و ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ اﮐﺮان ،ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﻦ را ھﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦﻃﻮر
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 ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫی ﻣﻦ )ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن( را ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﮫ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎدی ھﻢ
داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﮫ دارد ﮐﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن
در آن ﺑﮫ ﺗﻤﺎم اﺗﮭﺎﻣﺎت و آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺳﯽﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و


ھﻢ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
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اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام .ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪهام ،ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران )ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ( را ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در رﺳﺎﻧﮫھﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻦ در
ﮐﺎﻧﺎل و ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدم ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﺣﺬف و ﻧﻘﻄﮫﭼﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺧﻮد اﯾﻦھﺎ 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
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺒﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﻣﻮاردی ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﮫی 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 ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺸﺎن
ﻣﯽﺧﻮرد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ آنھﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫای ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ 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 ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﻈﺮات ﺧﻮدﺷﺎن را
درﺑﺎرهی آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑ ً
ﻼ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﺸﻮد در دﻓﺎع از آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻣﮑﺎن
اﮐﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺶ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﮫی ﺑﻌﺪ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن )ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺘﻨﺪ( درھﻤﺎن ﻧﺸﺴﺖ اﮐﺮان
ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ )ﻣﺴﺘﻨﺪ( ﺳﻮﮔﯿﺮاﻧﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از آن
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ھﻤﻮاره دﻧﺒﺎل ﺑﮭﺎﻧﮫ و ﻓﺮﺻﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻘﻮق
ﻣﻨﺘﻈﺮی دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺗﮭﻤﺖھﺎ و دروغھﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎم ﺑﺮای ﻣﺪتھﺎی زﯾﺎدی ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ و ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪان اﯾﺸﺎن و ھﻤﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺣﻘﯽ دارد و ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران ﻗﺪرت ﺧﻮدش آﺳﯿﺐ دﯾﺪﻧﺪ دﻓﺎع ﮐﺮد و ھﻤﮫی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺗﺎن ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ آﯾﺖ اﷲ
ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﺸﺎن را ﻣﻄﺮح ﺑﮑﻨﯿﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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