
  "آیت خدا"الوداع با                                            
ھمگان را  ماهبیست ونھم آذر  یکشنبھ  سحرگاه ود کھخبری ب! " حسینعلی منتظری درگذشت هللا آیت"

حال این اواخر سر ،شاید اینچنین باشد ، ولی ظاھرا او دراعالم شد"کھولت" غافل گیر کرد،علت مرگ
 نوشتن کرد  من را وادار بھ  کھ درھر حال آنچھ .سی فعال ھم بود رنظرھای سیااظھادرمی نمود و

 ھائی   سیل عظیمی از تسلیت ھا و سوگنامھ  بلکھنیست" حسینعلی منتظری هللا آیت"گ یابی علل مررد
یرین ش"ھای خانم  ازندبھ، است هد    افتا  راه رحلت ایشان بھ طرف دراعالن تاسف از  ھمھاز است کھ

  نکھ بخاطر ای ودیگرانی کھ"عموئی محمدعلی  "وتالمات"فرخ نگھدار "تا اظھارات"ادیعب
 صتیرف،  است و ماستی ریختھ ی شکستھ ا سھ  کا اندوحال کھ  قلم برده  دست بھعقب نمانند ازقافلھ

  نھ،بامی  آری ھمگا. خودی بنمایانند ،کھونشان دادن ھمگامی باعزاداران برای اعالم موجودیت اند یافتھ
آن . د جمھوری اسالمی شد وایجا برای خمینی  ای کھ ھمان ھمگامی! نفر میلونھا صدھا ھزار بلکھ

  کسب با  مسایل اجتماعی   قرار نیست ھمھ بگذریم از اینکھ؛ ایم و بی تجربھ  جوان بوده  کھزمان گفتند
جائی   وتجارب دیگران وعلمدانش  دیگر برای ) نیست کھ(شد   شوند،اگر چنین با  فھمیده فردی تجربھ

اند   مانده  زنده آزآنانیکھ ھای آن روزی  میتوانیم بگوئیم؟بیست،سی سالھ اکنون چھ. نمی ماندقی  با
  باجمھوری اسالمی گرفتھ از توابی، ھمراھی (ایران بدالیل مختلف اسالمیــ  ــ وازدم تیغ جمھوری
ھای  سالھ،شصت  اند،امروز پنجاه  جان بدر برده) ری و تبعیداجبا مبارزه  ویاادامھ تامھاجرت ناخواستھ

  . نمی کند  ھائی ازآن نوع کارشان را توجیھ  دیگر بھانھھستند کھ  ودانائی باتجربھ

ل و بقو"آزادیخواھان"و"مدافعین حقوق بشر"حترم وم"انسان دوست" این سوگواران مطمئنا
حکومت  اند کھ  خوانده) باشند کتاب ننوشتھ   خود دراین بارهاگر(یشان  ،در کتابھا"سکوالر"خودشان 

،با پذیرش  تقاربی ندارد)سکوالریسم آزادیخواھی، دوستی، انسان( از آن نام بردم مقوالتی کھ  با دینی
  از ھم دیگر"دین باوران" از دوستی وحمایت .انسان دوستی صحبت کردحکومت دینی نمیشود از

اند،   خون یک دیگر تشنھ  بھ  در ادیان ھست،کھ عاباتی کھآن ھم با انش(آورد میان شاید بشود سخنی بھ
اینھا دوستی است، "باور دین"این دیگر انسان دوستی ندارد،  دیگر ربطی بھ امااین ) جای حرف است

  اگرل ااند ح جداکردهانسانی  کل جامعھ خود را از کھ)  یا زیاداشد،کم ب ھتعدادشان ھرچ(نی ھستند کسا
در مورد سکوالریسم   ،نسان بطور عاما   بھ مربوط است ،نھخودآنان    بھ یانھ ندخودرادوست دار آنھا

   چگونھ، سکوالر بودن با حاکمیت دین متباین است. استن حکم صادقخواھی بطریق اولی ای وآزادی
   او باتعریفی کھ؟ انسان قرار داد پندارد در مقولھ برتر از انسانھای دیگر می می توان فردی کھ خودرا

 مبنای  کھ انسان بدون امتیا ز  از مقولھ خودرا عنوان مسلمان یا مسیحی یا جھود می کند از خود بھ
 خود آن افراد  توصیف شوند کھ ای  افرادی بگونھ اصراری است  چھ است  جداکردهخردگرائی است

 ھم  دینی بودنیشی و آزادی خواھی باعبد بودن وتسلیم  ازاد اند اضح است کھیا پرو و.قبولش ندارند
  .خوانی ندارد 

  : اند  تاکید کرده سوگواران بر آن  نکاتی میپردازم کھ  بھ     

 را از آقای منتظری انسان دوستیعبادی کنم،خانم   شروع می عبادی خانم شیرینابتداازانسان دوستی
 جایزه وستی برندهم عیارانسان د  کرد  آن اشاره  مختصرا بھ اتی کھ بادر نظرگرفتن نک! اند  فراگرفتھ

لحظات تاآخرین  منتظریخود آقای ). دان است  تا لب کاه خیز گربھ(شود میعلوم صلح م )نوبل( 
چگونگی اجرای احکام شرعی  ن بھایشا اضراعت،ند مباھات میکرد سی   نون اسا تدوین قا حیاتشان بھ

  ست کھ نی اینحبت برسریعنی ص؟جای صحبت از انسان دوستی است ؛چھغیرانسانی بودن احکام نھبود 
.  آبروی اسالم نرود شد کھ  طوری با شد بلکھ نبا"المشرکین اقتل"،تعزیر اسالمی وفرمان حد شرعی

ھا تن .داند خدامیسان دوستی را ثابت کنداین انخواھد ی ترفندی م باچھ"دان حقوق"م عبادی  خان،حال
 اگر  بگویند  این است کھ وجود دارددنیشو م نامیده"اصالح طلب " کھ  در بین این گروه  ای کھ مقولھ

،در بود  عین انسان دوستی می اسالمیآقای منتظری بر سرکار بود اعمال قوانین کذائی فقیھی مثل



دراینجا دیگر . نی است بلکھ ضرورت ھم پیدا میکند  تنھا شد نھ ئی  حکومت اسالمی با چنین فقھا نتیجھ
یست  ویکم می با در قرن بیست القاعده  علی  کھ نین موضوعھقوا یعنی عالم بھ( تصور حقوق دان بودن

مخزنی است پر  کردم بلکھ  اشاره  آنچھ  عالم بھ وحقوق دان نھ بازد رنگ می)مبتنی برحقوق بشر باشد
  .!  حقوق دان دان وباالخره نمکدان،قند دان ،شمع  چیزی مثل،از مصوبات حقوقی

کدام بصورتی زندگانیشان م کشور ایران چنین ھستند آنھا ھر   نگرانی این نیست کھ این دستھ از مرد
جعھ اما آنجاست  امید بھ بھبود آنان نیست فا ایجاب میکندو گونھ منفعت زندگیشان این وگذرانند را می

سالمی میخواھند بقبوالنند کھ در قالب حکومت ا، نابکارانھ کھ بھ جوانان بپاخاستھ وتوده محروم
ای منتظری  ظھورآق،ھنوز وجود دارند و در تداوم حکومت اسالم"ردوسترادمردان بش"اینچنین 

   .ھای دیگر را بھ انتظار بنشینند

محمدعلی " است کھ نمونھ آن را در مصاحبھ "ری آقا ی منتظ"تعامل و بزرگواری"یگر نکتھ د
میگذاشتند یشان منت   آقا بر دگراند، گویا در زندان  ام  برگزیده شاخص بعنوانسی.بی.با بی"عموئی

خدار   ھرچند دروغھای شا! اند نشستھ میسر سفره شان ھمواب سالمشان را می داده وحتی بر و ج
مطلبی  روغ پردازی این گروها برای بازنمایاندن دالشمس است ام این گروه و رسوائیشان اظھر من

  : کنم مینقل" منتظری هللا خاطرات آیت" را ازکتاب

 ھای سیاسی درزندان  عقیدتی ومجادلھ  آخر مباحث وصا دورهصدرطول سالھای زندان مخ :س"{
 حضرتعالی در آنجا   بند یک زندان اوین کھای ازطرف یک اعالمیھ پیش می آمد،دراین اواخرگویا

  مستحضر  کھ ازمارکسیستھا صادر شد،ھمان گونھکی وضرورت پرھیز نجاست وپا یددر ارتباط با بود
سی بازتاب زیادی داشت وھم بعد از  انقالب درمیان نیروھای سیا ھم قبل از  ھستید این اعالمیھ

  است؛چنانچھ  میان آمده  سخن بھوجزوات از آن پیروزی انقالب خیلی مطرح بود ودر بعضی کتابھا
   یاد دارید بفرمائید؟ ای بھ ،خاطره  این اعالمیھ درباره

درزندان اوین عبارت بھتر یک تصمیم بود، یا بھ )تاکید از من است(فتوا نبود،این بیان یک  اعالمیھ  البتھ:ج
 این بیشترنظر ھا و کمونیستھا باھم مخلوط است،البتھ گی مذھبی دزنکھ در زندان قصر صحبت بود

کردیم و  وبا آنھاھم غذاشوند؛ ما این کارآنھارامحکوم می باشند با مارکسیستھا باھم  کھ مجاھدین بود
  مسئلھ  وھم غذاشویم،آنھا رنیستیم با آنھا ھم کاسھاض وح ودمی گفتیم باید نجاست وپاکی رعایت ش

  ل جنبھ  جای خود،اما ما باید در عین حا  مبارزین را مطرح می کردند،ما می گفتیم وحدت بھ وحدت ھمھ
ند؛روی این جھت  کمونیستھا از نجاسات قطعی نیز اجتناب نمی کردمذھبی خودمان را حفظ کنیم،

 این تصمیم را   اصطالح بایکوت کردند،ماھم ھفت نفر بودیم کھ ندومارا بھ مجاھدین باما مخالف شد
ــ این  غذا شد  و ھم کاسھ گفتیم نباید با کمونیستھا ھم  ای در کارنبود،ما فقط می  بودیم واال اعالمیھ گرفتھ

مجاھدین اند ــ ولی  آمد تعدادی ازسازمان مجاھدین مارکسیست شده  ھر روز خبرمی در شرایطی بود کھ
 میم خصوصیص این ت لیغات می کردند،و باالخرهروی آن تب... عنوان ارتجاع و  سر و صدا کردند و بھ

 ما تشخیص دادند و  ای علیھ  از طرف جمع مابرای رعایت پاکی و نجسی ولی مجاھدین آن را بھانھبود
  . مطلب مھمی نبود ند، وگر نھ جو سازی کرد

  ...ند؟ نی بود  کسا را گرفتند چھ این تصمیم  این ھفت نفر کھ:س

کنی،آقای انواری،آقای ھاشمی  شیرازی،آقای مھدوی این ھفت نفر من و آقای طالقانی،آقای ربانی:ج
 نجاست کفار عالوه بر   با کمونیستھا بودکھ فقط در رابطھ این تصمیم  یم؛البتھ و آقای الھوتی بود

 منتظری،انتشارات انقالب اسالمی  خاطرات آیت هللا<..." )تاکیدازمن است(.از نجاسات مثل ادرار ھم خیلی پرھیز نمی کردند
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 نشستن   تنھا بر سر یک سفره  مسئلھ را  برای تکمیل این روایت ضروری میدانم اینست کھ ای نکتھ
یا بقول و(ن بعد از این فتوا کمونیستھا آقایا نداشت ،بلکھ وجود  نبود چون این امر سالھا بود کھ

 یک کمونیست داخل   کفگیر خشک بوسیلھ یا  اگر مالقھ س قلمداد کردند کھرا آنچنان نج) خودشان کفار
 سھم  باید اول آقایان، ھنگام گرفتن غذا شود ودرنتیجھ  یا دیگ غذا بشود آن غذا نجس می قابلمھ

 بردارند بخاطر ندارم ولی سھمشان را)یاکفار(خودشان را بردارند و بعد از آن بقول آنھا مارکسیستھا
 اقلیت  در با وجودولی گرفتن غذا خودداری کردند ، یک یا دوروزی ھم آقایان از سد کھر بنظرم می
مان و دوسوم سی مسل  تقریبا یک سوم کل زندانیان سیا( اسالم گرایان در زندان کامل بودن
صدر وبزرگواری   اوین از این نسبت ھم کمتر بود،ما کمونیستھا با سعھ1 درمورد بند  ،کھ)کمونیست

وا اسفا اکنون آب آنچنان سر باال می  . اول سھم غذایشان رابردارند  آقایان ھمیشھ کامل پذیرفتیم کھ
   .!ت  اس  بر ما رفتھ  باشیم  کھفی گزار اجحا س  می بایست سپا رود کھ

با   افشاگری و مخالفت نی بھ  زما آنحضرتکھنگرند  می" آقای منتظری" وه دیگری ازاین منظر بھگر
 است  قولھ این مطلبی است درست وھمین م است ، دریک قدمی قدرت بوده  تارزندانیان پرداختھ کھکش
ان زیرا درمی.ق تطھیر می کندح ھ را اینچنین ب  قوانین اسالمی برمبنای والیت فقیھ واضع هللا  این آیت کھ

 میشود  ر چشم گیراست ،در چنین مواردی است کھیاس بحاکمان جرارآنچنان موضع گیری ای، انبوه
حکومت اسالمی   آبروی حفظ برای کھ(نظراو حق ،آری بھ"است پادشاه چشم کورھا یک در سرزمین":گفت

  کھ  داشت   احتمالن پیدا میکرد د تاواگر نظرایشان قدرت جااف برنظرخمینی برتری داشت ) می کوشید
در دست  نظراتش  انجام   چنین نشد وایشان ابزارقدرتی برای ،اما متاسفانھبود تعداد تلفات کمتر می

 یکی   کھ" محمد منتظری"ش فرزندند،  بود  ابزارقدرت را ازایشان گرفتھ تی بود کھ نداشت،در واقع مد
 ...بھشتی و هللا ھمراه آیت م  بعد ازقیادر ھمان سالھای اولت جھان اسالم بود  ازفعالین مسلح وحد

  ابزار عملیاتی، )1360(  شدبا انفجار بمب کشتھ"خلق مجاھدین سازمان "  ی منتسب بھدراثرعملیات
 ھای آزادیبخش نھضت  مسئول )داماد ویا برادر دامادایشان(" مھدی ھاشمی" ایشان دیگر

 ابوالحسن  هللا آیت  درقتل   مشارکت اتھاماتی ازجملھ  بھ 1366درسال  کھ اسالمی بود انقالب سداران پا
إعمال قدرت آقایان     ھای پایھ یکی از  از آنجاکھ.اعدام شدل  مھرماه ھمان سا  دستگیرودرآبادی شمس

ھیئت "واز طرف دیگربود، استوار است،آقای منتظری از این مھم محروم شده"بیتشان  اھل"بر
   تنھا پشتش را خالی کردند،بلکھ ، نھ)کروبی جزوآنھا است( روحانیان مبارز وجامعھ  )بازار(" تلفھمو

   زد و بند با خامنھ ، ویار دوران زندانش با ھم بند،در تقابل با ایشان قرار گرفتند، ھاشمی رفسنجانی
یگر قدرتی  در واقع د.ام از نیابت خمینی کنارش گذاشتند بود وسرانج را بر ایشان تنگ کرده ای عرصھ

   ای بود کھ روغن ریختھ " بود  نکرده بود کار عجیبی  بود وحتی اگر خودش کنار کشیده برایش نمانده
  .کرد می" رامام زادهنذ

   اگر بھ کھجواب این سوال را پیداکنم   نمی توانم اما دار کنم  نمیخواھم قلب عزاداران آقا را جریحھ
 "شریعتمداری" جای  پسر آقای منتظری می بود،و بھ" محمدآقا  "،ای پسر خامنھ" ی آقا مجتب"جای

د آقای منتظری  د،یا برادرداما داما"مھدی ھاشمی"،ای دامادخامنھ)کیھان  گر ونایب رھبر در روزنامھ شکنجھ(
    ؟  تغییری در اوضاع متصورمی بود چھبود می

 گری  ر و برش بود وحیلھی دو"علما"تر از   پیلھ بی شیلھ آقای منتظری   این واقعیتی است کھ
این . ن دیگران متفاوت نشان می دھد  او را درمیا رفسنجانی مانندی را نداشت،و ھمین خصلت است کھ

سی در  عام زندانیان سیا افتخارافشای قتل روی آور شد کھ"آقای منتظری"  شانس بھ واقعیتی است کھ
تا ھمین  ھم تلویحا پشیمان بود، ت فقیھالیکردن و وآخر عمری ازتئوریزه،بنام او ثبت بشود1367سال

  .  بیشتر  نھفی است حد کا

  اتفاق افتاد؟67 مگر این قتل عام فقط در سال  فراموش کرد،  ھای دیگر راھم نباید یک لحظھ جنبھ
 قبل نمگر جان باختگا ای گرفت،اما   این جنایات سرعت بی سابقھ67 در سال  بازھم روشن است کھ



ی منتظری ازآنھا بی خبر آقا نشد ند؟  آقای منتظری کشتھ  ویا با احکا م تدوین شدهکمھ بدون محا 67از
  .ھامنفی است  جواب این سوالبود؟

   کھایست  نعل وارونھ  بلکھ است "آقای منتظری" خاطر   بھ  می شود نھ  این بزرگ نمائی ھا کھ
 باید منتظر ،رسا ندقھرمانی ب  رتبھ   را بھحکومت گران نظام جمھوری اسالمی کسانی ازخواھد می

 حکومت نکبت بارش قتل   در سایھ  کھکسی !)رئیس جمھور اصالح گرا( خاتمی  سید محمد باشیم کھ
  گویا می نمایانند کھن چنا کھ نی ھستند  کسا. را با آب سبز تطھیرکنندشد  ای انجام می ھای زنجیره

  در تمام کابینھ ز ابتدای حکومت اسالمی ھمواره ا یات است واگر ایشان کھ این جنا حضرتش افشا کننده
ند و   می ما  حکومت اسالمی در پرده)ای قتل ھای زنجیره( وجود نمی داشتند جنایات ھا شرکت داشتھ

 با چنین نفس تایید حاکمیت دینی  خواھند ببینند کھ اینان یا نمی بینند یا نمی.!آب از آب تکان نمی خورد
از این گروه  است کھ جالب این. عین جنایت استویا بدون آن ، )  است ھفتھ در بطن آن ن کھ(جنایاتی

ایست   مجموعھ نظام جمھوری اسالمی   این نگرش نمیخواھد بپذیرد کھ. ابادارند ده قبول این حکم سا
شود خاتمی را از سیستم جمھوری اسالمی بیرون  ،نمی)جمع فیزیکی نیست(از ترکیب تمام عناصر آن

  .کشید

 اززیر تیغ جالدان ) وردن کلیھ چشم و در آ دست،پا،(  ازبدن عضو یک نجات حتی  است کھروشن 
از بند   کھ را بشریت  جنایت علیھ  کھچنان حدی تنزل کرد آن بھاسالمی کاری است قابل تقدیر اما نباید 

گان در  تر مسئولیت شرکت کنندازاین بد ویا . گرفت با وجب اندازه  پیدا است،شرعیبند قوانین 
 دل خواه   بھ موجود  منافع تنگ نظرانھ  بھ،وبنا گرفت نادیده) خوب وبدش جمعی است کھ(حکومت را

ری  جمھونکبت بار درتحت عبودیت گی زند بھ آن   شاید درزیر سایھ تا اعال رساند عرش افرادی را بھ
  . داد اسالمی ادامھ

 تا گنجی وسازگارا و  ان سیا سی گرفتھم زندانی ھم اکنون از موسوی ،نخست وزیر دوران قتل عا
ی در آرزوی تدام حکومت دینی شخصیت ھای دیگر درقالب مخالفت با دولت فعل مخملباف وجرثومھ 

 از ترس بدتر  باشیم؛ ھمیشھ"  بدتر" و"بد"  ھنوزھم باید بدنبال نخود سیاه متاسفانھ ،سازی میشود
بر منطقمان مستولی " بد و بدتر "  ھ کارانھ ومرتجعانھ تا این شعار محا فظ، انتخاب بد باشیم مجبور بھ

 اگر  کھ در حالی.با شد حا ل و روزمان ازاین بھتر نمیشود،در بھترین حالت در بدی زنگی خواھیم کرد
جمھوری اسالمی در تالش برای برافکندن ای منطقی تر و انسانی تراز ارهچضی بکنیم  کالھمان را قا

   . تتمامیت آن  قابل تصور نیس

  بی شک اگرخبر مرگ خامنھ( برای فوت ایشان گریستم نھ" آقای منتظری" ھم روز بعداز فوت  من
 مرگ خمینی خم برابرویم  خبرن  باشنید  کھ ھمان گونھ،یا بودم طوردیگری می بود ای را شنیده

  .کشید  آه ازدرونم زبانھاست  برسرمان آمده برای مصیبتی کھ  کھبل)نیامد

 "آقای منتظری" باشنیدن خبر مرگ  صحبت ازمردی کرد کھ) یا صدایآمریکا(،سی  رادیو بی،بی
پدرت درزندان :"؟ مادر در جواب می گوید میکند است،دخترش،ازمادر میپرسد چرابابا گریھ گریستھ

خاطر  او جان بدربرد واکنون بھ" آقای منتظری" بود،می خواستند اورا بکشند،اما بعلت اعتراض
 سوگ آقا  ر شب را بھ نفری سراس آن گاه سھو" تو  او بود ونھ   نھ ھم ھستیم وگرنھ ما با اوست کھ

 برای احساسات انسا نی یک قربانی قائلم  بینید؟ من باتمام احترامی کھ  را می ج فاجعھاو  .نشینند می
انی در  ھمانند قوچ قرب یک انسان  بینم کھ  برمیکشم اگر میاما ازدل فغانفھمم، وریزش اشکش را می

 ھمانند قربانیان  میشودازاین کھ.  استش جدا نمیشود و اینچنین شکر گزارروز عید قربان از سالخ
اختالف درونی گزار  ، اما سپا س بود)یافتم  دیگری را نھ کلمھ(ل   نشده است،خوشحا دیگر کشتھ

  . است،ھرگز م کشیده  ناحق در بند  بھ  کھحکومتی



د  برد،در لعنت آبا کشدسرم را با چاقو می  بند م می ناحق بھ داند،بھ جسم میخواند،ن کافرم می  حکومتی کھ
 این چنین ھیوالئی اختالف درونیآنگاه سپاسگزار . کند ھمراه قربانیان دیگر در زیر خاک پنھانم می

 باید ،ن جنایت است قط آشکار کرداگر معیار ف.  است   این دیگر اوج فاجعھوبرایش عزادارباشم؟ باشم
 از جنایت ھولناک   عزیزانمان را شست وپرده  پوشانندهِک  اندِ را کھ خاک... و بارانی شب تاریک ونآ

  .برداشت را بھ ستایش بنشینیم خاوران 

   رسد بھ چھ،اند باور ندارم  سودا گذاشتھ  بھ دینشان را در بورس سیاست کھ  دین باوری کسانی    من بھ
چرا   است،  را نشان داده اخیراین  سی سالھ  الاقل تجربھش نیستند،خودشان ھم مدعی  کھ،انسان دوستی

 ھمین  ، بھداشتند  می  نگھ سودای سیاست بدورپنداشتند آنرا ازافت وخیز س می  اگر دینشان را مقد کھ
  .ساد گی

سف اردالن                                                                یو                                                                                        
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