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غالمرضا خارکوهی1

اشاره
تاريخ 68/1/6 برای ملت ايران يادآور خاطره ای از يك جهت تلخ و از جهت ديگر شيرين 
است. تلخی اين روز در آنجايی بود كه يكی از ياران انقالب به دليل ضعف های شخصيتی كه 
داشت، نتوانست مسير سخت انقالب را تا به انتها بپيمايد و خيلی زود به آرمان های انقالب 
خيانت كرد و شيرين از اين جهت كه يكی از خطرناك ترين ويروس های جنبش های اجتماعی 
يعنی ويروس نفاق و وادادگی در مهم ترين ركن از اركان انقالب يعنی رهبری شناسايی شد و 
اين شناسايی توسط امام خمينی و در حيات او اتفاق افتاد. در اين روز امام خمينی طی نامه ای، 
حقايقی درباره آقای منتظری كه كسوت قائم مقام رهبری را از مجلس خبرگان در سال 1364 
دريافت كرده بود و سايه او و گماشتگانش در بسياری از اركان نظام جمهوری اسالمی سنگينی 
می كرد، برمال نمود كه حاكی از انحرافات عميق آقای منتظری بود. امام در اين نامه نوشت: 

1. تاريخ نگار انقالب اسالمی 

آیت اهلل منتظری، 
برآمدن مجتهدی از دل سياست
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بسم اهلل  الرحمن الرحيم
جناب آقای منتظری

با دلی پر خون و قلبی شكســته چند كلمه  ای برايتان می  نويسم تا مردم 
روزی در جريان امر قرار گيرند. شما در نامه اخيرتان نوشته  ايد كه نظر تو را 
شرعاً بر نظر خود مقدم می  دانم؛ خدا را در نظر می  گيرم و مسائلی را گوشزد 
می  كنم. از آنجا كه روشن شده اســت كه شما اين كشور و انقالب اسالمی 
عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال ها و از كانال آنها به 
منافقين می  سپاريد، صالحيت و مشروعيت رهبری آينده نظام را از دست 
داده  ايد. شما در اكثر نامه  ها و صحبت ها و موضع گيری هايتان نشان داديد 

كه معتقديد ليبرال ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند.
به قدری مطالبی كه می  گفتيد ديكته شــده منافقين بود كه من فايده  ای 
برای جواب به آنها نمی  ديدم. مثاًل در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد 
بسيار معدودی كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم و انقالب محكوم به اعدام 
شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و می  بينيد 
كه چه خدمت ارزنده ای به استكبار كرده  ايد. در مسئله مهدی هاشمی قاتل، 
شما او را از همه متدينين متدين تر می  دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده 

بود كه او قاتل است مرتب پيغام می  داديد كه او را نكشيد. 
از قضايای مثل قضيه مهدی هاشمی كه بســيار است و من حال بازگو 
كردن تمامی آنها را ندارم. شما از اين پس وكيل من نمی  باشيد و به طالبی 
كه پول برای شما می  آورند بگوييد به قم منزل آقای پسنديده و يا در تهران 
به جماران مراجعه كنند. بحمداهلل  از اين پس شما مسئله مالی هم نداريد. 
اگر شما نظر من را شــرعًا مقدم بر نظر خود می  دانيد- كه مسلماً منافقين 
صالح نمی  دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايی می  شويد كه آخرتتان را 
خراب تر می  كند- با دلی شكسته و سينه  ای گداخته از آتش بی مهری ها با 
اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت می كنم 

ديگر خود دانيد:
1. سعی كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم 

منافقين و گروه مهدی هاشمی و ليبرال ها نريزد.
2. از آنجا كه ساده  لوح هستيد و ســريعًا تحريك می  شويد در هيچ كار 

سياسی دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد. 
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3. ديگر نه برای من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار 
مملكت است را به راديوهای بيگانه دهند. 

4. نامه  ها و سخنرانی های منافقين كه به وسيله شما از رسانه  های گروهی 
به مردم می  رسيد، ضربات سنگينی بر اسالم و انقالب زد و موجب خيانتی 
بزرگ به ســربازان گمنام امام زمان- روحی له الفداء- و خون های پاك 
شــهدای اســالم و انقالب گرديد؛ برای اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود 

اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند. 
واهلل  قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را 
ساده  لوح می دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولی شخصی بوديد تحصيل كرده 
كه مفيد برای حوزه  های علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد 
مسلماً تكليف ديگری دارم و می  دانيد كه از تكليف خود سرپيچی نمی  كنم. 
واهلل  قسم، من با نخست  وزيری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی 
می  دانستم. واهلل  قسم، من رأی به رياست جمهوری بنی  صدر ندادم و در تمام 

موارد نظر دوستان را پذيرفتم. 
سخنی از ســر درد و رنج و با دلی شكســته و پر از غم و اندوه با مردم 
عزيزمان دارم: من با خدای خود عهد كردم كه از بدی افرادی كه مكلف به 
اغماض آن نيستم هرگز چشم  پوشی نكنم. من با خدای خود پيمان بسته  ام 
كه رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من 

قيام كنند دست از حق و حقيقت برنمی  دارم. 
من كار به تاريخ و آنچه اتفاق می  افتد ندارم؛ من تنها بايد به وظيفه شرعی 
خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته  ام 
كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم. تاريخ اسالم پر است 
از خيانت بزرگانش به اسالم؛ سعی كنند تحت تأثير دروغ های ديكته شده 
كه اين روزها راديوهای بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می  كنند 
نگردند. از خدا می  خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا 
فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش 
از اين نچشد. ما همه راضی هستيم به رضايت او؛ از خود كه چيزی نداريم، 

هر چه هست اوست. والسالم
يكشنبه 68/1/6
روح  اهلل  الموسوی الخمينی
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يك روز پس از صدور نامه فوق، آقای منتظری در نامه ای از ســمت قائم مقامی رهبری 
استعفا كرد. متن نامه آقای منتظری چنين است: 

بسم اهلل  الرحمن الرحيم
محضر مبارك آيت اهلل  العظمی امام خمينی- مدظله العالی 

پس از سالم و تحيت، مرقومه شريفه مورخ 68/1/6 واصل شد. ضمن 
تشكر از ارشادات و راهنمايی های حضرتعالی به عرض می  رساند، مطمئن 
باشيد همان طور كه از آغاز مبارزه تاكنون در همه مراحل همچون سربازی 
فداكار و از خود گذشــته و مطيع در كنار حضرتعالی و در مســير اسالم 
و انقالب بوده  ام، اينك نيــز خود را ملزم به اطاعت و اجرای دســتورات 
حضرتعالی می  دانم؛ زيرا بقا و ثبات نظام اســالمی مرهون اطاعت از مقام 
معظم رهبری است. برای هيچ كس قابل شك نيست كه اين انقالب عظيم 
تاكنون در سايه رهبری و ارشادات حضرتعالی از خطرات مهمی گذشته؛ و 
دشمنان زيادی همچون منافقين كوردل، كه دستشان به خون هزاران نفر از 
مردم و شخصيت های عزيز ما و از جمله فرزند عزيز خود من ]شهيد محمد 
منتظری[ آغشته است، و ساير جناح های مخالف و ضد انقالب و سازشكار و 

ليبرال مآب های كج فكر را رسوا و از صحنه خارج نموده است. 
آيا جنايات هولناك و ضربــات ناجوانمردانه اين روســياهان كوردل 
به انقالب و كشــور و ملت عزيز و فداكار ما فراموش شدنی است؟ و اگر 
بلندگوهای آنان و راديوهای بيگانه خيال می  كنند با جوســازی ها و نشر 
اكاذيب و شــايعه پراكنی ها به نام اينجانب می  توانند به اهداف شوم خود 

برسند و در همبستگی ملت ما رخنه كنند، سخت در اشتباه اند.
و راجع به تعيين اينجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً 
مخالف بودم؛ و با توجه به مشــكالت زياد و سنگينی بار مسئوليت، همان 
وقت به مجلس خبرگان نوشتم كه تعيين اينجانب به مصلحت نبوده است. 
و اكنون نيز عدم آمادگی خود را صريحاً اعالم می  كنم. و از حضرتعالی تقاضا 
می كنم به مجلس خبرگان دستور دهيد مصلحت آينده اسالم و انقالب و 
كشور را قاطعانه در نظر بگيرند. و به من اجازه فرماييد همچون گذشته يك 
طلبه كوچك و حقير در حوزه علميه به تدريس و فعاليت های علمی و خدمت 
به اسالم و انقالب، زير ســايه رهبری حكيمانه حضرتعالی، اشتغال داشته 
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باشم. و اگر اشتباهات و ضعف هايی كه الزمه طبيعت انسان است رخ داده 
باشد، ان شاءاهلل  با رهبری های حضرتعالی مرتفع گردد. 

و از همه برادران و خواهران عزيز و عالقه  مند تقاضا می  كنم مبادا در مورد 
تصميم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم، به بهانه حمايت از من، كاری 
انجام دهند و يا كلمه  ای بر زبان جــاری نمايند؛ زيرا مقام معظم رهبری و 

خبرگان جز خير و مصلحت اسالم و انقالب را نمی خواهند. 
اميد است اين شــاگرد مخلص را هميشــه از راهنمايی های ارزنده خود 
بهره مند، و از دعای خير فراموش نفرماييد. والسالم عليكم و رحمه اهلل  و بركاته 
68/1/7
حسينعلی منتظری
اما همانطور كه امام خمينی پيش بينی كرده بود منتظری كه تمام مرتبه و مقام خود را از 
دل سياست به دست آورده بود كسی نبود كه به همين سادگی دست از قدرت بردارد و به 
سفارش استاد خود، در گوشه ای بنشيند و به درس و بحث بپردازد. دو ماه بعد امام خمينی با 
دلی آرام و قلبی مطمئن به ديدار حق تعالی رفت؛ و طبق پيش بينی های امام، منتظری به همراه 
بيت و باند خود با شمشيری برهنه به جان انقالب اسالمی افتاد و تا پايان زندگی لحظه ای از 
تخريب امام، انقالب اسالمی و ياران امام دســت برنداشت و در هر فرصتی زهر خود را به 
ملت ايران ريخت. اكنون بازماندگان بيت او و وّراث سياسی افكارش در هر فرصتی همان 
كينه و عداوت را نسبت به انقالب ملت ايران ادامه می دهند. يكی از روش های تخريبی اين 
منافقين جديد، القای سياسی بودن مرجعيت بسياری از فقهای پاك طينتی است كه دل به 
انقالب اسالمی و امام خمينی دارند. در حالی كه منتظری خود مجتهدی بود كه تمام اعتبارش 
از دل سياست بيرون آمد. اكنون وّراث سياسی او، ديگران را به همين اتهام مورد توهين قرار 

می دهند. 
مقاله حاضر كه توسط يكی از مورخين انقالب اسالمی نوشته شده است به اجمال به فراز 
و فرود منتظری در دل سياست می پردازد. از اين جنبه تاكنون به داستان منتظری و جريان 
او پرداخته نشده است. اميدواريم اين مقاله در ارتقای بينش تاريخی نسل جوان كه درك 

شهودی از آن واقعه ندارند كمك نمايد.
فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه
هر خواننده آگاه و عاقلی با خواندن چند صفحه از خاطرات آقای منتظری، متوجه می شود 
كه نويســندگان آن بدون توجه به تناقضات بی حد و حصر اين خاطرات كه يا بيانگر ذهن 
به هم ريخته صاحب خاطرات يا جهل سازندگان اين خاطرات نسبت به وقايع است، صرفًا 
به دنبال قهرمان كردن، مطلق نمودن و مظلوم نشان دادن شخصی هستند كه ردپای وی و 
باند منسوب به او در بسياری از وقايعی كه برای انقالب اسالمی هزينه آور و غير قابل انكار 
است، وجود دارد. شخصيت ساده لوح ولی پرمدعای او در تاريخ انقالب اسالمی، كه به خوبی 
از البه الی خاطرات منسوب به وی نمايان است گوياتر از آن است كه نياز به شرح و تفصيل 
داشته باشد؛ با وجود اين، وراث فكری و سياسی منتظری هر از گاهی با سوءاستفاده از بردباری 
و رأفت جمهوری اسالمی، و به تحريك منافقين داخل و خارج و با دروغ و تزوير، نمايشی از 
دموكرات بودن و مخالف استبداد بودن وی در مطبوعات و سايت ها و شبكه های داخل و 
خارج به راه می اندازند و اين نمايش را بهانه ای برای حمله به انقالب اسالمی و معمار كبير آن 
امام خمينی قرار می دهند و زحمات و خدمات راستين امام خمينی و بسياری از شخصيت های 

موجه ايران را ناديده گرفته و آنها را به رگبار تهمت و دروغ می بندند. 
مقاله حاضر با نگاهی اجمالی به فرازهايی از زندگی آقای منتظری در پی آن است تا نشان دهد 
چگونه مجتهدی كه خود از دل سياست بيرون آمد و تبديل به مرجع شد هوادارانش علمای 
مجاهد را به جرم دفاع از نظام جمهوری اسالمی متهم به وابستگی به قدرت و سياست می كنند. 

شأنيت علمی منتظری قبل از انقالب اسالمی
شيخ حسينعلی منتظری )متولد سال 1301ش( پس از هجده سال تحصيل در حوزه های 
علميه اصفهان و قم حدود سال 1333ش به درجه اجتهاد رسيد و به تدريس فلسفه، فقه و 
اصول پرداخت. عالوه بر اين، برخی ادعا كرده اند كه او در زمان آقای بروجردی از ممتحنين 
درجه اول حوزه علميه قم نيز بوده است. البته مريدان آقای منتظری برای اين ادعا سندی 
ارايه نكرده اند. چنان كه در سند تاريخی مربوط به 7مهر 1328ش/ 6ذی الحجه 1368ق 
كه درباره تعيين هيئت های رسيدگی به امور طالب و امتحانات حوزه علميه   زير نظر آيت اهلل 

العظمی بروجردی فعاليت می كردند، اصاًل نامی از آقای منتظری برده نشده است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

در ليله پنجشنبه ششم شهر ذی الحجه الحرام 68، آقايان علمای حوزه 
علميه قم، حســب امر حضرت آيت اهلل العظمی ]ســيد حسين طباطبايی 
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بروجردی )مرجع بزرگ تقليد([- مدظله- و تصويب ســاير حجج اعالم 
مجتمع شده و مقرر داشتند كه در هفته سه هيأت تشكيل شود كه هر هيأتی 

وظيفه خاصه ای انجام دهند، چنانچه در ذيل بيان خواهد شد:
1. هيأتی برای رسيدگی به امر طالب و مدارس، كه اسامی آنها از قرار 
ذيل است: آقای آقا سيد زين العابدين، آقای حاج سيد احمد خوانساری، 
آقای حاج ســيد محمدرضا گلپايگانی، آقای آقا ســيد ابوطالب مدرسی، 
آقای حاج ميرزا محمود قمی، آقای حاج ميرزا مصطفی، آقای حاج ســيد 
احمد زنجانی، آقای حاج شيخ ابوالقاسم اصفهانی، آقای آقا مرتضی حائری، 
آقای حاج مير سيد حسن، آقای آقا ريحان اهلل- آقای حاج فقيهی، آقای آقا 

مرتضی قمی. 
توضيح آن كه آقايان فوق در مواقع عادی مجتمع می شوند، و در مواقع 
غيرعادی اطالع می دهند كه تمام سه حوزه مجتمع شوند برای حل قضيه 

غيرعاديه. 
2. هيأتی برای امتحان خارج تازه واردين به قرار ذيل: آقای آقا مرتضی 

حائری، آقای آقا سيد محمد يزدی، آقای حاج آقا روح اهلل خمينی. 
3. هيأتی برای امتحان تازه واردين غيرخارجی از اين قرار: آقای آقا سيد 
زين العابدين، آقای فاضل، آقای قاضی، آقای حاج فقيهی، آقای حاج ميرسيد 
حسن، آقای آقا شيخ ابوالقاسم نحوی، آقای حائری، آقای صاحب الداری، 

آقای آقا مرتضی قمی .
مطالب فوق را حضرات آقايان به اكثريت قريب اتفاق تصويب نمودند: 
االحقر محمود الحسينی، زين العابدين الحسينی الكاشانی، احمد الحسينی 
الزنجانی، العبد مصطفی القمي، سيد محمد يزدی، روح اهلل الموسوي، فاضل 
موحدی لنكرانی، حائری، االحقر صاحب الداری، االحقر ابوالقاسم اصفهانی، 
عبدالحســين فقيهی، حســين القاضی الطباطبايی، مرتضی برقعی، االحقر 

ريحان اهلل گلپايگانی، مرتضی حائری.1 
بعد از مرحوم آيت اهلل بروجردی، امام خمينی برجسته ترين استاد آقای منتظری محسوب 
می شد. آشنايی منتظری با حضرت امام در حدود سال 1323ش و در جلسه درس اخالق 

1. صحيفه امام، ج1، ص27-28. 
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امام صورت گرفت.1 در اين راستا او ســال ها پای درس امام شركت نمود و از شاگردان او 
محسوب می شد. در خاطرات منسوب به منتظری آمده است: 

در همان زمان مرحوم آيت اهلل خميني عصرهاي پنجشــنبه و جمعه در 
مدرســه فيضيه درس اخالق مي گفتند، درس اخالق ايشان خيلي جاذبه 
داشت، هم طلبه ها مي آمدند هم غير طلبه ها. آن وقت طلبه زياد نبود، در 
آن زمان مي گفتند هشتصد طلبه در حوزه قم وجود دارد، آيت اهلل خميني 
زير كتابخانه مدرســه فيضيه عصرهاي پنجشــنبه و جمعه درس اخالق 
مي گفتند، البته در درس اخالق ايشــان عرفان هم زيــاد بود چيزهايي از 
كلمات خواجه عبداهلل انصاري مي گفتند، بيان ايشان بسيار پرجاذبه و خوب 
بود، از توبه و انابه و معاد مطالبي را مي فرمود، تا جايي كه بسياري از افراد 
گريه مي كردند، درس ايشان براي ما جاذبه زيادي داشت و بسيار سازنده 
بود، و آشنايي من با آيت اهلل خميني از همين جا شروع شد. من هنوز درس 
فلسفه ايشان نمي رفتم... درس فلسفه داشت، منظومه و اسفار مي گفتند، و 
درس فقه و اصول نداشتند. ولي درس اخالق ايشان عمومي بود. بازاري ها 
هم مي آمدند يك عده از بازاري هاي بنام كه شخصيت بودند اينها هم مقيد 
بودند كه بيايند، بسياري از وعاظ و منبري هاي قم هم مي آمدند، از درس 
ايشان خيلي خوشــمان مي آمد، گاهي اوقات درس اخالق كه تمام مي شد 
من و آقاي مطهري مي رفتيم خدمت ايشــان و اگر نظرياتي داشتيم اظهار 
مي كرديم... بعد ايشان تدريس منظومه را از اول شروع كردند، من و مرحوم 
شهيد مطهري در درس منظومه ايشان شركت كرديم، اين آخرين منظومه 
ايشان بود و ديگر منظومه نگفتند... ايشان خيلي خوش بيان بودند و اساس 
مطلب را براي شــاگرد بازگو مي كردند. مرحوم امام مطلب را در سطحي 

مي گفت كه همه بفهمند.2

آثار و تأليفات منتظری 
از آقای منتظری قبل از انقالب هيچ كتاب و اثری منتشر نشده است جز يك كتاب به نام 
نهايه االصول- تقرير درس اصول آيت اهلل العظمی بروجردی- كه در زمان حيات خود مرحوم 

1. غالمرضا خاركوهی، فراز و فرود آيت اهلل منتظری، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، آماده انتشار. 
2. خاطرات آيت اهلل منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا، چاپ دوم، 1379، ص37-38. 
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بروجردی و با حمايــت مالی عالمه طباطبايی و 
مهدی حائری تهرانی و ســرمايه شخصی آقای 
منتظری به چاپ رسيده اســت. به راستی اگر 
ايشان از برجسته ترين و درخشان ترين شاگردان 
بروجردی- از نظر علمی- بوده و ُممتحن دروس 
خارج، مدرس ســطوح عالی حــوزه، و به تعبير 
آيت اهلل بروجــردی از »اَجله فضال« بوده، چرا با 
همه اين علم و فضل هيچ كتابی به جز همان يك 
مورد از ايشان منتشر نشده است؟! ضمن آن كه 

آن يك كتاب هم ديدگاه های علمی خود منتظری نيست بلكه تقريرات و برداشت های درس 
استادش است كه بسياری از كسان ديگر نيز چنين آثاری دارند. 

ممكن است برخی بگويند ايشان به خاطر اشــتغال به مبارزات سياسی فرصت تأليف و 
انتشار كتاب را نداشته است. در پاسخ به اين ديدگاه بايد گفت: 

اولين بازداشت ايشان به خاطر مبارزات سياسی در فروردين سال 1345 بوده كه آن هم 
پنج ماه طول كشيد. در حالی كه از فروردين سال 1340 كه مرحوم بروجردی فوت كرد تا 
زمان بازداشت، پنج سال ايشان باز مشغول درس و بحث خود بوده است ليكن هيچ اثر علمی 

در اين دوران از وی به ثبت نرسيده است. 
منتظری در طول 37 سال حكومت محمدرضا پهلوی تنها يك جلد كتاب، آن هم تقريرات 
درس آيت اهلل بروجردی را منتشر كرد؛ ولی در طول 37 سال دوره جمهوری اسالمی بيش از 
هفتاد جلد كتاب )به زبان های فارسی، عربی و اردو( از ايشان منتشر شده و تعداد ديگری را 
نيز نوشته كه هنوز منتشر نشده است. لذا آقای منتظری از اواسط سال 1358 به بعد تا اوايل 
سال 1368 كه از قائم مقامی رهبری بركنار شد آثار زيادی با حمايت مستقيم و غيرمستقيم 
مؤسسات و نهادهای دولتی در تيراژ وسيع منتشر نمود كه حتی بسياری از آنها به طور رايگان 
در مراكز مختلف كشور توزيع می گرديد يا با قيمت كم و تخفيف زياد به فروش می رفت. اين 
آثار با رانت دولتی در صدا و سيما، مطبوعات، سازمان ها و نهادهای دولتی، مراكز فرهنگی 
و تبليغاتی جمهوری اســالمی در داخل و خارج كه عموماً هم از گماشتگان خود وی بودند، 
به شدت تبليغ و ترويج می شد. به همين ســبب مراكز فوق، پيام ها، خطبه های نماز جمعه، 
سخنرانی ها، اطالعيه ها، مصاحبه ها و درس های او را با كاغذ و كيفيت خوب و در تيراژ زياد به 
سرعت جمع بندی و منتشر می كردند. به طور مثال چاپ اول كتاب درس هايی از نهج البالغه 

منتظری در طول 37 سال حکومت 
تنها یک جلد  پهلوی  محمدرضا 
درس  تقریرات  هم  آن  کتاب، 
آیت اهلل بروجردی را منتشر کرد؛ 
ولی در طول 37 سال دوره جمهوری 
اسالمی بیش از هفتاد جلد کتاب )به 
زبان های فارسی، عربی و اردو( از 
ایشان منتشر شده و تعداد دیگری را 
نیز نوشته که هنوز منتشر نشده است! 
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آقای منتظری در سال 1359 با تيراژ پنجاه هزار نسخه توسط دفتر تبليغات اسالمی وابسته 
به جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بودجه بيت المال مســلمين منتشر شد. اين درس ها 
مباحثی بود كه او شب های دوشنبه در راديو سراسری دولت جمهوری اسالمی ارايه می كرد 
و ظاهراً از اوايل سال 1359 آغاز شده بود و تا مدت های طوالنی از صدا و سيما پخش می شد 

كه هم موجب ترويج نام منتظری و هم باعث توجه مردم به كتاب های او شد.1 
عالوه بر اين، حزب جمهوری اسالمی كه مسئوالن آن همان مقامات ارشد نظام جمهوری 
اسالمی بودند،2 نيز با بودجه  حزب، چاپ دوم كتاب درس هايی از نهج البالغه منتظری را با 

جلد گالينگور و زيبا در بهمن سال 1362 در تيراژ ده هزار نسخه منتشر نمود. 
در مثالی ديگر بايد از كتاب توضيح المسائل آقای منتظری ياد كنيم كه در سال 1362 
برخی از مسئوالن ارشد نظام جمهوری اسالمی مخصوصاً آقای هاشمی رفسنجانی- رئيس 
مجلس شورای اسالمی- نقش اصلی را در انتشار رساله  او ايفا كردند تا هر چه زودتر مرجعيت 
ايشان در جامعه تثبيت و ترويج شود. با وجود اينكه منتظری در دوران نظام جمهوری اسالمی 
ردای مرجعيت را به تن پوشــيد ولی وراث سياســی او از بيان اين واقعيت و حقيقت طفره 
می روند و مطالب را به گونه ای انتشار می دهند كه گويی مرجعيت منتظری زاده دانش ذاتی 
وی بوده و مريدان او در ساختار نظام جمهوری اسالمی، نقشی در آن نداشتند. در حالی كه 
رساله  منتظری در سال 1362ش با تيراژ زياد و بودجه بيت المال و حمايت علنی و غيرعلنی 
دولت منتشر شد3 و در ســازمان ها و وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و مراكز نظامی توزيع 

گرديد.4 چنان كه آيت اهلل محمدرضا مهدوی كنی در خاطراتش می گويد: 
يادم است يك بار در محل مجلس شورای اسالمی، در نشستی با دوستان 
درباره قائم مقام رهبری بحث شد و حتی در ميان دوستان اين مسئله مورد 
تأييد و تصويب قرار گرفت و آقای هاشــمی دو پيشنهاد برای بهتر عملی 

1. روز چهارشــنبه 18تير ســال 1359 دفتر آقای منتظری طی اطالعيه ای اعالم كرد: افراد و مؤسساتی كه 
می خواهند اين درس ها را چاپ و منتشر نمايند قبل از چاپ آن را برای مطالعه و تصحيح در اختيار منتظری قرار 
دهند و ضمنًا درس های يك تا چهار تصحيح شده و آماده چاپ است. رك: روزنامه جمهوری اسالمی، پنجشنبه 

19تير سال 1359، ص2. 
2. آقايان ســيد علی خامنه ای رئيس جمهور، اكبر هاشمی رفســنجانی رئيس مجلس شورای اسالمی و سيد 
عبدالكريم موسوی اردبيلی رئيس قوه قضائيه، هر سه نفر مؤسس و عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسالمی 

كشور بودند. عالوه بر اين مهندس مير حسين موسوی نخست  وزير نيز عضو شورای مركزی اين حزب بود. 
3. البته بعد از انتخاب آقای منتظری در سال 64 به عنوان قائم مقام رهبری، تيراژ چاپ رساله و ديگر آثار ايشان 
با بودجه بيت المال، همراه با تبليغات سازمان های دولتی در مجامع مختلف، مطبوعات، و در صدا و سيما، بسيار فراتر 

از قبل انجام می شد كه تأثير بسزايی در جا انداختن مرجعيت و شهرت ايشان داشت. 
4. يكی از اين رساله ها نصيب مؤلف )خاركوهی( شد كه حدود يك سال درباره اصطالحات فقهی درون آن به 

تحقيق و پژوهش پرداخت و هنوز فيش های آن از سال های 1363 و 1364 موجود است. 
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شدن اين جريان دادند؛ يكی اين بود كه رساله آقای منتظری به عنوان مرجع 
تقليد چاپ و منتشر بشود. چون در آن وقت در شرايط رهبری در قانون 
اساسی مسئله مرجعيت قيد شده بود كه بعداً تغيير كرد و آن قيد حذف 
شد. بنابراين مرجعيت ايشان می بايست در زمان امام)ره( تثبيت بشود؛ تا 
آن وقت هم رساله  وی رسمًا منتشر نشــده بود. در آن زمان، به خصوص 
آقای هاشمی اصرار كردند كه اين امر انجام بگيرد و رساله  منتظری رسمًا 

منتشر بشود.1 
لذا در يك كشــور 35-30 ميليونی كه كتاب ها غالباً هزار تا دو هزار نســخه، آن هم با 
مشكالت مالی جنگ منتشر می شد، كتاب های آقای منتظری با رانت و حمايت بی دريغ و 
علنی برخی از سازمان های دولتی در تيراژهای نجومی چاپ و پخش می شد كه اين امتياز، 
ويژه او بود2 و شامل آثار هيچ شــخص و مقام و مرجع ديگری نمی شد. امتيازی كه شايد 
هيچ گاه منتظری و باند وابســته به وی تمايل نداشتند از آنها پرسيده شود كه چرا و چگونه 

نصيبش شده است؟! 
عالوه بر اين، گاهی در خطبه های نماز جمعه تهران كه به صورت زنده در شبكه های صدا و 
سيما پخش می شد و در منظر دوربين ها و رسانه های داخلی و خارجی قرار داشت و مورد توجه 
مردم سراسر كشور بود، خطيب جمعه به تعريف و تمجيد از آثار آقای منتظری می پرداخت. 
به عنوان نمونه آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه مورخ 26آذر سال 1361- 
اول ربيع االول سال 1404ق- چند بار از آقای منتظری به عنوان »آيت اهلل العظمی« ياد كرد 
و كتاب خمس او را كه تازه تدريس و چاپ شده بود، به مردم معرفی نمود. سپس حدود هفتاد 
درصد وقت و محتوای اين خطبه را به بيان خالصه آن كتاب 300-200 صفحه ای اختصاص 
داد.3 در حالی كه آن زمان تقريباً همه مراجع و مخصوصاً حضرت امام خمينی كتابی در اين 
زمينه داشتند، ولی در اين  گونه مواقع اولويت به معرفی نام و آثار منتظری داده می شد! حتی 
در مراسم صبحگاه مدارس و هنگام نماز جماعت مساجد شهرها و روستاها و نمازخانه های 
ادارات دولتی، برای سالمتی آقای منتظری دعا می كردند: »خدايا، خدايا تا انقالب مهدی، 

1. غالمرضا خواجه سروی، خاطرات آيت اهلل مهدوی كنی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1387، ص356. 
2. به عنوان نمونه در آن سال ها كتاب درس هايی از نهج البالغه 16-25، آيت اهلل منتظری در تيراژ پنجاه هزار 
نسخه توسط »دفتر انتشارات اسالمی« وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با كيفيت و كاغذ بسيار مرغوب 

منتشر شد. 
3. حجت االسالم والمسلمين هاشمی رفســنجانی، خطبه ها و جمعه ها، تهران، حزب جمهوری اسالمی، مرداد 

1363، ج5، ص347-362. 
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خمينی را نگه دار، منتظری َسرَور، محافظت بفرما، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما...«1 
لذا اين گونه امتيازهای اختصاصی بهترين و مهم ترين فرصتی بود كه بعد از پيروزی انقالب 
نصيب آقای منتظری شد تا به چنين شــهرت علمی، فقهی و سياسی بااليی دست يافت و 
مرجعی دولت ساخته شد،2 برای فردايی كه هرگز نيامد. ولی دودش به چشم ملت و مردم و 
امام عزيز رفت تا آنجا كه امام، با چشمانی اشكبار مرگ خود را از خدا طلب كرد. ای كاش 
آقای منتظری قدر اين همه فرصت و هزينه و امتيازی را كه توسط نهادها و شخصيت های 
دلسوز جامعه برای ترويج شأن و جايگاه او صرف نمودند، می دانست و زحمات آنان را هدر 
نمی داد؛3 و حداقل تمام اين سرمايه برای منافقين شقی و جنايتكار كه دستشان به خون هزاران 
نفر از مردم بی گناه آلوده بود و رسمًا شبكه ای از ارتش صدام و جاسوس امريكا و اسرائيل 
بودند، هزينه نمی شد. به هر صورت، مجموعاً بيش از 75 جلد كتاب از منتظری منتشر شده 
كه به جز كتاب نهايه االصول )تقرير درس اصول آيت اهلل بروجردی(، بقيه در دوره جمهوری 

اسالمی و با حمايت های مالی دولت و دولتيان بوده است.4 

پيشينه ای فاقد سياست و مبارزه
نهضت امام خمينی در مهرماه ســال 1341 آغاز و در سال 1342 تشديد شد. آيت اهلل 
منتظری تا اين زمان نه با مبارزه كاری داشت و نه با سياســت و حكومت پهلوی. آنچه از 
خاطرات منسوب به خودش و ســاير كتاب ها و منابع حاصل می شود، اين است كه آقای 
منتظری در دوره پهلوی، تا آغاز نهضت امام هيچ مبارزه سياسی نداشته و اساساً با سياست 
و مبارزه بيگانه بود. اين در حالی است كه دوستانش- در آن مقطع- منتظری را شخصيتی با 
شهرت و هوش و ذكاوت علمی باال معرفی كرده اند كه مورد عنايت خاص آيت اهلل بروجردی 
و علمای بزرگ بوده! و اســتاد ســطوح عاليه  حوزه   علميه بوده و تقريرات درس آيت اهلل 

بروجردی را اولين بار منتشر كرده و ُممتحن سطح خارج دروس حوزه بوده است. 
منتظری تا قبل از نهضت امام خمينی نه مطالبی درباره سياست های ضدمذهبی رضاخان 
دارد، نه سخن از جنايات اشــغالگران روس و انگليس در جنگ جهانی دوم در ايران، و نه 

1. در اين زمان هنوز آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری برگزيده نشده بود. 
2. البته تبليغاتی كه به صورت ويژه بــرای آقای منتظری در تريبون های عمومی انجام می شــد ربطی به كل 
دولت و نظام جمهوری اسالمی نداشت؛ زيرا نه حضرت امام چنين دستور و مجوزی صادر كرده بود و نه در مراكز 
قانون گذاری در اين مورد مصوبه ای وضع شــده بود. بلكه اين اقدام ناشی از تصميمات و ساليق و عاليق شخصی 

مسئوالن برخی از سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بود نه تصميم كل نظام. 
3. غالمرضا خاركوهی، همان. 

4. همان. 
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كلمه ای درباره اقدامات گســترده  توده ای های 
كمونيســت در دهه  بيســت بيان كرده است. 
جای تعجب اســت كه او در فاصله   دهه  بيست 
و ســی حتی با گروه های مذهبی مثل فدائيان 
اســالم و نواب صفوی، انجمن تبليغات اسالمی 
مرحوم شهاب پور، و مجالت مذهبی دهه بيست 
هم همكاری نداشــته، و با وجود ادعای اجتهاد 

و شهرت و توان علمی باال و اجله فضال بودن، حاضر نشده شــبهات وسيع گروه ها و افراد 
ضدمذهبی و مخالف تشيع را كه هر روز در سراسر كشــور و حتی شهر قم منتشر می شد، 

پاسخ دهد. 
در واقع ايشان هم مثل بسياری از افراد گمنام در مقابل اقدامات ضدمذهبی حكومت و 
احزاب و جريانات سياسی، راه بی تفاوتی و عافيت طلبی را در پيش گرفته بود، و حتی زمانی 
كه مبارزات نهضت ملی باال گرفت، با مردم در اين مبارزه به رهبری آيت اهلل كاشــانی و 
دكتر مصدق همكاری نكرد. در حالی كه در اين نهضت حتی مردم بی سواد كوچه و بازار هم 
وارد عرصه شدند و برای ملی كردن صنعت نفت و مبارزه با حكومت پهلوی و سياست های 

استعماری انگلستان به مبارزات سياسی و علنی پرداخته بودند.1 
به گفته  آقای عباس سليمی نمين: 

در اين دوران، آقاي منتظري با امام آشنا مي شوند، امام سعي مي كنند 
ايشان را به لحاظ سياسي رشد بدهند. از جمله نكاتي كه آقاي منتظري هم، 
در خاطرات خود نقل مي كنند اين است كه ايشان بيماري چشم پيدا مي كنند 
و آيت اهلل خميني ايشان را به آيت اهلل كاشاني در تهران معرفي مي كنند و به 
ايشان مي گويند كه هم براي چشم شما خوب است و هم براي مسائل ديگر 
شما. يعني امام مي خواهند ايشان وارد مسائل سياسي بشوند. ايشان مي گويد 
كه من خدمت آقاي كاشــاني آمدم. به محض اين كه ديدم خبرنگاران و 
عكاسان براي عكس گرفتن به آنجا آمدند، بالفاصله منزل ايشان را ترك 
كردم، به دليل اينكه افراد در بيت آيت اهلل بروجردي احســاس نكنند كه 
من قاطي مسائل سياسي شده ام. مي خواهم بگويم ]آيت اهلل منتظری[ حتي 
در اين حد وارد مسائل نبودند و امام تالش مي كردند كه ايشان را به نوعي 

1. همان. 

گاهی در خطبه های نماز جمعه تهران 
که به صورت زنده در شبکه های 
صدا و سیما پخش می شد و در منظر 
دوربین ها و رسانه های داخلی و 
خارجی قرار داشت و مورد توجه 
بود، خطیب  مردم سراسر کشور 
جمعه به تعریف و تمجید از آثار آقای 

منتظری می پرداخت!
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وارد مسائل سياسي بكنند. در اين دوران آقاي منتظري حداكثر سياست و 
عنايتش به مسائل اجتماعي و سياسي، مبارزه با بهائيان بود.1 

به همين جهت تنها سند مبارزاتی كه از سوابق ايشان در خاطراتش آمده و مربوط به قبل از 
نهضت امام است، يك صحنه از مبارزه عليه بهائيان شهر نجف آباد مربوط به سال 1334ش 
است، كه آن هم با پشتوانه معرفی نامه آيت اهلل بروجردی و تحت تأثير سخنان مرحوم فلسفی 
در راديو تهران و همراهی با قيام سراسری مردم عليه بهائيان بوده، و اختصاص به فعاليت 
ضدبهايی شخص منتظری در نجف آباد نداشته است. آيت اهلل بروجردی در اين نامه از آقای 
منتظری به عنوان »ثقه االسالم« نام برده و حتی به عنوان »حجت االسالم« هم از او ياد نكرده 

است. در حالی كه او در اين زمان، به ادعای خودش به درجه اجتهاد رسيده بود. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

معروض مي دارد مكتوب آقايان رسيد. معلوم مي شود كه آنجا از آقايان 
كسي نيســت كه مردم را هدايت نمايد، لذا جناب مستطاب ثقه االسالم 
آقاي آشيخ حسينعلي منتظري- دامت افاضاته- كه از اَجله فضالء هستند 
فرستادم، مقتضي است اهالي از وجود معظم له قدرداني نموده و استفاده و 

استفاضه نمايند. از همه ملتمس دعاء هستم. 
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
 16 صفر 1372- حسين الطباطبائي2

نويســندگان خاطرات منتظری اين ســند را به دروغ، بزرگ و مهم جلوه داده و چنين 
نوشته اند: »سند ساواك در رابطه با ناراحتي اطرافيان شاه از ضدبهايي بودن معظم له«. 

اوالً رژيم شاه می دانست كه حتی چوپان های مسلمان كوره دهات های ايران هم با بهائيت 
مخالف اند تا چه رسد به يك روحانی. ثانيًا اين سند مربوط به ساواك نيست بلكه متعلق به 
ارتش و شهربانی است. ثالثاً در آن زمان هنوز ساواك در ايران تأسيس نشده بود. رابعاً اين 
گزارش ربطی به شاه و نزديكانش ندارد. خود آقای منتظری هم در آن ايام يك »ثقه االسالم« 
ناشناخته بوده كه مخالفت او با بهائيان شهر كوچكی مثل نجف آباد اصفهان اهميتی برای شاه 
و اطرافيانش نداشته است. زيرا او در آنجا يك كلمه از روابط نزديك شاه و بهائيان و اسرائيل 
حرفی نزده است. بلكه او در آنجا همان كاری را كرده كه مردم كوچه و بازار نجف آباد قبل 

او عليه بهائيان كرده بودند. 

1. http://www.irhistory.com/?action=show_news&news_id=96

2. تاريخ 16صفر سال 1372ق كه در زير اين نامه درج شده، برابر است با سوم آبان سال 1332ش. 



41
13

99
ن 

ستا
 تاب

ر و
 بها

   
 6

و 4
 6

ه 3
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ت
اس

 سی
دل

 از 
دی

جته
ن م

مد
رآ

ی، ب
ظر

منت
هلل 

ت ا
آی

در اين رابطه فرمانده لشكر 9 زرهي اصفهان چنين نوشت: 
برابر گزارش شهرباني اصفهان، شيخ حسينعلي منتظري خود را نماينده 
آيت اهلل بروجــردي در نجف آبــاد معرفــي و روز  34/5/20 از وعاظ و 
معتمدين و اصناف و ساير طبقات دعوت، و اظهار داشته كه به موجب فتواي 
آيت اهلل بروجردي معامله مســلمين با بهائي ها تحريم گرديده و مسلمين 
نبايد با بهائي ها رابطه و خريد و فروش داشته باشند. با اينكه قباًل آموزش 
كافي به شهرباني اصفهان داده شده بود مجدداً تأكيد گرديد كه از هر گونه 
تحريكات و اقدامات نامبرده جداً جلوگيري شود. فعاًل آرامش در نجف آباد 

برقرار بوده و مأمورين انتظامي مراقب اوضاع مي باشند. 
لذا آقای منتظری در يك مقطع كوتاهی- آن هم- به پشتوانه  نامه آيت اهلل بروجردی به 
مبارزه با بهائيت پرداخت؛ در حالی كه همان طور كه اشاره شد مدت ها قبل از آن، حتی مردم 

عوام كوره دهات های ايران زودتر از او به مبارزه با اين فرقه ضاله پرداخته بودند. 
اين نشان می دهد كه منتظری در آن سال ها، اهل سياست و مبارزه نبوده و جرئت چنين 
كاری را هم نداشته است؛ به طوری كه اگر در آن ايام آيت اهلل بروجردی او را به زادگاهش- 

نجف آباد- اعزام نمی كرد شايد هيچ اقدامی عليه بهائيان انجام نمی داد. 
او حداقل تا چهل ســالگی فاقد اين روحيه بود و از سياست و مبارزه دوری می كرد. طبق 
توصيف مريدانش،1 ايشان پس از هجده سال تحصيل در حوزه به درجه اجتهاد رسيد. يعنی 
در سنين 28 تا 30 سالگی مجتهد شــد؛ و اين زمان مصادف بوده با اوج مبارزات مردمی 
نهضت ملی عليه دربار ايران و دولت استعماری انگلستان. با آن كه در آن روزها بسياری از 
مردم و علمای شهرهای بزرگ و كوچك و دورافتاده وارد ميدان سياست و مبارزه شده بودند، 

اما ظاهراً آقای منتظری مشی عافيت طلبی و گوشه گيری برگزيده بود. 
حتی برخی از روحانيان مناطق دور و نزديك وقتی ديدند تبليغات ضدمذهبی توده ای های 
كمونيست از يك طرف، و مطبوعات و احزاب سياسی سكوالر از سوی ديگر، و حمايت های 
دربار پهلوی و بی اعتنايی های حكومت ملی دكتر مصدق از طرف ديگر، اركان مذهب تشيع و 
اعتقادات اسالمی جامعه را هدف هجوم گسترده خود قرار داده اند، به طرق مختلف شجاعانه 
پا به ميدان نهادند و در كنار درس و بحث حوزه به دفاع از قرآن و اهل بيت پرداختند. به طور 
مثال در شهر بســيار كوچكی مثل گرگان در دهه 1320ش شعبه انجمن تبليغات اسالمی 
تأسيس شد. در بندر تركمن نيز كه در حد يك روستای فقير در كنار دريای خزر بود و حوزه 

1. مصطفی ايزدی )به كوشش(، گذری بر زندگی فقيه عاليقدر آيت اهلل منتظری، تهران، نهضت زنان مسلمان، 
1359، ص35. 
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علميه هم نداشت و شايد فقط در ايام محرم و رمضان يك 
طلبه برای وعظ به آنجا می رفت و جمعيت آن هم تركيبی 
از شيعه و ســنی بود، ولی در همان سال ها يك تشكيالت 
اســالمی در آنجا به راه افتاد تا از افتــادن جوانان به دام 

انحرافات- مخصوصاً كمونيست ها- جلوگيری نمايد. 
در اوايل تابستان سال 1330ش انجمن ياوران قرآن 
به همت يازده نفر از علمای گرگان در اين شهر كوچك 
تأسيس شد كه نشانه  احساس مســئوليت علمای بالد 
دورافتاده نســبت به دفاع از آموزه های مذهبی بود. اما در اين ســال ها و با وجود آن همه 
موقعيت و نفوذ مذهبی كه آقای منتظری در حوزه و نزد مراجع دينی داشت، و هم به عنوان 
مدرس دروس عاليه، مجتهد و به قول آيت اهلل العظمی بروجردی »از اجله فضال« بود، خبری 
از حضور آقای منتظری در هيچ ميدان مبارزه سياسی نيست! لذا او تعهد اجتماعی خود را در 
زمان هجوم دشمنان به مذهب تشيع و وطنش از سال 1314 تا 1341ش انجام نداده است. 
حتی از سال 1320 تا 1325 كه هنگامه  جوالن و اشغالگری دول روس و انگليس و امريكا در 
ايران بود و به كشتار و ظلم و غارت منابع اقتصادی و معيشت مردم ما می پرداختند، رد پايی 

از اعتراض آقای منتظری نسبت به تجاوزات بيگانگان ديده نمی شود! 
همچنين در دهه بيست كه ايمان و اعتقادات جوانان معصوم كشور ما مورد تاخت و تاز 
و تخريب بی رحمانه افرادی مثل كســروی و احزاب و مطبوعات ضدمذهبی و كمونيست 
قرار گرفته بود، شاهد هيچ تحرك، اعتراض و تالشی از طرف آقای منتظری در مقابل انبوه 

دشمنان ملت نيستيم! 
او حتی روز كودتای 28مرداد سال 1332 هم در مكانی آرام مشغول استراحت و مباحث 
علمی خود بود. اين امر ناشی از دو مسئله است؛ يا آقای منتظری جرأت ورود به ميدان مبارزه 

را نداشت يا در آن زمان دين را از سياست جدا می دانست يا هر دو. 
بنابراين ورود منتظری به سياست و مبارزه را می توان از اواخر سال 1341 و مخصوصاً از 
15خرداد سال 1342 به بعد- همزمان با آغاز نهضت امام خمينی- اعالم نمود. چه بسا اگر 
امام دست به مبارزه نمی زد و نهضتش را شروع نمی كرد، منتظری همچنان مشغول درس و 

بحث حوزوی خود باقی می ماند و هيچ گاه وارد كارزار مبارزه با رژيم پهلوی نمی شد.1 

1. غالمرضا خاركوهی، همان. 

امتیازهای اختصاصی بهترین 
و مهم ترین فرصتی بود که 
بعد از پیروزی انقالب نصیب 
آقای منتظری شد تا به چنین 
شـهرت علمـی، فقـهی و 
سیاسی باالیی دست یافت 
و مرجعی دولت ساخته شد، 

برای فردایی که هرگز نیامد
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منتظری و مسئله  مرجعيت امام
در فروردين سال 1340 آيت اهلل بروجردی از دنيا رفت. در آن زمان مهم ترين مسئله، 
انتخاب و معرفی مرجع اعلم بود. پنج سال قبل از آن، ساواك در تاريخ 1335/12/12 در 
گزارش محرمانه ای تعداد شاگردان درس امام خمينی را حدود پانصد نفر ذكر كرده بود كه 

باالترين رقم در ميان اساتيد حوزه  علميه بعد از آيت اهلل بروجردی بود. 
روزنامه  كيهان در تاريخ 12فروردين سال 1340 پس از فوت آيت اهلل بروجردی، فهرست 
علمای برجسته ای كه در قم واجد شــرايط مرجعيت اعلم بودند را منتشر كرد كه در اين 

فهرست نام امام خمينی را نفر اول نوشت: 
1. حضرت آيت اهلل حاج آقا روح اهلل خمينی كه اكنون در حوزه علميه قم 

كالس دارند و بيش از چهارصد نفر را تدريس می نمايند...1 
اين روزنامه سپس درباره امام نوشت كه او از لحاظ درس حائز اهميت است.2 

لذا بعد از ارتحال آيت اهلل بروجردی گروهی از طالب و فضالی قم و شهرستان ها حضرت 
امام را به عنوان مرجع اعلم انتخاب و معرفی نمودند و اين زمانی بود كه حتی »رساله عمليه« 

امام هم منتشر نشده بود. 
البته ســال ها پيش از آن- در زمان حيات آيت اهلل بروجردی- امام »رساله نجاه العباد« كه 
اولين توضيح المسائل فارسی ايشان بود را منتشر كرد و در دسترس همگان بود. حتی رساله 
توضيح المسائل فارسی ايشان هم تدوين و آماده چاپ بود.3  اما وقتی پس از قيام 15خرداد سال 
1342 مسئله اعدام امام توسط رژيم پهلوی شايع شد، علمای زيادی به صورت مكتوب و آشكار 
امام را به عنوان مرجع تقليد مسلم معرفی نمودند كه يكی از آنها نظر مثبت آقای منتظری بود. 

اينكه برخی از مريدان آقای منتظری در ســايت ها، كتاب ها، مطبوعات و مقاالت ادعا 
كرده اند4 كه او بعد از فوت آيت اهلل بروجردی در مرجعيت قائل به اعلميت امام خمينی بوده 

1. روزنامه كيهان، 1340/1/12، ص1. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، ص76. 

3. يادداشت زير رسيد كتاب هايی است كه در زندان رژيم شاه تحويل امام شده است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم 

كتب مشروحه زير واصل گرديد: 
1. مكاسب محرمه  2. كتاب طهارت  3. توضيح المسائل  4. حاشيه توضيح المسائل  5. تهذيب االصول جزء اول 
و جزء ثانی و جزء ثالث  6. تعليقه بر وسيله  7. تعليقه عروه الوثقی  8. مناســك حج  9. نجاه العباد 10. زبده االحكام. 

42/5/1- روح اهلل الموسوی الخمينی«  صحيفه امام، ج 21، ص501. 
4. در كتاب واقعيت ها و قضاوت ها كه توسط مريدان افراطی آقای منتظری نوشته شده، به دروغ ادعا شده كه 
رهبريت و مرجعيت حضرت امام، مرهون فداكاري ها و تالش هاي منتظری است. گويی امام در آن سال ها يكه و 

تنها بوده و غير از آقای منتظری هيچ كس امام را همراهی و ياری نكرده است! 



44
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ت
مقاال

و تالش های منتظری موجب تثبيت مرجعيت امام شده، ادعای كذبی است كه هنوز هيچ 
مدرك مستندی برای آن ارايه نشده است. 

به راستی آقای منتظری كه در آن زمان مدرس شناخته شده ای در بين شاگردان آيت اهلل 
بروجردی و امام خمينی بوده، و به گفته خودش كرسی درس و شاگردانی داشته، اگر واقعًا 
ايشان به اعلميت امام خمينی باور قلبی داشته، چرا يك اطالعيه در سال 1340 و 1341 از 
ايشان با امضای خودش منتشر نشده تا ديگران را ترغيب به اعلميت امام بكند؟! آنچه هست 

مربوط به سال های بعد می باشد كه علمای زيادی مشابه ايشان اعالميه منتشر كرده اند. 
گذشته از اين، اگر هم آقای منتظری امام خمينی را اعلم می دانسته امر مهم و موضوع منحصر 
به فرد ايشان نبوده، بلكه در آن زمان و حتی پيش از آقای منتظری، بسياری از علما و اساتيد و 

مردم مناطق كشور امام خمينی را مرجع اعلم می دانستند و از او تقليد و او را ترويج می كردند.  
قديمی ترين ســندی كه در اين رابطه به دســت آمده، نامه امام خمينی به آقا مصطفی 
خمينی- فرزند بزرگشان- است كه در مرداد سال 1342 نگاشته است. در آن زمان امام كه 
در بند رژيم شاه در زندان تهران بوده، از پسرش خواسته كه به اصفهان مراجعه كند؛ تا اگر 
وجوهی پيش آقای كوپايی جمع شده، به وسيله آقای منتظری به طالب اصفهان- همان طور 
كه شهريه داده می شده- بدهند و اگر وجوه جديدی آمد، خود آقا مصطفی وكيل هستند كه 

آن را دريافت و برای شهريه طالب قم حفظ كنند.1 
همچنين اين سند نشان می دهد كه امام خمينی قبل از اعالم رسمی مرجعيتش، به طالب 
مناطق مختلف شهريه می داده؛ از جمله در قم و اصفهان، كه در اخذ وجوهات شرعی از مردم 
و توزيع شــهريه هم افراد مختلفی، مانند آقايان: كوپايی، منتظری، سيد مصطفی خمينی و 

بسياری ديگر همكاری می كردند. 
عالوه بر اين، نامه امام خمينی به آقای منتظری در شــهريور سال 1343 سند ديگری 
است كه در آن زمان كه امام در قم حضور داشته و هنوز به تركيه تبعيد نشده بود، آن هم 
صرفًا مربوط به »اخذ وجوهات شرعيه« می باشد. البته اينگونه مدارك نشانه  اعلم دانستن 
مرجعيت امام توسط آقای منتظری در آن تاريخ نيست؛ زيرا هر طلبه  روحانی می توانست 
به طور همزمان از چند مرجع اعلم و غيراعلم مجوز اخذ وجوه شرعيه دريافت كند و آن را 
در مسير تعيين شده مصرف نمايد. اين امر اكنون هم مرسوم است كه برخی از طلبه ها ممكن 
است از چند مرجع مجوز اخذ وجوه شرعيه و امور حسبيه و حتی وكالت نامه داشته باشند.2 

1. صحيفه امام، ج 21، ص502. 
2. غالمرضا خاركوهی، همان. 



45
13

99
ن 

ستا
 تاب

ر و
 بها

   
 6

و 4
 6

ه 3
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ت
اس

 سی
دل

 از 
دی

جته
ن م

مد
رآ

ی، ب
ظر

منت
هلل 

ت ا
آی

اينك متن نامه امام خمينی خطاب به آقای حسينعلی منتظری در شهريور سال 1343/ 
ربيع الثانی سال 1384ق:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
به عرض می رساند، مرقوم شريف كه حاكی از سالمت مزاج شريف بود، 
موجب تشكر گرديد. سالمت و سعادت جنابعالی را خواستار است. در قضيه 
آقای رحيميان منظور آن نبود كه ثلث را كه اجازه داده ام، خدشه نمودم، 
بلكه برای آن بود كه راجع به واگذار نمودن به اشخاص و اجازه برای مسجد 
و حمام احتياط كنند. در هر صورت به ايشان تذكر دهيد كه ناراحت نباشند. 
راجع به رختشوخانه نمی توانم اجازه دهم، و نوشتم پشت ورقه ايشان. در 

خاتمه رجای دعای خير دارم. 
والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته
روح اهلل الموسوي الخمينی1 

در سال های بعد تا سال 1357 علمای زيادی در داخل و خارج كشور مروج اعلميت امام 
خمينی در مرجعيت بودند كه مســتندات آن در منابع تاريخی، مخصوصاً كتاب ارزشمند 
بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی موجود است. از جمله حسينعلی منتظری، احمد جنتی، 
ابراهيم امينی، مشكينی، حسين نوری، نعمت اهلل صالحی، محمد محمدی فاضل، ابوالقاسم 
خزعلی، يحيی انصاری شيرازی، غالمرضا صلواتی، محمد شاه آبادی، عبدالحسين دستغيب، 
عبدالرحيم ربانی شــيرازی، محمدمصطفی جوهر )از پاكستان(، شــيخ طالب جوهری )از 

پاكستان(، محمد شريعت )از پاكستان(، و...2  
الزم به ذكر است كه در خرداد سال 1349 بعد از فوت آيت اهلل سيد محسن حكيم كه 
از مراجع بزرگ نجف اشرف بود، شاگردان و دوســتداران امام خمينی تحركات تازه ای را 
برای معرفی امام به عنوان مرجع اعلم به راه انداختند كه از جمله نامه، دو چهره  مبارز به نام 
آقايان حسينعلی منتظری و عبدالرحيم ربانی شيرازی بود. اين دو نفر در قسمتی از اعالميه 

خود چنين نوشتند: 
... ما نبايد منتظر بمانيم تا ديگران فرد يا افرادي را كه از رشد اجتماعي، 
شهامت، شجاعت و جهان بيني اســالمي بي بهره يا كم بهره اند بر ما تحميل 
كنند، خود ما بايد سرنوشت خود را تعيين نماييم و فردي را كه اليق تر و اصلح 

1. صحيفه امام، ج 1، ص 371
2. جهت اطالع بيشتر در اين زمينه، رك: سيد حميد روحانی، بررســی و تحليلی از نهضت امام خمينی، لبنان، 

1356، دفتر اول، ص67-76. 
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به حال اسالم و مسلمين باشــد، فردي كه به اوضاع جهان و حوادث واقعه 
آشنايي كامل داشته باشد، فردي كه بتواند اسالم واقعي را به مردم معرفي 

كند، فردي كه در همه شئون اسالمي صاحب نظر باشد انتخاب نماييم. 
حوزه علميه قم با شناسايي كامل و بصيرت كافي كه به وضع حوزه هاي 
علميه و روحيه افراد داشته، با رعايت كامل مقررات ديني و دقت شديد در 
تشخيص صفات الزمه براي زعيم اسالمي، به كرات نظريه خود را پيرامون 
شخصيت بارز و بي نظير مرجع عالم اسالم، حضرت آيت اهلل العظمي آقاي 
خميني- متع اهلل المسلمين بطول بقائه- بيان نموده و مراتب اتكاء و اعتماد 
خود را نسبت به ايشان ابراز داشته اســت. اينك مجدداً بالّصراحه وظيفه 
عموم را روشن نموده، ابالغ مي دارد: با توجه به وضع روز و موقعيت خطير 
مسلمانان، حضرت معظم له اليق ترين شخصيت براي رهبري و زعامت و 

شايسته تقليد و مراجعه عموم است...1
البته آقای منتظری در دوران مبارزه- از سال 1341 تا 1357- به ندرت اطالعيه  انفرادی 
به نفع امام خمينی و عليه رژيم پهلوی منتشر كرده است. تقريباً تمام اطالعيه هايی كه او در 
اين زمينه امضا كرده به صورت گروهی و جمعی بوده اســت. مگر در سه ماه آخر مانده به 
پيروزی انقالب، كه در آن دوره رژيم شاه در حال فروپاشی بود و بچه های ابتدايی مدارس 
هم در خيابان ها شعار »مرگ بر شاه« را فرياد می زدند. اين نشان می دهد كه برخالف ادعای 
آقای منتظری و بيتش، يا او شــجاعت الزم را برای انتشار اعالميه های انفرادی عليه رژيم 
پهلوی نداشت؛ يا شخصيت قابل توجه علمی در ميان فضالی حوزه علميه نبود كه اطالعيه 

او ارزش توجه داشته باشد. 

آیا آقای منتظری تنها وکيل تام االختيار امام بود؟ 
در برخی از منابع تاريخی و نيز در فضای مجازی به دروغ ادعا شــده است كه »ميزان 
مقبوليت و محوريت منتظری در مبارزه و انقالب تا آنجا بود كه خمينی در زمان تبعيد، او را 
به عنوان نماينده تام االختيار خويش در ايران منصوب كرد، و در نامه ای از وی خواست كه 

بر جريانات بيت او در قم اشراف داشته باشد.«2 
در حالی كه چنين چيزی در اسناد كتاب 22جلدی صحيفه امام وجود ندارد. حتی سندی 

1. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص811-812. 
2. https://fa.wikipedia.org/wiki



47
13

99
ن 

ستا
 تاب

ر و
 بها

   
 6

و 4
 6

ه 3
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ت
اس

 سی
دل

 از 
دی

جته
ن م

مد
رآ

ی، ب
ظر

منت
هلل 

ت ا
آی

كه نشــانگر وكالت محض و تام االختيار آقای 
منتظری از سوی امام خمينی در ايران باشد هم 
وجود ندارد. آنچه امام به ايشان وكالت داده در 
»اخذ وجوه شرعيه« اســت نه چيز ديگر. از اين 
گونه اجازات شرعی، امام به افراد زيادی داده كه 
به طور مثال نام بيش از 530 نفر كه امام خمينی 
در نجف اشرف به نامشــان اجازه نامه شرعی 

صادر كرده در كتاب صحيفه امام- جلد اول- موجود و مندرج است. 
اما چيزی كه به طور مستند از امام خمينی درباره آقای منتظری وجود دارد وكالت است. 

امام ايشان را در تاريخ 19 دی ماه سال 1349 به عنوان »وكيل« خود تعيين نمود: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمدهلل رب العالمين، والصاله والسالم علی محمد و آله الطاهرين، و لعنه 
اهلل علی اعدائهم اجمعين.

و بعد، جناب مستطاب عماد العلماء االعالم و حجت االسالم آقای حاج 
شيخ حســينعلی منتظری- دامت افاضاته- وكيل اينجانب می باشند در 
اخذ وجوه شرعيه، از قبيل سهم مبارك امام- عليه السالم- و سهم سادات 
عظام و مجهول المالك و غيرها. كسانی كه می خواهند وجوه شرعيه خود را 
به اينجانب برسانند، به وسيله ايشــان بفرستند. اخذ ايشان و قبض رسيد 
ايشان به منزله اخذ و قبض رســيد اينجانب است. و نيز وكيل هستند در 
دستگردان نمودن وجوه شرعيه و امهال به قدری كه صالح دانستند و اخذ 
»و اوصيه- ايّده اهلل تعالی- بما اوصی به السلف الصالح من مالزمه التقوی و 
التجنب عن الهوی  و التمسك بعروه االحتياط فی الدين و الدنيا؛ و ارجو من 

جنابه الدعاء و النصيحه«. 
والسالم عليه و علی عباداهلل الصالحين و رحمه اهلل و بركاته 

به تاريخ ليله 11 شهر ذی القعده الحرام 1390
روح اهلل الموسوي الخمينی 1

اگر منظور آقای منتظری و دوستانش استناد به مجوز فوق است، بايد خاطرنشان كنيم كه 
امام خمينی قبل و بعد از منتظری، مشابه چنين وكالت نامه ای را به افراد زيادی داده است. 

1. صحيفه امام، ج 2، ص318. 

منتظری تا قبل از نهضت امام خمینی 
نه مطالبـی دربـاره سیـاســت های 
ضدمذهبی رضاخان دارد، نه سخن از 
جنایات اشغالگران روس و انگلیس 
در جنگ جهانی دوم در ایران، و نه 
کلمه ای درباره اقدامات گسترده  
توده ای های کمونیست در دهه  بیست 

بیان کرده است
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به عنوان مثال آقايانی كه در ادامه نامشان آورده شده، قبل از آقای منتظری وكالت نامه  از 
حضرت امام دريافت كرده بودند: 

سيد محمد حسينی اردستانی در تاريخ 5خرداد سال 1342
علی اكبر اسالمی تربتی 14ارديبهشت سال 1345

محمد هاشميان 23مرداد سال 1345
محمدصادق تهرانی 27شهريور سال 1347

محمدرضا كاظمی 3آبان سال 1347 .1
اما بعد از آقای منتظری هم علمــای ديگری- در همان دوران مبــارزه- از امام چنين 
وكالتنامه هايی دريافت كرده بودند. مثل آقايان: سيد مرتضی پسنديده و محمدصادق تهرانی 
به طور مشترك در تاريخ 20 بهمن سال 1349 )يك ماه بعد از صدور اجازه امام خمينی به 
منتظری(؛ كه امام مجدداً برای سيد مرتضی پسنديده در تاريخ های 30دی سال 1353 و 9 

تير سال 1354 اجازه نامه مستقلی مثل وكالتنامه آقای منتظری صادر نمودند.2 
امام خمينی حتی بعد از پيروزی انقالب نيز برای برخی از افراد احكامی مشابه اجازه نامه 

آقای منتظری صادر نمود كه عبارت اند از: 
سيد محمود دعايی در تاريخ 10خرداد سال 1358

سيد اسداهلل مدنی 21مهر سال 1358
عبدالعلی مزاری اول تير سال 1359

سيد محمدهاشم دستغيب 24بهمن سال 1360
غالمرضا رضوانی 7اسفند سال 1363

سيد عباس معصومی الری گراشی 28بهمن سال 1366
سيد محمدباقر حكيم 7شهريور سال 1367

محمدرضا توسلی 21آذر سال 1367 .3
امام خمينی در نامه مورخ 4شهريور سال 1350/ 4رجب 1391ق خطاب به آقای حاج 
سيد مهدی طباطبايی تصريح می كنند: »آنچه در قم خدمت آقای پسنديده داده ايد و آنچه 

نظر آقای منتظری بوده، مورد قبول است.«4  

1. مهدی حاضری )به كوشش(، اجازات امام خمينی، تهران، عروج )وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(، 
1394، ص110، 145، 149، 177 و 180.

2. همان، ص234 و 268 و 272.
3. همان، ص 286، 290، 294، 304، 354، 422، 437 و 457. 

4. صحيفه امام، ج 2، ص384. 
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همچنين امام خمينی در تاريخ 16دی سال 1356 1  وصيتنامه ای شخصی می نويسد و در 
امور مربوط به وجوه شرعيه چهار نفر از علما را به عنوان وصی بعد از خود تعيين می كند كه 
يكی از آنها حسينعلی منتظری است و سه نفر ديگر عبارت اند از: حاج آقا مرتضی پسنديده، 

آقای حاج شيخ مرتضی حائری و آقای حاج سيد محمدباقر سلطانی. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

در روز 26 محرم 1398 وصی خود قرار دادم حضرات حجج اسالم آقای 
حاج آقا مرتضی پسنديده و آقای حاج شيخ مرتضی حائری و آقای حاج سيد 
محمدباقر سلطانی و آقای حاج شيخ حسينعلی منتظری- دامت بركاتهم- را 
در امر وجوهی كه در قم يا ساير بالد ايران نزد وكالی اينجانب است و به 
حساب اينجانب اخذ شده است و حضرت آقای پسنديده مطلع هستند- به 
حسب غالب- تمام اين وجوه بايد با نظر آقايان محترم به مصرف شرعی 
برسد، و احدی از ورثه يا غير آنها حقی در آن ندارند و نمی توانند مزاحمت 
با اوصيای محترم نمايند؛ و اگر بعض از اوصيا مانعی داشته باشند كه نتوانند 
تا آخر قيام به امر كنند، بقيه كس ديگر را كه مورد قبول و موجه است تعيين 
نمايند؛ و اگر بعضی غايب بودند ديگران قيام به امر نمايند. تكليف وجوهی 
كه در نجف اســت تعيين نموده ام. از خداوند تعالی ســالمت و سعادت 

حضرات آقايان را مسئلت می نمايم، و اميد دعای خير دارم. 
والسالم عليكم
روح اهلل الموسوي الخمينی2 

اين در حالی است كه امام به پسر بزرگش آيت اهلل سيد مصطفی خمينی وكالت تام االختيار 
داده بود و او را وصی خود كرده بود كه تا اول آبان سال 1356 كه او زنده بود، اين وكالتنامه 
 پابرجا بود.3 چنان كه سه روز پس از تبعيد از قم به تركيه- يعنی در تاريخ 19آبان 1343/ 

1. يعنی 46 روز بعد از شهادت فرزند بزرگش، آيت اهلل سيد مصطفی خمينی. 
2. صحيفه امام، ج 3، ص295. 

3. امام پس از شهادت حاج آقا مصطفی، پسر ديگرش حاج سيد احمد خمينی را وصی خود قرار داد: 
زمان: 15دی 1356/ 25محرم 1398، مكان: نجف اشرف در كشور عراق ، موضوع: وصيتنامه شخصی 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 
والصاله علی محمد و آله الطاهرين و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعين. 

چون با كمال تأسف فرزند بزرگم كه وصی ]من[ بود به رحمت ايزدی پيوست، لهذا وصی خود نمودم، در حال 
صحت و ســالمت، در تاريخ بيســت و پنجم ماه محرم الحرام 1398 فرزند خود نور چشم مكرم حاج سيد احمد 
خمينی- ايّده اهلل تعالی- را كه پس از فوت و تجهيز به نحو متعارف، به اموری كه توصيه می كنم اقدام و عمل نمايد؛ 

و از خداوند تعالی توفيق و سالمت و تأييد او را خواهانم:
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5رجب 1384- اماموكالتنامه كاملی در كليه امور خود از آنكارا در كشــور تركيه، برای 
حاج آقا مصطفی خمينی فرستاد كه هم شــامل وجوهات شرعی می شد و هم امور شخصی 
 و خانوادگی و مســائل عبادی اش؛ و تا زمانی كــه آقا مصطفی زنده بود ايــن وكالتنامه و 

وصيتنامه معتبر بود. 
نور چشم محترم كه مورد وثوق اينجانب است، وكيل است از طرف حقير 
در كليه امورم. آنچه از وجوه از قبيل ســهمين مباركين، ُمطالب هستم به 
ايشان بدهند برای تأمين شهريه طالب محترم؛ و وكيل هستند در اخذ و 
دستگردان سهمين مباركين و هر نحو وجهی كه بايد به من برسد، و در اعطا 
به محال مقرر خود. و وصی اينجانب هستند. و وصيتنامه ام در يكی از دفاتر 
موجود است. قضای چندين سال صوم به عهده دارم احتياطاً، و دو- سه سال 
هم نماز احتياط كنند. كتب من از مصطفی است. اثاثيه خانه مطلقًا از مادر 

 1. كليه وجوهی كه در منزل و نزد آقای ]شيخ نصراهلل[ خلخالی و در قم نزد آقای اخوی ]آيت اهلل پسنديده[ 
موجود است، وجوه شرعيه و سهم مبارك امام- عليه السالم- و سهم سادات عظام است، و يك فلس آنها از ورثه 
نيست و تكليف آنها را در وصيت علی حده تعيين نموده ام، و وراث اينجانب حق معارضه با اوصيايی كه امر وجوه 
شــرعيه را به آنها واگذار نموده ام ندارند؛ و اگر نزد وكالی من در هر جا وجوهی به اسم من بوده بايد برسانند به 

اوصيا، يا به مرجع عادل. 
2. كتب و اثاثی را كه از كتابخانه اينجانب و منزل، دولت ايران به غارت برده است اگر برگرداندند، آنچه اهدايی 
آقای آقا نجفی مرعشی بوده به كتابخانه ايشان برگردانند و بقيه به همين كتابخانه يا ساير كتابخانه ها واگذار شود. 
و كتبی كه از خود اينجانب غارت شده است، اگر برگشت، و كتبی كه در نجف دارم در اختيار وصی است؛ هر چه 
مورد احتياج اوست يا مورد احتياج نورچشمی حسين پسر مرحوم مصطفی- رحمه اهلل تعالی- بردارند و باقی را به 

يك كتابخانه واگذار كنند. 
3. منزل شخصی كه در قم دارم- نزديك باغ قلعه- و جزئی ملكی كه در َكَمره دارم و نمی دانم چی است و چقدر 
است و آقای پسنديده اطالع دارند، بين ورثه- كما فََرَضه اهلل- تقسيم شود. ولی ورثه موظف اند مادامی كه مادرشان 
]خانم خديجه ثقفی[ در قيد حيات است، اگر مايل باشد در آنجا اقامت كند، با او مزاحمت نكنند؛ و به عبارت ديگر 

سكنی  و منافع آن تا زمان حيات، حق ايشان و واگذار به ايشان نمودم و كسی حق مزاحمت ندارد. 
4. اثاث البيت- غير از كتاب كه ذكر شد- واگذار نمودم پس از موت به مادر فرزندانم؛ و كسی حق مزاحمت ندارد. 
5. دو، سه ســال احتياطًا نماز و روزه از قِبَل اينجانب قضا شود، اگر در َكَمره ملكی دارم يا منافع شخصی در آن، 

بدهند و اال احمد تبرع كند و مختار است در اين تبرع.
6. كتب خطی اينجانب را در صورت امكان طبع كنند؛ و اگر كسی خواســت طبع كند در اختيار او بگذارند، به 

طوری كه ضايع نشود، خصوصًا كتب اخالقی را. 
7. فرزندان من عمومًا و احمد خصوصًا موظف اند از مادر خود اطاعت كنند و با احترام با او رفتار كنند، و رضای 
او را به دست آورند كه خير دنيا و آخرت آنها در آن است، و اگر خواست مستقاًل زندگی كند، در صورت امكان، 

اسباب آن را فراهم كنند. 
8. آخرين وصيت من آن اســت كه فرزندان من با صلح و صفا، و مهر و وفا عمل كنند و با فرزندان و عيال مرحوم 
مصطفی- رحمه اهلل- با كمال مهر و محبت رفتار نمايند؛ و احمد از همراهی با آنها- حتی الميسور و المقدور- مضايقه نكند. 
از خداوند تعالی توفيق و تأييد همه را خواستار و اميد است كه خداوند تعالی همه را از شرور، خصوصًا از آلودگی 
به دنيا و زخارف آن، محفوظ نگه دارد؛ و اميد آن دارم كه پدر آلوده و عاصی و آثم خود را كه با بار گران و گرفتاری 
فراوان، دنيا را ترك و به ســوی حضرت »قابل التوب و غافر الذنوب« كوچ نمــوده، از دعای خير و طلب مغفرت 

فراموش نكنند. »إنّه خيُر معيٍن« و الحمدهلل أوالً و آخراً و ظاهراً و باطنًا. والسالم عليكم.
روح اهلل الموسوي الخمينی« رك: صحيفه امام، ج 3، ص293-294.
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مصطفی است. بقيه وصيتنامه ام عمل شود. مراد از »نور چشمی« كه در صدر 
ورقه نوشته ام، فرزند بزرگم، آقا مصطفی خمينی- ايده اهلل تعالی- است. 1 

متأســفانه دوســتان آقای منتظری با نگارش مطالب واهی می خواهند وانمود كنند كه 
وكالت نامه  امام خمينی به آقای منتظری اختصاصی و منحصر به  فرد بوده و امام تنها برای 
ايشان چنين اجازه ای صادر نموده اســت. چنان كه در صفحه 159 خاطرات منتظری تيتر 

زده اند: »وكالت  تامه از طرف امام خمينی«! 
در حالی كه خود منتظری در زير همين عنوان در صفحه بعد خاطراتش اعتراف كرده: 

در همين سفر ]نجف[ امام اجازه نامه ای برای من مرقوم فرمودند، البته 
من قباًل هم از طرف آيت اهلل بروجردی و آيت اهلل سيد عبدالهادی شيرازی 

و آيت اهلل حكيم و آيت اهلل شاهرودی اجازه داشتم.2  
از سوی ديگر تحريف گران تاريخ می خواهند چنين القا نمايند كه آقای منتظری از همان 
دوران مبارزه، يعنی زمانی كه امام توسط رژيم شاه به تركيه و عراق تبعيد شده بود، به عنوان 
جانشين او در ايران و همه كاره انقالب پس از امام بوده، و اين سمت را خود امام سال ها پيش 
از پيروزی انقالب به وی سپرده و آنچه بعد از انقالب توسط مجلس خبرگان تصويب شد، 

مسبوق به سابقه است! 
اين ادعا، دروغی است كه آقای منتظری و دوســتانش به خوانندگان القا می كنند؛ زيرا 
نمايندگی امام خمينی در امور حســبيه و شــرعيه و اخذ و مصرف وجوهات در سال های 
مبارزه و حتی قبل از آن، در دهه 1330 و بعد از آن، به افراد زيادی در قم و تهران و ســاير 
شهرستان های كوچك و بزرگ كشور داده شده است. پس آقای منتظری وكالت منحصر 
به  فردی از امام نداشته بلكه مشــابه او افراد زيادی دارای چنين احكامی بودند.3 چنانكه 

حجت االسالم حسن حسن زاده كاشمری می گويد: 
امام به هنگام اقامت اجباری در خارج كشور، در ايران وكاليی داشتند 
وكيل تام االختيــار. يعنی مثاًل آيت اهلل عبدالرحيم ربانی شــيرازی وكيل 
تام االختيار امام بود، آقای حســينعلی منتظری وكيــل تام االختيار بود، 
آيت اهلل سيد مرتضی پســنديده هم همين طور. مرحوم آقای پسنديده در 
خانه امام نشســته بود- در حجره ]حوزه علميه[ هم نبود- لذا شهريه امام 
تعطيل نشد. در دورانی كه امام تبعيد بودند در تركيه و نجف شهريه ايشان 

1. همان، ج 1، ص431. 
2. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص159-160. 

3. غالمرضا خاركوهی، همان. 
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در قم تعطيل نشد و به طالب می رسيد؛ منتهی مخفيانه و سری و در كمال 
احتياط و مراقبت.1 

نهضت امام، سرآغاز مبارزات آقای منتظری 
مشخص شــد كه تا قبل از نهضت امام خمينی، در پرونده  آيت اهلل منتظری هيچ سابقه 
سياسی و مبارزاتی نه تنها عليه حكومت پهلوی، بلكه حتی عليه كمونيست ها و جريان های 
انحرافی نيز ديده نمی شــد. چون او همواره از اين امور پرهيز می كرده است، اما وقتی امام 
خمينی در نيمه دوم سال 1341 نهضتش آغاز شد، از اين زمان آقای منتظری به تدريج با 
تأسی به هوش و مجاهدت استادش، بصيرت سياسی و شجاعت ورود به مبارزه را يافت و به 

نهضت امام  پيوست و وارد ميدان سياست و مبارزه شد. 
وقتی امام خمينی زندانی شــد و متعاقب آن قيام خونين 15خرداد سال 1342 شروع 
شد، علما و روحانيون ايران با صدور اعالميه و ارسال تلگراف و نامه از او پشتيبانی و حمايت 
می كردند. همچنين عده ای از علمای شــهرهای مختلف كشور به نمايندگی از همشهريان 
خود به تهران مهاجرت نمودند تا اعتراض ملت ايران را نســبت به دستگيری رهبرشان 
شدت بخشــند.2 دو نفر از اين مهاجرين، آيت اهلل منتظری و آيت اهلل ابراهيم امينی بودند 
كه از شهرستان نجف آباد اصفهان به تهران رفتند و در اين برنامه سياسی شركت كردند. 
البته اسامی 66 نفر از علمای مهاجر شهرستان های قم، مشهد، اصفهان، اهواز، اهر، آبادان، 
نجف آباد، خمين، همدان، تبريز، رشت، زنجان، خرم آباد، كازرون، شهريار، شيراز، گلپايگان، 
رفسنجان، قزوين، يزد، كرمان، كرمانشاه، كاشان و داراب تاكنون شناسايی شده است.3 اين 
عده رسمًا از رژيم شاه خواستار آزادی بی قيد و شرط امام خمينی شدند. حتی برخی از آنها 
خود را به شهربانی معرفی كردند و گفتند: »يا امام خمينی را آزاد نماييد و يا اينكه ما را همانند 

ايشان به زندان گسيل داريد.«4 
متن تلگراف علماي مهاجر به تهران پس از قيام 15خرداد خطاب به امام خميني در تاريخ 

42/4/27 چنين می باشد: 
تهران- شماره 306- به وسيله رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور 

محضر مبارك آيت اهلل العظمي آقاي خميني مرجع عاليقدر تقليد 

1. فرامرز شعاع حسينی، دهه پنجاه، تهران، عروج، 1387، ص26. 
2. مصطفی ايزدی، همان، ص44. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص669-671. 
4. كوثر، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1373، ج1، ص89. 
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رونوشت: حضرت آيت اهلل محالتي 
رونوشت: حضرت آيت اهلل قمي دامت بركاتهم 

روحانيون شهرســتان هاي ايران پس از تقديم سالم به جنابعالي و ابراز 
تأثر از پيشامدهاي ناگوار و اهانت به مقام شــامخ روحانيت و مرجعيت، 
براي اظهار همدردي و پشتيباني از هدف مقدس روحانيت از شهرستان ها 
به تهران حركت نموده، استخالص حضرتعالي و كليه محبوسين حوادث 
اخير و موفقيت شما را براي اعالي كلمه  اسالم از خداوند متعال خواستاريم. 
الحاج بحرالعلوم الرشتي، الحاج ســيد محمود ضيابري الرشتي، حسين 
الموســوي الخادمي اصفهاني، علي ابن ابراهيم همداني، مرتضي الحائري، 
روح اهلل كمالوند، حاج سيد حسين رودباري رشتي، االحقر علي اصغر صالحي 
كرماني، نصراهلل الموســوي بني صدر همداني، االحقــر عبداهلل مجتهدي 
تبريزي، محمود علوي شــيرازي، االحقر سيد يوســف الهاشمي تبريزي، 
االحقر عبدالرسول قائمي آباداني، االحقر عبدالجواد همايونشهري، حسين 
الحسيني اليزدي الشيرازي، محمدجعفر طاهري شيرازي، االحقر علي آقا 
يقطيني شــيرازي، االحقر سيد احمد خسروشــاهي تبريزي، محمدحسن 
النجفي الرفسنجاني، االحقر محمد الموسوي الشمس آبادي اصفهاني، محمد 
هاشميان، االحقر حسين گوگاني تبريزي، االحقر الفاني محمدتقي مراغه اي، 
االحقر سيد احمد پيشوا كازروني، االحقر السيد عبداهلل موسوي شبستري، 
االحقر رفيع مدرس تبريزي بستان آبادي، االحقر محمد الصدوقي اليزدي، 
االحقر احمد اميني مراغــه اي، العبد مجتبي العراقي، ســيد مهدي يثربي 

كاشاني، حسينعلي منتظري نجف آبادي، ابراهيم اميني نجف آبادی.1 
عالوه بر اين، در آن زمان به گفته آيــت اهلل ابراهيم امينی، علما و مراجع مهاجری كه در 
تهران جمع شده بودند در يكی از جلسات خود برای استخالص امام پيشنهاد كردند كه امام 
خمينی را رسماً به عنوان مرجع تقليد اعالم نمايند تا رژيم شاه نتواند او را به شهادت برساند. 
البته امام مرجع تقليد بود و علمای آنجا هم مرجعيت ايشان را قبول داشتند، ولی رژيم ايشان 

را به اين عنوان نمی شناخت. اكثريت آنها می گفتند بايد كاری كنيم امام آزاد شود.
آيت اهلل ابراهيم امينی در ادامه می گويد كه آن روزها آيت اهلل مرعشی نجفی- از مراجع قم- در 
تهران بود. در اين رابطه من به اتفاق يكی از علما خدمت ايشان رفتيم. آيت اهلل نجفی به ما گفت: 

1. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص422. 
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هيچكدام از ما دل و جگر آقای خمينی را نداريم. ايشان بايد آزاد شود تا 
حركت كند و ما هم دنبالش باشيم.1 

در نتيجه، تومار اعالم مرجعيت امام نوشته شد و آيت اهلل امينی از بسياری از علما و مراجع 
وقت امضا گرفت؛ به جز يك نفر كه آيت اهلل شريعتمداری بود و او آن روز در حرم حضرت 
عبدالعظيم حسنی در شهرری حضور داشت. اين يك مورد امضا را آقای منتظری رفت و از 
شريعتمداری گرفت، و سپس تومار امضاها را به آقای امينی- كه در داالن حرم آنجا منتظر 

ايستاده بود- تحويل داد.2 
پيش از اين نيز به دنبال بازداشــت امام خمينی توســط مأموران رژيم در سحرگاهان 
15خرداد سال 1342، كه منجر به اعتراض گسترده مردم شد، اهالی نجف آباد بی درنگ 
دست از كار كشيدند و در مســجد بازار تحصن كردند كه تا روز 21خرداد 1342 ادامه 
داشت. در اين مدت روحانيان انقالبی به سخنرانی پرداختند كه بنا به گزارش ساواك يكی از 
آنها حسينعلی منتظری بود كه طی نطقی برای مردم متحصن گفت: شاه حق دخالت در قانون 

را ندارد، شاه ظلم و تعدی می كند.3 
همين طور وقتی روز 13آبان سال 1343- پس از دستگيری و تبعيد امام خمينی- عده ای 
از علمای اصفهان و نجف آباد دست به اعتراض عليه دستگاه حاكم زدند، نقش آقای منتظری 
در اين جمع قابل تحسين بود. به دنبال اقدام علما، مردم اين مناطق نيز دست به اعتصاب 
همگانی زدند و به مدت يك هفته استان اصفهان و به خصوص شهرستان نجف آباد يكپارچه 
تعطيل شد. در نجف آباد مردم فعاليت  های روزمره  خود را تعطيل كردند و در مسجد بازار 
اين شهر جمع شدند و اعتراض خود را به گوش جهانيان رساندند.4 ساواك در گزارشی به 

تاريخ 1343/8/18 در اين خصوص نوشت: 
كليه بازاری ها و روحانيون اصفهان در حال حاضر طرفدار شيخ حسينعلی 
منتظری هستند كه وی اهل نجف آباد بوده ولی مدت مديدی است در قم 
اقامت دارد... و وی از مقربان خمينی ]اســت[... بالنتيجه بايد گفت كليه 
بازاری ها و 182 نفر طلبه نجف آباد همگی طرفدار متعصب خمينی هستند... 
با اعالم مراتب فوق، اين ساواك شخص به خصوصی را نمی تواند مسئول و 

1. علی باقری )به كوشش(، خاطرات 15خرداد، تهران، حوزه هنری، 1376، ج6، ص64. 
2. همان، ص65. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر اول، ص571. 
4. مصطفی ايزدی، همان، ص44. 



55
13

99
ن 

ستا
 تاب

ر و
 بها

   
 6

و 4
 6

ه 3
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ت
اس

 سی
دل

 از 
دی

جته
ن م

مد
رآ

ی، ب
ظر

منت
هلل 

ت ا
آی

محرك ]اين اعتصاب عمومی[ گزارش كند.1 
هيچ گاه نبايد نقش آقاي منتظري را در جريان مبارزات نهضت امام انكار نمود. بلكه همه 
بايد بدانند كه ايشان همانند بسياري از اساتيد و افاضل حوزه علميه قم، با آغاز نهضت امام 

وارد مبارزه شد و فعاليت هاي زيادي نمود، چنان كه در زندگي نامه او آمده است: 
از زماني كه آيت اهلل العظمي امام خميني، پرچم سرخ تشيع را حسين گونه 
به دست گرفت و جهت سرنگوني اَريكه  ظلم آفرين و ستم زاي شاهنشاهي 
شجاعانه قد برافراشت، آيت اهلل منتظري همواره همراه و در پشت سر ايشان 
حركت مي كرد و در جريان قيام 15خرداد 1342،  همه جا فرياد خويش 
را به طرفداري از اين تجسم اســالم راستين و دستاورد تشيع و اين فرزند 

برومند امام حسين بلند كرد.2
حجت االسالم سيد محمد موسوی خوئينی ها كه بعد از تبعيد امام در سال های 1344 يا 

1345 شاگرد درس آيت اهلل منتظری بوده، می گويد: 
ســال بعد تبعيد امام، اندك اندك من درس آقای منتظری می رفتم و 
ايشان هم در مسائل سياســی پس از امام، در غياب ايشان بيش از ساير 
علمای قم دخالت می كردند و در سر درس، سخنرانی می كردند و اعالميه 

سياسی می دادند.3 
حجت االسالم سيد حميد روحاني بر اين باور است كه آقاي منتظري در راه پشتيباني از 
نهضت امام بارها به زندان و تبعيد رفت و چند بار مورد شكنجه  مأموران رژيم پهلوی قرار 
گرفت و زجرها و رنج هايي را تحمل كرد. حتي پرده  گوش او به علت شكنجه پاره شد. با وجود 
اين، از مبارزه باز نايستاد و همراه مبارزان و مجاهدان راه اسالم در تداوم نهضت و حمايت از 
امام،  مقاومت و پايداري ورزيد. صالبت و مقاومت او در برابر رژيم ستمگر شاه در حوزه علميه 
قم و در محافل روحاني در آن سال ها،  ستودني و در خور توجه و اهميت بود. اين واقعيت را 
نمي توان انكار كرد كه حضور او در صحنه مبارزه و پايداري و استواري او در برابر دشمني هاي 

رژيم شاه، به طالب جوان انقالبی، روحيه و دلگرمي مي بخشيد.4 
به گفته وی، كمك های مالی كه آقاي منتظري از محل وجوهات شرعيه مردم، به خانواده 
زندانيان سياسي و نيز به مبارزان روحاني براي چاپ و پخش اعالميه ها و ديگر فعاليت هاي 

1. پرونده امام در ساواك، به نقل از سيد حميد روحانی، همان، ص48. 
2. مصطفی ايزدی، همان، ص32. 

3. مجله شهروند، ش54، س1386، ص58. 
4. فصلنامه 15خرداد، ش1، س1383، ص92. 
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سياسي می كرد، نقش بســزايي در پيشبرد 
مبارزه داشت. امضاي او در كنار امضاي ديگر 
اساتيد و طالب انقالبی حوزه  علميه  قم در پای 
اعالميه ها و تلگرام ها،  موجب اعتبار و وزانت 

فعاليت هاي سياسي حوزه مي شد.1 
به قول آقای قاسم تبريزی، در اين دوره كه 
دوره مبارزه، جهاد و حركت عليه رژيم پهلوی و 
دفاع از نهضت امام خمينی بود، آيت اهلل منتظری در كنار بزرگان فقه، اصول، جهاد و شهادت، 
همچون شهيد آيت اهلل محمدرضا سعيدی، آيت اهلل شيخ عبدالرحيم ربانی شيرازی، آيت اهلل 
محمدمهدی ربانی املشی، آيت اهلل شيخ محمدتقی مصباح يزدی، آيت اهلل حاج ميرزاعلی 
مشكينی و... در صفوف اول قرار داشــت و متحمل زندان، تبعيد، زحمت و مشكالت، حتی 

شكنجه های سخت شد؛ اما پايدار و مقاوم ماند و تسليم نشد.2
حتی گاهی مسئله  بازداشت و شكنجه شدن آقای منتظری به همراه ساير زندانيان سياسی، 
از طريق دانشجويان مبارز ايرانی خارج كشور، در مجامع اروپايی نيز منعكس می گشت و اين 
امر سوژه مهمی برای افشای جنايات حكومت پهلوی، مخصوصًا ساواك محسوب می شد. 
دكتر يوسف فروتن كه در اوايل دهه  پنجاه از دانشجويان مبارز ايرانی در اروپا بوده، در اين 

زمينه می گويد: 
آشــنايی من با مرحوم آيت اهلل منتظری مربوط می شــود به سال های 
1352-1351 به بعد يا از همان ســال های دانشجويی من در اروپا. شايد 
مطلع باشيد كه در زمان رژيم شاه در اروپا و امريكا، يك سازمان دانشجويی 
به نام »اتحاديه انجمن های دانشجويی مسلمان« شكل گرفته بود و بيشترين 
تالش و اهدافشان بيدار كردن قشر دانشــجوی خارج از كشور نسبت به 
اوضاع سياســی، اجتماعی و فرهنگی ايران بود. به عبارت ديگر افشاگری 
عملكرد رژيم شاهنشاهی ايران و اين كه چه ظلم هايی به مردم ايران وارد 
می كردند، و از طرفی با اين برنامه، مردم اروپا و ديگر مسلمانان جهان هم 
آگاه می شدند... آن زمان اخبار گوناگونی به دست ما می رسيد؛ از جمله اين 
كه آيت اهلل منتظری را شكنجه می كنند، و برای اين كه شخصيت او را ُخرد 

1. همان، ص93. 
2. يادداشت های ارسالی آقای قاسم تبريزی برای مؤلف، 1396/3/17. 

منتظری حتی روز کودتای 28مرداد 
سال 1332 هم در مکانی آرام مشغول 
استراحت و مباحث علمی خود بود. 
این امر ناشی از دو مسئله است؛ یا او 
جرأت ورود به میدان مبارزه را نداشت 
یا در آن زمان دین را از سیاست جدا 

می دانست یا هر دو!
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نمايند او را در يك قفس آهنی به صورت سلول انفرادی زندانی كرده اند. 
طوری كه برای هواخوری و مالقات به همان وضع حاضر می كنند. حتی از 
گفته ها می شنيديم كه وقتی می خواهند با او مالقات كنند او را در همان قفس 
گذارده و برای مالقات حاضر می كنند. صرف نظر از صحت و سقم اين اخبار، 
اين شنيده ها خيلی برای ما آزاردهنده بود كه يك آيت اهلل و روحانی مفسر 

قرآن را اين طور زجر می دهند.1 
با وجود خصوصيات قابل تحســين آقاي منتظــري، برخی معتقدنــد از جنبه ديگر او 
خصلت هاي روانشناختي خاصي داشت كه عالقه مندان و دوســتانی را كه از نزديك او را 
می شناختند همواره نگران و ناراحت مي كرد. همين خصلت های ناپسند در نهايت موجب 
شد تا او در مقابل منافع و مصلحت هاي اجتماعي انقالب موضع بگيرد.2 آقای احمد احمد كه 
مدتی در زندان اوين هم بند آيت اهلل منتظری و از نزديك شاهد برخی اعمال و رفتارهای او 
بوده، معتقد است شخصيت آقای منتظری و اخالق و رفتارش خيلی خاص بود.3 به گفته او، 
آقای منتظری شخصيتی ساده و بی آاليش داشت. از اين رو، گاهی افراد برای انبساط خاطر 

با او هم كالم می شدند.4
حتی سيد هادی هاشمی كه داماد آيت اهلل منتظری بود پدر همسرش را، مبارزی ساده لوح 
می دانست كه بايد به او سمت و سو بدهد؛ يعنی بايد از آقای منتظری مراقبت و او را اداره 
كند.5 به خاطر همان سادگی و بی ارادگی بود كه بعدها آقای منتظری پس از دستگيری سيد 
هادی هاشمی اعالم كرد اگر او را تبعيد می كنيد، به من اجازه منزوی شدن بدهيد. چون او 

همه كاره دفتر و بيت من است. 
آيت اهلل سيد محمد خامنه ای كه در دوران ستمشاهی مدتی در يك گروه مخفی سياسی با 
آقای منتظری فعاليت می كرده، با اشاره به خودمحوری ها و تك روی های او در كارها می گويد: 
از حدود ســال 1342 در طول مبارزات اوليه در قم، همواره به خاطرم 
می گذشت كه فعاليت های معمول در قم كافی و كامل و راضی كننده نيست 
و سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه فعاليت های سياسی ما بايد متمركز شود 

1. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه مؤلف با يوسف فروتن، تاريخ 1396/2/31. 
2. فصلنامه 15خرداد، همان، ص93. 

3. محسن كاظمی )به كوشش(، خاطرات احمد احمد، تهران، سوره مهر، 1383، ص436-439. 
4. همان. 

5. زهره كالچيان )تدوين(، خاطرات حجت االسالم دعاگو، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1382، ص166-
 .162
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و بايستی ناگزير يك هسته  مركزی برای انجام فعاليت های سياسی تشكيل 
دهيم... و هسته مركزی پنهان و ســری تأسيس می كرديم كه فكر و طرح 
و برنامه بدهد و اگر حضرت امام طرحی داشــتند و می خواستند آن را به 
مرحله  اجرا دربياورند اين مركز مجری آن باشد... موضوع را با آقای اخوی 
]آيت اهلل سيد علی خامنه ای[ در ميان گذاشتم كه ايشان هم پسنديدند و 
استقبال كردند... قرار شد فرد ديگری را هم به تشكيالت اضافه كنيم. آن 
زمان شيخ اكبر هاشمی ]رفسنجانی[ از همه به ما نزديك تر بود... آن اوايل 
هنوز اساسنامه ای نداشتيم. قرار شد هر كسی را كه به همكاری و عضويت 
دعوت می كنيم به اتفاق آراء و نظر گروه باشد. سه نفری نشستيم و درباره 
نفر چهارم بحث كرديم. گزينه اصلی برای نفر چهارم آقای ربانی شيرازی 
بود. چون ايشان شخصيتی شجاع، انقالبی و پرتحرك بود. با توافق يكديگر 
ايشان را برای عضويت دعوت كرديم. او از دعوت ما استقبال كرد... آقای 
ربانی نفر پنجم اين گروه را آقای منتظری پيشنهاد كرد. آقای منتظری هم 
دعوت شد و قبول كرد و نفر ششم اين جمع آقای مشكينی بود. اما در يكی 
از جلسات ديديم كه آقای منتظری دو نفر ديگر را به همراه آورده! آهسته 
به ايشان گفتم آقا چرا بدون مشورت و رأی گروه، آقايان را آورديد؟! گفت 
ديدم اين دو نفر برای تشكيالت مناسب هستند! البته آنها مناسب هم بودند، 
ولی اين نشانه  بی نظمی و بی انتظامی آقای منتظری بود. به ايشان گفتيم قرار 
ما اين نبود، شرط داشتيم كه عضويت افراد بر اساس اتفاق آراء و با موافقت 
همه  اعضا باشد، ولی ايشان گوشش بدهكار نبود و بدون پيشنهاد قبلی چند 

نفر ديگر را هم آورد و ناخواسته جمع ما به يازده نفر رسيد. 
ايشان را به خدا قسم داديم و اصرار كرديم ديگر كسی را دعوت نكند. 
تعداد ما نبايد از هفت نفر بيشتر باشد، اما االن يازده نفر شديم. افرادی را كه 
آورده بود همه خوب بودند اما هسته  مخفی ظرفيت پذيرش اين همه افراد 

را نداشت. واقعاً هم اين طور بود. تعداد زياد، كار دستمان داد.1 
متأسفانه يكی از اقدامات نادرســت آقای منتظری در دوران مبارزه، پرداخت بخشی از 
وجوهات شرعی توسط ايشان به سازمان مجاهدين خلق معروف به منافقين بود. در حالی كه 
حضرت امام هيچ وقت اجازه پرداخت وجوهات به اين گروه را نداده بود. مرحوم حاج سيد 

1. جواد كاموربخشايش و جواد عربانی، خاطرات آيت اهلل ســيد محمد خامنه ای، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1392، ج1، ص197-200. 
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احمد خمينی- فرزند گرامی امام- در يكی از خاطرات خود از دهه پنجاه می گويد: 
در سفري كه قصد داشتم نجف خدمت امام برســم با يكي از دوستان 
مالقات كردم. ايشان به من گفت به امام بگوييد تأييد از مجاهدين را هر چه 
سريع تر انجام دهند كه دير مي شود و عقب مي مانيم. خدمت امام مطلب 
را عرض كردم، امام فرمودند: آقايان منتظري و طالقاني و مطهري هم مرا 
تشويق به دفاع از آنان كردند ولي شماها متوجه نيستيد. اينها شماها را بازي 
داده اند؛ آنها به اسالم ما معتقد نيستند. دوستان خارج كشور هم در اين مورد 

به من فشار آورده اند، ولي آنها هم كاله سرشان رفته است.1 
درست است كه در آن زمان عالوه بر آقای منتظری، شخصيت های ديگری هم بودند كه 
از منافقين حمايت می كردند، اما اين ايراد به فردی مثل آقای منتظری كه خود را نماينده 
مطلق امام خمينی در ايران و به عبارت ديگر جانشين و همه كاره امام در اينجا می دانست، 
بيش از ديگران وارد است. لذا چنين شــخصيتی در مواجهه با منافقين و ساير جريانات و 

گروه های انحرافی، می بايست دقت و بصيرتش را منطبق با مواضع حضرت امام می كرد. 
آقای منتظری در فروردين ســال 1345 برای اولين بار توسط ساواك بازداشت شد كه 
پس از قريب به پنج ماه، از زندان آزاد گرديد. اما به دليل ادامه  فعاليت های سياسی، در سال 
1347 مجدداً توسط ساواك دستگير و به يك سال و نيم زندان محكوم شد. او كه در مبارزه 
عليه رژيم شاه كوشش تحسين برانگيزی داشت مجدداً در سال 1352 بازداشت شد و به سه 
سال تبعيد در طبس و خلخال و سقز محكوم گرديد. ولی در تيرماه سال 1354 او را از تبعيدگاه 

سقز روانه  زندان اوين كردند كه تا 8آبان سال 1357 در آنجا به سر برد.2
يكی از هم سلولی های منتظری، آقای جواد منصوری است كه خبر از ساده لوحی فوق العاده 

او در اظهارنظرهای سياسی داده و می گويد: 
اينجانب مدتی با آيت اهلل منتظری در زندان قصر تهران با هم بوديم و 
نكته ای كه برايم مهم بود اين كه ايشان مرد بســيار پركاری بود و از نظر 
اطالعات، واقعاً اطالعات مذهبی و فقهی وسيعی داشت؛ اما نوعی از سادگی 
فوق العاده، و عجــول بودن در اظهارنظرها، و همچنيــن كم دقتی در ابعاد 

مختلف مسائل، در رفتار و گفتار ايشان ديده می شد.3 
آقای احمد احمد كه مدتی در زندان اوين رژيم پهلوی هم بند آيت اهلل منتظری بوده، ضمن 

1. همان. 
2. غالمرضا خاركوهی، همان. 

3. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه مؤلف با آقای جواد منصوری، 1396/3/1. 
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اشاره به ناماليماتی كه او در زندان شاه متحمل شده، می گويد: 
او مسائل و حدود را برای خودش خيلی ســخت و برای ديگران راحت 
می گرفت. در برابر شكنجه ها، مقاومت كم نظيری از خود نشان داده بود و من 
می ديدم كه وی با سعه صدر، به سؤاالت افراد كه حتی گاه بی مورد بود، پاسخ 
می گفت. شخصيت روحانی و معنوی او در زندان برای ما مايه  دلگرمی بود.1 
آقای اكبر هاشــمی رفســنجانی در گفت وگو با خبرنگار آينده، ضمن بيان خاطره ای از 
تفريحات سال های مبارزه، آيت اهلل منتظری را فردی ايرادگير و »نق نقو« معرفی می كند كه 

در مسير سفر، ظرف چند ساعت حدود چهارصد نق زده است: 
فكر كرديم ســفری به شــمال برويم برای تجديد روحيه. از كرج كه 
حركت كرديم، با آقای منتظری قرار گذاشــتيم در اين سفر خرده گيری 
و اعتراض نكنند. من راننده بودم، ولی ايشــان نتوانستند خودداری كنند 
و خرده گيری های زيادی داشتند. ما می شــمرديم، به مقصد كه رسيديم 
)منزل آقای جعفری گيالنی در حومه رودسر( به حدود چهارصد نق رسيده 
بود. يك بار ماشين به ديوار پلی در مسير خورد و مجبور شديم ساعتی در 

تعميرگاه باشيم كه در آنجا اوج اعتراض ها بود.2 
آقای منتظری زمانی كه در زندان اوين تهران بود، دو، سه نماز جمعه با شركت زندانيان 
اقامه كرد كه ساواك مانع ادامه آن شد. آقای هاشمی رفسنجانی كه آن زمان خود هم بند 
آقای منتظری بوده و در نماز جمعه او شــركت داشــته، منتظری را از نظر رفتاری فردی 

ساده لوح و عجول شناخته، و خطبه هايش را پر از ايراد معرفی كرده و می گويد: 
در خطبه های ايشان حرف های قابل نقد زيادی بود. آقای ]شيخ حسن[ 
الهوتی هم منظره  نماز و خطبه های ايشان را در قالب لطيفه در جلسات شبانه 
زندان تعريف می كرد. خيلی شيرين بود. در زندان فهميديم كه ايشان ]يعنی 
آقای منتظری[ هفت ماهه به دنيا آمده! معموالً خيلی زود تصميم می گرفتند، 

تعجب كرديم كه رازش برای ما كشف شد.3 
در اين سال ها يكی از اتفاقات مهم سياسی، دستگيری باند آدم كش سيد مهدی هاشمی 
توســط پليس رژيم پهلوی بود. آقای احمد احمد كه در زندان اوين هم بند آقای منتظری 

بوده، می گويد: 

1. محسن كاظمی )به كوشش(، همان، ص436. 
2 .http://fararu.com/fa/news/77316   

3. همان. 
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در اســفند ســال 1355 مختصری از محاكمه و كارهای پشــت پرده 
گروه هدفی ها در روزنامه منعكس شــد. در رأس افراد اين گروه ســيد 
مهدی هاشمی1 بود كه جنايات كثيفی از جمله قتل مرحوم حجت االسالم 
شمس آبادی را مرتكب شدند. آيت اهلل منتظری از اين واقعه و فجايع خيلی 
متأثر شده بود و چند بار به ما گفت: »اين شمس آبادی را بی گناه كشته اند، او 
شخصيتی نبود كه بايد كشته می شد، به خدا قسم اگر سيد مهدی را بكشند 

خونش هدر است.«2
البته به گفته آقای علی مطهری،3 شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری قبل از انقالب درباره خطر 
گروه هدفی ها به رهبری سيد مهدی هاشمی، به آقای منتظری هشدار داده بود.4 اما هشدارهای 

اين دلسوزان در مورد سيد مهدی هاشمی هيچ گاه در آيت اهلل منتظری اثر نبخشيد. 

پيام امام خمينی به مناسبت آزادی منتظری
آقای منتظری در سال 1354 به خاطر مخالفت با رژيم شاه، توسط دادگاه نظامی به ده سال 
زندان محكوم شده بود، اما سرانجام با اوج گيری مبارزات مردم مسلمان به رهبری حضرت 
امام خمينی و عقب  نشــينی های پی درپی حكومت پهلوی در سال 1357، پس از گذراندن 
حدود سه سال و نيم حبس، مابقی مدت زندان او مورد عفو شاه قرار گرفت و عاقبت در تاريخ 

8آبان سال 1357 به همراه آيت اهلل طالقانی از زندان آزاد شد. 
آزادی منتظری و بسياری از مخالفان رژيم پهلوی مصادف بود با آخرين روزهای دولت 
شريف امامی؛ زيرا دو روز بعد از سقوط دولت آشتی ملی شريف امامی، در حالی كه شايعه 
بود كه تيمسار اويسی- جالد كشتار 17شهريور تهران- نخست وزير می شود، دولت نظامی 

ازهاری در 15آبان سال 1357روی كار آمد.5  
به دنبال آزادی آقای منتظری، امام روز 11آبان سال 1357 از روستای نوفل لوشاتوی 
كشور فرانسه پيامی صادر نمود. اين پيام گرچه خطاب به آقای منتظری است، ولی به جز 
پنج سطر ابتدای آن، بقيه در توصيف جنايات شاه و كارتر- رئيس جمهور امريكا- است. امام 

1. سيد مهدی هاشمی برادر داماد آيت اهلل منتظری اســت كه  قبل و بعد از پيروزی انقالب مرتكب جنايات 
زيادی شد. 

2. محسن كاظمی )به كوشش(، همان، ص439. 
3. فرزند استاد شهيد آيت اهلل مرتضی مطهری. 

4. http://www.tabnak.ir/fa/news/649674 

5. احمد سميعی، سی و هفت سال، تهران، شباويز، دی ماه سال 1367، ص139. 
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در اين پيام رژيم سلطنتی را منشأ عقب ماندگی و بدبختی  ملت ايران خواند.1 
هيچ از دستگاه جبار جنايتكار تعجب نيست كه مثل جنابعالی، شخصيت 
بزرگوار خدمتگزار به اسالم و ملت را سال ها از آزادی- ابتدايی ترين حقوق 
بشر- محروم و با شكنجه های قرون وســطايی با او و ساير علمای مذهب و 
رجال آزاديخواه رفتار كند. خيانتكاران به كشور و ملت از سايه  مثل شما رجال 
عدالت خواه می ترسند. بايد رجال دين و سياست دربند باشند تا برای اجانب 

و بستگان آنان هر چه بيشتر راه چپاول بيت المال و ذخاير كشور باز باشد. 
در منطق كارتر و ساير نفت خواران مفت خوار، فضای آزاد يعنی به زندان 
كشيدن جناح های آزاديخواه و استقالل طلب، از علمای روشنفكر مذهبی 
تا رجال سياسی و دانشجويان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و 
دستگاه های تبليغاتی؛ و در اين منطق، ترقی و تمدن كشور يعنی وابستگی 
شريان های آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش تا دستگاه های قانون گذاری و 
قضايی و اجرايی. اين برنامه در كشــور ما بيش از پنجاه سال دوران سياه 

پهلوی پياده و مورد عمل بوده و هست. 
اكنون كه ملت غيور ايران با نهضت عظيم اسالمی به پاخاسته و با مشت 
گره كرده در مقابل دستگاه های ستمگری و چپاول چون سدی آهنين ايستاده 
و پايه های بنيادهای آن، يكی پس از ديگری فروريخته يا در حال فرو ريختن 
است، بر جناح های پيشرو از مراجع عظام و علمای اعالم مذهب و خطبای 
محترم و مدرسين و دانشمندان تا رجال سياسی و روشنفكران دانشگاه ها و 
بازارها و كارمندان محروم و كارگران مظلوم روشنفكر، الزم است اين فرصت 
الهی را از دست نداده، بی امان جميع اقشار ملت را به پيش هدايت كنند؛ و از 

1. البته امام خمينی در همين روز- 11آبان سال 1357- پيام مشابهی نيز به مناسبت آزادی آيت اهلل طالقانی 
صادر نمود كه حجم توصيفات آن بيشتر از پيامی است كه برای آزادی منتظری صادر نموده است. چنان كه پيام 
مربوط به منتظری 22 سطر و پيام مربوط به طالقانی 29 سطر می باشد. نمی توان نتيجه گرفت كه تعمدی در كار 
بوده يا امام منظور خاصی داشته است، ولی بسياری از انقالبيون می دانند كه مبارزات آيت اهلل طالقانی عليه رژيم 
پهلوی بيشتر از منتظری بوده است. چنان كه در قســمتی از پيام امام برای طالقانی اشاره شده كه »اين مسئله امر 
طبيعی است كه شخصيت هايی مثل جنابعالی، كه عمر گرانمايه خود را در راه آزادی و استقالل كشور و مخالفت 
بی امان با دســتگاه جبار و غارتگران بين المللی صرف نموده اند، در حبس و شكنجه به سر برند و از آزادی محروم 
باشند. آزادی امثال جنابعالی بر خالف منطق شاه و موازين دولت اوست.« )رك: صحيفه امام، ج 4، ص259( طالقانی 
مبارزاتش را عليه رژيم پهلوی از دوره حكومت رضاخان آغاز كرد و تا سقوط رژيم پهلوی ادامه داد. پدرش سيد 
ابوالحسن طالقانی نيز از مشروطه خواهان بود و هم با استبداد محمدعلی شاه قاجار و هم با استبداد رضاخان پهلوی 
مبارزه كرد. به تعبير امام خمينی، آيت اهلل طالقانی »ابوذر زمان« بود و زبانش چون »شمشير مالك اشتر« برنده و 
كوبنده بود. همچنين امام از طالقانی به عنوان »مبارز نســتوه«، »متعبد به اسالم«، »مجاهد عظيم الشأن«، »مجاهد 

بزرگوار«، »برادر بسيار عزيز« و »بازوی توانای اسالم« ياد كرده است. 
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خواست ملت كه برچيده شدن نظام سلطنتی و قطع دست اجانب از دخالت 
در مقدرات كشور و از غارتگري ها، و قيام جمهوری اسالمی ضامن آزادی و 
استقالل- به جای رژيم سلطنتی منشأ تمام بدبختي ها و عقب ماندگي ها- سر 
مويی تخلف و عقب نشينی نكنند، كه آن هدر دادن خون جوانان عزيز اسالم 
و به تباهی كشيدن همه جانبه  كشور و كمك به َهْدم احكام، بلكه اساس اسالم 

است كه از اعظم كباير و باالترين خيانت است. 
ما با بودن رژيم حاضر، دموكراســی را هم- به فرض محال اگر تأمين 
گردد- نمی پذيريم. ملت نمی تواند از خون جوانان عزيز خود و خيانت های 

چندين ساله صرف نظر كند. اسالم تكليف اين جانی را معين فرموده. 1
برای آقای منتظری فاصله آزادی از زندان تا پيروزی انقالب دوره  تازه ای از زندگی سياسی 
محسوب می شد. در اين دوره او با همكاری ساير ياران امام خمينی دست به اقدامات تازه ای 
عليه رژيم پهلوی زد كه حائز اهميت بود. يكی از كارهايش ديدار با مردم و سخنرانی های 

سياسی بود. دكتر يوسف فروتن در اين زمينه می گويد: 
من در اواخر ســال 1356 از آلمان به ايران آمدم. در اين زمان فضای 
كشور كاماًل عوض شده، صحبت از فضای باز سياسی بود و افراد زيادی را 
رژيم شاه از زندان آزاد كرده بود. يكی از كسانی كه در اواخر حكومت پهلوی 
از زندان آزاد شد، آيت اهلل منتظری بود. خبر آزادی او به دست ما رسيد. 
به خاطر دارم با ذوق و شوق فراوان به همراه برادر شهيدم »حاج ماشاءاهلل 
فروتن« برای مالقات آيت اهلل منتظری به قم رفتيم. در قم خبردار شديم 

كه قرار است آيت اهلل منتظری در خيابان چهارمردان قم سخنرانی كنند. 
مردم زياد جمع شده بودند، به طوری كه تقريباً چهارمردان پر شده بود از 
جمعيت مشتاق مسائل سياسی و دينی؛ ما هم آماده برای استماع سخنرانی 
ايشان شديم. كمی هم آمدنش به طول انجاميد و باألخره آمد. در آن روز 

مطالبی از اوضاع سياسی اجتماعی جامعه مطرح كرد. 
سخنرانی ايشان كه تمام شد، احساس كردم آن شخصيتی كه من در ذهن 
خود از او ساخته بودم اين او نيست. راستش را می گويم به دلم ننشست. از 
طرفی در حضور برادرم كه اطالعات سياسی و تجربياتش بيشتر از من بود 

جرأت ابراز نداشتم. 

1. صحيفه امام، ج7، ص261-262. 
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به خودم اجازه ندادم بگويم اين كاخی كه من از منتظری در دلم ساخته 
بودم خراب شد. از او انتظار مطالب سنگين تر و كليدی تری داشتم. خالصه 
ســخنان او چنگی به دل نزد. از قم كه برگشتيم در تهران متوجه شدم كه 
حاج ماشااهلل- اخوی شهيدم- نيز چنين برداشتی دارد، ولی بروز نمی دهد... 
اين نكته قابل ذكر است كه من در بهمن سال 1357 عضو كميته مركزی 
اســتقبال حضرت امام بودم. در اين كميته با اغلب شخصيت های بزرگ 
مثل شهيد بهشتی، شهيد مطهری، مرحوم مهدوی كنی، انواری و... تعامل 
داشتم، ولی آيت اهلل منتظری در عين اين كه خيلی برايم محترم بود، از نوع 

برخوردهايش چندان راضی نبودم.1

روشنگری و افشاگری 
آيت اهلل منتظری پس از آزادی از زندان دست به افشاگری جنايات حكومت پهلوی زد. در 
اين راستا او تعدادی مصاحبه انجام داد و اطالعيه های زيادی منتشر نمود كه اولين اعالميه 
وی مربوط به تاريخ 1357/8/10 يعنی دو روز پس از آزادی اش، خطاب به ملت مسلمان 

ايران می باشد: 
شكي نيســت كه آزادي خود و ديگر برادران آزادشده را مديون همين 
تالش ها و فداكاري ها مي دانم... اميــدوارم با پيگيري مبارزات به رهبري 
مراجع معظم به ويــژه حضرت آيت اهلل العظمي خمينــي- دامت بركاته 
العاليه- و فشرده كردن صفوف و تصفيه از عناصر مشكوك كه احيانًا در 
جهت مخالف جنبش اسالمي گام بر مي دارند، و با همبستگي كامل برادران 
اســالمي، به پيروزي كامل جنبش خود و برقراري يك نظام صددرصد 
اسالمي و ديني موافق و منطبق با شرايط و پيشرفت زمان نائل شويم... كوتاه 
سخن آن كه در شرايط فعلي و اوضاع آشفته، سامان يافتن وضع كشور ما 
فقط با بازگشــت و پيروي از اهداف و منويات مرجع و زعيم عظيم الشأن 
اسالم حضرت آيت اهلل العظمي خميني امكان پذير است... اميد است به لطف 
خداوند متعال و توجهات حضرت ولي عصر- ارواحنا فداه- هر چه زودتر 
ملت مســلمان ايران به پيروزي كامل برسد و با اتحاد و همبستگي، ايادي 

استعمار چپ و راست را از كشور قطع نمايد. 

1. آرشيو شخصی مؤلف، مصاحبه مؤلف با آقای يوسف فروتن، تاريخ 31ارديبهشت سال 1396. 
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ضمنًا يادآوري مي شود كه من هنگام وداع با دوستان از زندان با چشم 
گريان بيرون آمدم، زيرا ســاير هم بندهاي خــود را در بند مي ديدم. در 
صورتي كه بيشتر آقايان به اتهاماتي سســت و بي اساس از قبيل خواندن 
يك كتاب و يا يك اعالميه و يا ايراد يك ســخنراني مذهبــي و يا فرضًا 
كمك مختصري به خانواده بي بضاعت يك زنداني، دستگير و محاكمه و به 
زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.1 لذا وظيفه خود و همه قشرهاي 
آگاه مي دانم كه تا سر حد موفقيت درخواست آزادي بدون قيد و شرط همه 

زندانيان سياسي را يكي از خواسته هاي خود قرار دهند.2
پس از برپايی راهپيمايی های باشكوه و سراسری تاسوعا و عاشورای سال 1357 كه بنا به 
دعوت و رهنمودهای امام خمينی مردم به خيابان هــا آمدند و با ازدحام تاريخی و بی نظير 
خود يك رفراندوم سياسی مذهبی بزرگ را به دنيا نشان دادند، در تاريخ 57/9/30 مطابق 
با 19محرم الحرام 1399ه ق تعداد 38 نفر از اســاتيد و فضالي حوزه  علميه  قم اعالميه ای 
درباره خلع محمدرضاشاه از مقام سلطنت صادر نمودند كه يكی از امضاءكنندگان اين اعالميه 
آقای منتظری بود. اسامی بقيه امضاءكنندگان عبارت اند از: مسلم ملكوتي، حسين نوري، 
محمد شاه آبادي، مهدي حسيني روحاني، ابوالفضل النجفي الخوانساري، سيد اسداهلل مدني، 
مصلحي اراكي، علي احمدي ميانجي، هاشــم تقديري، محمدحسين مسجدجامعي، حسين 
راستي كاشاني، محمد محمدي گيالني، ابوطالب تجليل، محسن دوزدوزاني، محمدمهدي 
رباني، عباس محفوظي، محمد مؤمن، مرتضي بني فضل، رضا استادي، سيد ابوالفضل موسوي، 
سيد حسين برقعي، حسن تهراني، احمد آذري قمي، سيد حسن طاهري خرم آبادي، محمد 
فاضل، محمد يزدي، محسن حرم پناهي، محمدعلي شرعي، علي مشكيني، احمد جنتي، سيد 
يوسف مدني تبريزي، رضا بهاءالديني، سيد محمد ابطحي كاشاني، رضا توسلي، سيد محمدتقي 

شاهرخي، ابوالقاسم خزعلي، صادق خلخالي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيش از يك سال است كه ملت مسلمان ايران به پا خاسته و مخالفت خود 

1. يك بار ديگر به اين عبارت آقای منتظری دقت فرماييد: »بيشتر آقايان ]زندانيان سياسی[ به اتهاماتي سست 
و بي اساس از قبيل خواندن يك كتاب و يا يك اعالميه و يا ايراد يك سخنراني مذهبي و يا فرضًا كمك مختصري 
به خانواده بي بضاعت يك زنداني، دستگير و محاكمه و به زندان هاي طويل المدت محكوم شده اند.« اين سخن وی 
درباره ترسيم اوضاع خفقان آور ايران در عصر پهلوی و وضعيت زندان های ساواك واقعيتی انكارناپذير است. اما 
آقای منتظری چند سال بعد، به خاطر دفاع از منافقين تروريســت  در زندان های جمهوری اسالمی، به تمجيد از 

زندان های شاه پرداخت! 
2. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص847-848. 
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را با شاه صريحاً اعالم داشته است، و اين اظهار مخالفت به صورت تعطيالت 
سراسري و تشــكيل اجتماعات و راهپيمايي و دادن شعارهاي ضد شاه و 
تصويب قطعنامه ها و اعتصابات در كارگاه ها و ادارات و مؤسسات دولتي 
و خصوصي و گونه هاي ديگر انجام گرفته است. در همه شهرستان ها اين 
ملت به پا خاسته، با آتش اسلحه گرم دولت شاه مواجه، و هزاران شهيد و به 

مراتب بيش از آن مجروح و مصدوم داده است. 
با تمام اين مصائب، ملت نستوه و آگاه ايران داوطلبانه و شجاعانه در دو 
روز تاسوعا و عاشوراي سال جاري )19 و 20آذر 1357( راهپيمايي عظيم 
و بي سابقه اي را در سراسر كشــور ترتيب داد. و با صراحت هر چه تمام تر، 
در قالب شــعار، پالكارد و قطعنامه، مخالفت خود را با شخص شاه و رژيم 
شاهنشاهي بيان داشت و خواستار تشــكيل حكومت جمهوري اسالمي به 
رهبري نائب االمام حضرت آيت اهلل العظمي خميني- دام ظله- شد. ملت 
ايران در اين رفراندوم صددرصد آزاد كه مورد تصديق مراجع عاليقدر بوده و 
خبرگزاري هاي بزرگ دنيا هم گزارش آن را داده اند رأي صريح خود را داد. 
ما امضاءكنندگان ذيل با در نظر گرفتن رفراندوم مذكور وظيفه مذهبي و 
ملي خود مي دانيم كه رسماً به شخص شاه و دولت و ارتش و مقامات وزارت 
كشور و همچنين به دولت هايي كه با كشور ما رابطه اي در حد تبادل سفير 

دارند از طريق سفارتخانه ها ابالغ نماييم كه: 
1. شاه و رژيم شاهنشاهي به هيچ وجه پايگاهي در ميان ملت ندارد، و مردم 
حتي در زير فشار سرنيزه و مسلسل هم آن را تحمل نمي كنند، و قهراً شاه از 
مقام خود مخلوع و سلطنت او غيرقانوني است و فوراً بايد كناره گيري خود را 
اعالم دارد و بساط شاهنشاهي براي هميشه بايد از اين مملكت برچيده شود. 
2. هر چه زودتر مي بايســت حكومــت جمهوري اســالمي زير نظر 

نائب االمام حضرت آيت اهلل العظمي خميني- دام ظله- تشكيل گردد. 
3. دولت نظامــي ازهاري و هر دولت ديگري به هر نحو شــكل بگيرد، 

غيرقانوني است. 
4. امراي ارتش و افسران و درجه داران و ســربازان كه ارتش ملت اند 
الزم اســت به ملت بپيوندند و به هيچ وجه از شــاه مخلوع و رژيم مردود 
 اطاعت و جانبداري نكنند و تمام نيروي خود را براي برآوردن خواست هاي
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 ملت بسيج نمايند. 
5. كليه استانداران و فرمانداران و بخشداران و رؤساي دواير كه خدمتگزاران 

ملت اند الزم است به ملت پيوسته، از دولت غيرقانوني اطاعت نكنند. 
6. دولت هاي خارجي توجه داشته باشند كه شاه و دولت او از نظر ملت 
ايران غيرقانوني و غاصب مي باشند و هر گونه همكاري و پشتيباني از شاه 
نقض حقوق بشر و دشــمني با ملت ايران است، و هر نوع قرارداد سياسي، 
نظامي و اقتصادي و فرهنگي و غير آن با دولت او از نظر ملت ايران ارزش و 

اعتبار قانوني نخواهد داشت.1 

سفر به پاریس و دیدار با امام، یا تفرج در خارج! 
آقای منتظری در تاريخ 27آذر سال 1357 به اتفاق همسر و دخترش سعيده به همراه 
آيت اهلل ابراهيم امينی از قم به فرانســه رفت. او »برای ديدار با امام خمينی و مشــورت با 
معظم له در مورد اوضاع ايران و بررسی موقعيت انقالب عازم پاريس شد«؛2 و مورد استقبال 

تعدادی از ايرانيان آزادی خواه مقيم فرانسه قرار گرفت.3
دكتر ابراهيم يزدی كه آن ايام همراه امام خمينی در نوفل لوشاتوی فرانسه بود، می گويد: 
در ميان اطرافيان امام كسانی بودند كه عالقه و اصرار داشتند ايشان برای 
آيت اهلل منتظری احترام و اهميت بيشــتری قائل بشوند، ولی خوشبختانه 

اين گونه توصيه های اطرافيان در امام مؤثر واقع نشد.4
منتظری پس از هفت، هشت روز تفريح در پاريس، از فرانسه با ماشين به سوريه و عراق 
رفت و بعد از حدود بيست روز گردش و تفريح در اين سه كشور، عازم ايران گرديد. آقای 

منتظری در خاطراتش چنين می گويد: 
محور صحبت ها ]با امام[ كليه مسائل گذشته و مسائل آن وقت كشور 
بود. جريانات گذشته را برای امام تعريف كردم. جريانات زندان و مجاهدين 
و رجوی را برای امام گفتم. صحبت های مقدم را برای امام نقل كردم.5 ولی 
عمده مسئله  آن زمان راجع به تشكيل دولت ]موقت[ بود كه امام اصرار 

1. همان، ص873-874. 
2. مصطفی ايزدی، همان، ص120. 

3. همان. 
4. شصت سال صبوری و شكوری، خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، تهران، بی نا ، بی تا، ج3، ص138. 

5. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص416. 
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داشتند هر چه زودتر دولت انقالب تشكيل بشود... هنگامي كه مي خواستيم 
از پاريس برگرديم به امام گفتم اجازه بدهيد محمد را همراه خودمان ببريم، 
امام قبول كردند. از كارهاي محمد در آنجا اين بود كه با آقاي دكتر هادي 
و گاهي آقاي فردوسي پور صحبت هاي امام را ضبط مي كردند و با تلفن به 
شهرهاي مختلف ايران و جاهاي ديگر منتقل مي كردند. دكتر يزدي مترجم 
انگليسي بود و آقاي هادي مترجم عربي. بعد ما با محمد آمديم سوريه، در 
سوريه با آقاي جالل الدين فارسي تماس گرفتيم و چند روزي كه آنجا بوديم 
با ايشــان به جاهاي مختلف مي رفتيم- چون تا آن وقت به سوريه نرفته 
بودم- و در آن وقت آقاي علي جنتي با خانواده خود در سوريه بودند و در 
اثر سابقه رفاقت در مدت اقامت در سوريه، ايشان با اتومبيل خود بسيار به 
ما كمك كردند. بعد آمديم عراق... و با همان ماشين آقاي دعايي، كاظمين 
و كربال و نجف و سامرا و همه اماكن متبركه را زيارت كرديم. فقط يك روز 
نجف مانديم؛ تا علما آمدند بفهمند كه به ديدن ما بيايند از آنجا رفته بوديم. 
فقط در كربال در منزل آيت اهلل خميني با ده، بيســت نفر از فضال مالقات 
كرديم. بعد رفتيم سامرا و طفالن مسلم، بعد هم ايشان با ماشين خودش ما 

را آورد تا مرز ايران، همه اينها را سه- چهار روزه انجام داديم.1 
در حالی كه امام خمينی در نوفل لوشاتو از آقای منتظری خواسته بود كه هر چه زودتر به 
ايران برگردد و كاری را كه از او خواسته انجام دهد، اما جای تعجب است كه او تازه به فكر 
گشت و گذار و تفريح در اروپا و سوريه و عراق افتاده است. در شرايطی كه آن روزها هر لحظه 
مردم زير رگبار گلوله مأموران شاه در خيابان ها يا در شكنجه  گاه ها جان می دادند و انقالب 
اسالمی لحظات سرنوشت سازی را سپری می كرد، و امام با مشقت زياد، از آن طرف دنيا- در 
روستای نوفل لوشاتو- مبارزات داخل و خارج ايران را، رهبری و مديريت می كرد، چرا آقای 
منتظری به فكر گردش و تفريح افتاده بود؟! به طوری كه آقای منتظری هفت، هشت روز در 
پاريس ماند و از نقاط ديدنی و گردشگری آنجا لذت برد. بعد با ماشين از راه زمينی به سوريه 
رفت و تقريباً يك هفته نيز در آنجا به گردش پرداخت و سپس به عراق رفت و چند روز آنجا 
بود و چند روز هم از عراق تا قم و تهران، گشت و گذار كرد، و نوبت آخر پس از قريب به يك 
ماه تأخير، سفارش تعجيلی امام را در تهران به انجام رساند! اين نشانگر بی تدبيری سياسی 
آقای منتظری در آن شرايط حساس مبارزه بوده است. در حالی كه او بعد از مالقات يكی، دو 

1. همان. 
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ساعته با امام، می بايست همان روز برای ادامه مبارزه 
و كمك به ياران امام در مديريت برنامه های انقالب، 

با هواپيما از پاريس به ايران برمی گشت. 
آقای منتظری يكی از اقدامات خود را در فرودگاه 
پاريس فرانسه مصاحبه با خبرنگار بی بی  سی عنوان 
نموده1 كه در خاطرات خود نيز به اين موضوع اشاره 
كرده اســت. بي دقتي و بي توجهي او در به كارگيري 
پاره اي از تعابير و اصطالحــات در همين مصاحبه، 

نزديك بود دردسرهايي را براي انقالب و آرمان هاي امام ايجاد كند. ايشان در اين مصاحبه 
گفتند: »دهاتي ها با چوب و چماق به هواداري از رژيم شاه به مردمي كه بر ضد شاه تظاهرات 

مي كنند،  هجوم بردند و مردم را مي كشتند.«2 
به گفته حجت االسالم والمسلمين دكتر ســيد حميد روحاني- كه خود آن روزها همراه 
امام در فرانسه بوده- رسانه هاي غربي از اين سخن چنين برداشت كردند كه شاه در ميان 
روستائيان كه در آن تاريخ عمده ترين قشر ملت ايران بودند، از پايگاه وسيعي برخوردار است 

و مي تواند با استفاده از روستائيان كه هنوز به او وفادار هستند با مخالفان خود مقابله كند. 
به دنبال اين مصاحبه،  شهيد محمد منتظري،  سخت عصباني، ناراحت و نگران شد و در آن 
چند روزي كه آقاي منتظري در فرانسه به سر مي برد به خبرنگاران رخصت نداد كه بدون 

كنترل به او نزديك شوند و با او مصاحبه كنند. 
دكتر سيد حميد روحانی در نقد خاطرات آقای منتظری می نويسد: 

اين جمله محمد منتظري را من هنوز به ياد دارم كه به دنبال اشتباهي كه 
در فرودگاه پاريس از آيت اهلل منتظري سر زد و براي برخي از رسانه هاي 
غربي چند روز خوراك تبليغاتي فراهم آورد، گفت: فكر مي كنيد او مانند 
آقاي خميني است كه اگر در اقيانوس رسانه هاي جهاني قرار بگيرد و يك 
سال تمام يك ريز حرف بزند، يك گاف نكند؟! آيت اهلل منتظري اگر بدون 
كنترل،  دو دقيقه با آن خبرنگاران حرفه اي حرف بزند، ده ها سوژه به دست 

آنها مي دهد كه مي تواند خوراك تبليغاتي يك سال آنها را فراهم سازد. 
يك دانشجوي ايراني هم در نوفل لوشاتو به من گفت: من در ذهن خود از 

1. آقای مصطفی ايزدی در آثار خود اين مصاحبه منتظری را با سی بی اس امريكا اعالم كرده است. 
2. سيد حميد روحاني، »تأمالتي نظري و تاريخي در علل و انگيزه هاي پيدايش جريان    آقاي منتظري«، فصلنامه 

15خرداد، ش1، س1383، ص98. 

وقتی امام خمینی در نیمه دوم 
سال 1341 نهضتش آغاز شد، از 
این زمان آقای منتظری به تدریج 
با تأسی به هوش و مجاهدت 
و  سیاسی  بصیرت  استادش، 
شجاعت ورود به مبارزه را یافت 
و به نهضت امام  پیوست و وارد 

میدان سیاست و مبارزه شد
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آقاي منتظري يك خميني ثاني ساخته بودم، ليكن وقتي او را ديدم يك باره 
ساخته  ذهن من فرو ريخت و آنگاه كه سخنان او را شنيدم، بي اختيار اين مثال 

معروف به يادم آمد، »پسته بي مغز اگر لب واكند رسوا شود.«1

حضور در تحصن دانشگاه تهران
در اوايل بهمن سال 1357 كه قرار بود امام پس از چهارده سال دوری از وطن، از تبعيدگاه 
نوفل لوشاتوی فرانسه به ايران بازگردد، بختيار فرودگاه های كشور را به روی هواپيمای حامل 
امام بست. در نتيجه روحانيان انقالبی تهران و قم و سراسر كشور از جمله منتظری، مطهری، 
ربانی شيرازی، مشكينی، خلخالی و بســياری از علمای مبارز تهران و قم و شهرستان ها در 
اعتراض به اين اقدام غيرقانونی نخست وزير، در مسجد دانشگاه تهران به تحصن نشستند. 
آقای منتظری در خاطراتش مدعی است كه انجام اين تحصن به پيشنهاد وی صورت گرفته، 
ولی هيچ ادله و سندی برای اثبات اين ادعای خود ارايه نمی دهد. مخصوصاً كه اكنون رهبران 
اصلی اين تحصن افرادی مثل مطهری، هاشمی رفسنجانی، باهنر، مفتح و بهشتی در قيد حيات 

نيستند. آيت اهلل شيخ صادق خلخالی در اين زمينه می گويد: 
وقتی اعالم شــد حضرت امام می خواهد به ايران بيايد، بختيار دستور 
داد كه تمام فرودگاه های ايران بسته شود تا هواپيمای حامل امام خمينی 
نتواند فرود آيد. ما در مدرســه رفاه، نزديك مدرسه علوی جمع شديم و 
تصميم گرفتيم كه به عنوان اعتراض به دانشگاه ]تهران[ برويم و در آن جا 
به طور دسته جمعی متحصن شويم. افرادی كه با يكديگر تصميم گرفتند و 
با يك دستگاه مينی بوس خود را به دانشگاه رسانده و از در غربی آن وارد 
شدند، عبارت بودند از: آيت اهلل منتظری، آيت اهلل ربانی شيرازی، آيت اهلل 
مطهری، آقای بهشتی، آقای هاشمی، آقای مهدوی كنی، آقای باهنر، آقای 
شيخ فضل اهلل محالتی، اينجانب، آقای ربانی املشی، آقای آذری قمی، آقای 

باقر كنی، آقای جاللی خمينی، آقای كروبی، آقای انواری و چند نفر ديگر. 
پس از ورود، به دســتور آقای مطهری، اينجانب تحصن را اعالم كردم. 
محل اقامت ما مسجد دانشگاه بود. يك دسته از پسران و دسته ای ديگر از 
دختران با ما به تحصن نشستند. پسرها فرياد می زدند: برادر مبارز! تحصن، 
تحصن. دخترها نيز داد می زدند: ای خواهر مبارز! تحصن، تحصن. تا ظهر 

1. همان، ص98-99. 
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آن روز به قدری جمعيت در آنجا جمع شــده بودند كه به اصطالح جای 
سوزن انداختن نبود. 

روز دوم تحصن، به دســتور ]تيمسار[ قره باغی و ]تيمســار[ بدره ای، 
ارتش تصميم گرفت تا ضرب شستی نشان دهد. لذا گروهی از ارتشيان با 
كاميون های نظامی از باغ شــاه حركت كرده و از جلوی دانشگاه و از ميان 
مردم به زور عبور كردند. آنها همگی تا دندان مسلح بودند. البته بعضی از 
آنها گريه می كردند و بعضی نيز به مردم گفته بودند كه تعدادی از نظاميان 
كه در آخر ستون حركت می كنند، می خواهند شما را به مسلسل ببندند. 
همان طور هم شد؛ اما مردم صحنه را ترك نكردند و جنازه ها را برداشته و 

به داخل دانشگاه آوردند. 
شــب هنگام، متحصنين تصميم گرفتند كه برای ايجاد نظم، انتظامات 
تشكيل دهند و باألخره با اكثريت آرا، اين مهم را به عهده اينجانب گذاشتند. 
ما نيز برای حراســت از اطراف دانشــگاه و به طور كلی، سراسر تهران، 
بازوبندهايی تهيه و آن را امضا كرديم. خالصه اوضاع روز به روز به نفع ما 
بود. مردم، از پول نقد گرفته تا مــواد خوراكی تهيه می كردند و برای ما به 

دانشگاه می فرستادند. ما به مدت چند روز در دانشگاه متحصن شديم.1

مشارکت در ستاد استقبال از امام
چند روز بعد بر اثر فشار عمومی و سراسری مردم، بختيار مجبور به بازگشايی فرودگاه ها شد. 
لذا صبح روز 12بهمن سال 1357 امام خميني در ميان استقبال ميليون ها ايرانی وارد فرودگاه 
مهرآباد تهران شد. در اين زمان آقای منتظری در ستاد استقبال از امام همكاری داشت. او كه آن 

روز در فرودگاه شاهد اين مراسم باشكوه و تاريخی بوده، در خاطراتش می گويد: 
ما به هنگام آمدن امام به ايران به فرودگاه هم رفتيم، اما من خيلي خوشم 
نمي آمد كه خودم را جلو بيندازم و در هواپيما بروم. اما مرحوم آقاي مطهري 
با آقاي صباغيان تا داخل هواپيما رفتند، من به آقاي پسنديده )برادر بزرگ 
امام( گفتم شما هم برويد، و خودمان ايســتاديم پايين و بعداً با امام ديدن 
كرديم، آن وقت از طرف اقليت هاي مذهبي هم نمايندگاني براي استقبال از 

1. شيخ صادق خلخالی، خاطرات آيت اهلل خلخالی، تهران، سايه، 1380، ص272-273. 
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امام آمده بودند، شخصيت هاي مختلف آمده بودند.1
آقای منتظری در بخش ديگری از خاطراتش راجع به اســتقرار امام در تهران- پس از 

بازگشت- می گويد: 
در ابتدا ساير رفقا مدرسه رفاه را براي مالقات هاي امام مشخص كرده 
بودند، ولي من گفتم اينجا مناسب نيست، چون جاي كوچكي بود و از همان 
در كه جمعيت مي آمدند از همان در هم بايــد بيرون مي رفتند، من گفتم 
جمعيت زياد مي آيند و اين جمعيت زياد در اين جاي كوچك مناسب نيست. 
باألخره هر چه مي گفتيم اينجا مناســب نيست مرحوم آقاي دكتر بهشتي 
مي گفت نه، همين جا خوب است. بعد من با آقاي معيني نجف آبادي رفتيم 
در همان نزديكي يك جاي ديگري پيدا كرديم و آنجا را آماده كرديم. وقتي 
آقاي خميني را آوردند بنا بود ايشان را ببرند در مدرسه رفاه، ولي ما ايشان 
را برديم در آن محل كه در خروجي و ورودي داشت، جمعيت از يك در 
مي آمدند و از در ديگر مي رفتند بيرون. آنجا كه ما تهيه كرده بوديم چهار، 
پنج برابر مدرسه رفاه بود، پله هم نداشت، يك منزلي هم پشت همين خانه 
بود كه براي استراحت امام آنجا را آماده كرديم، به سرعت بنا آوردند و اين 
دو تا خانه را به هم راه دادند و امام براي استراحت به آن منزل مي رفتند.2 

کالم آخر
آقای منتظری در خاطراتش به گونه ای مسائل سياسی- تاريخی را بيان می كند كه گويی 
عقل كل بوده، و هر كار مثبت و مهمی به خودش منتسب می شــود و بقيه را به نوعی تابع 
و دنبال روی خود و زيرمجموعه افكار و برنامه ريزی های مســتقيم و غيرمستقيم خود قرار 
می دهد! او در كوران پرتالطم حوادث و رويدادهای غيرقابل پيش بينی، نقش خود را چنان با 
آب و تاب، مؤثر و مثبت ترسيم می كند كه گويی اختيار همه شخصيت های قدرتمند مثبت 
و منفی انقالب از بهشتی و مطهری، هاشــمی و مفتح و... گرفته تا حتی شاه و بختيار و مقدم 
و... در دست قدرت او بوده  است! او هرگز از خطاها و اشتباهات خود حرفی نمی زند. گويی 
گل بی عيب تاريخ ايران است! و هيچ ضعف و اشتباهی نداشــته است! او چنان به بيماری 
خودشيفتگی مبتال شده بود كه همه را ضعيف و ناچيز می پنداشت. به همين جهت همه را زير 

1. خاطرات آيت اهلل منتظری، همان، ص435.  
2. همان، ص434. 
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ذره بين خودخواهی ساده لوحانه خود می پاييد و عيب جويی می كرد. مثاًل می گويد: 
]بعد از انقالب[ اول كسي كه به مالقات امام آمد آقاي ياسر عرفات بود 
كه به سرپرستي يك هيأت فلسطيني به ايران آمد. من آن وقت تهران بودم... 
خيلي خوشحال بود، در بيت امام با من مالقات مفصلي داشت... بعد سرگرد 
َجلُود- نخســت وزير ليبي- از طرف قذافي آمد، گويا مسئولين با او خوب 
برخورد نكرده بودند. در آن وقت يك حالت غروري براي بعضي از مسئولين 
پيش آمده بود، فكر مي كردند كه دنيا را گرفته اند، با افرادي كه مي آمدند 

خيلي خوب برخورد نمي كردند و من شخصاً با اين معنا مخالف بودم.1  
او با اين ســخنش به دروغ ادعا می كند كه امام خمينی و مسئوالن انقالب با هيأت های 
خارجی بد برخورد می كردند؛ ولی خودش بسيار خوب! ضمن آن كه گويی همه هيأت های 
خارجی بعد از امام، شيفته و متقاضی مالقات با منتظری بودند! در حالی كه اوالً تنها با هيأت 
قذايی سرد برخورد شد، چون قذافی عامل شهادت امام موسی صدر- رهبر شيعيان لبنان- 
بود. ثانياً آقای منتظری دوست داشت به همه جا سرك بكشد و همه را مديريت كند. او مكرر 
در آن روزها در محل اقامتگاه امام خمينی حاضر می شد و در اتاق ها و راه پله  ها و جلسات با 
مهمانان روبه رو می شد و خوش و بش می كرد كه اين را نبايد به حساب مالقات خصوصی 
خودش با مهمانان خارجی بنويسد؛ زيرا همه اين هيأت ها فقط برای مالقات با امام و گاهی هم 
هيأت های ديپلماتيك برای مالقات با نخست وزير )مهندس بازرگان( به ايران می آمدند، نه 
برای ديدن آقای منتظری؛ چون او در آن زمان كاره ای نبود. نه رئيس مجلس خبرگان بود و 
نه امام جمعه و نه قائم مقام رهبری؛ بلكه يك روحانی مبارز مثل بقيه بود و بس. او در خاطرات 
خود از روز مراسم اســتقبال از امام می گويد: »شخصيت هاي مختلف آمده بودند. همه هم 

اطراف ما مي چرخيدند اما من خيلي نمي خواستم مطرح باشم.«2]![ 
خودشيفتگی آقای منتظری آنقدر زياد بود كه گويی همه مهمانان عاليقدر فرودگاه دور 
او مي چرخيدند و برای ديدن او آمده بودند نه امام! خودبزرگ بينی تا چه حد! متأسفانه از 

اين گونه مطالب در خاطرات آقای منتظری فراوان است. 
البته مشكالت رفتاری و مواضع سياسی آقای منتظری در سال های بعد از پيروزی انقالب 
اسالمی- به تدريج- بيشــتر نمايان شــد؛ به طوری كه با وجود انتخاب او به عنوان رهبر 
آينده نظام جمهوری اســالمی، آقای منتظری از باند جنايتكار و آدم كش مهدی هاشمی و 

1. همان، ص437. 
2. همان، ص435. 
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منافقين تروريست دفاع می كرد و از بسياری از مواضع ارزشمند خود در گذشته نيز عدول 
نمود. فقيهی كه خود از دل سياســت برآمده بود و ردای مرجعيت بر تن كرد اسير دست 
سياست بازانی شد كه كينه سيری ناپذيری از انقالب اسالمی داشتند و ضعف بصيرت سياسی 
منتظری و ساده لوحی او را مأمن مناسبی برای اين كينه ورزی يافتند. اكنون وراث سياسی 
بيت وی تالش می كنند هر از چند گاهی با مطرح كردن شطحيات و شذوذات وی هم حافظه 

تاريخی ملت ايران را دست كاری نمايند و هم وجود بی مقدار خود را مقداری بخشند. 


