
  

  

  

  یا طراح و�یت فقيه؟ " پدر حقوق بشر" منتظری، 

   

 اشرف دھقانی

  

که به عنوان قدرتمندترین فرد پس از خمينی نقش برجسته ای در بنيان * حسينعلی منتظری
گذاشتن جمھوری اس3می و تحکيم پایه ھای این رژیم در ایران داشت در شرایطی درگذشت 

قرار گرفته و اخيراً نيز از موضع دفاع از ) ون حکومتیدر(که مدتی بود در صف اپوزیسيون خودی 
کليت رژیم جمھوری اس3می، برعليه جناح غالب در این رژیم و سرکوب توده ھای بپا خاسته 

 یعنی زمانی است که 60ما توسط حکومت وقت که اتفاقاً یاد آور سرکوب ھای وحشيانه دھه 
 امور بود، به صدور بيانيه ھای اعتراضی انارسکانديکی از خود وی در اوج قدرت بسر می برد و 

  .پرداخت

  

یعنی . واقعيت این است که دعوای منتظری با جناح غالب در حکومت یک دعوای خانوادگی بود
او نه تنھا ھمانند اکثریت عظيم توده ھای تحت ستم ما خواھان نابودی رژیم جمھوری 

که درست از زاویه حفظ ھمين رژیم  ضد اس3می و روی کار آمدن رژیمی واقعاً مردمی نبود بل
اما در ھر حال، موضع گيری ھای او . خلقی، مخالف سياست ھای برخی از جناح ھای آن بود

ھرچند اپوزیسيون (بر عليه خامنه ای و احمدی نژاد و بطور کلی قرار گرفتن وی در اپوزیسيون 
 که مراسم خاکسپاری او در ، منتظری را در وضعيت و موقعيت خاصی قرار داد، تا آنجا)خودی

قم به صحنه تظاھرات توده ای برعليه حکومت تبدیل شد و در بعضی شھر ھا نيز، به خصوص 
در این تجمعات، عمدتاً . با توجه به فرا رسيدن ماه محرم، تحت نام او تظاھراتی برپا گردید

 است که مردم برعليه خامنه ای شعار داده می شود که بی ھيچ تردیدی تندتر از شعارھائی
ما دليل شورشيم، : " شعارھائی نظير. در دوره شاه برعليه او و رژیم سلطنتی اش می دادند

خامنه ای قاتله وeیتش باطله، محرم ماه خون است سيد علی . دیکتاتور را می کشيم
  ".سرنگون است

  

 مرگ او به توده ھای تظاھر کننده که به بھانهدر تصور منتظری ھر که بود واقعيت امر  در 
خيابان آمده اند کسی است که در پشت نام او می توان برعليه سيستم ظالمانه موجود و 

بنابراین تا آنجا که به شرکت این توده ھا در مراسم ھای مربوط به . دیکتاتوری حاکم مبارزه کرد
درگذشت منتظری مربوط است و یا موضوع به دانشجویانی بر می گردد که در فضای سياسی 

وجود تازه امکان ابراز مخالفت با سلطه ننگين سی ساله جمھوری اس3می را یافته و به م
ًتازگی با مسایل سياسی آشنائی پيدا می کنند، کام3 قابل فھم است که آنھا از فرصت 
بوجود آمده برای مبارزه برعليه سلطه دشمنان خود که امروز با سکانداری خامنه ای و احمدی 

شکی نيست که باید کوشيد این مبارزه . شناخته می شود، سود می جویندنژاد برای آنھا 
کنونی یعنی خامنه ای را به جھتی " معظم"شجاعانه مردم برعليه دیکتاتوری حاکم و دیکتاتور 

اما ما امروز . انق3بی یعنی بر عليه کليت رژیم با ھر جناح و دسته آن سوق داده و تقویت نمود



 ضد خلقی از نيروھای شناخته شده امپریاليستی گرفته تا اص3ح شاھدیم که تمامی محافل
طلبان در ایران و خارج از کشور و چاکران سينه چاکشان چون اکثریتی ھا  با زعامت فرخ 
نگھدار، تا بعضی نيروھای ھميشه سازشکار، دست در دست ھم نھاده و می کوشند از 

آنھا در گزافه گوئی ھای . بوجود آورندمنتظری، قھرمانی شجاع و آزادیخواه در ذھن مردم 
تبليغاتی شان واقعيت منتظری را چنان وارونه جلوه می دھند که حاe دیگر از وی به عنوان 

و یا مضحک تر از " حساس نسبت به رنج انسان ھا"، "طرفدار عدالت"، "یک شخصيت ملی"
  .      نام می برند" پدر حقوق بشر ایران"ھمه 

  

وق الذکر اکنون در مقابل ھمه نيروھای واقعاً آزادیخواه که برای سعادت بر اساس واقعيت ف
توده ھای تحت ستم ایران و دستيابی آنھا به مطالبات برحقشان ت3ش می کنند، این سوال 

آیا بازگوئی حقایق به مردم در مورد منتظری و . قرار دارد که در چنين شرایطی چه باید کرد
ن و نيروھای ضد خلقی در حال حاضر امری eزم می باشد و یا آنطور مقابله با تبليغات بدخواھا

ًکه برخی می اندیشند مصلحت آن است که فع3 در این مورد سکوت اختيار شود تا مبادا 
؟ در پاسخ به نظر می رسد که تنھا یاد آوری !تأثيری منفی بر مبارزات مردم گذاشته شود
 که خمينی دیو صفت را فرشته رحمت در 1357تبليغات رسانه ھای امپریاليستی در سال 

پد اسير ت، کافی باشد تا کسانی که قلبشان برای مردم خویش می ذھن مردم جلوه دادند
مصلحت طلبی ھای غير مجاز نشده و بکوشند با ذکر واقعيات، مردم را از زیر بار تبليغات 

  اشاعه نظرات رفرميستی ریاکارانه افراد و رسانه ھائی که مرگ منتظری را بھانه ای برای
 . خود قرار داده اند، بيرون بکشند

  

بسيار مھم است که منظور و ھدف از ارائه اط3عات غير واقعی به نفع منتظری درعين حال 
 و آنھا بدانند که دشمنان و بدخواھان با این کارھا قصد تحميق برای مردم مبارز ما آشکار شود

ھر چه بيشتر رادیکاليزه شدن ن حقایق، تماماً می کوشند از آنھا با مخدوش کرد. مردم را دارند
نابودی سيستم جنبش توده ھا جلوگيری نمایند تا مبادا این جنبش در مسيری انق3بی که 

تبليغاتی اینچنينی در مقطع .  در چشم انداز آن قرار دارد، پيش برودسرمایه داری حاکم بر ایران
دیگر صورت می گرفت تا از قدرت گيری نيروھای انق3بی  نيز البته در شکل و شمایلی 57سال 

به . یعنی مدافعين واقعی توده ھای ستمدیده ایران پس از سقوط رژیم شاه جلوگيری کنند
ھمين دليل امروز با آموختن از تجارب گذشته نباید اجازه داد که فریبکاران در پوشش مخالفت 

منتظری به مثابه کسی که خواھان حفظ رژیم ع با خامنه ای و احمدی نژاد و ایجاد جوی به نف
، مبارزات مردم ما را از مسير واقعی خود بدون وeیت فقيھی خامنه ای بودمھوری اس3می ج

 -  آن می باشد، منحرف نموده و سيستم اقتصادیاولين گام که سرنگونی جمھوری اس3می
ًمث3 با حفظ ( شمایلی دیگراجتماعی ظالمانه حاکم بر جامعه ایران را در نھایت در شکل و 

، تداوم )جمھوری اس3می و حداکثر تعویض خامنه ای با یک ولی فقيه دیگر در این رژیم
وظيفه انق3بی به ما حکم می کند که با در اختيار گذاشتن اط3عات درست در اختيار . بخشند

اکثریت توده مردم و آشکار ساختن حقایق، کمک کنيم تا جنبش کنونی با شفافيت و به نفع 
اط3عات زیر در مورد منتظری درست به منظور فوق ارائه می . ھای تحت ستم ما به پيش برود

در طی سی سال شود تا جوانان ما بدانند که این مرد روحانی  رژیم جمھوری اس3می، 

اخير چه اثری در زندگی دیگران داشت و عملکردھایش موجب چه سرنوشتی برای 

 !  بوده استھمه ما، مردم ایران

 



 برای به شکست 57منتظری حتی قبل از این که امریکا و دیگر قدرت ھای خارجی در سال 
خمينی را به جای شاه به مردم ایران قالب کنند، یکی از افراد ، کشاندن مبارزات انق3بی مردم

رت این ھم پيمانی به حدی بود که  خمينی در ھمان ابتدای به قد. مورد اطمينان خمينی بود
 منتظری رسماً جانشين خمينی 1364خود خواند، و بعد در سال "ثمره عمر" رسيدنش، او را 

سالی است که . ، خود مبداء تاریخی خاصی درجمھوری اس3می است1364سال . اع3م شد
" تثبيت"ھمه گردانندگان این رژیم و قدرت ھای خارجی پشتيبانانشان، با احساس رضایت، از 

" ثمره عمر"می در ایران سخن می گفتند، چرا که احساس می کردند که کامل جمھوری اس3
ھفت ساله جمھوری اس3می در حد کمال به بار نشسته و این رژیم قادر شده روبنای مطلوب 

 که ظالمانه ترین قوانين بر عليه زنان، قوانين قصاص، سنگسار و غيره از نمودھای  آن -خود
زی ھای فراوان و کشتارھای فجيع و ارتکاب به وحشيانه ترین  را البته پس از خونری-می باشند

که اتفاقاً منتظری به اعتراف خودش در جریان (اعمال در زندان ھا در حق زندانيان سياسی 
روی اما بدون درنگ بيشتر . را به مردم تحميل نموده و در جامعه جا بياندازد) جزئيات آنھا بود

 به نظر می رسد که تنھا ذکربعضی ر ھمان زمان بود،که اوج قدرت منتظری ھم د1364سال 
وقایع دو مقطع مھم از عمر رژیم ضد خلقی و جنایتکار جمھوری اس3می، برای شناخت 

  .60 تا 67 و مقطع بين سالھای 60 تا 57مقطع بين سالھای :  منتظری کافی باشد

  

انان ما که بعضی حتی البته امروز، رخدادھای دو مقطع فوق ممکن است برای جوانان و نوجو
در این دوره متولد ھم نشده بودند، صرفاً تاریخی از یک گذشته جلوه کند که گویا می توان آن 

اما واقعيت این است که جامعه ایران در این دوره . ھا را به فراموشی سپرد و از آنھا گذشت
سر گذرانده است حوادثی بسيار تلخ، بسيار وحشتناک، بسيار مصيبت بار و دھشتناکی را از 

که نه فقط داغھا و آثار آن ھنوز از تن و جان کسانی که آن دوره را از سر گذرانده و زنده مانده 
بنيان ھمه نکبت ھا و کثافاتی که نسل جوان امروز از جمله برای اند پاک نشده بلکه 

 گذاری روبيدن و از بين بردن آنھا بپا خاسته اند، درست در این دوره در جامعه ما پایه

. شده و سرنوشت چند نسل و از جمله خود نسل جوان کنونی را رقم زده است
نمی توان با به فراموشی سپردن آن دوره و عدم درس گيری از تجارب  بنابراین، واضح است که

 سی ان  بگذار رسانه ھای امپریاليستی نظير.گذشته،  کار مبارزاتی کنونی را به ثمر رساند

خود یکی از بانيان اصلی زن ستيزی در جمھوری اس3می بود، بدروغ، حتی ، منتظری را که ان
و مانع از آن مدافع حقوق زنان جا بزنند تا به این ترتيب جوانان ما را پشت نام او بسيج کنند 

شوند که آنھا به دنبال راه انقKبی خویش رفته و به کاری پر ثمر و کارستان دست 

 . ارانه بالکل قادر به eپوشانی حقایق نيستنداما این ت3ش ھای ریاک .بزنند

 

 1357-1360منتظری در طی سال ھای 

 برای خمينی و منتظری و دیگر اعوان و انصارشان که با سقوط شاه 60 تا 57در سالھای بين 
تازه به قدرت سياسی دست یافته بودند، جا انداختن حکومت خویش با استفاده از فریب توده 

در این دوره که عليرغم روی کار آمدن خمينی، انق3ب مردم ھنوز . له  بودھا اصلی ترین مسأ
از پای نيافتاده و مبارزات تودھای تحت ستم برای کسب مطالباتشان با شدت ادامه داشت، 
این خطر، منتظری و دیگر سران جمھوری اس3می را تھدید می کرد که نتوانند از پس امور بر 

ر این زمان آنھا ھنوز در موقعيتی نبودند که بتوانند چھره واقعی د. آمده و بر آن مسلط شوند
در نتيجه از یک طرف، تداوم فریب توده ھا با دادن وعده و . خود را برای مردم آشکار سازند

وعيد به آنھا و از طرف دیگر، سرکوب خونين آشکار مردم در مناطقی که توده ھا با غلبه بر 
نظير کردستان و ( بودندتن نظم انق3بی نوینی برای خویشدست اندر کار ساخنيروھای شاه 

مواردی برجسته از . ، در دستور کار این تازه به قدرت رسيده ھا قرار گرفت)ترکمن صحرا



 که منتظری یکی از آنھا و برجسته -اقدامات صورت گرفته در این دوره از طرف سران رژیم
 :  به قرار زیر است-ترینشان بود

  

به دنبال . ش به کردستان و کشتار فجيع خلق کرد تنھا یک ماه پس از سقوط شاه اعزام ارت-1
این حمله، خمينی و دومين مرد قدرتمند رژیم یعنی منتظری و یارانشان به خاطر جا انداختن 

یا به زبانی دیگر نشاندن مردم سر ھمان جائی که در دوره قدرتمداری شاه در ( حکومت خود
نھا خلخالی را با اختيارات کامل جھت خاموش کردن مبارزات عادeنه ، نه ت)آن قرار داشتند

و او در آنجا مرتکب بی شرمانه ترین جنایات (مردم رنجدیده کردستان به آنجا گسيل کردند 
 به طور مرتب 67، بلکه ارتش و سپاه پاسداران تحت حکومت آنھا تا سال )درحق خلق کرد شد

  . ستاھا ھا مردم را به خاک و خون کشيدندبا یورش به کردستان و بمباران رو

  

 اعزام نيروی مسلح به ترکمن صحرا و سرکوب خونين روستائيان دeوری که با ایجاد شورا و -2
 اجتماعی جدیدی به نفع –به مالکيت خویش در آوردن زمين ھا، در صدد ایجاد نظم اقتصادی 

  . خود و به ضرر زمينداران بزرگ شده بودند

  

 قدرت رسيده ھا که منتظری یکی از پرقدرت ترین آنھا بود ھمچنين برای جا انداختن  تازه به-3
حکومت خود eزم دیدند که خلق عرب را در خوزستان که برای تحقق خواستھای برحق و 

  .عادeنه شان در صحنه مبارزه بودند، قلع و قمع کرده و به کشتار آنھا بپردازند

  

) درکنار دیگر سران رژیم( س3می، ھمچنين به نوبه خود  دومين فرد با قدرت جمھوری ا-4
 در دانشگاه ھا بوجود آورد و تحت 59مسئول فجایعی است که این رژیم در اردیبھشت سال 

خون بسياری از دانشجویان را در دانشگاه ھای سراسر کشور و به " انق3ب فرھنگی"عنوان 
  .خصوص در اھواز بر زمين ریخت

  

شده اند تا خمينی و منتظری و خامنه ای و " ھزینه"نھا نمونه ھائی است که این موارد البته ت
رفسنجانی و کروبی و موسوی و غيره بتوانند قدرت حکومتی تازه به کف آمده خویش را حفظ 

عليرغم ظاھرغير خونين اش، موجد اما نمونه دیگری ھم در اینجا قابل ذکر است که . کنند

ً شرایط برای مردم ما تا به امروز بوده است که اتفاقا خونين ترین و مصيبت بار ترین

 .  ببينيد5 شرح آن را در شماره .منتظری دخالت مستقيم در آن داشت

   

 مردم مبارز ایران که با قدرت مبارزه خود، رژیم شاه و قانون اساسی سلطنتی را به زباله -5
بودند مجلس موسسان ئی یک دان تاریخ افکندند، پس از قيام شکوھمند بھمن، خواھان برپا

اما . تا با حضور نمایندگان ھمه اقشار و طبقات جامعه، قانون اساسی جدیدی را تدوین نماید
خمينی و منتظری و دیگر سران رژیم که منافعشان در ضدیت با منافع مردم ایران قرار داشت 

از حقوقشان، در عوض به این امر گردن ننھاده و با  اعمال دیکتاتوری و محروم کردن توده ھا 
منتظری، . را بوجود آوردندمجلس خبرگان مجلسی مرکب از خودی ھای خود تحت عنوان 

، به دیکتاتوری "اصل وeیت فقيه" چنين مجلسی شد و ھم او بود که با طراحی رئيسشخصاً 



که با عنان گسيخته برعليه منافع کارگران و زحمتکشان و ھمه توده ھای تحت ستم ایران 
اگر شاه  .  صورت قانونی داد سيستم سرمایه داری وابسته در جامعه ما الزام آور است،وجود

 در اصل و�یت فقيهمنتظری با گنجاندن به طور غير قانونی دیکتاتوری می کرد حال 

قانون اساسی، دیکتاتوری را در ایران به امری قانونی تبدیل ساخت تا از طریق 

ریاست مجلس خبرگان با به طور کلی .  شودولی فقيه بر عليه توده ھا اعمال

حتی از قانون اساسی کنونی جمھوری اس3می را تصویب نمود، قانونی که طرح  منتظری

مصائب بی شمار ناشی از این قانون در . قانون اساسی دوره شاه نيز ارتجاعی تر است
 این قانون دست پخت.  بر کسی پوشيده نيستعمل، یعنی در زندگی مردم ایران

ًمجلس خبرگان تحت ریاست وی، تنھا یک قلم ظاھرا غير خونين از اقدامات مستقيم 

  . منتظری برعليه منافع توده ھای ما می باشد

  

  1360 -1368منتظری در طی سال ھای 

 با حمله سراسری بسيار وحشيانه و بسيار خونين جمھوری اس3می به مردم 1360سال 
 تازه به قدرت رسيده ھا، در این سال و سال ھای بعد تا .مبارز ما در سراسر ایران رقم خورد

ًزمانی که بتوانند حاکميت جمھوری اس3می خویش را کام3 در جامعه تحکيم نمایند، عزم 
 سياسی حاکم را -جزم کرده بودند که انق3ب توده ھای مبارز ایران بر عليه نظام اقتصادی

نھا بی رحمی ھا، شقاوت ھا و جنایت ھائی در به این منظور بود که آ. ًکام3 سرکوب نمایند
شاید بعضی . این دوره در حق مردم ما مرتکب شدند که زبان از توصيف آنھا عاجز است

از آن خشونت ھا گوشه کوچکی شعرھائی که در این دوره سروده شده اند بتوانند توصيف گر 
چندان بی مرز شيار "که و اعمال قدرت ھا، از آن وحشتھا، کشتارھا و گورستانھائی باشند 

 در تاریخ معاصر ایران یکی از 60دھه ". کردند که بازماندگان را ھنوز از چشم خونابه روان است
، دوره ای که متأسفانه توده ھای خلق غافلگير شده و امکان دفاع از سياه ترین دوره ھاست

دوره ای است که این دوره  درست ھمان . خود در مقابل حم3ت وحشيانه رژیم را نيافتند
ای  که برای پيشبرد مقاصد جمھوری " مدبرانه"ھا و سياست ھای "لياقت"منتظری به خاطر 

 بی دليل نبود که وی در .اس3می از خود نشان می داد، یکی از قدرتمندترین افراد حکومت بود
سم امجلس خبرگان رھبری  از طرف یکی از نھادھای مھم رژیم که از آن به عنوان 1364سال 

  .  بعد از مرگ خمينی برگزیده شد"رھبر آینده"برده می شود، به عنوان 

تنھا در آخر در .  در اینجا فرصت نيست به ھمه مسایل مربوط به منتظری پرداخته شود
شرایطی که مردم ما امروز در تظاھرات خود برعليه عملکردھای رژیم در لبنان و غزه شعار می 

و تقویت مادی و معنوی " نھضت ھای اس3می" که پایه گذار دھند، eزم است یاد آوری کرد
او . در اقصی نقاط جھان ھم شخص منتظری بود" صدور انق3ب اس3می"ارتجاع  در راستای 

مؤسس نھضت ھای اس3می در ایران یعنی تبليغ انق3ب : "خود در این زمينه نوشته است
در کشورھا، شخص من و } رتجاعیبخوان ا{اس3می در جھان و تقویت نيروھای انق3بی 

 ). 143نقل از خاطرات منتظری، پيوست شماره "( مرحوم محمد منتظری بودیم

  

سالی که  رقبای  ( 68حکومتی که منتظری یکی از گردانندگان اصلی اش بود تا سال 
تنھا ) منتظری، خامنه ای و رفسنجانی بر او غالب آمده و وی رسماً از کارھا کنار گذاشته شد

مردان و زنان بی دفاع را مورد ضرب و شتم و سرکوب قرار داد و "رتکب این جنایت نشد که م
عده زیادی را بازداشت و گروھی را در خيابان ھا و عده ای را در زندان ھای مخوف به شھادت 

نه، این جم3ت که منتظری قبل از مرگش بر عليه خامنه ای در دعوای ". رساند
 ارتباط با سرکوب ھای اخير مطرح کرد، به ھيچوجه نه گویای اش با او در"خانوداگی"



 است و نه  توصيف گر زندان ھای مخوف آنان در 60کشتارھای خيابانی دوره خود او در دھه 
چرا که در زمانی که خود منتظری در قدرت بود عوامل اجرائی تحت فرمان . این دھه می باشد

عب و وحشت در مردم و مستولی کردن شرایط وی در کوچه ھا و خيابان ھا برای ایجاد ر
اختناق سياه در جامعه، مرتکب ھر جنایتی در حق مردم می شدند، به خصوص با کوبيدن پونز 

امر به معروف و نھی از "به پيشانی زنھا، تيغ زدن  به لبھا و اسيد پاشی برویشان، با توجيه 
. به زنان تحميل می نمودند، حجاب مورد نظر جمھوری اس3می و شخص منتظری را "منکر

بلی درھمان زمان که منتظری در قدرت بود، درست تحت حکومت او و ھمپالگی ھای 
جنایتکارش بود که اعمالی نظير ش3ق زدن، چشم در آوردن، قطع دست، گردن زدن، 

جھت سنگسار و دیگر اعمال شدیداً وحشيانه و ارتجاعی را در جامعه رواج دادند تا بتوانند 
خدمت به منافع قدرت ھای خارجی و سرمایه داران ایران، نظم ارتجاعی رژیم جمھوری 

 کسانی که امروز عليرغم آگاھی به .اس3می خود را در جامعه برقرار و به مردم تحميل کنند
ھمه این واقعيات، از به اصط3ح حساسيت منتظری نسبت به رنج انسان ھا صحبت می کنند 

می خوانند، نشان می دھند که نه درکی از حقوق بشر دارند و نه قادرند و پدر حقوق بشرش 
ذره ای حداقل درد و رنج انسان ھائی را حس و درک کنند که از دولت سر حاکمينی چون 

 . منتظری تحت آن اعمال وحشيانه قرار گرفته و می گيرند

 

يرغم آگاھی به کسانی که امروز اط3عات نادرست به نفع منتظری منتشر می کنند، عل
آشکار برای نسلی که با زخم ھای عميق قلبشان ھنوز زنده (واقعيت ھای آشکار فوق الذکر

، می کوشند منتظری را آنچه نبود به مردم کنونی ایران معرفی کنند و منتظری را برای )اند
ی از  حاکم بر جامعه ایران، اط3ع"فقيهمطلقه وeیت "که بدليل دیکتاتوری (نسل جوان کنونی 

، روحانی حساس نسبت به انسانيت، مھربان و یا طرفدار زندانی )چنان واقعيت ھائی ندارد
در حالی که واقعيت چنين نيست و گویندگان آن سخنان تنھا خاک به . سياسی جا بزنند

در واقعيت امر حتی مواردی بوده . چشم توده ھا می پاشند و بروی حقيقت تف می اندازند
"  که منتظری  بوده در حالی"شحص مفسد" در مجازات "احتياط"ھان است که خمينی خوا

در کتاب خاطرات خود وی در .  استمی دانسته" جايز"را  قتل او را جایز ندانسته و" احتياط
ارجاع حکم مفسد فی اeرض به نظر معظم له، مورخه : "  چنين آمده است76پيوست شماره 
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نی دام عزه، اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد حضرت آیت هللا العظمی امام خمي
احتياط است به نظر آیت هللا منتظری جایز است، و این مسأله در محاکم قضائی مورد احتياج 

  .ادام هللا عمر کم الشریف. اگر اجازه می فرمایيد طبق نظر ایشان عمل شود. است

   عبدالکریم موسوی اردبيلی                                                                          

  ." مجازید طبق نظر شریف ایشان عمل نمایيد: " پاسخ خمينی به این موضوع چنين بود 

بلی، کسانی که در شرایط مبارزاتی کنونی برای جلوگيری از  رشد ھر چه بيشتر  
 منتظری را طرفدار مردم  رادیکاليسم در مبارزات جاری، دروغ در ميان مردم پخش می کنند و

اگر یک نفر بی گناه در این : " معرفی می کنند، از جمله از او نقل می کنند که گفته است
آیا واقعاً اگر از منتظری پرسيده می ! عجبا". جمھوری اس3می کشته شود، من ھم مسئولم

ه از نظر وی شد که آن زنان ومردان و کودکان در روستاھای کردنشين قارنا، ھندرقاش و غير
عزیزان ما در اقصی نقاط کشور چه بود که جيره خواران " گناه"چه گناھی مرتکب شده بودند و 

رژیمی که او مدافع و یکی از حافظينش بود، آنھا را درخون خود غلطاندند، جوابی به این 
سئوال داشت؟ زمانی بود که گردانندگان جمھوری اس3می برای ایجاد رعب و وحشت و زھر 

شم گرفتن از مردم، جنایات خود در زندان ھا  را در روزنامه ھایشان درج نموده و ھر روز در چ



آیا  در آن ليست ھا و ! ليست بلند باeئی نام زندانيان سياسی اعدام شده را اع3م می کردند
 وجود" یک نفر بی گناه"، از نظر منتظری 60در ميان انبوه به خون خفتگان مردم ایران در دھه 

و مستحق چنان مرگ ھای دردناکی بودند؟ اگر منتظری " با گناه"نداشت و عزیزان ما ھمه 
حقيقتاً خود را مسئول کشته شدن بی گناھان در رژیم جمھوری اس3می می دانست، آیا 

ھرگز حاضر بود و  تا آخر عمر حاضر شد که مسئوليت کشتارھای خونين در کردستان، ترکمن 
 ؟ ! را بپذیرد60 باeخره کشتارھای فجيع دھه ...وصحرا، در دانشگاه ھا 

  

کسانی که از رشد آگاھی مردم و دست یابی آنان به حقيقت بيمناکند، و می دانند که این 
امر در خدمت رادیکاليزه شدن جنبش قرار دارد، برای گمراه ساختن مردم  مطرح می کنند که 

در پاسخ . ایتکار در جمھوری اس3می بودمنتظری دارای کاراکتر و خصالی متفاوت از ف3ن جن
باید گفت بلی، منتظری عليرغم داشتن اشتراک در ھمه تفکرات و معيارھای ارتجاعی با 
خمينی و دیگر سران جمھوری اس3می، کاراکتر و خصال خاص خود را داشت که مسلماً با این 

راکترھاست که انسانھا ًاصوe بر حسب ھمين تفاوت در کا. یا آن فرد در حکومت متفاوت بود
در سيستم حکومتی . برای پيشبرد یک سيستم، نقش ھای متفاوتی به عھده می گيرند

، کسی چون موسوی تبریزی، یکی از 60ًجمھوری اس3می ھم اگر مث3 در اوایل دھه 
 ظاھر شده و برای پيشبرد مقاصد ضد خلقی دادستانھمپالگی ھای منتظری، در نقش 

را از قتل و کشتار عزیزان مردم سخن می گفت، خود وی نقش مقابل جمھوری اس3می آشکا
در آن سالھای خونين و مصيبت بار برای مردم ما، . او را در آن سيستم حکومتی ایفاء می نمود

روزنامه ھا مرتب سخنان منتظری را در این یا آن  دیدارھای رسمی اش که بر مبنای وظایف 
 کردند که تم و محتوای اصلی آنھا دعوت مردم به تبعيت دولتی اش انجام می داد، منتشر می

ھر دو منتظری و ھم موسوی تبریزی، در حقيقت،  ھم . و پيروی از خمينی بود" نظام"از 
  ولی در نقش ھای متفاوت به حفظ و بقای یک سيستم حکومتی وحشی و جنایت آگاھانه

ج3د است و دیگری که کاراکتر و یکی با وقاحت تمام اع3م می کرد که . کار خدمت می کردند
خصالی متفاوت از او داشت، با پنبه سر می برید و مردم را به تمکين و تسليم در مقابل ج3د 

  .و نظام ج3دان فرا می خواند

در اینجا سه مورد از برخوردھای منتظری که مورد تکيه مداحان وی قرار دارد را مورد بررسی 
  . قرار دھيم

 

ه وزارت اط3عات بنا نھاده شد، با سردمداری منتظری، در سياست زندانھا  ک1363 از سال -1
" عفو"این امر و ھمچنين فرستادن ھيأت ھائی به زندان و بعد به اصط3ح . تغييراتی بوجود آمد

بعضی از زندانيان سياسی، بعدھا که منتظری از امور دولتی کنار گذاشته شد، به 
دوستان نادان مردم برای وارونه جلوه دادن واقعيات آن مستمسکی در دست بدخواھان و گاه 

ًدر حالی که اوe  با قدرت گيری جناح منتظری در زندان ھا، زندانيان سياسی . دوره تبدیل شد
 تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند؛ ثانياً برای ھر انسان با شدیداًدر شکل دیگری ھمچنان 

س3می ھمانطور که برای پيشبرد مقاصد ضد خلقی حداقل آگاھی روشن است که جمھوری ا
خویش در شرایط معينی به eجوردی احتياج داشت و وظایفی را به وی محول کرده بود، برای 

برعليه توده ھای مردم، در شرایط معين دیگری وظایف دیگری را به ھمان مقاصد پيش برد 
 پس از  کل رژیم جمھوری اس3میسياستبرخی از زندانيان، " عفو"ًمث3 . منتظری سپرده بود

 نه این - به منتظری سپرده شدوظيفه اجرای آنیک دوره  قتل و خونریزی در زندان ھا بود که  
جالب است بدانيم که . که منتظری بنا به تمای3ت فردی اش به چنين کاری مبادرت کرده باشد

واگذار گردیده ًاین وظيفه مستقيما از طرف امام جKدان یعنی خمينی به منتظری 

ً درکتاب خاطرات منتظری، این موضوع طی نامه ای از طرف وی  به خمينی، کام3 !بود



مسأله زندانھا  و عفو برای من جز گرفتاری و خرد : " در آنجا آمده است. بروشنی مطرح شده
کردن اعصاب چيزی نداشت منتھا تکليف شرعی بود و من در حضور فرزند جنابعالی با شما 

ردم که دخالت در امر عفو را می پذیرم به شرط این که اگر گزارشی و چيزی عليه عفو شرط ک
و رسيدگی به وضع زندانيان به اط3ع حضرتعالی رساندند قبل از تصميم مرا بخواھيد تا رفع 

من اصرار داشتم تفویض حکم عفو به من را کسی نداند ولی برخ3ف ميل من .....شبھه بشود
کتاب خاطرات منتظری، پيوست "(یک مصاحبه گفت و ھمه آن را فھميده اندآقای مقتدائی در 

  ) 143شماره 

  

 مداحان منتظری، به جای اعتراف به مغلوب شدن جناح منتظری در مقابل جناح خامنه ای و -2
، نسبت مظلوميت به او داده و با تکيه 68رفسنجانی و برکناری منتظری از امور دولتی در سال 

در حالی که چنين نيست و منتظری . سعی دارند او را در طرف مردم قرار می دھندبر این امر، 
با . پس از کوتاه شدن دستش از قدرت ماشين دولتی نيز ھمچنان در صف مقابل مردم ماند

رفسنجانی تکيه بر ھمه اسناد و مدارک و از جمله نشریات خود رژیم و کتاب خاطرات منتظری، 
با ھمياری احمد خمينی در رقابت با منتظری و برای کنار زدن او به  1365و خامنه ای از سال 

 و باeخره نيز موفق شدند امامشان را مثابه یک رقيب، مدام بر عليه او دسيسه می چيدند
خود بر کنار کند؛ و بعد احمد خمينی بر عليه او در " وليعھدی"وادار کنند که وی را از مقام 

 قدرتاین ھا زمينه ھای کوتاه کردن دست منتظری از .  ساختمنتشر" رنج نامه"روزنامه ھا 
خامنه ای و رفسنجانی برای کنار واقعيت این است که .  تحقق یافت68بود که در سال 

 و مغلوب داشتند" خانوادگی"زدن ھر گونه رقيبی از سر راه خود، با منتظری دعوای 
درت، نمی تواند او را وارد صف مردم واقع شدن منتظری در آن مصاف ق" مظلوم"و یا به اصط3ح 

اساساً باید دانست که بروز اخت3فات شدید و رشد تضاد در ميان سردمداران جمھوری . بکند
ًمث3  تضاد بين بنی صدر با بھشتی و حزب . اس3می، امری ھميشگی در این رژیم بوده است

ام ریاست جمھوری را جمھوری اس3می یکی از آنھاست که باعث شد بنی صدر با این که مق
اما در مورد منتظری می توان دید که او به ھرحال آنقدر مقرب . داشت، از کشور بگریزد

 و بعد از این جانشينی حمينیدستگاه دولتی بود که حتی پس از بزیر کشيده شدن از مقام 
 و که خامنه ای موفق به اشغال این مقام در جمھوری اس3می شد نيز ھمچنان در کشور ماند

  . در چھارچوب اھداف و اميالش به اموری غير دولتی پرداخت

  

 یکی از دروغ ھای بزرگی که به نفع منتظری مطرح شده، این است که گویا او از موضع -3
دلسوزی با مردم و رعایت حقوق بشر و از این قيبل، مخالف قتل عام زندانيان سياسی در 

به مردم القاء می کنند که گویا اخت3ف وی با  بوده است؛ و در ضمن این دروغ را 1367سال 
از جمله رادیو ( آنھم بر سر اعدام زندانيان سياسی شروع شد یا باe گرفت67خمينی از سال 

در حالی که چنين نيست و این ادعا خ3ف واقعيت ). بی بی سی چنين ادعائی را مطرح کرده
  . است

ط با قتل عام زندانيان سياسی  در ارتبا67اختKف منتظری با خمينی نه در سال 

برادر داماد ( یعنی دو سال قبل از آن در ارتباط با مھدی ھاشمی65بلکه در سال 

مردم ایران که . بود، بوجود آمد" جنایات بسيار"که به گفته خمينی متھم به ) منتظری
 بودند، بخوبی می دانند که اخت3ف بر مھدی ھاشمی شاھد اعدام 66 مھر ماه سال 6در 

اتفاقاً خاطرات خود منتظری ھم کذب چنان ادعائی را . سر چه بود، و چه زمانی باe گرفت
برم3 می سازد و نشان می دھد که منتظری چطور برای نجات برادر دامادش ت3ش کرد و 

باید ). 143 و 142رجوع شود به پيوست شماره . (چگونه بر سر این موضوع با خمينی در افتاد
 رابرت مک فارلين، دستيار  ھاشمی در افشای ماجرای سفر مخفيانهمھدی "دانست که 



ھدف اصلی . الکساندر ھيگ، وزیر امور خارجه در دولت رونالد ریگان به ایران دست داشت
سفر مک فارلين از جمله فروش تسليحات اسرایيلی به ایران برای استفاده در جنگ با عراق 

 29نقل از بی بی سی، ." (نام گرفت" ایران کنترا"ی با افشای سفر او، این ماجرا رسوای. بود
  ).1388آدر 

از طرف دیگر، ضمن تأکيد بر کاراکتر متفاوت منتظری با خيلی از ج3دان جمھوری اس3می، باید 
، به گونه ای که خود منتظری 67با دقت متوجه بود که مخالفت او با آن جنایت بزرگ در سال 

، چرا که آن کشتار چنان شقاوت ه مصالح و منافع رژیمشان بودتنھا از زاویتأکيد کرده است، 
آميز بود و چنان وسعتی داشت که او از عواقب آن برای نظام جمھوری اس3ميشان بيمناک 

منتظری اعتقاد داشت که انجام چنان جنایتی به ضرر جمھوری اس3می تمام خواھد شد . بود
 توضيح داده 9/5/67امه ای به خمينی به تاریخ و دeیل خود را نيز درست از این زاویه در ن

 نيز موضع خود را در این مورد مطرح و با روشنی نشان 21/11/1371او بعدھا در تاریخ . است
احمد : ".... تنھا و تنھا حفظ رژیم جمھوری اس3می بوده است 67داد که دغدغه او د رسال 

ی من می خواھم صد سال دیگر ھم سوژه و آقا یک روز آمد اینجا، گفتم تو حاe را نگاه می کن
در بعضی ارگان ھا و یا در زندان ھا ...به امام گفتم ....بھانه ای نسبت به انق3ب نداشته باشند

من از این رنج می . تندیھائی می شود، کارھائی می شود و می گویند نظر حضرت امام است
 را ملکوک می کنند و من دلم می برم که اینھا را به حضرتعالی نسبت می دھند و چھره شما

خواھد تا صد سال دیگر ھم یک جوری باشد که این وeیت فقيھی که بعد از ھزار و چھار صد 
سال قدرت را در دست گرفته نقطه ضعفی نداشته باشد و نقطه ضعف ھا به حضرتعالی 

غرضم این بود تمام تذکراتی که من به ایشان کتباً و یا شفاھاً می گفتم ....نسبت داده نشود
 ). 159نقل از کتاب خاطرات منتظری پيوست شماره" ( که نقطه ھای ضعف برطرف شود

  

بدخواھان، کار فریب مردم را به جائی رسانده اند که با استناد به نامه فوق الذکر منتظری، او 
را فردی شجاع و طرفدار زندانيان سياسی جلوه می دھند وحتی مطرح می کنند که گویا او 

اما، منتظری که نامه یا حکم خمينی برای . لين کسی بود که به آن اعدام ھا اعتراض کرداو
 348 در اختيار داشت و خود در صفحه دو روز بعد از نوشته شدنشانجام  آن جنایت بزرگ را 

دو روز بعد از نوشته شدن آن نامه بدست من :" کتاب خاطرات خود اعتراف می کند

 آن جنایت مطلع شده بود، مگر در ھمان زمان در ارتباط با مردم  یعنی خيلی زود از"رسيد
کاری انجام داد؟ و آیا او حداقل خبر آن جنایت بزرگ را به گوش مردم ایران و خانواده ھای 
زندانيان رساند که امروز نسبت شجاعت به او داده شده و او را اولين معترض به آن جنایت 

نتظری با تأکيد مطرح کرده است که زاویه مخالفتش نه معرفی می کنند؟ تاره، وقتی خود م
ر بود، چرا باید تا صد سال دیگ) بخوان دیکتاتوری( حفظ وeیت فقيهدلسوزی برای زندانيان بلکه 

تنھا نيروھای چپ و مترقی و نيروھائی از  این 67در سال ! با القاب غير واقعی مدح او را گفت
 که اگر چه از ابعاد وسيع کشتار زندانيان سياسی نداپوزیسيون مخالف جمھوری اس3می بود

با خبر نبودند ولی در ھر حدی که از آن مطلع شدند، با ھمه توان خود سعی در افشای آن 
. منتظری عليرغم اط3ع از ابعاد باور نکردنی آن کشتار چنين نکرددر حالی که . جنایت نمودند

ر خانواده ھای جانباختگان به خصوص در خاوران و او تنھا پس از آن که با ھمت و مبارزات پی گي
ھمچنبن با خاطره نویسی بعضی از زندانيان جان بدر برده از آن قتل عام فجيع، موضوع در 

 ، مبادرت به انتشار کتاب  یعنی دوازده سال بعد از آن جنایت1379در سال جامعه پخش شد، 
 که معلوم شد در پشت درھای بسته آن خاطرات خود نمود و در این کتاب نامه ای را درج کرد

به نفع و ص3ح تداوم عمر رژیم را برای خمينی نوشته و از آنجا که وی چنان قتل عامی را 
بنابراین، کسانی که برای .  از این نقطه نظر، تذکراتی داده استجمھوری اس3می نمی دید،

تظری را اولين فرد مخالف گمراه ساختن مردم و تحميق آنان به نفع رواج رفرميسم خویش، من
 جا می زنند، بھتر است حداقل توضيح دھند که البته ھيچکس در جامعه 67به اعدامھای سال 



ایران در زمان وقوع آن فاجعه از مخالفت منتظری مطلع نشد، چرا که وی حتی برای آگاه کردن 
  .مردم از آن جنایت، به کمترین اقدامی دست نزد

 

وھمی می توان به این امر اندیشيد که اگر رأفتی در منتظری نسبت بدون دچار شدن به ھيچ ت
به جوانان و مردم ایران وجود داشت، اساساً او از سران حکومتی نمی شد که ھزاران نفر از 

، زندانی کند و بعد بخشی از زادیخواھیآ" جرم" را به  مبارزین دوره شاهو از جمله مردم ایران
قبل از این تاریخ و .  قتل عام نماید67 و بخشی دیگر را در سال 60آنھا را در اوایل سال ھای 

درست در ھمان دوره ای که منتظری یکی از گردانندگان رژیم جمھوری اس3می بود، دسته 
دسته از جوانان، زنان حامله، مادران، پيران و نوجوانان و کودکان را به جوخه ھای تيرباران می 

ی جان بدر برده از آن کشتارھا نيز در زندان، شرایط بسيار غير سپردند، و برای زندانيان سياس
اعدام دختران جوان و تجاوز به آنھا به مثابه دختران . انسانی و وحشتناک بوجود آورده بودند

منتظری ھمان طور . باکره نيز درست در زمان قدرتمداری منتظری در زندان ھا صورت می گرفت
ود معلوم می کند، در ھمان زمان از ھمه این واقعيت ھا  کتاب خاطرات خ143که در پيوست 

در جریان رشد تضادھایش با خامنه ای و رفسنجانی، از 1365مطلع بوده، بگونه ای که در سال 
حدود ھشت سال است :" آن اط3عات به نفع خود استفاده کرده و به خمينی نوشته بود که 

صادره ھای بيجا حکومت کردیم و به جائی که با خشونت و اعدام زیاد و بازداشت زیاد و م
 ".  نرسيدیم

   

در جمعبندی خ3صه وار از مطالب فوق باید تأکيد کرد که منتظری در کنار خمينی و دیگر سران 
جمھوری اس3می مسئوليت ھمه کشتارھا، مصيبت ھا و فجایعی را دارد که از آغاز روی کار 

ه خصوص بر زنان جامعه تحميل شد و سی سال آمدن این رژیم بر مردم رنجدیده ایران و ب
 به بعد دیگر مستقيماً در امور دولتی 68ھر چند او از سال .  است که ھمچنان ادامه دارد

دخالت نداشت ولی به عنوان یکی از مدافعين موثر نظام جمھوری اس3می تا آخر عمر در 
منتظری نه در کنار توده از این روست که . شکل و شيوه خاص خود به این رژیم خدمت نمود

  .ھای تحت ستم ایران بلکه در صف مقابل آنھا قرار داشت

 باشد که نسل جوان ما بتواند خود را از زیر تبليغات گمراه کننده رھا نموده و با تشخيص 
  .دشمنان از دوستان خویش، راه مبارزاتی خود را به پيش ببرد

  

  

ًنوشته شد ولی ھنوز کام3 به پایان نرسيده بود این مقاله چند روز بعد از درگذشت منتظری * 
که با پيش آمدن مسایلی و از جمله لزوم برخورد به مبارزات قھرمانانه ای که توده ھای مبارز با 
استفاده از مراسم مذھبی عاشورا در شش دی ماه برپا نمودند، تا این زمان فرصت و امکان 

در مورد مواضع منتظری در مورد قتل عام در ضمن برای کسب اط3عات بيشتر . چاپ نيافت
در جدال با خاموشی، تحليلی از زندانھای جمھوری اس3می در "زندانيان سياسی، به کتاب 

 و اخت3فات تاکتيکی سران 67فاجعه سال " از نویسنده این سطور، قسمت " 60دھه 
 .رجوع کنيد)  565-581صفحات (جمھوری اس3می

 

 1388دی ماه 



 


