
  نیما احمدپور
اصغر جمالي فر از ياران ديرين و صمیمي ش�هید 
محمد منتظ�ري و صاحب ناگفته هاي�ي فراوان از 
سیره اوست. او در گفت وشنود با »جوان« به شمه اي 
از اين خاطرات ناب اش�اره كرده است. امید آنكه 
تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفید و مقبول آيد. 

   
از چه زماني و چطور با شهید محمد منتظري 

آشنا شديد؟ 
سال 1353 كه به آلمان رفتم، در كنار درس خواندن، 
در انجمن اسالمي فعاليت هاي سياسي و فرهنگي هم 
انجام مي دادم. آن روزها بچه هاي انجمن اسللالمي از 
شخصيت هاي مختلفي براي سخنراني دانشجويان 
دعوت مي كردند. از امام موسي صدر گرفته تا صادق  
قطب زاده و دكتر چمران. گهگاهي در اين جلسللات 
مسللئله لبنان را هم مطرح مي كردند كلله در لبنان 
حركت محروميللن به وجللود آمده و اينهللا در كنار 
فلسطيني ها مبارزه مي كنند. در يكي از همين جلسات 
وقتي با دكتر چمران صحبت كردم تصميم خودم را 
گرفتم كه به لبنان بروم و در آنجللا مبارزاتم را ادامه 
دهم. چون ما به طور كلي معتقد بوديم انقالب اسالمي 
منحصر به ايران نيست و اسالم جهانشمول است. به 
لبنان كه رفتم يك روز در منطقه شياح، دكتر چمران 
به من گفت يك افغاني مي خواهد با تو مالقات كند. 
آن فرد افغاني آمد و با هم سالم و عليك كرديم. بعد 
پرسيد: »اهل كجا هسللتي؟« جواب دادم: »من هم 
افغاني هسللتم. « چون در آنجا به خاطر شرايط بايد 
يك مقدار اطالعاتللي رفتار مي كرديللم. مدتي كه از 
اين آشنايي گذشت، متوجه شدم ايشان آقاي محمد 
منتظري است. به او اعتراض كردم كه چرا خودت را 
اينطور معرفللي كردي؟ گفت خب تللو هم خودت را 

همينطور معرفي كردي! 
محم�د منتظري چطور به ش�ما اطمینان و 

نامش را فاش كرد؟
اين مسللئله تقريباً دو، سلله ماهي طول كشيد. تمام 
كارهاي چاپللي حركت محرومين و هللر متني را كه 
مي خواستند به زبان فارسي چاپ شود، به عهده من 
بود. محمد منتظري هم در همين زمينه كار مي كرد، 

لذا به مرور زمان هر روز با محمد بيشتر آشنا  شدم تا 
اينكه به خانه اي رفتم كه محمد منتظري اجاره كرده 
بود. آنجا فهميدم او كيسللت. محمد منتظري فردي 
بود كه واقعاً جهانشللمول كار مي كرد. ناسيوناليست 
نبود، بلكه اينترناسيوناليسللت بللود و تالش مي كرد 
تمام نيروها را جذب كند و هر نيرويي را هم كه به درد 
مي خورد جذب مي كرد. من هم چون نيروي تازه اي 
بودم خواست مرا محك بزند كه به درد مي خورم يا نه؟ 

لذا به همين خاطر خواست من را ببيند. 
ش�ما از قبل با ايشان و پدرش�ان آشنايي 

داشتید؟ 
آقللاي منتظري را به عنللوان يك روحانللي و زنداني 
سياسي مي شناختم، اما هيچ گونه ارتباطي با ايشان 
نداشتم، چون من از همان ابتدا تنهايي حركت كردم. 
ش�هید محمد منتظري چطور ش�خصیتي 

داشت؟
محمد آدم بسيار دسللت و دلباز، باتقوا و مبارزي بود. 
با اينكه هميشه پول در دستش بود ولي پول برايش 
اهميتي نداشت. هروقت دسللتور مي داد سفره اي را 
براي بچه ها بچينند، خيلي پر و پيمان بود. البته همان 
اوايل اين مسئله باعث شد برايم ابهام به وجود آيد كه 
يك آدم مبارز چطور اينقللدر ولخرجي مي كند و اين 
پول ها از كجا مي آيد؟ اين جريان ادامه داشت تا اينكه 
يك روز صبح زود محمد منتظري گفت: »ابوحنيف! 
بلند شو برويم جايي. كار دارم. « بعد پرسيد: »صبحانه 
خوردي؟« به دروغ گفتم: »بله. « چون مي خواستم 
ببينم خودش چطللوري صبحانه مي خللورد. وقتي 
مطمئن شد من صبحانه خورده ام، گفت: من صبحانه 
نخورده ام و رفت يك دانه نان گللرد خريد و يك تكه 
پنير گرفت و به نان ماليد و مثل ساندويچ شروع كرد 
به خوردن. تمام كه شد گفتم: »محمد! من صبحانه 
نخللورده ام. « گفت: »چللرا به من نگفتللي؟« گفتم: 
»مي خواستم ببينم وقتي تنها هستي چه مي خوري.« 
در آنجا بود كه خيلي با او اياق شللدم. حتي در آلمان 
هم هرجا مي رفتيم، در همان ايستگاه راه آهن پنير و 
گوجه فرنگي مي گرفتيم و با هم مي خورديم. محمد 
منتظري واقعاً ساده زيسللت بود. وقتي هم كه شهيد 
شللد، يك خانه 90 متري از او باقي ماند كه آن را هم 

پدرش برايش خريده بود. 
از فعالیت هاي مبارزاتي كه به همراه شهید 
محمد منتظ�ري پیش از پی�روزي انقالب 

انجام داده ايد، خاطره اي داريد؟
يك روز محمد منتظري به من گفت در مكه به كتاب 
نياز داريم و الزم است كتاب حكومت اسالمي و واليت 
فقيه امام را چاپ كني. من 2 هزار نسخه از اين كتاب ها 
چاپ كردم كه براي انتقال بين خودم، خانم دباغ، علي 
جنتي و محمد غرضي تقسيم شد. در آن سفر من با 
پاسپورت تقلبي به عنوان تبعه بحرين سوار هواپيما 
شللدم و با وسللايلم به كويت و از آنجا به مكه رفتم. از 
جمله اقدامات ما در مكه شعارنويسللي روي ديوارها 
بود. يكي از خاطرات خوبي كه از آن سفر دارم اين است 
كه تصميم گرفتيم عكس شللاه را روي ديواري كه به 
شيطان سنگ مي زنند، نصب كنيم و چون در اين جور 
كارها من يد طواليي داشتم قرعه به نام من افتاد. مردم 
اعمال خود را انجام مي دادند لذا در آن محوطه سنگي 
بود كه به من مي خورد، با اين حال عكس را چسباندم و 
برگشتم. اين اولين باري بود كه چنين اتفاقي در مكه 
افتاد و شرطه هاي عربستان سعودي اطالع نداشتند 

و مبهوت شدند. 
بعد از پیروزي انقالب و بازگش�ت به كشور 
چه ش�د كه فعالیتتان را با محمد منتظري 

ادامه يافت؟ 
چهارم اسفند كه فرودگاه ها باز شللدند، من با اولين 
پرواز از آلمان به ايران آمدم. بعد از ديدار با خانواده ام، 
سراغ محمد منتظري را گرفتم. گفتند: »در پادگان 
جمشيديه اسللت. « رفتم آنجا و با او صحبت كردم. 
بعد هم كه محمد منتظري سپاه را تشكيل داد من در 

كنارش شروع به فعاليت كردم. 
برخي معتقدند فعالیت سال هاي اول شما 
و ش�هید محمد منتظري در كش�ور نوعي 

هرج ومرج را به وجود آورده بود؟ 
هللر انقالبي كه به وجللود مي آيد، طبيعي اسللت كه 
يكسللري برخوردهايي صورت  گيرد و برخي عبارت 
هرج ومرج را به كار ببرند. به عنوان مثال وقتي مهندس 
بازرگان خواسللت اعضللاي هيئت دولللت را انتخاب 
كند، به جاي  اسللتفاده از روحانيون و كساني كه در 

م�ن و محم�د منتظري و چن�د نفر 
ديگ�ر در طبقات مختل�ف خانه اي 
در خیاب�ان مطهري ام�روز، اقامت 
داش�تیم. روز هفتم تیر سال 1360 
كالهي چندين بار به محمد منتظري 
تلفن زد و اصرار كرد كه ش�ما بايد 
در جلس�ه آن روز ح�زب ش�ركت 
كنید. چون جلسه در زمینه مسائل 
اقتصادي و بس�یار مهم اس�ت. آن 
روز چون محمد ساعت 9 با بچه هاي 
افغاني جلس�ه مهمي داشت، به من 
گفت مي روم ح�زب و برمي گردم و 
بعد مي رويم پیش بچه هاي افغاني. 
ما هم خانه نشستیم و منتظر بوديم 
كه حادثه اتفاق افتاد و خبر كه رسید 

من به آنجا رفتم

به لبنان كه رفتم يك روز در منطقه شیاح، 
دكت�ر چمران به م�ن گفت ي�ك افغاني 
مي خواهد با تو مالقات كند. آن فرد افغاني 
آمد و با هم س�الم و علی�ك كرديم. بعد 
پرسید: »اهل كجا هستي؟« جواب دادم: 
»من هم افغاني هس�تم. « چون در آنجا 
به خاطر شرايط بايد يك مقدار اطالعاتي 
رفتار مي كرديم. مدتي كه از اين آشنايي 
گذشت، متوجه شدم ايشان آقاي محمد 
منتظري است. به او اعتراض كردم كه چرا 
خودت را اينطور معرفي كردي؟ گفت خب 
تو هم خودت را همینطور معرفي كردي!
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ناگفته هايي از سیره شهید محمد منتظري در گفت وشنود »جوان« با اصغر جمالي فر

 با وجود برخورداری مالی
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  شاهد توحیدي 
خاطرات آيت اهلل سلليد 
حسين موسوي كرماني 
در عداد انتشارات مغفول 
مركللز اسللناد انقللالب 
اسالمي است. با اين همه 
اين مجلللد، دربردارنده 
نكات و خاطراتي از سيره 
عالمللان نامللدار معاصر 
است كه در تذكره نويسي 
آنان بس مفيد تواند بود. ناشللر در ديباچلله اين اثر 

آورده است:
»خاطرات كه بيان زواياي مختلف تاريخند، همچنان 
در تبيين و تشللريح وقايع و حللوادث تاريخي نقش 
مهمي را ايفللا مي كنند. ابعاد گوناگونللي از قضاياي 
تاريخي كه ممكن است به دليل فقدان اطالع رساني 
دقيق، از ديد اسناد و مدارك مخفي مانده باشند، با 
بازگويي خاطرات روشن و ابهامات برطرف مي شوند، 
لذا نقش خاطرات در بازشناسللي و تحليل جريانات 

گذشته بسيار مهم و اساسي است. 
آيت اهلل سيد حسين موسوي كرماني كه متولد 1291 
شمسي بود، خاطرات بسيار جالب و شنيدني در باب 
برخي از موضوعات تاريخي داشللت. ايشان به دليل 
عمر طوالني، شللاهد حوادث و وقايللع متعددي بود 
كه متأسفانه كهولت سن مانع از بيان دقيق همه آنها 
شد، اما با توجه به وضعيت جسماني، ايشان توانستند 
بسللياري از خاطراتي را كه به ذهن خود سپرده بود 
بيان كند. ويژگللي مهم خاطرات آيت اهلل موسللوي 
كرماني بكر بودن قسللمت اعظم آن است. ايشان به 
دليل اعتماد مرحوم آيللت اهلل بروجردي، از اصحاب 
خاص آن مرجع شللد و در بسياري از جلسات علمي 
و فقهي ايشان شركت كرد و حتي از اوضاع و احوال 
شخصي و خانوادگي مرحوم آقاي بروجردي نيز اطالع 
داشت. آنچه كه در جلسات متعدد مصاحبه با آيت اهلل 
موسوي كرماني در مركز اسناد قم ضبط شد، پس از 

پياده سازي و بازنويسي در سه فصل تدوين شده اند:
فصللل اول با عنللوان تولد و تحصيللالت به وضعيت 
خانوادگللي، ورود بلله حللوزه علميه كرمللان و قم و 

همچنين آثار علمي و قلمي ايشان مي پردازد. 
فصل دوم تحت عنوان آيللت اهلل العظمي بروجردي 
حاوي خاطرات شلليرين و مهمي از مرحوم آيت اهلل 
بروجردي است. در اين فصل عالوه بر بيان گوشه هايي 
از زندگي خانوادگي آقاي بروجردي به نقش ايشان 
در تحوالت سياسي و اجتماعي نيز اشاره شده است. 
آقاي موسللوي كرماني در موضوعاتي مانند وحدت 
مسلمانان، جايگاه فدائيان اسالم و كودتاي 28 مرداد 
32، خاطرات جالبي از مرحوم آقاي بروجردي نقل 

كرده است. 
فصل سوم نيز به بيان برخي از وقايع و شخصيت هاي 
معاصر اختصللاص دارد. خاطراتللي از فعاليت هاي 
علمللي و عملي مرحوم شلليخ عبدالكريللم حائري، 
اقدامات رضاشللاه در كشف حجاب و همچنين چند 
خاطره از حضرت امللام خميني از جمله مطالب اين 

فصل است.« 
راوي در بخشي از گفته هاي خويش، به بيان خاطره 
ديدار خود با رهبر معظم انقالب پرداخته اسللت به 

شرح ذيل:
»حدود هفت، هشت سال پيش، خدمت مقام معظم 
رهبري رفتم. ايشان خيلي به بنده محبت فرمودند. 
ايشان به آقاي موسوي كاشاني كه در دفترشان كار 
مي كند، گفته بودند: مدتي است فالني را نديده ام، از 
ايشان دعوت كنيد تا به اينجا بيايند. آقاي موسوي 
كاشاني تلفن كردند و من خدمت ايشان رفتم. علماي 
زيادي از قم و ديگر شهرها آمده بودند. ايشان تا ديدند 
كه من از در وارد شدم، از جا بلند شدند و جلو آمدند و 
با من مصافحه و روبوسي كردند، سپس بنده را سمت 
راست خود نشاندند. بعد از احوالپرسي رو به جمعيت 
كردند و فرمودند: »آن موقع كلله ما در حوزه علميه 
قم جزو طالب رسمي بوديم، آقاي موسي كرماني از 
افاضل حوزه بودند.« سپس مشغول صحبت با بنده 
شدند. يكي از آقايان اهل علم قم كه مقامي هم دارد، 
وقتي ديد آقا فقط مشغول صحبت با من است، جلو 
آمد و دو زانو نشست و عرض كرد: آقا! مختصر عرضي 
داشتم. آقاي خامنه اي سرشان را بلند كردند و گفتند: 
مگر نمي بينيد با ايشللان دارم صحبت مي كنم؟ چرا 
آمديد؟ ايشان هم رفت و سر جاي خود نشست. آقا با 
تمام علما تك تك صحبت كردند و از احوال آنها جويا 
شدند. از بنده هم پرسيدند: حاال مشغول چه كاري 
هستيد؟ عرض كردم: مشغول تأليف و تحقيق هستم. 

ايشان فرمودند: كار بسيار خوبي است.«

 نظري بر خاطرات و ناگفته هاي 
آيت اهلل سید حسین موسوي كرماني

روايتي مغفول

نی
رما

ی ك
سو

 مو
ین

س
د ح

سی
هلل 

ت ا
   آي

انقالب نقش داشللتند افرادي چللون صباغيان، 
اميرانتظللام و ابراهيم يزدي را بلله عنوان اعضاي 
اصلللي كابينلله اش انتخاب كرد. همين مسللئله 
باعث شللد محمد منتظري به مهندس بازرگان 
اعتراض كند و بگويد اين افرادي كه شما انتخاب 
كرده ايد، بعضي هايشللان ان قلت دارند. هرچند 
آقاي بازرگان در پاسخ به محمد منتظري گفت: 
»شللما جوجه كمونيسللت ها داريد بلله ما درس 
مي دهيد؟ من گشته و سه تا آدم پاك پيدا كرده ام. 
پاك تر از اينها وجود ندارد!« خب اسم اين انتقاد 
را گذاشللتند هرج ومرج و به ما انگ آنارشيست، 
تندرو، هرج و مرج طلب دادنللد. در حالي كه اين 
انتقاد اسالمي و امر به معروف و نهي ازمنكر بود. ما 
انقالب كرديم كه انقالبيون در رأس امور باشند و 
معتقد بوديم در غير اين صورت انقالب به انحراف 
كشيده خواهد شد كه در مقطعي هم كشاندند، اما 

امام جلويشان را گرفت. 
گويا پ�س از انقالب يك بار ش�ما بدون 
پاس�پورت از كش�ور خارج مي شويد و 
مقص�ود از هرج ومرج طلب�ي اي�ن نوع 

حركت ها بوده است؟
وقتي جلود به اتفاق 70 نفر وارد ايران شد حسين 
مصطفللوي )خمينی( جلللود و 70 نفللر هيئت 
همراهشللان را به هتل الله )شرايتون( برد و آنجا 
اسكان داد تا به ديدار حضرت امام بروند. آن زمان 
به خاطر آنكه سلليد مهدي هاشمي، سيد هادي 
هاشللمي و احمد منتظري برادر محمد و نهضت 
آزادي پيش آيت اهلل منتظري سللعايت محمد را 
كرده بودند، محمد به دسللتور آيت اهلل منتظري 
در بيت ايشان در قم زنداني بود. محمد نسبت به 
پدرش خيلي احترام قائل بود و حرف او را گوش 
مي داد. به هر صورت محمد چون مدتی آنجا بود به 
من زنگ زد و گفت: »ابوحنيف! جلود آمده است. 
هواي او را داشته باش و او را اين طرف و آن طرف 
ببر.« من هم چون آن موقع مسئول سپاه بودم، بايد 
مراقبت مي كردم و او را جاهايي كه مي خواسللت 
مي بردم. جلود كارهايش كه تمام شد و خواست 
برگردد، به من گفتند امكان دارد هواپيماي او را 
بزنند. من هم به بچه هاي سپاه و بچه هاي خودمان 
ژل3هايي كه فشنگ  نداشت دادم كه در فرودگاه 
مانور بدهند. موقعي كه وارد شدم، ديدم هواپيماي 
جلود بلند شد و رفت. از سللعد مژده كه نماينده 
قذافي در ايران بود سؤال كردم: »چرا هواپيما پرواز 
كرد؟ چرا شما نرفتيد؟« گفت: »رفتند كه هواپيما 
را چك آپ كنند كه چيزي در آن نباشللد. « آنجا 
خيلي به من برخورد. گفتم: »در كشور خودمان 
هواپيما را چك  مي كنند. « وقتي هواپيما نشست، 
يك تصميم سريع گرفتم و رفتم پيش آقاي سعد 
مژده و گفتم من خسته شده ام و مي خواهم سفري 
به ليبي بروم و براي اولين بار ارتباطم با اينها برقرار 
شد. من و ابوشللريف با جلود سوار هواپيما شديم 
و اولين صندلي را هللم به ما دادنللد. قذافي يك 
كالشنيكوف به ابوشريف هديه داد و او پياده شد 
و همه بچه ها سوار شدند و هواپيما پرواز كرد. آن 
زمان هيچ وسيله اي هم همراهم نبود. همان جا از 
من عكس گرفتند و يك پاسپورت ليبيايي به من 
دادند و 10 روز مهمان ليبي بودم. در ليبي چون 
مورد وثوق آنها بودم خيلي جاها رفتم و مصاحبه 
 كردم. البته درباره مفقود شللدن موسي صدر هم 
بررسللي هايي كردم و اطالعاتي به دست آوردم. 
اين اسمش هرج و مرج طلبي نبود بلكه يك حركت 

انقالبي بود. 
در بازگشت به ايران مش�كلي برايتان 

به وجود نیامد؟ 
موقعي كه مي خواسللتم به ايللران برگردم چون 
پرواز مستقيم نبود، مجبور شللدم به يونان بروم 
و از آنجا به ايران بيايم. در يونان كنفرانسللي بود 
كه ليبيايي ها و احللزاب مختلف شللركت كرده 
بودند. يكي از كساني كه همراه من بود، گفت: »از 
ايران كسي شركت نكرده. شما بيا و از طرف ايران 
صحبت كن. « من نپذيرفتم و گفتم: »بدون اجازه 
امام نمي توانم حرف بزنللم و خودم هم كه عددي 
نيسللتم، اما مي توانيد به عنوان مهمان اسمم را 
بياوريد. « كنفرانس كه تمام شللد، از يونان برايم 
بليت تهيه كردند و تنها سللوار هواپيما شدم و به 
تهران آمدم. در فرودگاه تهران چون ويزا نداشتم، 
پاسپورتم را ضبط كردند و با وزارت امور خارجه و 
ابراهيم يزدي تماس گرفتند كه يك ليبيايي آمده 
است و ويزا هم ندارد. تكليف چيست؟ من خودم 
را به عنوان نيروي جنگنده معرفي كردم چون ما 
به نيروهاي فردي خودمان در سللپاه مي گفتيم 
نيروهاي جنگنده، اما آنها تصور مي كردند منظور 
من از نيروي جنگنده هواپيماي جنگنده اسللت. 
خالصه به آنها دستور داده شد كه پاسپورتش را 

نگه داريد و خودش را رها كنيد. 
علت پايان همكاري تان با شهید محمد 

منتظري چه بود؟ 
در يكي از سفرهايي كه محمد منتظري تصميم 
گرفت به ليبي برود 60، 70 نفر را انتخاب كرد و 
خرج همه را هم ليبي داد. البته دولت موقت در اين 
سفر مشللكالتي برايمان به وجود آورد اما باالخره 
موفق شديم اول به سوريه و از آنجا به ليبي رفتيم. 
در ليبي كنفرانسي تشكيل داده بودند كه حافظ 
اسللد، ياسللر عرفات، قذافي و رئيس جمهورهاي 
آفريقايللي در آن سللخنراني مي كردنللد. قذافي 
سخنراني افتتاحيه را انجام داد و به عنوان سخنران 
دوم از محمد منتظري دعوت كرد. محمد در آن 
سخنراني مهم گفت: »شلللغم و چغندر را هر جا 
بيندازيد طوري نمي شود، اما انقالب مثل قوطي 
كنسرو است. تا وقتي در آن باز نشده است سالم 
مي ماند، ولي به محض اينكه درش را باز كرديد، 
اگر مراقبللت نكنيد ميكروب ها نفوذ و فاسللدش 
مي كنند. آقللاي قذافي! مراقب اين نفوذ باشلليد. 

نفوذ مي كنند و انقالب شللما را از بين مي برند. « 
و ديديم چطللور نفوذ كردند و انقللالب ليبي را از 
بين بردند. من، محمد منتظري، آقاي رحيميان، 
سعيد منتظري و احمد كفعمي از آنجا به فرانسه 
رفتيم و بقيه با هواپيما به ايران برگشتند. از فرانسه 
كه برگشللتيم در فرودگاه آقاي رحيميان، سعيد 
منتظري و آقاي كفعمي از گيت رد  شللدند ولي 
دوباره من و محمد را دستگير كردند و به پاسگاه 
فرودگاه  بردند و سللين جيم كردند و گفتند شما 
تحت تعقيب هستيد. پرسيديم حكم دادستاني 
كو؟ يك حكم كذايي هفت ماه پيش را كه باطل 
شده بود آوردند و نشللان دادند. شروع كرديم به 
جدل كه ديديم دو تا از بچه هايمان آمدند و خيلي 
راحت همه را خلع سالح كردند! يكي از آن دو نفر 
مرحوم روشن بود كه ما را سوار ماشين كرد و اتوبان 
را هم برعكس رفت. سفر بعدي محمد منتظري به 
اسپانيا رفت كه ديگر من همراهش نرفتم. بعد هم 
محمد منتظري كانديدا شد و به مجلس رفت، من 
هم جبهه آزادي بخش مستضعفين را راه اندازي 
كردم. وقتي محمد به مجلس رفت، نوع برخوردش 
مجلسي شد و به تدريج با شهيد بهشتي همراه شد 

و با هم آشتي كردند. 
ش�ما از خبر ش�هادت محمد منتظري 

چگونه مطلع شديد؟ 
من و محمد منتظري و چند نفر ديگر در طبقات 
مختلف خانه اي در خيابان مطهري امروز، روبه روي 
خيابان امير اتابك كه پيشللتر مصادره اش كرده 
بودم، اقامت داشللتيم. روز هفتم تير سال 1360 
كالهي چندين بار به محمللد منتظري تلفن زد 
و اصرار كرد كه شللما بايد در جلسه آن روز حزب 
شللركت كنيد. چون جلسلله در زمينه مسللائل 
اقتصادي و بسيار مهم است. آن روز چون محمد 
ساعت 9 با بچه هاي افغاني جلسه مهمي داشت، به 
من گفت مي روم حزب و برمي گردم و بعد مي رويم 
پيش بچه هاي افغاني. ما هم خانه نشستيم و منتظر 
بوديم كه حادثه اتفاق افتاد و خبر كه رسيد من به 
آنجا رفتم. فرداي آن روز وقتللي جنازه محمد را 
ديدم سللالم بود و معلوم مي شد موقع آواربرداري 
صدمه خورده است. درواقع خيلي ها اينطوري از 
بين رفتند. البته شهيد بهشتي همان اول حادثه 
شهيد شد، اما خيلي ها بعداً شهيد شدند. بعد هم 
كه تشييع جنازه بود و محمد را در قم دفن كردند و 
ما پس از مراسم به تهران برگشتيم. من از زماني كه 
در لبنان بوديم تا زمان شهادت كنار محمد بودم 
لذا بعد از او تنها شدم. هيچ وقت هم سعي نكردم از 
اين موقعيت سوء استفاده كنم، در حالي كه امثال 
سيد مهدي هاشمي به محمد خيانت كردند. هرچه 
امكانات را كه الزم داشتند از محمد گرفتند و بعد 

به او پشت كردند. 
بعد از گذشت سال ها برخوردهاي تند 
محمد منتظري با شهید محمد بهشتي 

را مناسب مي دانید؟
نگوييد تند. تندي كفر اسللت. حقيقت اين است 
كه وقتي امام)ره( مي گويد كساني كه مي گويند 
جمهللوري دموكراتيك خائن هسللتند، محمد 
مطلب را مي گيرد، بقيه نمي گيرند. اگر حضرت آقا 
پيام مي دهد و مي گويد به صحنه بياييد و آقايان 
نمي آيند، اگر يك نفر خودش جلو بيايد و حركت 
كند، جمللع نمي پذيرد و مي گويند تندروسللت. 
مثالي مي زنللم: »ببينيد ايللن ثروت هاي بزرگ 
چطور انباشته شده اند. من احتمال اين را كه اينها 
حقوق شللرعي خود را پرداخته باشللند حتي در 
مورد يك نفرشللان هم نمي دهم و در موردي اگر 
تمام اموالشان هم گرفته شود، باز از لحاظ شرعي 
بدهكارند. امام خميني« من بر مبناي اين حكم 
بسياري از خانه ها را مصادره كردم. حتي از ثروت 
پدري خودم هم گذشللتم و نگرفتللم، چون همه 
ثروت هايي كه اينها به دسللت آورده اند، اينگونه 
است. آقاي مستوفي الممالك و اجداد بنده هيچ 
كدامش را پرداخت نكرده انللد، بنابراين امالكي 
كه به ما رسيده است هيچ كدامش حالل نيست 
و همه اش را به خودشللان واگذار كردم. البته اگر 
قصد تجديد چاپ نشللريه پيام شللهيد را داشته 
باشللم مطالب مربوط به شهيد بهشللتي را ديگر 

منتشر نمي كنم. 
چرا بعضي از مطالبي كه در گذش�ته در 
نشريه »پیام شهید« چاپ كرديد، امروز 

تجديد چاپ نمي كنید؟ 
هر زماني برخورد مناسب خودش را مي طلبد و 
اين امري طبيعي است. آن موقع اول انقالب بود 
و شللرايط، آن برخوردها را ايجاب مي كرد، ولي 
االن ديگر ايجاب نمي كنللد. اگر بخواهيم همان 
برخوردهاي اول انقالب را داشته باشيم، نه جامعه 
مي پذيرد، نه صالح اسللت، چون ممكن اسللت 
دشمن اسللتفاده كند و صدمه اي بزند كه نظام 
ما از بين برود. ما در نشللريه پيام شهيد به شهيد 
بهشتي بدون رودربايستي خيلي اهانت كرديم. 
حرف هم بر سللر اين بود كه محمد منتظري به 
اعضا و عملكرد دولت موقت خيلي انتقاد داشت 
اما دكتر بهشتي اين انتقادات را نمي پذيرفت. لذا 
با توجه به اقدامات دولت موقت محمد منتظري 
خيلي تالش كرد بهشللتي را برگرداند. بهشتي 
هم وقتي متوجه  موضوع شللد كه ديگللر كار از 
كار گذشته بود لذا در سللخنراني آخرش گفت: 
»ما فكر مي كرديللم بازرگان بلله درد مي خورد، 
ما در آن زمان چون كسللي را نداشللتيم از روي 
اضطرار او را انتخللاب كرديم.« هر وقت از من در 
مورد آن دو شهيد سللؤال مي كنند مي گويم آنها 
دو برادر بودند مثل سلللمان و ابوذر كه هر دو در 
خط پيغمبر)ص( بودند. ايللن دو تا هم هر دو در 
خط امام بودند، منتها از لحاظ روشي با هم تفاوت 
داشتند. درنهايت هم در كنار هم به فيض شهادت 

نائل شدند. 
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