
 

 

ودش   ی  روا 

تت   ،  ر
  حقوقدان -امير فيض

  ٢٠١٠ژانويه  ۵سه شنبه 

خنده دار ترين نمايشنامه ها آنست که گرگ ها ميخواهند خود را ميش نشان بدهند، آيا کافی است که گرگ فقط صدای 
  ميش درآورد، تا ميش شود؟      داتسون 

تجليل و ) زن ضرب المثل از کيسه خليفه بخشيدنبرو(ه تاريخ بخشيدن است ستجليل و بزرگداشت از افراد، درواقع ازکي«
مورخ هرقدربا احتياط ودقيق . ايجاد اعتبار ويا برعکس تحقير و کسر اعتبار درحقيقت بيان کننده تاريخ يک ملت است

باشد معهذا وقتی به نقطه چين های تجليل ويا تحقيق رسيد برايش دشوار است که بتواند از ميان آن نقطه چين ها مسير 
  » .قيقت را بيابدح

شناسائی آخوند منتظری نيست بلکه توجه دادن به کسانی است که بدون توجه و استحقاق، نقد مقصود از تقديم اين 
شايد اين تحرير بتواند نشان دهد که درپس تصويری که از . ازکيسه تاريخ سفره تجليل و تمجيد و تکريم ازاو گشوده اند

را از  تچه زيبا و با معنا حکيم مولوی مارا هدايت می کند که صورت کسو. او ترسيم شده حقيقت ديگری نهفته است
  سيرت ديو تمايز دهيم؛ 

ــ رده تـــصوير حقيقت دگر است    چه بسا ديو که در  نقش مالئک نظر است            َ                            در پس پ

  شبگرد بـــراقيست بــهرکس که فهيم است    آن صورت کسوت که برآراسته اوراست

اگر عامی مذهبی باشد، که  همان صفت . ان خيلی زياد و تند و بی حساب استگاز درگذشت عوام، ميل به تمجيدشان
  . برای متوفی بگشايد سمتشيع بودن و عمامه و عبا کافی است که فصل تجليل را در حد تقدي

  :يك نمونه تاريخي

  : تاريخ اجتماعی می نويسد

ُ وجدانيات انسانی عواطف طبيعی م  پاره ای ازايرانيان به محض قبول دين اسالم گويا از تمام« شدند، قتيبه بن  ِ  ـ خل ـَ سـن                            
مسلم باهلی، سردار معروف حجاج، که چندين هزار نفر از ايرانيان را در خراسان وماوراء النهرين کشتار کرد و در 

نها آسياب روان عنی کلمه از خون آيکی از جنگها به سبب سوگندی که ياد کرده بود اينقدر از ايرانيان کشت که به تمام م
ها به لشگر عرب قسمت کرد، نگرانيد و گندم آرد کرد واز آن نان پخت و خورد و زنها و دخترهای آنها را در حضور آ



 

 

قبر اين شقی ازل وابد پس از کشته شدنش زيارتگاه قراردادند و همه برای تقرب به خدا و قضای حاجات تربت آن شهيد 
  )جلد دوم تاريخ اجتماعی ۵۵صفحه (»     .را زيارت می کردند

  : نمونه ديگر

د که چی ي            ٍ                                                                                     همين خمينی شق ی  تاريخ نوين ايران؛ عوام مذهبی از او قديس ساخته اند و بدون توجه به ماهيت او، می بين
  . می کنند، نذر می کنند؛ برايش کعبه ای ساخته اند که حتا اسالم آنرا حرام ميداند

  :عوام غير مذهبي

دارد که  یبدنبال تملق و چاپلوسی از ديگران در زمان حيات هستند، جمال الدين اصفهانی بيت عوام غير مذهبی بيشتر
  : وصف الحال موضوع است

  وز مدح سگی را صفت شير کنی    هرلحظه زبان خود چو شمشير کنی 

  تا اين شکم گرسنه را ســير کنی    انـــبان دروغ را زبـــر وزير کنـــی 

  : الممردم فهيم و ع ،جامه منور

  : يکی از بزرگان فلسفه می گويد

چنانکه ظرف سفالين با صدايشان آزماش می شوند و صيح آنها از شکسته آنها تميز داده می شود، همچنين است «
  ».انسان ها که با گفتارشان آزمايش می شوند و حقيقت آنها شناخته می گردد

  :حکيم مولوی می گويد

  کفايت بود زقول و مقولاين     واژه هــا خود ستون گفتارند 

  :ناصرخسرو هم بيتی مشابه با معنای واحد دارد 

  بدل ياقوت، يا خرمهره سفتند    به بين باری که ايشان را چه گفتند 

  : حکيم مولوی بيتی دارد که ماخذ گفتگوی ماست

  مابقی تو استخوان و ريشه ای    ای برادر تو همين انديشه ای 

دانسته  گفتار و عقيده، انديشه، تفکر و امثال آنهايابی و شناخت ماهيت انسان هارا هر سه فيلسوف بزرگ ما مالک ارز
اند حتا حکيم مولوی به روشنی بيان می کند که اگر انديشه، اعتقاد و تفکرات انسان مالک ارزيابی قرار نگيرد، پوست و 

  . شخص نه ماهيت معنویگوشت و استخوان بايد مالگ شناسائی قرار گيرد که آن هم می شود صورت مادی 

کار می کنيم تا ببينيم که بنابراين ما هم در اين تحرير صرفا درچهار چوب فلسفه رابطه گفتاروانديشه واعتقاد منتظری 
عنوان قديس وآزاديخواهی که ارزانی او شده برازنده اوست ويا از راه تملق و چاپلوسی وحضور عوام شرعی ويا 

  . ه استخوشخدمتی به سياست های بيگان



 

 

علمای . اينجا يک اشاره کوتاهی بجاست و آن اينکه آيا عمل، مالک ارزيابی شخصيت هاست ويا قول و گفتار و عقيده
معيوب بودن اراده ويا حقوق اسالمی، حق تقدم را به اعتقاد و قول گفتار داده اند چرا که فرض وجود اکراه در عمل ويا 

  . اساسا وجود تقيه موانعی هستند که عمل را نمی تواند در ارزيابی افراد جايگزين اعتقاد نمايد

  :واما بعد منتظري از زبان خودش

همه کسانی که درجريان انقالب بوده اند ميدانند که در بين علمای زنده و علمای معاصر که شهيد شده اند احدی را نمی «
  ٣۵٨کتاب منتظری »  دا کرد که مانند من به مرحوم امام نزديک بوده و به اهداف ايشان خدمت کرده باشدتوان پي

خمينی و او بوده » اشتراک ويکی بودن عقيده«ناگفته پيداست که شرط اين نزديکی وخدمت کردن به اهداف خمينی 
ن خمينی محل اشکال است و آن دو يک ودبنابراين ارزيابی شخصيت عقيدتی خمينی بدون منتظری ومنتظری ب. است

  . اعتقاد، يک فکر، يک انديشه، در دو جسم بوده اند

لذا تجليل از منتظری به اعتبار يکی بودن اعتقاد دينی و مذهبی مشترک آنان تجليل از خمينی هم هست و تجليل از همه 
به اعتبار » آخوند خوب و بد ندارد«: شود اينکه گفته می. آخوند هائی که هم عقيده خمينی بوده و هستند هم می باشد

  ١. ده ووابستگی به مذهب تشيع استيهمين وحدت عق

اگر از نظر جسمانی آخوند شناسائی گردد، البته که الغر و چاق، خوب و بد؛ داريم ولی برمبنای اعتقاد، تفکر، انديشه و 
  . مسائل معنوی آخوند قابل تفکيک نيست

سال  ١٠٠٠. ايستادن آخوند در مقابل هم يک امر تازه ای نيست» داتمقابل خمينی ايسمنتظری در «: يکی نوشته است
تفرعن آنها است ولی به اعتبار باور های  تاست که آنها در مقابل يکديگر می ايستند و همديگر را قبول ندارند، اين حال

ک ارزيابی را تغيير بدهيم مثال خصوصيات مذهبی که ريشه ای واحد دارد؛ نميتوان آنها را دسته بندی کرد مگر اينکه مال
ضبناک و برخی طماع، وبرخی قانع و غاخالقی فردی رامالک بگيريم وبه اين نتيجه برسيم که برخی صبور و برخی 

  . امثال آنها هستند

 : تنظيم قانون اساسي جمهوري اسالمي و منتظري -١

ا بوجود آورده همين قانون اساسی جمهوری اسالمی ميدانيد بزرگترين مشکل حقوق جامعه سياسی ايران که استيصال ر
  . اکنون ببينيم نقش منتظری در تنظيم اين به اصطالح قانون اساسی چه بوده است. است

  : منتظری در کتاب خاطراتش راجع به قانون اساسی جمهوری اسالمی چنين نوشته است

و اصرار هم داشت که همان متن را در مدت  اين پيش نويس قانون اساسی را دولت موقت چاپ کرد و بما دادن مت«
يکماه بنشينيم و تصويب کنيم و حتا ما می گفتيم کلماتی از آن را عوض کنيم می گفتند نه عينا همين متن را تصويب 

در پيش نويس قانون اساسی اصل واليت فقيه مطرح . مان را مطرح کنيمما گفتيم اينکه نمی شود ما بايد نظر خود. کنيد
  . امام هم اين متن را قبال ديده بودند .نبود

در ارتباط با قانون اساسی امام هيچ نفرمودند من و رئيس خبرگان بودم، امام حتا يکبار هم نگفتند که شما چنين کنيد يا 
من از امام چيزی در اين رابطه نشنيدم، گويا ايشان می خواستند دخالتی . يک جا اعتراض کنند که شما چرا چنان کرديد

  ٢) خاطرات منتظری ٢۵۶(» .در اين مسئله نداشته باشند و بعد ايشان به قانون اساسی تصويب شده رای دادند

                                                            
  ک-ح –آخوند خوب يک آخوند مرده است است  -  ١



 

 

 :مسئله واليت فقيه و منتظري -٢

در پيش نويس قانون اساسی مسئله واليت فقيه مطرح نبود ولی آن موقع مسئله واليت فقيه در جامعه مطرح بود کتاب 
کتاب ايشان را خوانده بودند و اجماال اين معنا در ذهن همه بود که  دشده بود و نوعا افرا خمينی چاپ واليت فقيه آيت اهللا

   ِ             ِ                                                                                        عالـ م بر غير عالـ م مقدم است، خود من قبل از تشکيل مجلس خبرگان و رفتن به تهران پيش نويس قانون اساسی را که 
 ١/۴/۵٨در تاريخ » مجموعه دوپيام«ای بعنوان  م مطالعه کرده وبعنوان مناقشه کتابچهآقای حبيبی تنظيم کرده بود در ق
وه مسئله واليت فقيه وادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شدم زچاپ و منتشر کردم و در آن ج

  ) ٢۵٣(»   واين امر صددرصد محصول مطالعات و نظر خود من بود

سئله حاکميت و واليت فقيه وبطورکلی دموکرات با مختصری که اشاره شد، رابطه فکری و اعتقادی منتظری با م
  . معلوم شد و همچنين تقابل اعتقادی او باعدم مداخله مذهب ودين درسياست و حکومت هم آشکار گرديداو وآزاديخواهی 

درست است که اعتقاد وبه حقانيت واليت فقيه کامال هم آهنگ با اعتقاد خمينی ودرنهايت منطبق با فلسفه اجتهاد و تشيع 
ت ولی مالحظه کرديد که عامل اجرائی پياده کردن واليت فقيه تنظيم قانون اساسی که ساقط کننده، حق حاکميت مردم اس

  . است شخص منتظری بوده است

  ؟ ت يا لعنتمرح قاستحقا

ل کرد که عقايد او صددر صد مخالف تجليل کننده ياکنون می رسيم به اين مجهول که چگونه می شود از چنين آدمی تجل
و سلب حق حاکميت را در قانون اساسی  هت فقياست و مهم اين است که عقايد او جنبه تئوری ونظر ندارد بلکه والي

ليل کرد، تنها در يک حالت ممکن است و آن اين است که اين تضاد را چگونه می توان تح. مملکت پياده کرده است
و اعتقاد را منظور ننمائيم و چون اين امر خالف ضابطه و بحث است يعنی نميتوان منتظری را در  هضابطه فکر و انديش

کر واعتقاد کننـــــده را فارغ از انديشه، تف ه تجليلکاين تحليل از عقايدش جدا دانست راه نه چندان خوشايند اين است 
ويم که حکيم مولوی قائل شده است؛ يعنی مشتی پوست و گوشت و بدانيم يعنی همان موقعيت را برای او قائل ش

  . استخوان

ن ط را در حدی ميدانند که اولين شعارشاالکسانی که پرچم جدائی دين از سياست و حکومت را برافراشته و فساد اين اخت
جدائی دين از سياست از سر نفهمی است و «د که عقيده دارد نهمين سکوالريسم است چگونه از کسی تجليل می کن

  ) ؟(» است از حکومت در اسالم جدا نيستياسالم از سياست و س

ح يا ادعای الئيک بودن دروغ است ويا تجليل تحميلی است گرچه فرض تحميلی بودن تحليل باورشود، ولی تجليل در سط
  . جامعه کار خود را کرده است

آيا از اهميت سلب حق حاکميت از يک ملتی کار کوچک و بی اهميتی است؟؟ آيا دردنيا نطير آنچه که منتظری به ملت 
  . ايران به وسيله قانون اساسی تحميل کرده سابقه دارد؟؟ ابدا، ابدا

رشد فکری و بلوغ سياسی مردم است ويا برعکس  آيا عمل منتظری يک فداکاری در راه ملت و کشور است و احترام به
که خمينی هم مطلب را تحت عنوان » علما اعلمند، طالب دانشجويان و بقيه مردم کف هستند«ويا منطبق بر همان قاعده 

  و قيموميت ولی فقيه نوشته است؟  تصغار مل

                                                                                                                                                                                                
ز زندبه اين منظور سکوت می کرده، يا از زرنگی می خواسته ادر واقع عقل ناقص او به مسائل حقوقی قد نمی داد، و نگران بود گندی بآب ب -  ٢

  ک- ح. سوی ديگران باشد و او مبری باشد



 

 

ده چطور فراموش شده که بازهم برای تجليل آخر، روشن بينی ما کجا رفته، آتش افکار مال ها که تا استخوان مارا سوزان
  . از آنها سرو پا نمی شناسيم و مسابقه هم ميدهيم

آنچه که مارا نسبت به مالها حساس کرده عقايد آنها است، ادعای حاکميت آنها، ادعای مرجعيت آنها، ادعای تعلق حق 
  . نهاحکومت به آنهاست وما با اين ها مبارزه می کنيم، نه با کفش و عمامه آ

  : چرا منتظري درپياده كردن اصل واليت فقيه حساس بوده است

اينجا ممکن است اين سوال مطرح شود که چرا منتظری تا اين حد در مورد واليت فقيه و اختيارات وسيع او در قانون 
ون اساسی خمينی اساسا توجی به قان«اساسی مقاومت و پشتکار نشان داده تا آن حد که همانطور که خودش نوشته؛ 
  » نداشته و باز مجلس خبرگان هم خواستار قانون اساسی بدون واليت فقيه بوده است

  : پاسخ روشن است

منتظری . منتظری قائم مقام رهبر يعنی خمينی بوده است و با از بين رفتن خمينی قدرت رهبری به او منتقل می گرديد
گری را قائم مقام ياگر خمينی بجای منتظری شخص د. کردميخ حکومت ورهبری خود را به وسيله واليت فقيه محکم مي

اصرار منتظری . بنمايدفقيه درقانون اساسی  را برای جای انداختن واليت شخود ميکرد، محال بود که منتظری اين تال
در تدوين اصل واليت فقيه برپايه تامين آتيه سياسی وحکومتی خودش بوده است و بقول معروف برای يک دستمان 

  .که به وسيله اربابش به گوشه ای پرتاب شد و رفت کنار یقيصريه را که حقوق ملت ايران باشد به آتش کشيد، دستمال

  جناياتها و شركت در مسئوليت  –قسمت دوم 

  :منتظری در کتابش اقرار و اعتراف کرده و می گويد

»  من قائم مقام رهبری بودم، من در اين انقالب سهيم بودم، اگر يکنفر بيگناه در اين جمهوری کشته می شد من مسئولم«
)٣۴۶  (  

  . ر آنرا روشنتر ميکندگفته هم مسئوليت متوجه قائم مقام رهبری بود، ولی اعتراف به آن مسير مسئوليت وآثاالبته نا

 :منتظري ونصب قضات دادگستري -١

انتخاب قضات درمرحله اول بعهده رهبر انقالب بود و آقای خلخالی را خود ايشان نصب کردند ولی  ايشان باتوجه به «
ضی مجتهد قا ١٠٠٠به ما  –ار را انجام دهيد گرفتاری زياد به من وآقای مشکينی فرمودند از طرف من شما دونفر اين ک

ی تبعدا مرحوم امام طی حکمی مقام اجتهاد قضا. نفر هم نداشتيم ١٠عاقل وعادل وآگاه به موازين حقوقی الزم داشتيم که 
 سال ۵ رهداوطلب برای شرکت  در شورای عالی قضائی بودند در هر دو دوره به اينجانب واگذار کردند که هردو راکه
  ) ٢۵٨(بود  

ويا از  دستگير يا نفر هم نبود اين بود که قضات دادگستری ١٠قاضی نياز بود ولی  ١٠٠٠ علت اينکه به:  حاشيه

  ) پايان حاشيه(ار برکنار شده بودند ک

اگر شخصی کسی را مامور کاری نمايد که آن مامور صالحيت و تخصص انجام «: علم حقوق در باب مسئوليت می گويد
  » آن کار را نداشته باشد آمر مسئول است



 

 

يم کريمخان زند، وقتی مطلع شد که آشوب و هرج ومرج مازندران را فراگفته زکی خان را به ندر تاريخ می خوا
کريمخان اورا احضار وگفت چرا . يار کردسفرمانداری آنجا فرستاد، زکی خان دست به کشتار مردم و قساوت های ب

  . »فرستادی تو مرا ميشناختی چرا مرا«: اينهمه جنايات کردی زکی خان گفت

اين واقعه تاريخی دليل آشنائی مردم با مشارکت در مسئوليت آمر است و در تطبيق مورد منتظری درهمه احکام وبی 
منتظری در باره قوه قضائيه زير . ورشيان رويداده مسئول مستقيم استعدالتی هائی که در سالهای نخست پيروزی ش

همان قضات دادگاه ها و قضات (يفتر وداغون تر تشکيالت قضائی است می گويد؛ از همه ارگان ها ضعنظر خودش 
  ) ديوان عالی که انتخاب آنها با منتظری بوده است

  : منتظری خود به مسئله مسئوليت و شعاع تسری آن آگاه و نوشته است

ی را مصادره ميکند منکه جزء مسئولين لو بسا اموا وقتی می بينيم که قاضی هشت نفر را بدون دليل اعدام کرده است«
اگر گوسفندی را : "ر نقل می کند که گفته است ـَ م ـُ ع امنتظری از قو. باشم توپايه گذاران انقالب بودم نميتوانستم بی تفاو

    ) ٢٩٠. (در کنار شط فرات از يک کشاورزی غصب بگيرند روز قيامت من مسئول وبايد جواب بدهم

آنچه ازآنجا که قراراين تحرير، از زبان منتظری است، لذا به مواردی اشاره می شود که خود منتظری آنرا بيانکرده نه 
  .که در زندان ها رويداده وجرائد و خبرگزاری ها آنرا اعالم کرده اند

 : گزارش اول -١

شان ريخته دست و پاويا انگشت شکسته ودندان رزندانيانی را ديدم که ايرانی وغير ايرانی بودند که موهای س«
زنی که اهل مشهد بود ميگفت درماه رمضان امسال . آنها بود ديده می شد کنده و کسانی که آثاری بربدن

عين (ادعا کردند که آنها را زدند تا فوت کردند  دستگير شده واورا زدند تا سقط جنين کرده و دومورد هم
واينها در بين زندانيان عادی بندرعباس، سيرجان و غيره ديده می شد که ميگفتند آثار باقيمانده ) عبارت است

با فندک  و به ماشين بستن و سوزاندن با نفت و گازوئيل است ويکی  نبراثر زدن با کابل برق و لگد و سوزاند
ضمنا بعضی ادعا ميکردند که مدارک تائيد . می گفت با جزب گازوئيلی عورتش را سوزانده اند از زندانيان

  )۴٧١(» پزشکی جزو پرونده است و برخی هم برای اثبات و پيگيری موضوع مشخصات خودرا ذکر کردند

دی که خود ضعف شورای عالی قضائی وبالنتيجه دادگاه های انقالب به حدی است که حتی افراد صادق و متعه« -٢
اری از زندان های شهرستان ها از قبيل اعدام های يدرمتن آنها هستند می گويند اوضاع جاری زندان اوين و بس

م مخالفت آنها ونا هماهنگی بين دادگاه غشرع يا بدون اطالع آنها وگاهی برن حکم قضات ودبی رويه واحيانا ب
  )۴٩١(» ساله کامال ناراحت کننده و وحشتناک است ١٣و حتی اعدام دختران ....  ها و احکام صادره

ه هرگز نظير آن در رژيم شاه کآيا ميدانيد در زندان های جمهوری اسالمی به نام اسالم چه جناياتی ميشود « -٣
د در اثر نبودن آيا ميدانيد که عده زيادی زير شکنجه ها کشته شده اند؟ آيا ميدانيد در زندان مشه. نشده است

دختر را با اخراج تخمدان ويا رحم ناقص  ٢۵پزشک و نرسيدن به زندانيهای دختر جوان بعدا ناچار شدند حدود 
  . کنند

  ؟.کردند که در زندان شيراز دختری روزه دار را با جرمی مختصر بالفاصله بعد از افطار اعدام دآيا ميداني

منظور از تصرف را [ هوری اسالمی دختران جوان را به زور تصرفکه در برخی از زندان های جم دآيا ميداني
کردند که در اثر شکنجه های بی رويه کور ويا فلج ويا مبتال به درد های مزمن شده کسی به داد  ]حتما ميدانيد

  آنها نمی رسد؟ 



 

 

آيا ميدانيد که در برخی از زندان ها حتا از غسل و نماز زندانی هم ممانعت می کنند و در بعضی از زندان ها حتا 
  ) ۵١١صفحه (» برای زندانی دريغ دارند وآن هم نه يک روز و دوروز بلکه ماه ها؟؟ از نور؛ هم 

ساله  ١٣آمدند به من گفتند دونفر حکم اعدامشان صادر شده است يکی دختر خواهر حاج تقی رجائی دختر « -۴
چون ... ود که من خانواده آنهارا بخوبی می شناختم و ديگری آقای لسانی که با مرحوم محمد ما خيلی دوست ب

در سابق زمان شاه اگر کسی را ميخواستند اعدام کنند دادگاه اول ودوم وحق فرجام خواهی بود و گاهی تا 
شخص شاه امضا نمی کرد حکم اجرا نمی شد، منهم فکر کردم که حاال فرصت اقدام برای رهائی آن دونفر را 

  )٢٨۴(» عدام کردندمدند و گفتند آن دونفر را ديشب اروز آهمان دارم ولی فردای 

ماه حبس وپرونده  ۶آقای سيد محمود کريمی به من گفت من يک پرونده را ديدم که يک قاضی؛ متهم را به « -۵
  ) ٢٨۴(» .ن را ديدم که قاضی ديگری حکم اعدام داده بودآمشابه 

ساله  ١۶ آقای کرم در ضمن گزارش پرونده پسردکتر شريعت را خواند که اورا اعدام کرده بودند، اين بچه« -۶
  )٢٨۵(» بود

ما رفته بوديم به زندان : "سيد جعفر کريمی که مامور بازرسی زندان ها شده بود يک روز آمدو به من گفت« -٧
حصارک ديديم جلوی يک اتاق يک گليم وپتوی سياه زده اند و داخل آن دری تاريک است که روز و شب 

يم داخل وبه يک دختر برخورد کرديم که نجاست نفر در آن زندانی بودند رفت ١٠می شود حدود نتشخيص داده 
معنای ( خودش را می خورد از بس اذيتش کرده بودند ديوانه شده بود و بازهم اورا در زندان نگهداشته بودند

  ) ؟!!مقصودچيست داذيت را که ميداني

 :مقام هاي منتظري در رابطه با مسئوليت -٢

قابل ارزيابی است نگاه اجمالی به مقامات مسئوليت داری که يت افراد از آنجا که مسئوليت در رابطه با مقام و موقع
  :منتظری خود اقرار به داشتن آنها دارد کار اضافی نيست

a( ن صالحيت اثمه جمعهيتعي   )٢٧٢( 

b( ين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران يتع 

c( ن صالحيت اعضای شورای عالی قضائی يتعي)٢٧٢( 

d( ن ائمه جمه و قضات خارج ازکشور از جمله افغانستان يتعي)٢٧٢( 

e(  من می نوشتم از طرف حضرت آيت اهللا العظمی امام خمينی عفو گرديد«حق عفو زندانيان که« 

f( تعيين شورای مديريت حوزه علميه قم 

g( نماينده ولی فقيه در دانشگاه ها 

h( تعيين موارد تعزيرات 

i( حکم اجرائی راجع به مفسد االرض 

د ولی امام آنرا کافی نميدانسته رمنتظری نوشته است بنظر من مفسد فی االرض در حکم اعدام موضوعيت دا
آيت اهللا موسوی  وچون در اين مورد مراجعاتی به) فی االرض الزم نميدانسته ديعنی حکم اعدام را برای مفس(

  . اردبيلی شده بود، امام فرمودند که من فتوا بدهم



 

 

اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد «: موسوی اردبيلی رئيس شورای قضائی به خمينی می نويسد
له در محاکم قضائی مورد احتياج است، اگر اجازه احتياط است به نظر آيت اهللا منتظری جايز است و اين مسئ

  ) ۴۶٣(» طبق نظر ايشان عمل شود فرمائيد

فی االرض را در کشتار سريع هواداران رژيم سلطنتی کشور و  دآيا کسی هست که تاثير فتوای قتل مفس
 ]ص منتظریخبنابراعالم موسوی اردبيلی و ش[شخصيت های سياسی و نظامی را درک نکند، حتی خمينی نيز 

ده ولی منتظری با فتوای خود مسير کشتار های به اتهام در مسئله اعدام مفسد فی االرض قائل به احتياط بو
  . فی االرض را شرعی ساخت دمفس

  (!)  آيا اين جانور، لياقت تجليل را دارد؟

تجليل از اين جانور، به معنای حقانيت دادن به فتوا و نظر او در اعدام مخالفان حکومت است، حجت دادن به 
  .نون حاکم گناهی نداشته اندفعل اعدام کسانی است که جز احترام به قا

تعداد کسانی که به اتهام مفسد فی االرض وبنا بر فتوای منتظری اعدام شده اند صدها بار بيشتر از اعدام هائی 
  . است که خلخالی حکم داده است

  : منتظري وبرنامه ريزي عليه آمريكا

به استناد اظهارات خمينی دائر به منتظری در نامه ای به خمينی پس از شرح مفصلی از نفوذ آمريکا و نيز 
  . مبارزه با استکبار آمريکا پيشنهاد می کند

بايد برای مبارزه با آمريکا برنامه ريزی دقيقی بنمائيم من اطمينان دارم اگر مقام رهبری انقالب دستور بدهند «
ب شده و منظم، نيرو های انقالب وهسته های مقاومت در داخل وخارج از کشور با تنظيم برنامه های حسا

  ) ۵٠۶(»  منافع مادی و سياسی و نظامی واقتصادی آمريکا را هدف خواهند گرفت

  .ي جمله شبلي وبايزيد شوندحاكمان درزمان معزول

انسان وقتی پيرو ودرمانده می شود، بطور طبيعی يک احساس شرم از اعمال نادرست وکثيف خود مينمايد و غالبا فکر 
  . امت و با توبه مسئوليت آنها هم لوث خواهد شدميکند که با ابراز ند

. قابل قبول است چراکه به کسی زيانی وارد نساخته اند فاحشه ها وقتی پير می شوند، عموما توبه می کنند؛ توبه آنها
خود منتظری هم به اين موضوع وارد . ولی اظهار ندامت ويا پشيمانی در موردی که حق الناس است چه سودی دارد

  : نوشته  است است و

چه فايده دارد گفتن ببخشيد؛ يکروز که خدمت امام بودم ومسائلی را مطرح کردم ايشان شروع کردند به عذرخواهی که «
: بعد از همين مالقات بود که احمد آقا به من گفت. شما برج بلند اسالم هستيد؛ شما مرا ببخشيد که اشتباه شده است

  » منهم گفتم چه فايده ای دارد اين عذرخواهی" نکرده استامام تاکنون از هيچکس عذرخواهی "

  .منتظری درست هم گفته است عذرخواهی ويا ابراز ندامت ويا توبه در مواردی است که حقی از کسی ضايع نشده باشد

   



 

 

  : هذيان يك پير مرد

به باال حکم بچه را پيدا می کنند، دهن بين می شوند فکر و هدايت ديگران  ٨۵وبرخی  ٨٠غالب از پيرمردان در سنين 
در همين مواقع است که اطرافيان پير مرد . در نهايت در مقابل آن مقاومتی نمی کنندرا فکر خودشان تلقی می کنند و 

  .مقاصد خودشان را بردهان وفکر پيرمرد قواره می کنند

منتظری در چنين موقعيتی قرارداشت و کسانی که قصد استفاده از اورا داشتند تا درمقابل نظام اسالمی يک وزنه مذهبی 
روز آخر عمرش يک تحليل بسيار آبکی  ٢٠منتظری در . ائی که ميخواستند بدهان او گذاشتندهم داشته باشند، همان ه

مدعی جلدکتابی که خودش  ۴بر واليت فقيه گذاشت که اعتبار آن در مقابل اصلی که در قانون اساسی پياده کرده است و
  ٣. است در باره واليت فقيه نوشته است اعتبار باد يک پر مگس را هم ندارد

واز آنجا که جنبش خزه ها متکی به حمايت آمريکاست ومسئله گروگان گيری کارمندان سفارت يک سوال بزرگ در 
  . قلمداد کند کاری اشتباه مقابل اين حمايت است، در دهان او گذاشتند که گروگان گيری را هم

  : ابراز ندامت در مورد گروگان گيري كارمندان سفارت آمريكا

روز به پايان عمر جنايتکارانه اش برای  ١۵سال از عمل گروگان گيری کارمندان سفارت، ده ويا  ٣٠منتظری بعد از 
ی اشتباه بود و از واکنش بين المللی ها به آمريکائيها گفت گروگان گيری کار) سبز(ايجاد حيثيت وابستگی جنبش خزه 

  . آن آگاه نبودم

 ٧اين چنين اظهار ندامت از سوی منتظری چه سودی دارد، آيا تضييع اعتبار جهانی ملت ايران و نيز از بين رفتن 
  ميليارد دالر می شود با ابراز ندامت جبران پذير است؟  ۴٠ميليارد دالر در سی سال قبل که امروز حداقل 

آنهم بمناسبت دخالت صريح آمريکا در جنبش خزه ها ياد اين غفلت افتاده است برای آدم  سال  ٣٠اينکه منتظری بعد از 
های فهميده معنای خاص خودش را دارد ولی ما نميدانيم برای آقای اوباما که هذيان گوئی اين آخوند را ببهای بسيار 

  . سنگينی تحويل گرفته است چه معنائی دارد

آيا اگر بن الدن هم يک اعالميه بدهد که ما نميدانستيم که انفجار ساختمان های دوقلوی نيويورک آنقدر پر سرو صدا می 
ميداد و اورا » گراند آيت اهللا«شود و افکار عمومی را عليه ما تهييج ميکند آن کار را نميکرديم آيا اوباما به او لقب 

  ميکرد؟  ی معرفیمشعلی برای آزادی ودموکراس

  : ژنده پوش ويك آمريكائي

فقر و پيری، از خرابه ای گذر افتاد، الشه گاوی ديد که الشخور ها و سگان به اطرافش حلقه زده اند، مردی  ژنده پوشی
  . اده و ميکوشد که از پستان گاو شير بنوشدقوی هيکل و با البسه حکومتی بر الشه گاو افت

ــ                              َ اونيست الشه گاو است و الشه هم نـ ای پهلوان اين گ: آن فقير گفت گاو است نه ماده، برخيز که کارت صواب نيست،  ـر  ٍ ـ
واضافه کرد راست می گويم ما هم مال داريم وهم قوت ولی عقل نداريم، تا جائی که » تنکيو«پهلوان برخاست گفت، 

  .بما پندی ده که ما از اين مهلکه رها گرديم مرده و زنده را ندانيم وفرق گا

  : ژنده پوش اين دوبيتی را برايش خواند

  ن خاکدان هويدا نيستـــکه جز فريب، در اي    لب چه می کنی از اين سراب آب زاللـــط

  .قام نکو کم زشاه ايران نيست  َ ــ ـه اين مـــــک    ق را  ـَ و کن ح  ــُ ود جستج  ــُ ه وادی دل خــــب

                                                            
  ک-ح ..است مدعیادعا با اصل وجودی يک مطلب بسيار متفاوت است منتظری  ..کتاب ها را نديده است کسی اين -  ٣


