
  احمدرضا صدري
عالم رباني و زاه�د كم بديل زنده ي�اد آيت اهلل 
حاج آقا مرتضي تهراني، در عداد معلمان ايمان و 
اخالق ديني به شمار مي رفت كه در طول نزديك 
به پنج دهه، به ارش�اد خلق اشتغال داشت. آن 
بزرگ به رغم آش�نايي ديرين ب�ا امام خميني و 
آيت اهلل خامنه اي و شخصيت هاي اصلي انقالب 
اسالمي، كمتر به اظهار نظر سياسي مي پرداخت 
و نوعي اعتزال از سياس�ت را پي گرفته بود. با 
اين همه و در واپسين ماه هاي حيات، از ايشان 
گفت و شنودي نشر يافت كه طي آن، توصيفاتي 
ك�م مانن�د و اعجاب انگي�ز از رهب�ري وج�ود 
داشت. آنچه اين مطالب را خواندني تر مي كرد، 
برداش�ت هايي بود كه از سال ها شناخت و ايضًا 
مشهودات راوي از رهبر انقالب نشئت مي گرفت. 
اينك در آس�تانه دومي�ن س�الگرد رحلت آن 
سالك الي اهلل، به بازخواني تحليلي بخش هايي از 
آن روايت تاريخي پرداخته ايم. اميد آنكه تاريخ 
پژوهان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
  بيان حقيقت به مثابه امر الزم و در شرايط 

دشوار جسمي
همانگونه كه اشارت رفت، زنده ياد آيت اهلل حاج آقا 
مرتضي تهراني كمتر در فضاي سياس��ي كش��ور 
حضور داش��ت و بيشتر به ارش��اد ديني و اخالقي 
مردمان به ويژه جوانان مشغول بود. ايشان در سال 
پاياني عمر و در ش��رايط جسمي دش��وار، به بيان 
پاره اي از خاطرات و تحليل هاي خويش از مكانت 
علمي و شيوه عملي رهبر معظم انقالب پرداخت. 
به نظر مي رسيد كه بيان اين نكات نزد آن بزرگ، به 
مثابه يك تكليف قلمداد شده است. آيت اهلل تهراني 
در آغاز س��خن، در باب وضعيت سالمتي خويش 
به گاه بيان اين گفتار چني��ن مي گويد: »با آن كه 
ضربان قلبم 40 تا 45 در دقيقه است، اما صحبت 
درباره موض��وع مورد نظ��رم را الزم مي دانم، بنده 
اينطور فكر كرده ام كه ابتدا اش��اره اي داشته باشم 
به ذاتي��ات آيت  اهلل خامنه اي )س��الم اهلل عليه( كه 
تقريباً از 15 � 16 سالگي ايشان اطالع نزديك دارم 
و تصورم بر اين اس��ت كه ايشان اگر از اين صحبت 
مطلع ش��وند، يكي دو نكته را تعجب خواهند كرد 
كه بر حس��ب ظاهر جز خودشان اطالع نداشته اند 
و اين در حافظ��ه و اطالعات  من اس��ت. بعد وارد 
تصميم هاي ايشان مي شوم و مأخذ حركت ايشان 
را هم ع��رض مي كنم كه كدام  ي��ك از اين ذاتيات 
است و بعد هم اش��اره اي مي كنم به آنچه به عنوان 
نقيصه در جامعه ديده مي شود و اين را با استداللي 

كه در ذهنم هست بيان خواهم كرد.« 
گوينده در پايان س��خن نيز با عبارات ذيل، شكر و 
خشنودي خويش از بيان اين گفتار را ابراز مي كند 
كه خود نش��ان مي دهد كه بيان اين نكات، تا چه 
ميزان ب��راي وي اهميت داش��ته اس��ت: »خدا را 
ش��اكرم  قدري موفق ش��دم درباره اي��ن موضوع 
صحبت كن��م، بنده در حق ايش��ان مبالغه نكردم. 
عين اعتقاد قطعي من اس��ت. ايشان همه شرايط 
ش��رعي و خصوصياتي كه دارد، در عالم بي نظير و 
اين نعمت بزرگي است كه خداي متعال نه فقط به 
همه مسلمان ها و ش��يعيان، بلكه به همه انسان ها 
عطا كرده است. ان شاءاهلل خداي متعال 1۲0 سال 
و هر چه بيش��تر به اين بزرگوار عمر با بركت عطا 
بفرمايد. هر چقدر خدا به ايشان عمر طوالني عطا 
فرمايد، باز عرض مي كنيم كه خدايا! كم است. يا ما 

را ببر يا جامعه را خالي از ايشان نبينيم.« 
 آغاز آشنايي در 63 سال پيش

آيت اهلل تهراني در آغازين مرحله از سخن، در باب 
چگونگي آش��نايي خويش با رهبر معظم انقالب و 
آغاز نشو نماي علمي ايش��ان سخن گفته است. از 
اينكه در همان آغاز »صاحب ذاتيات مثبت« بوده 
و خداوند وي را به محضر اساتيدي بزرگ و توانمند 
س��وق داده اس��ت: »بنده در حدود 6۲- 6۳ سال 
پيش به تبعيت از مرحوم والدم )رضوان اهلل تعالي 
عليه( از تهران به مشهد مقدس هجرت كردم. آقا 
هم به اتفاق اخوي بزرگش��ان آقاي س��يدمحمد 
يك پنج ش��نبه به منزل م��ا تش��ريف آوردند. آن 
موقع حدود 16سال داشتند. در همان جلسه اول 
توجهم به ايشان جلب شد. علتش هم اين بود كه 
شواهدي را در چهره مبارك ايشان ديدم. شش ماه 
هم بيشتر مشهد نبودم و بعد به قم آمدم. ايشان هم 
بعد به قم مشرف شدند و خدمتشان ارادت داشتيم 
و زيارتشان مي كرديم. خداي متعال اين بزرگوار را 
در حوزه به درس مرحوم آيت اهلل حاج شيخ مرتضي 
حائري سوق داد. بنده ايشان را از آن زمان صاحب 

ذاتيات مثبت يافتم.« 
ايشان در بخش��ي ديگر از روايت خويش، در باب 
غن��اي درس آيت اهلل حاج ش��يخ مرتضي حائري و 
تأثير آن بر استعداد و زمينه آموختن رهبر انقالب، 

به نكته ذيل اش��اره كرده است: »ايشان قم هم كه 
مشرف شد، از جمله درس مرحوم آقاي حائري كه 
مي رفتند، كمال دقت را داشتند و كار مي كردند و 
دريافتي ايش��ان از درس خارج، به خصوص درس 
خارج مرحوم آقاي حائري كه خ��ارج دقيقي بود 
و خارج مكاسب بود، اگر كسي مانند آقا )سالم اهلل 
عليه( شش ماه درس ايش��ان مي رفت، كافي بود 
كه روش اس��تنباط، تالش، كار و كوشش در فقه و 

مبادي فقه را كاماًل بياموزد.« 
 رؤي�اي صادق�ه به انضم�ام خص�ال ذاتي 

مثبت
راوي در بيان بخش��ي از خاطرات خويش در باب 
پيش��ينه رهبر انقالب، توفيقات ايشان را ناشي از 
مواهب ذاتي و اكتس��ابي خداوند، به شكل توأمان 
قلمداد مي كند و در اين باره به خاطراتي اشاره دارد 
كه براي آغازين بار بيان مي ش��ود. وي در ادامه به 
برخي خصال اخالقي رهبري اشاره مي كند كه در 
نيل او به اين مكانت، نقش��ي مهم و در خور توجه 
داش��ته اس��ت: »مس��ئله ديگري كه عرض كردم 
ش��ايد ايش��ان اطالع ندارند - كه م��ن در جريان 
هس��تم- خوابي بود كه ايش��ان در مشهد ديدند و 
اين خواب را به كس��ي كه معروف بود خوب تعبير 
مي كن��د، عرضه كردن��د و جوابي كه آن ش��خص 
داد، يك تعبير اجمالي ب��ود و به آقا عرض كرد كه 
اين رؤياي صادقه است و نش��ان مي دهد آينده اي 
فوق العاده داريد. آن روزها مرجع داشتيم، ولي به 
نظر معّبر نيامده بود كه باالتر از مرجعيت هم است. 
پيدا بود كه رؤياي صادقه اس��ت. ايش��ان خواب را 
گرفتند و اجماالً كشف كردند كه يكي از مقدرات 
حق تعالي اين است كه مسير ايشان در زندگي يك 
مسير استثنايي و غيرمش��ابه با ديگران شود. يكي 
از ذاتيات ايش��ان كه اش��اره مي كنم، بلندهمتي 
ايشان است. يعني آن قدر اين روح پاكيزه و لطيف 
و بزرگ است كه وقتي ايش��ان اين تعبير را شنيد، 
از آن موقع تدريج��اً خودش را ب��راي فعليت اين 
منزلت آماده ك��رد و از اين حرك��ت اختصاصي و 
اس��تثنايي هم هيچ غفلت نورزيد. خصيصه ديگر 
ايشان اين بود كه نسبت به والدين تأدب، تواضع، 
فروتني و اطاعت بسيار زيادي داشتند. خيلي زياد 
كه از عرفيت خارج است، به خصوص نسبت به پدر 
بزرگوارشان. عجيب بود. آنها هم حتماً اثر وضعي 
دارد و پيدا بود كه حق تعالي تعبير همان خواب را 
براي ايشان تقدير كرده است و بايد منتظر باشيم 
كه خدا ايش��ان را به آن منزلت برس��اند. آنچه من 
در ايش��ان ادراك كردم، تصميم و همت ايش��ان 
بود كه بر حسب فضايل انس��اني، ايشان دو كار را 
شروع كردند. يكي زحمت كشيدن در فقه و اصول 
و ديگري زحمت كش��يدن ب��راي تهذيب نفس و 
ايجاد اخالص در اعمالشان. در اين دو مسير تا االن 
متحرك بوده اند. چرا مي گويم تا االن؟ براي اينكه 
بنده فرمايشات  ايشان را مرتب گوش مي كنم. هر 
وقت به هر مناسبتي ايشان صحبت مي كنند، من 
گوش مي كنم. ايش��ان وقتي نماز مغرب را شروع 
مي كنند، نگاه مي كنم و مي بينم روز به  روز غلظت 

اخالص ايشان در باطنشان بيشتر مي شود.« 
 خدا اراده فرم�وده كه وجود ايش�ان را از 

ديگران متمايز كند!
بخش ديگري از گفتار آيت اهلل تهراني، به مقايسه 
علمي و عملي رهبر انقالب با قران ايشان اختصاص 
يافته اس��ت. هر چند كه پيش از اي��ن تني چند از 
علماي حوزه نيز به اين امر پرداخته بودند، اما قياس 

 آي�ت اهلل مرتض�ي تهران�ي: »البت�ه 
نقايص�ي ك�ه ام�روز در جامع�ه وجود 
دارد، منحصر به زمان ايش�ان نيست و 
از زم�ان اميرالمؤمنين و بلك�ه از زمان 
رس�ول اكرم هم بوده اس�ت و در زمان 
ما ه�م هس�ت. باي�د بداني�م فاعل در 
فاعليت خودش تام اس�ت، ول�ي قابل 
در قابلي�ت خ�ودش تماميت ن�دارد و 
قه�راً اين نقاي�ص به چش�م مي خورند 
و كس�اني كه قدرت تحليل مس�ئله را 
آنط�وري كه صحي�ح اس�ت ندارند، به 
اش�تباه در نس�بت مبت�ال مي ش�وند«
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 روايت تاريخي و ماندگار زنده ياد آيت اهلل حاج شيخ مرتضي تهراني
در باب سيره علمي و عملي رهبر معظم انقالب

هيچ كس در عرصه مرجعيت
 به جامعيت رهبر انقالب نيست

صاحب اين گفتار، از مبادي متفاوتي نش��ئت 
گرفته اس��ت. عالوه بر اين گوين��ده در اين باره 
به مكاش��فه اي اش��اره دارد كه از مختصات و 
آورده هاي اختصاصي اوست: »در مراجع قطعاً 
چنين فردي با اي��ن جامعي��ت نداريم. يعني 
وقتي به سراغ مسائل سياسي مي روند و مطالعه 
و جمع آوري و مقايس��ه مي كنند، يك نفر غير 
از ايش��ان نيس��ت. در مس��ائل فقهي كه وارد 
مي ش��وند و جواب مي دهند، كاماًل پيداس��ت 
كه س��راپا اخالص و تقواس��ت. آنقدر احتياط 
مي كنند كه يك س��ر س��وزن برخالف تقوا و 
احتياط حركت نكرده باشند. اين را من تا اآلن 
لمس كرده ام و معتقدم ديگران به اين صورت 
به ايش��ان نگاه نمي كنند. در اين جامعيتي كه 
خدا اين بزرگوار را رش��د داده اس��ت، هيچ در 
بين علماي شيعه و اس��الم نداريم. من اينجور 
فكر مي كنم كه حق تعالي اراده فرموده اس��ت 
كه وجود ايش��ان را از ديگران متمايز كند و با 
اين همت عالي در اين مس��ير قرار بگيرد. اين 
بزرگوار هم خداي متعال اراده فرموده اس��ت 
كه مسئوليت سنگيني را به ايشان عطا كند كه 
عطا كرده است. با ظرفيت فوق ادراك اشخاص 
عادي. اين ذاتيات ايشان است و ايشان كار كرد 
و من اطالع داش��تم كه در فقه، اصول، رجال و 
لغت كار مي كرد و در كنار همه اينها كار روحي 

مي كرد. حتماً االن هم دارد.
 من حتي چند شب پيش آثار حركت در تهذيب 
نفس و تش��ديد اخالص را وقتي ايشان داشت 
نماز مي خواند در ايش��ان ديدم. مي پرس��يد: 
چگونه ديدي؟ با همين چشم؟ مي گويم خير، 
با آن چش��م ديگري كه خدا به من عطا كرده 
است و يقين دارم! ش��ب و روزي نيست كه من 
از ايشان ۲0 مرتبه ياد و براي ايشان دعا نكنم 
و به خداي متعال التماس نكنم كه خدايا! اين 
نعمت را براي شيعه مستدام بدار. معتقدم شكر 
و سپاس��گزاري اين نعمت الهي را ش��يعه اعم 
از علما و غيرعلما بج��ا نياورده اند، چون درك 
نكرده اند، ولي خداي متعالي چنانچه بخواهد 
با عمل م��ن و امثال م��ن نعم��ت را بگيرد كه 
ديگر چيزي براي  ما باقي نمي ماند. ايش��ان در 
مقطعي كه خودشان مستقيماً اين مسئوليت 
الهي را به عهده داشتند، كارهاي بزرگي انجام 
دادن��د؛ آنقدر بزرگ كه نمي  ش��ود حجم آن را 
تعيين ك��رد. اگر خداي متعال اي��ن بزرگوار را 
در اين س��مت قرار نداده بود، هيچ  يك از علما 
تا س��ال هاي طوالني هم اين هم��ت و اراده را 
نداش��ت كه آنچه را من خيال ه��م نمي كردم 
كه در عمرم آن ابعاد معنوي، الهي، ش��رعي و 
انساني را ببينم شاهد باشيم. آثاري كه به عنوان 
بركات الهيه از آقا به جا مان��ده، خيلي بيش از 
زمان امام خميني )ره( اس��ت. ن��ه اينكه امام 
نمي توانستند. خداي متعال از آن بزرگوار آنچه 
خواسته ايش��ان عمل كرده، از اين بزرگوار هم 
آنچه خواسته دارند، عمل مي كنند. ما االن زير 
آسمان نداريم انساني را كه مثل آقا در مسائل 
سياس��ي به صورت ريز، اين مطالع��ات و اين 
نظرات تصديقي اعم از اثباتي و نفي  را داش��ته 
باش��د.  اين مقدار توفيق را كه خداي متعال به 
ايشان داده به خاطر اين است كه شايستگي اش 
را داشته اس��ت. آن مقداري كه شريعت، براي 
تبعيت از ش��خص ش��رط دانس��ته است، خدا 
بيش از آن به اين بزرگوار عطا كرده است. فقه، 
اصول و ساير علومي كه به آن ارتباط و بستگي 
دارد. آگاهي هاي جنبي اي كه خداي متعال به 
ايشان داده است، بنده گمان ندارم كه تاكنون 
كس��ي اين مقدار آگاهي هاي ريز داشته باشد، 

به خصوص در دشمن شناسي. 
اين جمله دربسته اي است كه به نظر من خيلي 
عمق دارد و خ��دا به اين بزرگ��وار اين نعمت � 
شناخت دشمن � را عطا كرده است. كساني كه 
خيال مي كنند ايشان دارد تند مي رود، اشتباه 
مي كنند. خدا اين ش��ناخت را به ايش��ان عطا 
كرده اس��ت و دارد جلوي پاي خودش و ملت، 
چاه ها و چاله ها را مي بيند. اين عالم بزرگوار را 
اگرچه مي گوييم در مقام عصمت نيس��ت، اما 
وقتي مؤيد عنداهلل شد و آثار و عالئم تأييد الهي 
را در ايشان ديديم، آن هم نه يكي، نه دو تا، نه 
صد تا، مي دانيم كه آنق��در لطف خداي متعال 
شامل حال ايشان است، وظيفه ما اين است كه 
قدردان ايشان باشيم. وظيفه بنده اين است كه 
آنهايي را كه در ش��بهه هس��تند و مي خواهند 
احتياط كنند، روشن كنم و به آنان بفهمانم در 

اينجا احتياط معني ندارد. اين شبهه و احتياط 
را شيطان در كله ش��ما كرده است. مهم ترين 
وجه همت بزرگ ايشان كه فوق متعارف و فوق 
بيان است، توجه و باور و آماده كردن خود و روح 
خود براي آن منزلت است. در اين صورت است 

كه انسان ديگر خستگي را نمي فهمد.« 
 نس�بت نقايص و كمبودهاي موجود در 

كشور با رهبر انقالب
آيت اهلل تهراني در بخش پاياني گفتار خويش، به 
مقوله مهم » نسبت نقايص و كمبودهاي موجود 
در كش��ور با رهبر انقالب« و به حل آن به مدد 
بازخواني تاريخ حيات و حكمراني معصومان)ع( 
پرداخته اس��ت. از منظر وي، نظاير اين نقايص 
در دوران حاكمي��ت پيامبر)ص(، امير مؤمنان 
و امام مجتبي)ع( نيز وجود داشته و نمي توان 
اين موارد را به آنان منتس��ب س��اخت. وي در 
توضيح اين تئ��وري مي گويد: »اي��ن عرايض 
من به بحث سوم منتهي مي شود كه بايد براي 
مردم حل شود. مردمي كه دين و شعور و ايمان 
دارند و تاريخ مي دانند. در زمان ايش��ان وقتي 
كمبودهايي را احساس مي كنيم، بايد بفهميم 
آنها را به چه كساني بايد نسبت بدهيم. عين اين 
كمبودها در زمان اميرالمؤمنين )ع( هم بود. آيا 
مي توانيم نتيجه بگيريم كه حضرت � نعوذ باهلل 
� تقصير كرده اس��ت؟ نمي توانيم. حضرت در 
فاعليت، عصمت، علم و قدرت خودش بي نظير 
بوده و انس��ان عادي نبوده اس��ت، پس چرا تا 
وقتي كه ايش��ان زنده بود، ش��ريح را نتوانست 
از كوفه بي��رون كند؟ اين ش��ريح ب��ود كه در 
قضيه كربال فتوا داد. نبود؟ اين را به چه كسي 
نسبت بدهيم؟ اصاًل ربطي به حجت الهي اعم از 
معصوم و غيرمعصوم ندارد. غير از كمال فاعليت 
فاعل، قابليت قابل هم بايد به كمال برسد. كه 
نرس��يده بود. االن علت غيبت چيس��ت؟ نعوذ 
باهلل نقصي در وجود مق��دس حضرت بقيه اهلل 
)ارواحنا له الفداه( اس��ت؟ ايشان همين طوري 
نمي دانند دليلش چيست و منتظر مانده اند كه 
خداي متع��ال اراده بفرماي��د؟ اين حرف غلط 
اس��ت. جامعه هنوز قابليت ندارد. انس��ان بايد 
خيلي مواظب خودش باشد كه فريب شيطان را 
نخورد. بنده يكي از كارهايي كه بر دوش خودم 
مي بينم، اين اس��ت كه با كساني كه در شك و 
شبهه هستند و پايش��ان مي لنگد يك جلسه و 
چند جلسه بنشينم و آنها را روشن كنم كه در 
تكليف شرعي استقرار پيدا كنند. هر كسي اين 
حوصله را ندارد ولي من براي افراد زيادي اين 

كار را كرده ام.« 
وي در بخشي ديگر از اين گفتار، بار ديگر سخن 
را به معضالت و نقايص موجود اجتماعي كشانده 
و در اين باره مي گويد: »البته اين نقيصه اي كه 
در جامعه وجود دارد، منحصر به زمان ايش��ان 
نيس��ت و از زمان اميرالمؤمني��ن)ع( و بلكه از 
زمان رسول اكرم )ص( بوده اس��ت و در زمان 
ما هم بوده و مواردش هم در ذهنم هس��ت كه 
اشاره مي كنم؛ يعني فاعل در فاعليت خودش 
تام است، ولي قابل در قابليت خودش تماميت 
ندارد و قهراً اين نقايص به چش��م مي خورند و 
كساني كه قدرت تحليل مس��ئله را آن طوري 
كه صحيح است، ندارند، به اش��تباه در نسبت 

مبتال مي شوند.« 
آنچه در ذيل مي آيد، س��ومين موضعي اس��ت 
كه آي��ت اهلل تهران��ي در باب نس��بت رهبري 
با مش��كالت اجتماع��ي در اين گفتار س��خن 
مي گويد: » مس��ئله س��وم باق��ي مي ماند كه 
مسئله خألهايي اس��ت كه به نظرمان مي آيد. 
عرض مي كني��م در زم��ان اميرالمؤمنين )ع( 
مشابه اينها بوده است. در زمان امام )رضوان اهلل 
تعالي عليه( اين مسائل بوده است. هنوز گاهي 
رسانه ها فرمايشات  امام را كه پخش مي كنند، 
ايشان مي فرمايند سال گذشته اين جور گفتم، 
اس��فا عمل نشده اس��ت. اس��فا يعني با تأسف 
انجام نشده است. اگر انجام شده بود كه ايشان 
مي فرمود بحم��داهلل. نمي فرمود اس��فا. آقا از 
اميرالمؤمني��ن )ع(، ج��د مطهرش ك��ه باالتر 
نيس��ت. پايين تر هم اس��ت. در عي��ن حال تا 
آنجايي كه قدرت عقلي دارد، ايشان دارد عمل 
مي كند. آمادگي در قابل به صورت كامل وجود 
ندارد. ايشان دارد كار خودش را مي كند، كسر 
هم نمي گذارد تا آن وقتي كه ان شاءاهلل خداي 
متعال اراده بفرمايد و حضرت بقيه اهلل )ارواحنا 
له الفداه( ظهور كنند يا برنامه هايي كه ايشان 

تنظيم كرده اند قابليت اجرا پيدا كند.« 
 در آيينه توصيف رهبر

آنچه تا كنون بدان اشارت كرد، توصيفات زنده 
ياد آيت اهلل حاج آقا مرتض��ي تهراني از منش و 
س��لوك رهبر انقالب بود. از س��وي ديگر پيام 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پي درگذشت آن 
معلم اخالق، آيينه اي از باور رهبري در باره مقام 

و مكانت اوست:
 »با تأثر و تأس��ف اطالع يافتم ك��ه عالم رباني 
و معلم اخالق آيت  اهلل آقاي ح��اج آقا مرتضي 
تهراني )ره( دار فاني را وداع گفته و ان ش��اءاهلل 
به مأمن رض��اي الهي در ج��وار مرقد حضرت 
علي بن موس��ي الرضا )ع( ب��ار يافته ان��د. عمر 
بابركت اي��ن فقي��ه عاليقدر و س��الك الي اهلل 
سرش��ار از نورانيت و صفا و خدم��ت به دين و 
اخالق بود و جمع زي��ادي از جوانان پاك نهاد 
و فاضل از سرچش��مه   فضائل علمي و اخالقي 
ايشان بهره مند گشته و در صراط مستقيم ثبات 
يافته اند. اي��ن مصيبت را به خان��دان گرامي و 
فرزندان محترم و ديگر وابستگان و به شاگردان 
و ارادتمندان ايش��ان صميمانه تسليت عرض 
مي كنم و علو درجات ايشان را از خداوند متعال 

مسئلت مي نمايم.«

آيت اهلل مرتضي تهراني: »معتقدم 
شكر و سپاسگزاري وجود رهبري 
را ش�يعه، اعم از علما و غيرعلما 
بج�ا نياورده ان�د، چ�ون درك 
نكرده ان�د، ول�ي خ�داي متعالي 
چنانچه بخواهد با عمل من و امثال 
من نعمت را بگيرد كه ديگر چيزي 
براي  ما باقي نمي ماند! اگر خداي 
متعال اين بزرگوار را در اين سمت 
قرار نداده بود، هي�چ  يك از علما 
تا سال هاي طوالني هم اين همت 
و اراده را نداش�ت كه آنچه را من 
خيال هم نمي ك�ردم كه در عمرم 
آن ابعاد معنوي، الهي، ش�رعي و 

انساني را ببينم شاهد باشيم«

  شاهد توحيدي
اث��ري ك��ه هم اينك به 
معرف��ي آني��م، ش��امل 
نقدهاي اصغ��ر جمالي 
فرد از چهره هاي پر سابقه 
انقالب��ي ب��ر خاط��رات 
عباس امير انتظام است 
كه در دهه 70 نشر يافت. 
جمالي فرد پيش و پس 
از پي��روزي انق��الب در 
عداد ياران شهيد محمد منتظري بود و پا به پاي او 
در فعاليت هاي سياس��ي و انقالبي شركت داشت. 
وي در ديباچه خويش بر اين مجموعه، نكات ذيل 

را مورد اشاره قرار داده است:
»پيروزي انقالب اسالمي در يوم اهلل۲۲ بهمن1۳57 
و شكست مفتضحانه رژيم پهلوي به دست توانمند 
مردم ايران و به رهبري معم��ار كبير انقالب امام 
امت، ميراث خواران انقالب را بر آن داشت كه براي 
كسب قدرت و رس��يدن به مراكز دولتي، نظامي 
و سياس��ي با همكاري و همدس��تي بقاياي رژيم 
معدوم، جبهه ملي، نهضت آزادي ايران، منافقان، 
حزب توده و جاسوس��ان ش��رق و غرب، به غارت 
بيت المال بپردازند. منافقان، فدائيان و ساواكي ها 
و هم مسلكانش��ان، از فرصت اس��تفاده كرده و به 
جمع آوري اسلحه و مهمات نظامي مشغول شدند. 
در اي��ن برهه حس��اس، ش��هيد محمد منتظري 
كميته اي تش��كيل داد و به افراد م��ورد اعتماد و 
مؤمن به انقالب اس��المي، مجوز حمل س��الح و 
جمع آوري ادوات نظامي صادر كرد تا آنان بتوانند 
اسلحه هاي به يغما رفته را كه در دست نااهالن و 
ضدانقالب و گروهك هاي معان��د و منافق بود، باز 
پس گيرند و به اس��لحه خانه هاي نظام جمهوري 

اسالمي عودت دهند. 
محمد منتظري كه در مت��ن انقالب و جريانات روز 
بود و پيروي از خط رهب��ري امام خميني را وظيفه 
خود مي دانس��ت و از ماهيت دول��ت موقت آگاهي 
داش��ت، س��خت نگران بود. از جمل��ه نگراني هاي 
شهيد محمد انتصاب و گماردن افرادي چون: نزيه، 
اميرانتظام، ميناچي، تيمسار مدني، تيمسار حسين 

شاكر، تيمسار  شهش��هاني، ابراهيم يونسي، مقدم 
مراغه اي و عناصر ساواكي و ضدانقالب در پست هاي 
مهم و حساس كشور و نرس��يدن به وضع نابسامان 
ارتش و ادارات، كارشكني در كار شهيد قرني، خالي 
كردن پادگان ها به ويژه در مناطق مرزي، بهم زدن 
قراردادهاي نظامي از قبيل آواكس ها، فسخ قرارداد 
پنج ن��او زيردرياي��ي از آلمان، ف��روش فانتوم هاي 
اف14، تحويل نگرفتن زراد خانه مس��تقر در عمان 
و از بين رفتن آن، بستن قرارداد هشت ساله خريد 
گندم از امريكا، ادامه روابط ب��ا امريكاي جنايتكار ، 
ارتباط و پي��ام تبريك ب��ه صدام حس��ين از طرف 
بازرگان و دعوت وي به ايران توسط ابراهيم يزدي، 
ارتب��اط با انور س��ادات و عدم قطع رواب��ط با دولت 
مصر، فراري دادن سران وابسته به رژيم شاه مانند: 
ش��اهپور بختيار، طوفانيان، بهارمست و... همكاري 
و همياري در فراري دادن جنايتكاران انگليس��ي و 
امريكايي از مرز بازرگان توسط اميرانتظام و ابراهيم 
يزدي، عدم برقراري ديپلماتيك با انقالب فلسطين 
و كشور ليبي و كارشكني در امر تأسيس سفارتخانه 
فلس��طين به جاي س��فارت سابق اش��غالگر قدس 
به بهانه راض��ي نبودن صاحب مل��ك، قطع نكردن 
حقوق ساواكي ها و افراد فراري رژيم شاه و مماشات 
و مذاكره و گفت وگو با گروهك هاي معاند و برانداز 
جمهوري اس��المي و دهها مواضع غير اس��المي و 
انقالبي به عن��وان كارنامه س��ياه دولت موقت بود. 
اين موارد ش��هيد محمد را آزرده و نگران كرده بود 
و او بنا بر تكليف اسالمي و ميهني خود بپا خاست. 
برآش��فت، فرياد برآورد و صداي حق خود را بگوش 
مردم مس��لمان ايران و جهان رسانيد. شهيد محمد 
منتظري در مجل��س در دف��اع از انق��الب و امام، 
عملكرد دولت موقت و بقاياي رژيم ش��اه و امريكا را 
افشا نمود و ماهيت امريكائي عباس اميرانتظام را در 
مجلس آشكار ساخت و در دادگاه عباس اميرانتظام 
ش��ركت كرد و عملك��رد خيانت آمي��ز وي را برمال 
ساخت. در يكي از جلسات دادگاه بود كه اميرانتظام 
به او گفت: »ما ش��ما را ترور خواهيم كرد! ش��هيد 
محمد منتظري پس از مدتي نماينده حضرت امام 
خميني در هيئت بررسي شايعه شكنجه شد و نقش 
بني صدر و خطوط انحرافي اطراف وي در ضربه زدن 
به انقالب اس��المي و خيانت وي به آرمان هاي امت 

مسلمان را، به روشني بيان كرد....«

 به بهانه انتشار نقد
 خاطرات عباس امير انتظام  
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