
نزدي��ك ب��ه ي��ك هفت��ه از انتش��ار يك 
فاي��ل صوتي از 28 س��ال پيش مي گذرد 
اما واكنش ه��ا ب��ه آن هنوز ادام��ه دارد. 
اين ب��ار دو ش��اهد عين��ي از آن روزه��ا 
يعني آيت اهلل موس��وي بجن��وردي، عضو 
ش��وراي عالي قضايي از يك سو و آيت اهلل 
موسوي تبريزي، دادستان وقت كل كشور 
از س��وي ديگر در مورد اين فايل واكنش 
نش��ان دادند. آيت اهلل موسوي بجنوردي 
تاكي��د مي كند ك��ه در آن مقطع مرحوم 
آيت اهلل منتظري بر اساس اطالعات غلطي 
كه عده اي به صورت مغرضانه به او منتقل 
كرده بودند،  اي��ن اظهارات را مطرح كرده 
است و آيت اهلل موسوي تبريزي تاكيد دارد 
كه در سال 67 حضرت امام)ره( دو مرتبه به 
مرحوم آيت اهلل منتظري اجازه داده بوده كه 

وضعيت زندانيان را مورد بررسي قرار دهد. 
دو روز پيش هم محمدعلي انصاري، عضو 
دفتر حضرت امام نسبت به انتشار اين فايل 
صوتي واكنش نش��ان داده و گفته بود كه: 
»سخنان آيت اهلل منتظري به دور از انصاف 

و همراه با پيشداوري است.«

سخنان آيت اهلل منتظري ناشي از 
اطالعات غلط بود

عضو ش��وراى عالى قضايى در دوران امام 
خميني س��خنان منتشر ش��ده آيت اهلل 
منتظري را ناشي از اطالعات غلطي دانست 
كه مغرضانه به ايش��ان منتقل شده است. 
به گزارش جماران، آيت اهلل س��يد محمد 
موس��وي بجنوردي مطالب منتشر شده 
از بي بي س��ي طي روزهاي اخير را غلط و 
كامال مغرضانه دانست و تاكيد كرد: شوراى 
عالى قضايي كامال مستقل و غيرقابل نفوذ 

ب��ود و در آن، تصميمات هميش��ه به راى 
گذاشته مى ش��د و مالك اكثريت بود. وي 
با ابراز اين عقيده كه نظام ش��ورايى در امر 
قضا از نظام فعلى كه يك فرد در آن تصميم 
مى گيرد به مراتب بهتر است، گفت: آيت اهلل 
موسوي اردبيلى هيچگاه مخالف عقيده اش 
عمل نكرد و هميشه شجاعت ابراز عقيده 
داشت. آيت اهلل موسوي بجنوردي در ادامه 
با تاكيد بر اين مساله كه منافقين رذل ترين 
و خش��ن ترين گروه بودند كه به محاربه با 
نظام اقدام كرده بودند و احمقانه به آغوش 
صدام پناه برده بودند، گفت: من نمى دانم 
كه انتش��ار س��خنان آيت اهلل منتظرى در 
روزهايى ك��ه منافقين ج��الد و آدمكش 
آلت دس��ت حكام سعودى شده اند و عمال 
درصدد احياى جريان نفاق هستند از كدام 
پش��توانه عقلى، ملى و ش��رعى برخوردار 
است. آيت اهلل موسوي بجنوردي در پايان، 
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وزير كشور: محتواي سخنراني هاي احمدي نژاد داللت بر شايبه انتخاباتي بودن آنها دارد
 وزير كشور درخصوص فعالیت هاي انتخاباتي احمدي نژاد گفت: الزم است تجمعات صورت گرفته از سوي ايشان داراي مجوز قانوني باشد ضمن اينكه محتواي سخنراني ها داللت بر شايبه انتخاباتي بودن 
آنها دارد. به گزارش خانه ملت، عبدالرضا رحماني فضلي درخصوص فعالیت هاي انتخاباتي احمدي نژاد گفت: الزم است تجمعات صورت گرفته از سوي ايشان داراي مجوز قانوني باشد؛ ضمن اينكه محتواي 
سخنراني ها داللت بر شايبه انتخاباتي بودن آنها دارد. 

 رييس قوه قضاييه گفت: امروز دشمنان اذعان دارند كه 
جمهوري اسالمي ايران حرف اول را در منطقه مي زند و 
اين امر نه به خاطر لشكركشي، بلكه به خاطر آرمان هاي 
اسالمي و انس��اني نظام ما است. ش��ما مردم فراموش 
نكرده ايد كه در اي��ام فتنه چطور رييس جمهور امريكا 
و وزارت خارج��ه اين كش��ور با عجله به وس��ط ميدان 
آمدند و از س��بزها حمايت كردند. شما مردم مي دانيد 
كه فتنه گران آرمان هاي شهدا را دنبال نمي كردند؛ بلكه 
هدف شان متالشي كردن نظام از درون بود.   به گزارش 
ميزان، آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه الگو شدن 
براي مردم و جامعه يك پديده بسيار مهم است، تصريح 
كرد: بسياري از فضايل اخالقي از طريق الگوي اخالقي 
منتشر مي شود و الگوي هاي اخالقي نقش بسيار مهمي 
در تحصيل فضايل اخالقي و رشد و كمال انساني دارند.   
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به خوف امريكا و اذنابش 
از اقتدار جمهوري اس��المي اظهار ك��رد: خوف امريكا 
و اذنابش در منطقه از توپ و تانك جمهوري اس��المي 
نيس��ت؛ بلكه آنها از اقتدار نظام ما در هراس هس��تند؛ 
چرا كه اين نظام با مردم اس��ت و مردم حاضرند در راه 
آرمان هاي آن از جان و مال خود بگذرند.  رييس دستگاه 
قضا بيان داش��ت: رزمندگان لبناني طي جنگ هايي از 
جمله نبرد 33 روزه توانستند بر رژيم صهيونيستي غلبه 
كنند و اين امر نشان دهنده اقتداري است كه برخاسته از 
آرمان هاي منتشر شده از جانب جمهوري اسالمي است.

امروز دشمنان اذعان دارند 
كه جمهوري اسالمي ايران 

حرف اول را در منطقه مي زند

آيت اهلل آملي الريجاني: 

سرخط خبرها نگاه روز  گزارش روز 

چهره- گفته 

 با ي�ادي از آيت اهلل مهدوي كني برگزار مي ش�ود؛ 
مراس�م تجلیل از خادمان امام هشتم با سخنراني 

حدادعادل. آنا
 محمدرضا عارف: شعارها درباره مقابله با فقر، فساد 

و تبعیض محقق نشده است. ايلنا
 اعضاي كمیسیون امنیت ملي هفته آينده از مراكز 

هسته اي كشور بازديد مي كنند. فارس
 موس�وي الرگان�ي، نماينده اصولگ�راي مجلس: 
رسانه اي كردن طرح شكايت از علما توسط مجید 

انصاري به صالح نبود. مهر
  بروجردي، ريیس كمیسیون امنیت ملي مجلس 
خبر داد: ارسال گزارش كمیسیون امنیت از برجام 

به صحن علني تا ماه آينده. خانه ملت
مع�اون پارلماني ريیس جمه�ور: آنچه ب�ا امضاي 
نوبخت به مجلس ارسال شده اصالحیه برنامه ششم 

نیست.  ايرنا

امام اجازه بررسي وضعيت 
زندانيان را داده بود

دو واكنش از دو شاهد عیني به فايل صوتي اظهارات آيت اهلل منتظري 

اظهارات آيت اهلل 
منتظري براساس 
اطالعات غلط بود

ي  س�و مو هلل  ي�ت ا آ
بجنوردي تاكید مي كند 
ك�ه در آن مقطع مرحوم 
آي�ت اهلل منتظ�ري ب�ر 
اس�اس اطالعات غلطي 
ك�ه ع�ده اي ب�ه صورت 
مغرضان�ه ب�ه او منتقل 
اي�ن  بودن�د،  ك�رده 
اظهارات را مطرح كرده 
است و آيت اهلل موسوي 
تبريزي تاكید دارد كه در 
سال 67 حضرت امام)ره( 
دو مرتب�ه ب�ه مرح�وم 
آي�ت اهلل منتظري اجازه 
داده ب�وده ك�ه وضعیت 
زندانیان را مورد بررسي 

قرار دهد.

سخنان منتشر شده از آيت اهلل منتظري را 
آميخته و مملو از سخنان غلط و پيشداورى 
دانس��ت و با اش��اره به اتهاماتي كه در اين 
سخنان به مرحوم يادگار امام وارد شده بود، 
تاكيد كرد: مرحوم حاج احمد آقا پاك ترين 
و مهربان ترين شخصيت سياسى در دوره 
خود بود و آنچه درباره ايشان مطرح شده با 

هيچ معيارى سازگار نيست. 

امام دوبار به آيت اهلل منتظري اجازه داد 
وضعیت زندانیان را بررسي كند

از س��وي ديگ��ر آي��ت اهلل سيد حس��ين 
موس��وي تبريزي كه در زمان حيات امام 
خميني)ره( و تا س��ال 1363 دادس��تان 
كل انقالب )كشور( بوده است هم به فايل 
صوتي منتش��ر شده از س��خنان آيت اهلل 
منتظري درباره اعدام هاي س��ال 1367 
واكن��ش نش��ان داد و گفت: ام��ام پس از 
نامه هايي كه آقاي منتظري براي ايش��ان 
نوش��ت، اجازه تش��كيل يك هيات را به 
ايش��ان داد تا وضعيت زندان ها و زندانيان 
را در سراسر كشور بررسي كنند و پس از 
آن حداقل 2 يا 3 بار ليستي از زندانيان كه 
توسط اين شورا تهيه ش��ده و مورد تاييد 
آيت اهلل منتظري قرار گرفته بود، توس��ط 
امام خميني )ره( مورد عفو قرار گرفتند. 
دادستان كل انقالب )كشور( در سال هاي 
ابتدايي پيروزي انقالب با اشاره به انتشار 
فايل صوتي آيت اهلل منتظري كه وسيله اي 
براي سوءاستفاده دشمن عليه كشور شده 
اس��ت، گفت: فايل صوتي متعلق به آقاي 
منتظري اس��ت و صدا همان صداس��ت، 
اما مطلب جديدي نيس��ت چون قبال هم 
در خاطرات ايش��ان اين موضوعات گفته 
ش��ده بود. آيت اهلل سيد حسين موسوي 
تبريزي در پاس��خ به سوالي درباره داليل 
انتش��ار اين فاي��ل صوت��ي در اين مقطع 
زماني، اظهار ك��رد: نمي دانم چرا باوجود 
اينكه اين مطلب قبال در خاطرات آيت اهلل 
منتظري گفته ش��ده بود، دفتر ايش��ان 
بار ديگ��ر در اين مقطع زماني نس��بت به 
انتشار فايل صوتي در اينترنت اقدام كرده 
و متاسفانه اين موضوع مورد سوءاستفاده 
دشمنان انقالب و نظام قرار گرفته است.  
وي در پاسخ به اين سوال كه مگر بخشي 
از وظاي��ف در ارتباط با بررس��ي وضعيت 
زندانيان از س��وي امام به آقاي منتظري 
س��پرده نش��ده بود؟ افزود: به اين شكل 

نه؛ چون آيت اهلل منتظري عضو ش��وراي 
عالي قضايي نبود. ام��ا در زماني كه بنده 
دادس��تان كل ب��ودم، در 2 مرحل��ه يادم 
هس��ت كه امام پ��س از نامه هاي آيت اهلل 
منتظري اختياراتي به ايشان محول كرد. 
دادستان كل انقالب )كشور( در سال هاي 
ابتدايي پيروزي انقالب تصريح كرد: آقاي 
منتظري در 2 مرحله درباره امور زندانيان 
نامه هايي به امام نوشته و خواسته بود كه 
شرايط زندانيان مورد بررسي قرار گيرد و 
اگر مش��كالتي در اين زمينه وجود دارد، 
مرتفع ش��ود. وي ادامه داد: امام در س��ال 
1362 اين اجازه را به آقاي منتظري دادند 
و پس از آن هياتي متشكل از آيات ابطحي، 
كاش��اني، محمدي گيالني، س��يدجعفر 
كريمي و قاضي خرم آبادي ش��كل گرفت 
تا براي بررسي وضعيت زندانيان و شرايط 
آنها در زندان و همچنين بررس��ي شرايط 
عفو آنها به تمامي زندان هاي كشور بروند 
و اوضاع را بررس��ي كنند. وي يادآور شد: 
هيات مذك��ور در 2 مرحله و پس از انجام 
بررسي هاي الزم ليست هايي از زندانيان 
آوردند تا مورد عفو قرار گيرند. اين ليست ها 
توس��ط آيت اهلل منتظري مورد تاييد قرار 
گرف��ت و طي آن بيش از صدها زنداني در 
آن زمان با نظر مستقيم امام خميني)ره( 
مورد عفو و رأفت اسالمي قرار گرفتند. در 
آن زمان آيت اهلل موسوي اردبيلي، رييس 
ديوان عالي و رييس قوه قضاييه بودند كه 
در خبر بي بي سي عنوان ايشان اشتباه درج 
شده بود. دادس��تان كل انقالب )كشور( 
در س��ال هاي ابتداي��ي پي��روزي انقالب 
خاطرنشان كرد: امام خميني)ره( چندين 
بار ليس��ت هايي كه براي عف��و زندانيان 
سياس��ي به ايشان ارايه ش��د، مورد تاييد 
قرار دادند كه اتفاقا اكث��ر اين افراد هم از 
همين اعضاي مجاهدين خلق )منافقين( 
بودند. وي افزود: عم��ده افرادي كه مورد 
عفو قرار گرفتند، اف��رادي بودند كه اقدام 
مسلحانه اي عليه مردم و كشور انجام نداده 
بودند يا كسي را نكشته بودند و از رفتار خود 
پش��يمان بودند، حت��ي از زندانيان زمان 
طاغوت هم كه چني��ن اعمالي را مرتكب 
نشده بودند در ليست هايي كه مورد عفو 
قرار گرفتند، افرادي حاضر بودند. آنهايي 
هم كه مرتك��ب جنايت و كش��تن افراد 
بي گناه و مردم عادي كشورش��ان ش��ده 

بودند، خوب، حكم شان صادر شده بود. 

گروه سیاسي

چرا برخي حوزوي ها قدر 
ريیس جمهور را نمي دانند؟

در روزهاي اخير شاهد حمالت تند با 
ادبياتي عجيب آن هم از تريبون هاي 
رس��مي عليه رييس جمهور كشور هس��تيم. گاه او 
را »عم��ر و عاص« و گاه »ضد والي��ت فقيه« و گاهي 
ه��م »خائ��ن« مي خوانند. ب��ا كمال تاس��ف برخي 
هم لباس هاي آقاي روحاني ايش��ان را متهم به زوال 
ارزش هاي اسالمي در جامعه مي كنند. چه اتفاقي در 
اين سال ها افتاده كه چنين ادبياتي بر كشور ما حاكم 
ش��ده اس��ت؟!. در حالي كه به نظر مي رسد به ويژه 
چهره ه��اي حوزوي بايد اين فرصت به دس��ت آمده 
ب��راي روحانيت را قدر بدانند چ��را كه رييس دولت 
چهره اي روحاني و از شاگردان امام و محصول حوزه 
علميه قم و شاگرد شهيد بهشتي است. به هر حال در 
تاريخ تشيع و حوزه و روحانيت چنين فرصتي كمتر 
به دست آمده كه يك طلبه تحصيلكرده حوزه بتواند 
در لب��اس رييس دولت اس��المي و ديني در مجامع 
بين المللي حضور پيدا كرده و سخنراني كند و ديدگاه 
اسالم و مسلمين را در حضور شخصيت هاي برجسته 
جهان و سياستمداران بزرگ و روساي جمهور عالم 
مطرح كند. به اعتقاد من هرگونه تندروي نسبت به 
دولت و رييس دولت و رياس��ت جمهور جفا، ظلم و 
بي انصافي اس��ت. معلوم نيس��ت و من نمي دانم چرا 
بعضي از چهره هاي روحاني ما اين فرصت را غنيمت 
نمي دانند و چنين ظلم ها و تعابير ناروايي را در مورد 
دولت و شخص رييس جمهور بيان مي كنند. در حالي 
كه با توجه به ش��رايط منطقه اي و شرايط داخلي ما 
بايد حامي و پشتيبان دولت باشيم. نمازهاي جمعه 
و تريبون هاي نماز و تريبون هاي مذهبي بايد وحدت 
را تقويت و حمايت كنند و انسجام ملي و انسجام بين 
روحانيت و ساير اقشار را دايما تبليغ كنند. بايد اعالم 
كنند با هر گونه تندروي و افراط مخالف هس��تند نه 
اينكه بعضا خودشان س��ردمدار تندروي در جامعه 
شوند. خوش��بختانه ديدگاه مقام معظم رهبري هم 
حمايت از دولت است. اما كساني هستند كه خودشان 
را از رهبري هم جلوتر مي دانند و در حالي كه داعيه دار 
پيروي از واليت فقيه هس��تند اي��ن افراطگري ها را 
روا مي دارن��د. اگرچ��ه اين حمله ها بيش��تر از طرف 
هم لباس ه��اي دكتر روحان��ي عليه ايش��ان انجام 
مي شود اما من فكر مي كنم پشت صحنه افراد ديگري 
هستند و از بعضي از چهره هاي روحاني سوءاستفاده 
مي كنند. در واقع رقباي سياس��ي دكتر روحاني در 
لباس روحانيت نيس��تند اما آنها از بعضي چهره هاي 
تندرو افراطي روحاني سوءاستفاده مي كنند و آنها را 

وارد چنين تندروي هايي مي كنند. 

محسن غرويان


