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(دفتر دوم 97/)محك:
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س مطالبه خمدي جواب از جايني حسن  112...........................................................! قضات؟ي به
خمديسيآقا  115........................................................................................................يني حسن
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 125.......................................................................................................ي انصاري محمدعليآقا
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 141..................................................................................................67يها اعدامي افشاةدربار
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 144.................................................................................................................. چه بود؟67ةواقع
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 191..........................................................................................................ي فرزند منتظربيتكذ

و تكذ  192.................................................................................شدبي كه تكذيبيانتشار صوت
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نيگوو گفت رفي با آقاوزي فارس  273..............................................................قدوستي محسن
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نيوگو گفت سوزي فارس  290........................................................................ي روحانديحمدي با
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 319..................................................................................................ي جانيالري صادق آمليآقا
 321...............................................................................................)1(ي محمد جعفر منتظريآقا
 323................................................................................................)2(ي محمدجعفر منتظريآقا
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عل قدرتيآقا  326........................................................................................................ي خانياهللا
 329.............................................................................................................ي مهاجرحيمسيآقا

سيپاسخ خمدي كه مرحوم آيني احمد  333............................................. دادي منتظراهللاتي به
 336....................................................................................ي مرتضوديسعي شرمسارهيدر حاش
 341........................................................................................يزي تبري موسونيحسديسيآقا
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 347......................................................................................................ي عتمداريشرنيحسيآقا

 350..................................................................................................ه مجلسنديواكنش چند نما
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 353..............................................................................انهي به سبك اصولگراي مطهريدفاع عل
 356.........................................................................ي پورمحمدي به مصطفي مطهريپاسخ عل
علندهي نما20تيشكا  358.....................................................................................ي مطهري از
دي پورمحمدي مصطفيآقا  359...........................................................................گريو واكنش

 360.......................................................................ي پورمحمدي به آقاير مطهيعلينامه آقا
عليهاهيحاش  361.................................................................. در صحن مجلسي مطهري نامه
 367............................................................................................................. سجاد درخشانيآقا

 369...........................................................................................» افتخار«و فهرستيپورمحمد
 372...........................................................................................................ه زادي كاظم قاضيآقا
 377...............................................................................................................ي سعداهللا زارعيآقا
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 393..........................................................................................................ي احمد خاتمديسيآقا
 396............................................................................................................... جواد امامديسيآقا
 403..................................................................................................... نكوناممي محمدابراهيآقا
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 419......................................................................... با منطق امروز روزيدخي تاريمحاكمه ناروا
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 432.............................................................................................................ي باقني عمادالديآقا
 435...............................................................................................................ي اسالم داهللاييآقا
 437....................................................................................................يدي كاظم نورمفديسيآقا
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 442.............................................................................................ي آباد نجفيدري قربانعليآقا
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چ  450...................................................................................ست؟يماجراى نوار صوتى منتظرى
 461.........................................................................................! غلطميتصمكي از انهيدفاع ناش
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كني منتظرينعليلطفا حس  473...................................................................................دي را درك

فا؛67يها پرونده اعدام  474.......................... تازه بود؟ي منتظراهللاتيآي صوتلي كدام نكات
عليآقا  479................................................................................................................ي جاني رضا

هايابهامات  481....................................................................................67 مردادي در باره اعدام
 484...................................................60 دههيها در باره اعدامي موسونيرحسيميپاسخ آقا
 493............................................................................................................... آهنگرانيمحمدعل

 494....................................................................................... افتاد؟ي چه اتفاق67اما مرداد سال
زايمنتظر  496..............................................................................................ش پس از مرگيو
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 499...........................................................................................................)1(نيمحمد جواد اكبر
 499...........................................................................................................)2(نيمحمد جواد اكبر
 500............................................................................................................)3(نيمحمدجواد اكبر
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ب اعدام  508................................................................................................... مطلقيخبريها در
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 521..........................................................................67يها زاده درباره اعدام تاجيپاسخ به آقا

و تاجيآقا  526...............................................................................................ي پوزش خواه زاده
 527...............................................................................................58 در سالينيحكم امام خم

 529......................................................................................................... االبصارِي اولِايفُاعتَبروا
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 539......................................................................................................ي شهريريمحمد محمد

ايدر باره جنبش دادخواه  543.....................................................................................راني ملت
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 573..................................................................................................... اتهام حمايت از منافقين
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 582..................................................................... در مورد نقل قول منتسب به وى در رنجنامه

(دفتر سوم  587/)ققنوس:

و المسلم محاكمه حجت وياحمد منتظرنياالسالم  587............تي روحانژهي در دادگاه
 589..............................................................................................................................ي خبر فور

 589.......................تي روحانژهيويبه دادسراي احمد منتظرنياالسالم والمسلم احضار حجت
فاي براياحضار احمد منتظر  590.............................................67يها اعدامي صوتلي انتشار
جديمنتظر احمدي صوتليپس از انتشار فا  591.................................شددي تهدي به برخورد

 592.................................................................................... به دادگاه چرا؟ياحضار احمد منتظر
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وياحضار مجدد احمد منتظر  592...........................................................تي روحانژهي به دادگاه
 593...................................................ي اتهام احمد منتظرميام در واكنش به تفه در تلگريپست

شديجلسه محاكمه احمد منتظر  594.............................................................................. برگزار
و المسلم حجتهيمتن دفاع  594........................................................ي احمد منتظرنياالسالم

و  604......حجت االسالم والمسلمين احمد منتظرىي براتي روحانژهيمتن كامل حكم دادگاه
 609..............ي در باره احمد منتظرتي روحانژهيوم ظالمانه دادگاه واكنش ها به حك

وظ«:ياحمد منتظر ميافهيمن اگر  609.............................»دهمي احساس كنم آن را انجام
و گو با آقا  610.......................................................................................... محسن كديوريگفت

 618......................................................................................................ينيدشي چند نواندهيانيب
 620................................................................................. بشكنديكه حكم احمد منتظرآنديام

و احمد منتظر  624....................................................ي مقايسه حكم دادگاه عليه محمد مصدق
 626.........................................................................................................!؟ييايحيباييعدالتيب
 627...................................................آباد طلبان شهرستان نجف اصالحي هماهنگي شوراهيانيب

 628..................................................................................... ظالمانهي حكميحكم احمد منتظر
علياحمد منتظر ما فرزندا،ي مطهريو  629......................................................ن خلف روزگار

و پسريمنتظر  630................................................................................................................ پدر
 632...........................................................................................!رديگيمي هنوز قربان67كشتار
 636................................. كجاست؟ي منتظريو ظالمانه احمدآقاني حكم سنگ»كتهيد«منشا

 637........................................................... ارعاب است؟ي فقط براي منتظري آقانيحكم سنگ
 639..........................................................................................................! متأسفمتي برايروحان

شياز محمد نور  640............................................................................ي احمد منتظرخي زاد به
 642...............................................................ي از احمد منتظرتي حمانيفراخوان امضا در كمپ
 645...............................................ي از احمد منتظرتي حماي مردمنينامه امضا كنندگان كمپ

ر  645.......................................................................................ي محترم جمهوراستيخطاب به
س 151ض اعترا و فعاالن  647...............................................................ياسي نفر از روشنفكران

و  647...............................................................ي احمد منتظرهيعلتي روحانژهيبه حكم دادگاه
 650ي وحدت با احمد منتظرميو دفتر تحكيم اساليها سابق انجمني از اعضاي جمع داريد

و  651............................................................................ي احمد منتظري بلخ براژهيحكم دادگاه
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وتي روحانژهيويا دادسرهيانيب  653......................................... اكنش به اعتراضات گسترده در
ويفلسفه وجود  655.....................................................................................تي روحانژهي دادگاه
 657..............................................................................ي به احمد منتظري كروبيدتقنامه محم
ا:ياحمد منتظر جاي حكم نظر قاضنيقطعا و از  659......... شده استكتهيديگريدي نبوده
 661..............................................................................! استييكاي ما آمرياسيسيبياحكام تاد

گوي نادرستايي اثبات درستيمحاكمه پخش كننده به جا  663..............................!ندهي سخن
منيبه جا  664...................................................................! كردن اصل ماجراي مخفيطق دفاع

 665..............................................................................................! بازگشت به دوران قاجار؛رسما
ال بهي احمد منتظرهي دفاعحهيمتن وديدادگاه تجد خطاب  668...................تي روحانژهي نظر

ديمحمدجعفر منتظر  689........................................... با چند مرجعداري دادستان كل كشور در
آ شاهللاتيواكنش ديرازي مكارم  690............................................ با دادستان كل كشورداري در
شيموافقت آقا هايرازي مكارم بييو قضايتي امني با برخورد  692...!ياهللا منتظرتيآتيبا
آي املشينامه زهرا ربان شتي به  694................................................................ي رازياهللا مكارم
 696........................................................................................................هاي حكومتاتيتكرار ادب

 697........................................................................................ي ادامه روند محاكمه احمد منتظر
بيمصاحبه كمپ اين المللين  701.......................................يران با احمد منتظري حقوق بشر در

سايپاسخ احمد منتظر اي به سؤال وايت  703....................................................................ريران

 705/ خاتمه

م هاانياز و توئي پست  705......................................................................تري تلگرام
 763................................................................................................................... اولمهيضم
فدرياهللا منتظرتيآهي نظرنييتب و محاربيباره مفسد و المسلم از حجت االرض نياالسالم

 763..............................................................................................................................ي احمد منتظر
 770..................................................................................................................دوممهيضم
حس روحيران سخن آانينياهللا  770............................................................ي منتظراهللاتي درباره



 امام خميني

 1358 ارديبهشت23: زمان
قم: مكان

 شرايط مجازات اعدام در دادگاهها: موضوع
ن دادگاههاي انقالبمهدي هادوي دادستا: مخاطب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 آقاي دادستان دادگاه انقالب اسالمي

:در غير از دو مورد زير
دهدا مـي كسي كه فرمان كشتار عمـو-2 كسي كه ثابت شود آدم كشته است؛-1

و يا مرتكب شكنجه اي شده كه منجر به مرگ شده باشد، هـيچ دادگـاهي حـق است
و نبايد اشخاص در غير از دو مورد مذكور اعدام شوندندارد حكم اعدام صادر  . كند

و موجب ثبوت قصاص .تخلف از اين امر جرم است
 روح اهللا الموسوي الخميني-2/99ج/ 16

)274، صفحه7صحيفه امام خميني، جلد(

اي اهللا خامنه آيت

و بـدون رودربايـستيتيآ« و افـشاگرانه و قـاطع بـا اهللا منتظري برخوردي صريح
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و دارند كه اغلب اين گرو گروهك همهك ها داشته .زنـدان بودنـد ها با ايشان مدتي

غ هم گروهك و هم گروهك هاي متمايل به و ايشان عالوه هاي متمايل به شرق رب

با بر معرفت در هـايي داشـته آشـنايي هـا اينهاي دورادور، از نزديك انـد كـه قاعـدتا

و هم  در عـين حـال. هاي زندان اين ارتباط وجود داشـته چنين در ادامه آشنايي زندان

و ها موضع آن وقتي كه الزم بود در مقابل گروهك  گيري بشود ايشان به طور صريح

 هم در مقابل منافقين هـم در مقابـل گروههـاي متمايـل بـه،گيري كردند قاطع موضع 

و نداشـ به نظر من بايد يكي از خصوصيات آيـت. راست تن اهللا منتظـري را صـراحت

و محدوديت  و علي هاي علي رودربايستي هـاي الباطن معلـول خـصلت الظاهر اخالقي

».منفي، در ايشان دانست

ج فقيه( ص2 عاليقدر، مصطفي ايزدي، ،370(

 مهندس ميرحسين موسوي

و بـه جـاي مجـازات مجرمـان واقعـي ها حكم امام را دستآن« آويز قـرار دادنـد

ز  دنـد كـه بـسياري از آنهـا مـشمول حكـم امـام دست به يك تسويه حساب گسترده

مي. شدند نمي . خواهم بگويم حكم امام تنها بهانه بود براي برخي از ايـن آقايـان بنده

و من اسم نمي شـان همـين بـود كـه مـشي اصال خـط،برم آقايي كه در آن هيأت بود

خط. مخالف را بايد حذف كرد  از آن زمان با همين و پـس و تفكر عمل كـرد  مشي

آن. آن هم در جاهاي ديگر همين را پي گرفت بـه. ها بر حذف مخـالف اسـت تفكر

مسها اينهر صورت  ل زندان اوين بـود، شـروع بـه تـسويهئو با فردي كه در آن زمان

و مس يي كردندها اعدامحساب و وقتي الن باخبرئوكه اصال در جهت منافع نظام نبود

ب اين. شدند سريع جلوي آن را گرفتند  اي را اشاره كنم كه مربوط به نقش ايد نكتهجا

حقيقت اين است كه نه بنده نه هيچ كدام از سران وقت قوا از ايـن مـاجرا. بنده است 
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آن در جلسه. خبر نداشتند اي كه با سران سه قوه در همان زمان داشتم، كسي نبود در

در خاطرم هست حتي آقاي خامنـه. جلسه كه با اين كار موافق باشد  همـان جلـسه اي

ميها اعداماين«ابراز كردند كه  و همـه را سـياه مثل قيري است كه بر سر نظام ريـزد

حاال درست است كه االن ايشان مخالف بنده هـستند. اين موضع ايشان بود.»كند مي

و داريم ولي دليل نميو در دو موضع متفاوت قرار  شـود كـه بخـواهم دروغ بگـويم

و نفع شخصي وارونه كنم تا چهره مخـالف خـود را حقيقت تاريخي را براي اس  تفاده

اگـر ايـن جلـسه نبـود. واقعيت اين است كه ايشان هم مخالف بـود. سياه جلوه بدهم 

مي شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشتناك   از اهللا منتظري هـم بعـداً مرحوم آيت.شد تر

و آن نامه ن اين امر مطلع شدند وشتند كه البته تا حـدي هاي اعتراضي را پس از اطالع

)تلگرام، از همين مجموعه(»1.جريان ديگر تمام شده بود

م بر اساس گزارش خاطرات آيت1 نتظري، آقاي خامنه اي در ديداري كـه بـا ايـشان داشـته از اعـدام اهللا
مي اعضاي مجاهدين اظهار بي  مي. كند اطالعي و اقـدامات رسد جلسه سران نظـام پـس از نامـه به نظر هـا

.ها تشكيل شده باشد منتظري در باره اعداماهللا آيت





 ديباچه

 ملـل سـازمان امنيت شوراي 598 قطعنامه ايران، 1367 تيرماه پاياني روزهاي در

و عراق متحد  از پس عراقو ايران ميان جنگو پذيرفت را درباره صلح ميان ايران

 ادامـهو بـود، عـراق آن آغازگر كه جنگي.رسيد پايانهب فرسايشي كارزار سال8

خـسارات آمـدن بـار بـهو كـشور دو هـر شدن فشل باعث آن پس از فتح خرمشهر

شدهراقتصادي برايو انساني بسيار . دو كشور مسلمان

 به پيش از اين هاي سال كه مجاهدين خلق ايران، سازمان آن، از پس هفته يك

 بـرايو نابخردانـهو خـام هـاي تحليـل بـا بـود بـردههپنـا مانكـشور دشـمن دامـان

 حـسين، صـدام دريـغ بي هاي حمايت با سرخوردگي، از خود نيروهاي كردن خارج

 تسخيرآنهدف.زد كليد كشور غرب شمال از را جاويدان فروغ عنوان با عملياتي

ردكننـده عمـل نيروهاي با تعداد!روز سه طي پايتخت به رسيدنو سرراهي اهداف

 24 تـا حركـت مـسير در رجـوي نيروهـايتاجنايـ.نفر هزار حدود كمتر از شش

و نيروهاي دولتي،كرمانشاه كيلومتري  نظامي نيروهاي كه نپاييد لختي بر مردم عادي

 بجزو كردند؛ گير زمين را مهاجمين سريع، واكنشو سازماندهي با شوركميمردو

 اسـارت بـه يـا كـشته يـا زخمـي بقيمـا شـدند، مفتـضحانه فرار به موفق كه اندكي

.شد معروف مرصاد عمليات به غافلگيرانه عمليات اين.مدنددرآ
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 احتمـال گرچه تا پانصد نفرنيست دست در دقيقي آمار آنها تعدادو اسراةدربار

 با حكم آنان اتفاق به قريب گزارشات،و شواهد برخي اساس بر اما استداده شده

 كسي،اندكي تعدادجزو ظاهرا شدند صحرايي اعداميامام خميني به آقاي رازين

 4800 تـا مجاهـدين سازمان ايران، مقامات گزارش اساسبر در مجموع.نماند باقي

 روزدرو آغـاز 1367 مـرداد3 عمليـات1.گذاشت جايرب مجروحو اسير كشته،

.بازگشت مرزها به آرامشو رسيد پايان به 1367 مرداد7 جمعه

 حكم اين در شد؛ صادر خميني امام سوي از حكومتي حكمي،وزر چند از پس

اشـراقي، نيري،:آقايان تهران در آمده، مجموعه اين اول دفتر در آن كامل متن كه

درو)پورمحمدي آقاي مصطفي تهراندر( اطالعات وزارتازاي نمايندهو رئيسي

العـات، از سـوي امـام اط اداره كـل نماينـدهو دادستان شرع، قاضي:ها استان مراكز

 اسـاسبر.دمنصوب شدن آن اجرايو صادره حكم موضوع تشخيص براي خميني

 حال در كه زندانياني از نفر 3800 تا 2800 حداقل روز، 40 به قريب طي حكم اين

 پايـاني روزهاي يا ماهها در بعضاو بودند خويش گذشته محكوميتو كيفر تحمل

 جـرم انجـام بـدونو مختـصر جـوابولاؤسـ چند طي بودند، خويش محكوميت

كه مشخص نيست(دادرسي، به اتهام سرموضع بودن مراحلو آيين رعايتو جديد

 احـرازراآنو يـا هيـأت ذكـر شـده چگونـه نمودنـد در چه شرايطي بـه آن اعتـراف 

 97 تـا 71 روزانـه محاسـبات، برخي اساسبر.اعدام سپرده شدند به جوخه) كردند

 بـه شـرع حكـامو قـضات برخـي كـه تقريبـي آمار اساس بر البته؛شدند اعدام نفر

و نظاميان خودي به 236بر اساس برخي گزارشات.1 و35شهادت رسيدند، نفر از مردم  خودروي نظامي
و عالوه بر وارد شدن خسارت به يك هلي كوپتر هوانيروز، بـه تعـدادي از سـاختمان شخصي منهدم شد

و اسالم  و مسكوني شهرهاي كرند بـر اسـاس برخـي گزارشـات. آباد نيز خساراتي وارد شـد هاي اداري
 مجاهدين خلق بودند كه به هر دليلـي بـه ايـن تعدادي از اسراي ايراني جنگ با عراق، در ميان نيروهاي 

و در اين عمليات شركت كردند و سرنوشت منافقين، محمـدعلي:نك.(گروه پيوسته بودند عمليات مرصاد
ص 1392صدر شيرازي، مركز اسناد انقالب اسالمي،  ،348-349.(
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و آمار بودند وگرنه آمار داده منتظرياهللا آيت و نقيـضي واقعي در دست نيست ضد

.در اين باره وجود دارد

 سـوي از رهبـري مقـام قـائم عنوانبه زمان آن در كه منتظرياهللا آيت مرحوم

- زنـدانيان اعـدام از اطالعازپس،)1364از سال(بودند شده انتخاب مردم خبرگان

 به محرمانه نامه دو نوشتن بر عالوه،-كه منبع اطالع ايشان برخي قضات شرع بودند

 مـرداد 24 تـاريخ در خمينـي،اهللا آيـت بـه خطـاب 1367 مـرداد13و9 هاي تاريخ

و نمودنـد احـضار را زنـدانيان مركـزيها اعدام حكم اجراي كميتهاعضاي، 1367

به ويـژه عـدم قانونيو شرعي داليل همراه به را اقدام اين با خويش شديد خالفتم

و انگيزه مخالفـت خـويش را بـه صـراحت اعـالم  و كردنـد تطبيق حكم با موضوع،

 بـا مالقـات بـا خـود تـا شـدند، محرم ماه احترام به حداقلها اعدام توقف خواستار

.برگردانند را ايشان نظر خمينياهللا آيت

اهللا آيـت مندي كه در پشت صحنه اعدام ها بودند، توجه به وجود افراد قدرت با

و تـالش بودند معتقد اما نشدندها اعدام ادامه از جلوگيري به موفق منتظري  وظيفـه

و مـدارك، اين.اند داده انجام را خويش  در مفـصل طـور بـه ماجرا به همراه اسـناد

در( منتظرياهللا آيت خاطرات گرديـد منتـشرو منعكس)1379 سال هارب منتشر شده

 جالب اين. واكنش خاصي به آن نشان ندادندها اعداماندركارانو هيچ يك از دست 

كه دهها بلكه صدها كتاب خاطرات از مسئوالن جمهوري اسالمي به چاپ رسيده اما

! توضيح دهند1367هيچ يك حاضر نشده اند در باره اعدام هاي تابستان 

 هـاي مناسـبت بـه،اهللا منتظـري يـتآ بيت رسمي تلگرام كانال دازيان راه از پس
و تلگرامـي كانـال در عاليقـدر فقيه گفتاريو تصويري نوشتاري، مطالب تاريخي،
 پايگاههاي در 1395 مرداد 19 شنبهسه روز؛ از جملهگرفت مي قرار ايشان وبسايت
 1367 مرداد 24 مورخارديداي دقيقه 40 صوتي فايل منتظرياهللا آيت رساني اطالع
 بـراي سال 28 از بعد كه اين فايل صوتي.شد منتشرها اعدام كميته اعضاي با ايشان
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 ميليـوني كننـده خيـره اقبـال بـاو گرديد منتشر رسما ايشان بيت توسط بار نخستين
 برخـي جامعـه، سوي از بيني پيش غيرقابل موافقو مخالف هاي واكنش شد، روبرو

 اين. را به دنبال داشتامنيتي– قضايي اندركاران دست ويژهبهو سياسيونو نخبگان
 رسـاني اطالع پايگاههاي از 95 مرداد 20 در قم اطالعات اداره درخواست به فايل
 احـضار، بارهـا منتظـري احمد آقايآنپيدرو شد؛ حذف منتظرياهللا آيت بيت

 احـسان قـم، يـت روحان ويـژه دادگـاه قـضات توسـط يكـي از سرانجامو بازجويي
و غالظو محاكمه رضايي،  روحانيـت لبـاس خلـعو زنـدان سال 21 به حكم شداد
اهللا شـبيري زنجـاني، پس از مدتي، حكم اجرا شد اما با تـالش آيـت.گرديد محكوم

.احمد منتظري آزاد شد

 براي مجموعه اين در انجام، تا آغاز از االمكانيحت را ماجرا سير تا شديم آن بر
و ميزان تاريخي، حوادثو اسناد حفظ بر عالوه تا گردآوريم؛ تاريخدريماندگار

وكه كساني براي اين سوي ميدان يعني باشد» محكي«  نوعا از قطار قدرت خارجند

 آنـان نقـد چراكه زنند مي دم اعتدالو طلبي اصالح خواهي، آزادي بشر، حقوق از
و نقادي به نيستند حاضرودهش دوگانگي دچار چراو است موجود وضعيت از تنها
و در مقياس!بپردازند؟ نيز دوران آن قضايي-امنيتي كارهايوسازوي گذشتهبررس

و پنهـان و تـوان كـاري مـي كلي، آيا با عدم شفافيت  وضـع موجـود را اصـالح نمـود

.موجبات تقويت نظام را پديد آورد؟و ... 
ن و ند منكر جنايات گـروه مجاهـدين تواميبي شك كسي اميـدواريم ايـن شـود

و اميد واثق داريم بـا خدمت ناچيز بتواند گوشه  اي از تاريخ معاصر را به تصوير كشد

انـد، دقت در مقاالتي كه از لحاظ تئوريكو مصداقي اين واقعه را به تيغ نقد كشيده 

و خون  ريزي بدون دليل، تبرئه خواهد چهره رحماني دين از اتهام خشونت ساختاري

و مصرانه اهللا منتظرين هدفي كه مرحوم آيتشد، هما . به دنبال آن بودنددلسوزانه

 1396 ماه مرداد



1اي به عنوان مقدمه دلنوشته

 به نام خدا
و ساغر كنم  من نه آن رندم كه ترك شاهد

مـمحتسب دان ن اين كارها كمتر كنمـد كه

 آمده بود خبر بي

باز كردم، با لهجه غليظ حرف مي زد، خاطرم هست كه من درب منزل رو براش

.حدود پنجاه سالي داشت

و از آن ساده تر، رفتارش بود؛ خيلي خودمـاني، كـه گويـا بسيار ساده پوشيده بود

.شناسد مدتهاست مرا مي

و قبال هم نديده بودم او را نمي .شناختم

سراغ پدرم را كه گرفت، با خـودم گفـتم حتمـا از روسـتاهاي اطـراف زادگـاهم

.تفاوت بودم آمده تا سري به ما بزند يا كاري در تهران دارد، بي

و احترام فوق العاده پدرم در مواجهه با او را ديدم، كمي دسـت ولي وقتي هيجان

 
و زيبـايي بـه عنـوان اين نوشتار پس از انتشار فايل صوتي به دستمان رسيده است كه به لحاظ اهم1 يـت

.آستانه مطالب، درج مي گردد
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.و پايم را جمع كردم

بعدها پدرم گفت كه چند بار ديگر هم به منزلمان آمده بود، اما من تصوير خيلي

 آخرين بارش حدود سال پنجاه بود، فكر كـنم ده روشني از دفعاتش در ذهنم نيست، 

.ساله بودم

وارد منزل كه شد احساس كردم از دوستان پدر است كه بـراي كـاري بـه تهـران

و آشنايان خانوادگي، از شهرمان براي كـاري-آمده   زياد اتفاق مي افتاد كه دوستان

و به دليل نبودن وسائل ارتباطي، براي اسـتر احت يـا احوالپرسـي، به تهران مي آمدند

در-سرزده به منزل ما مي آمدند، فلذا حضورش عجيب نبود   ولـي از تواضـع پـدرم

.مقابل او احساس متفاوتي پيدا كردم

و و با آرامش بود اگرچه پدرم در مقابلش دو زانو نشسته بود ولي او خيلي راحت

ـ بـا همـه مـ  ـ همچون يك آشناي قديمي و مـادرم با لهجه خاصو خيلي خودماني ا

.احوالپرسي كرد

ن و سرحال بود كه كسي باور من. از زندان آمده استكردميبه قدري با نشاط با

ـ كه خيلي سخت ارتباط  ـ زود صميگرميهم از در حدي كه مـي.شدميفتم اوشـد

!بخواهم با هم بريم بازي كنيم

.ها گذشت سال

و هرچه بزرگتر، با اسم او در اين طـر و بيـشتر بزرگتر شدم و آن طـرف بيـشتر ف

.مكردميبرخورد

وكه اينتا و ما هم آمديم كردسـتان،  از آنچـه كـه در خبـر بـي انقالب پيروز شد

و تهران مي .گذشت مركز

و توانايي علمي«همه از مي»اش سواد از سخن و سـادگي«راندنـد، امـا »اش صـفا

.گفتند بيشتر مي

از انقـالب، جمعـي از معتمـدين شهرشـان چندين سال قبل: كرد پدرم تعريف مي
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و تأسـيس حـوزه، خـدمت آيـت و جهت آوردن امام جمعـه اهللا بروجـردي رسـيدند

به آيت. تقاضاي آمدن ايشان را كردند  اميـدش بـراي«: كـه ايناهللا بروجردي با اشاره

.مخالفت كرده بودند» مرجعيت آينده به ايشان است

كرد يك جـوري خـودشو هر كس سعي مي نامش بسيار بر سر زبانها افتاده بود

.را به او بچسباند

مي» شاگرد او بودن« و بسياري از بزرگـان نظـام خودش يك افتخار محسوب شد

.ندكردميبراي افتخار كردن به ديگران، به شاگردي اش استناد 

و باسـواد حـوزه ـ كه پـر از صـاحب نامـان انقالبـي و حتي مجلس خبرگان وقت

ـ انتخاب نـستند،دامي» افتخار«را به عنوان قائم مقام رهبري براي خودشان»او«بودند

.نه اين كه اين سمت براي او افتخار باشد

اگرچه اين مسأله براي اهل نظر روشن بود ولـي رفتـار او بعـدها نـشان داد كـه او

مي واقعا دلبسته به اين مقام نبود كه هيچ، بلكه با بي .نگريست اعتنايي تمام به آن

ـ آن هـم بـا جمـع من البته به دليل روحي خودم، در همان ايام، بيش از يـك بـار

ـ مالقات ديگري با او نداشتم .ياران كردستان

و تا آن  ...كه ناگهان ورق برگشت

و از سـوابق كـرد مـي براي من كه دور از سياست، در كردستان روزگار سپري م،

ب و تحليل آن برايم مقدور نبودامر مطلع نبودم، اين واقعه ضربه هولناكي .ود، فهم

و سالمت اين فـرد عالقه شديدم به امام خميني از يك طرف، با علم من به پاكي

.از طرف ديگر، در تضاد بود

.و در نهايت، عشق آتشين من به امام، مرا به داوري نادرستي در مورد او كشاند

آنر موضع به او بي احترامي نكردم، اما به خاط گاه هيچ اگرچه گيري تند امـام در

قضيه، به طور كلي با او بر سر مهر نبودم؛ تا آنجا كه بحـث در مـورد نـاحق بـودنش، 

و پدرم گرديد .منجر به مجادله تلخي بين من
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و عـاطفي بـه او، كـه در گوشـه ذهـنم-رحلت امام  كه از فرط وابستگي روحي

م)عج(م تا ظهور صاحب الزمان كردميتصور  مـرا كـامال از تعـادل-انـد زنـده مـي

.روحي خارج كرد

و پناه شده كردمياحساس ميم بي پشت و فقـدانش ام، در واقع امام را پرسـتيدم؛

.ضربه روحي مهلكي براي من بود

و تار بود؛ در حدي كـه نتوانـستم تـا پـنج و تابم نمي نشست، عالم برايم تيره تب

و بـه احتيـاط عمـل انت» مرجـع تقليـدي«شش سال پـس از رحلـت امـام،  خـاب كـنم

.كردم مي

.به ياد خوابي افتادم
 توبه از مي وقت گل، ديوانه باشم گر كنم كاران كرده باشم بارها من كه عيب توبه

.تنها بودم

و مادرش هيچ كس در خانه نبود، همسرم به اتفاق فرزندانم براي سركشي به پدر

.و دو بود، خوابيده بودمبه شهرستان رفته بودند، فكر كنم حدود سال هفتاد

و سوز فراوان، كه چـرا در خواب امام را ديدم، از او گله كردم، خيلي زياد، با آه

و امام با بـردن  و در انتها از او پرسيدم از چه كسي تقليد كنم، نـام«تنهايمان گذاشته،

كن» او ب.به من تأكيد كرد كه از او تقليد و وقتي يدار از شدت گريه از خواب پريدم

و بالـشم از اشـكهايم كـامال تـر شـده اسـت  نـم كـهدا مـي.شدم ديدم تمـام صـورت

 دليل حقانيت نيست، علي الخصوص براي ديگران، ولي براي همچـو منـي"خواب"

.در آن ايام حكم نوشدارو را داشت

:در حقيقت سه واقعه مهم در فاصله يك سال باعث ويراني من شده بود

 پذيرش قطعنامه-

 قائم مقام عزل-

 رحلت امام-
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.شروعش از پذيرش قطعنامه، در واقع اولين ضربه بود

براي يك انقالبي مثل من، كه تصورش اين بود كه مثل همه دفعـات قبـل حـرف

و در جنــگ پيــروز مـي  و ســراغ آزادي قــدس امـامش بــه كرســي مـي نــشيند شــويم

ب مي دون جواب از اين دست رويم، ناگهان پذيرش قطعنامه، مرا با انبوهي از سؤاالت

.مواجه نمود، اين ضربه كشنده اي بود

.هاي فراوان بي پاسخ هنوز از اين يكي هضم نشده، اتفاق دوم، به همراه پرسش

.تمام باورهايم به هم ريخته بود

و به همين دليل شـده بـودم مثـل يـك انـسان باورهاي انسان شخصيت او هستند،

در بي ن كما رفته هويت، تقريبا مثل كساني كه و تنهـا مـن كردمياند، خودم را پيدا م؛

.نبودم كه چنين شده بود

و هرچه مي را ماجراي رحلت امام ضربه آخر به يك محتضر بود؛ خواستم خودم

ن .شدميبازسازي كنم

و طـي چنـدين سـال تـالش و من به دنبال او مي گشتم، بعدها امامم گم شده بود

 اش را به شكل امام درآورم، خيلي زيـاد سـعي كردم كه به هر شكلي هست جانشين 

ند، ولي حداقل در مورد مـن كردميكردم، البته انصافا جانشين اش هم اين تالش را

.جواب نداد

.بگذريم

!زهي خيال باطل كه تصور كنيد خريت من به سرانجام رسيده

. بودمخبربي من هنوز از طلوع آن خورشيد

و گويا حضرت كريم هم از اين حم نـست كـهدا مـي اقـت مـن كالفـه شـده بـود

و يك  را"رفيقي"بالهت من نهايت ندارد، براي چندمين بار كرامتش جوشش كرد

.بر سر راهم گذاشت

و بيانش را براي مجال ديگري .مگذارميماجراي من با اين رفيق مفصل است
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: طي يك زمان چهار پنج ساله دو چيز مهم از او آموختمكهآن مختصر

ـا  فكر كردن را آموختم، در واقع عقلم را كه بهترين هديه پروردگارم بـود ول

ـ به راه انداختم و تا آن موقع تعطيل بود ـ .و مهمترين دارايي ام

.يك چيز اضافي است» عقل«م كه كردميتا آن موقع فكر

ن .مكردميدر واقع اصال فكر

.هم يك چيز اضافي بود» فكر«خود

ب .ه عقل نيازي نيستيقين داشتم كه

.كنيد باور نمي

.باور كنيد كه مدتي اين طوري بودم، تعطيل تعطيل

استداللم اين بـود كـه وقتـي خداونـد، پيـامبر رو بـراي راهنمـايي مـا در زنـدگي

و كامله، تازه بعد از آن هـم  و كتابي به نام قرآن، كه همه چيز در آن هست فرستاده،

ف  رستاده، تازه بعد از آنها هم فقها، بـه عنـوان جانـشينان دوازده امام براي راهنمايي ما

و براي همه زندگي دستورالعمل دارنـد، حتـي بـراي  و ائمه وجود دارند برحق پيامبر

و  و نبايد دارند، ديگه چـه احتيـاجي بـه عقـل و چند صفحه بايد توالت رفتن چندين

 فكر داريم؟

:خوب، آيا من نبايد از خودم مي پرسيدم كه

ح و گوش هم هست، پس چرا در مورد اونها اين حرف رو همين كم براي چشم

 نمي زدم؟

و طور همينيا مگه خدا  كشكي آدم رو به وجـود آورده كـه تـوش مونـده باشـه

و جور كنه؟  حاال بخواد يك جوري قضيه اش رو جمع

و حواسش نبوده كه به آدم عقل داده؟  يا از دستش در رفته

 تر از عقل وجود داره؟ يا مگه در انسان چيزي مهم

 اي هم هست؟ خوب خدا كه حيوان يا تفاوت ما با حيوان مگه جز عقل چيز ديگه
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 ها باشيم؟ داشت چرا مي خواد مثل حيوان

و و بعد پيامبر رو بفرسته چه توجيهي داره كه خداوند حكيم به انسان عقل رو بده

!بگه تعطيلش كن، برات مضره؟

 ...ن دستو سؤاالت زياد ديگري از همي

!القصه

و دست نخورده، فابريك صفر كيلومتر مونده بود اين عقل من !نو

!القصه

انصافا آن رفيق حق استادي به گردن من دارد، مـن را حيـات دوبـاره بخـشيد، تـا

و دعاگو .آخر عمر وامدار او هستم

 البته فكر نكنيد كه آن رفيق اهداف مرا عوض يا دستكاري كرد؛

! است؛ هرگز"انقالبي بودن" كه منظورم از خريت،و يا تصور نكنيد

 است؛» هاي اوليه انقالب وفاداري به آرمان«اگر منظور از انقالبي بودن،

 است؛» هاي انقالب ارزش«و اگر منظور از انقالبي، فداكاري براي

؛»هاست انقالب ما انقالب ارزش«:و اگر انقالب يعني همان جمله كه امام فرمود

مي روز بسيار انقالبيپس من ام  كنم؛ تر از گذشته فكر

؛»دفاع كوركورانه از هر چيزي است«"خريت"منظور من از

يا"حق"مهم نيست كه آن چيز ؛"باطل" است
.من بود كه صددرصد اشتباه بود» روش«مهم

و داعش نه در » اهداف«در واقع مدتها گذشت تا فهميدم كه فرق اساسي بين من

.»ستها روش«كه در

نه» جهت«به عبارت ديگر و اين نيز بحث مبسوطي است كـه» سرعت«مهم است

.ناچار مي گذرم

و سـعي كـنم از ديـنم از قضا آن تحوالت وادارم كرد كه فكورانه به دين بنگـرم
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و عاشقانه پاسداري كنم؛  عاقالنه

 ...و اتفاقات زياد ديگري كه آن نيز از حوصله اين بحث خارج است

...بگذريم

.باالخره من توانستم شيشه كبود را از جلوي چشمانم بردارم

من تصور نكنيد اين يك مطلب ساده اي بود، نه مجال شرح آن واقعه است كه بر

و نه زبان آن .رفت

و با دردي جانسوز، چيزي بـه مراتـب سـهمگين و زحمتي وصف ناشدني، با رنج

و بي  و دردناك تر از درد زايمان، شب تر هاي فراوان، به گمـانم چنـد سـالي خوابي

!طول كشيد

.و صد البته من ندانستم چه بر من مي رود

و چـشمانم منـاظر هـايم صـداهاي جديـدي مـي بعدها فهميدم كه گـوش شـنوند،

آن جديدي را مي  و عجيب ديـدم كه همه آنها از قبل بودند ولي من آنها را نمي يابند،

.شنيدمو نمي

.ام گذاشتهگويا به دنياي جديدي پا

.ام گويا تازه متولد شده

گر» خورشيد«حاال ديگر آرام آرام آن .شدميبرايم جلوه
و بر ما نام فسق و نرگس مست  الله ساغرگير

ب يـداوري دارم كـسي كنـا رب، م؟ــه را داور

ـ از» عينـك كبـود« هنر ديگر آن رفيق اين بود كه به من كمك كرد تـا دوم را

و واقعيت ها را آن طور كه هست ببينمجلوي چشمانم بردا .رم

:گويد مولوي مي
زان ســبب عــالم كبــودت مــي نمــود كبــودٔپــيش چــشمت داشــتي شيــشه

ز خويش خويش را بد گو، مگو كس را تو بيشگر نه كوري، اين كبودي دان
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آفرينش را بـه رنـگ ديگـري"و"شيشه كبود در مقابل چشمان گذاشتن"بحث

ي"ديدن و مطلب دارد خودش تعطيلي"تر از بحث اين بحث اگر مهم.ك دنيا حرف

. نباشد كمتر نيست، بسط آن بايد در فرصت مناسب انجام شود"عقل

هدف اصـلي از بعثـت: عرفاي مسلمان از جمله مولوي اعتقاد دارندكهآن اجماال

و براي اين كار بايد پرده هاي ضخيمي را كه انـ"كشف حقيقت"انبياء  در بود، سانها

و مانع ديدن آنها مي  از مقابل چشمانشان گذاشته اند و همـه گرفتاريهـا شود بردارنـد

.شود همين جا شروع مي

كهكميگونه تصور همه ما اين :نيم

 چيزهايي را كه مي بينيم حقيقت دارند؛

و حقيقي هستند .و چيزهايي را كه مي فهميم درست

و فهميـدني هـاي خـود را به لحاظ رواني كمتر كسي حاضر است كه  ديـدني هـا

و به ديگري گوش بسپارد همگان حقيقـت را در چنـگ خودشـان مـي.كنار بگذارد

.بينند

فلذا انبيا براي برداشتن اين شيشه هاي كبود رنج فراواني متحمل شـدند، چـرا كـه

و"اين چيزي كـه مـي بيننـد حقيقـت نـدارد"براي اغلب مردم قابل پذيرش نبود كه 
و به باال نگاه كنندبراي ديد .ن حقيقت بايد سر خود را از چاه دربياورند

و نــور مــاه ايــن جهــان پــر آفتــاب
كه اگر حقـست، پـس كـو روشـني
ز كــاخ تــو درون چــاه رفتــستي

او بهــشته، ســر فــرو بــرده بــه چــاه
و بنگــر اي دنــي ز چــه بــردار ســر
ــراخ ــه دارد جهــان هــاي ف چــه گن

ايم، خوب خشد ولي وقتي ما سرمان را در چاه كرده حقيقت مثل خورشيد مي در

.معلوم است كه همه جا را تاريك مي بينيم

كردن بيماري است كه قبول ندارد بيمار است، چنـين شخـصي درست مثل درمان

شود كه او را بيمار يـا نه تنها داروي شما را نخواهد خورد، بلكه با شما دشمن هم مي 
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.نادان دانسته ايد

 را بـه هـيچ وجـه نـافع"مجادلـه"ن بود كه بزرگاني چـون امـام غزالـي براي همي

مي نمي و از آن نهي .كردند ديدند

و ابـدا كفايـت نمـي"حقيقت"بنابراين وجود را به تنهايي، اصال كنـد كـه مـا آن

.درك كنيم

است، حقيقت وجود دارد، پـس چـرا ايـنهيك دليل مهمش همين اختالف نظر

 وجود دارد؟قدر در موردش اختالف 

:فلذا براي درك آن

ـ بايد در ما اين . وجود داشته باشد"تشنگي به حقيقت"اوال

را به كسي كه فكر مي ند، چه چيزي را مي خواهيددامي كند پاسخ همه مسأله ها

.اصال گوشش بدهكار نيست! نشان بدهيد؟

ـ ابزار درك حقيقت، سالم باشند .ثانيا

و در قالـب مولوي در اين زمينه سـخنان و اقـسام سـخن بـسيار دارد، او بـه انـواع

كهكميداستانهاي متنوع  وجود حقيقت به تنهايي كافي نيـست: وشد به ما نشان بدهد

.كه آن را درك كنيم

 را بيـان"سـحري خـوردن شـخص حـريص"براي فهم اين نكته، مولوي داسـتان

:كند مي

گ توانـد بـه فتـه شـده، مـي چون به لحاظ فقهي، شخص تا مطمئن نشده اذان صبح

سحري خوردن ادامه دهد، مولوي از اين نكتـه بـراي رسـاندن منظـور خـود اسـتفاده 

و حكايت كسي را مي  و چـون كرده و پشت به پنجره نشسته گويد كه عمدا در اطاق

بـه لحـاظ فقهـي درسـت(دهـد طلوع فجر را نمي بيند، به سحري خوردن ادامـه مـي 

مي) است :گيردو نتيجه
ــورست اين، ليكن از طمـع سـحور روشن ز ن ــدد ــده چــشم مــي بن آن خورن
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چونكه كلي ميل او نـان خوردنيـست
حرص، چون خورشيد را پنهـان كنـد
چون غرض آمـد، هنـر پوشـيده شـد

رو بــه تــاريكي نهــد، كــه روز نيــست
نه عجب، گـر پـشت بـر برهـان كنـد
صد حجاب از دل به سوي ديـده شـد

طم«وقتي كنـد كـه حتـي خورشـيد را هـم چـشم را كـور مـي»ع انـسان حرصو

و استدالل پشت پا بزند نمي .تواند ببيند، تعجبي ندارد كه عقل به برهان

را» ابزار شناخت«آدمي،» اغراضو اميال«واقعيت اين است كه » تابع خود«انسان

و اجازه فهم حقيقت را نميك مي .م باشددهند، حاال هرچه مي خواهد برهان محك نند

ـ عظمت خود و عقل ما نـسبت بـه آن احاطـه پيـدا گذارمين» حقيقت«ثالثا د فهم

.كند

مولوي مثال فيل را مي زند، كه اين ديگر خودش يك بحث مهم مـستقلي اسـت

توان پلوراليسم را هـم از اين نظريه مولوي مي اند گفتهكه حتي بعضي انديشمندان ما 

.استخراج كرد

و حـس« ايـن مثـال ايـن اسـت كـه توانـايي حرف اصلي مولوي در بـراي» عقـل

و نمي» حقيقت«دريافت  .تواند به آن احاطه پيدا كند محدود است

خسته تان كردم، نزد شما بزرگان ازين گونه سخنان گفتن، مثـل زيـره بـه كرمـان

.بردن است، جسارتم را ببخشاييد
 بازكش يك دم عنان، اي ترك شهر آشوب من

ز اشك چهره، و گوهر كنمتا  راهت پر زر

انـدازم، در بلنـداي افـق تـاريخ، چهـره اكنون كـه از دوردسـت نظـري بـه او مـي

.زند درخشان خورشيدي نوراني برايم سوسو مي

و گفتار، حكايت از روح بزرگو متواضع او داشت .سادگي او در رفتار

:ياد ديدار جمعي مان با او افتادم

و ما بچه ينياين ديدار، مربوط به زمان جانش هـاي كردسـتان بعـد از يـك اش بود

و بعدش ديدار ايشان در قم .سمينار فشرده، اول رفتيم مالقات امام
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و آذربايجان غربـي بـا او دور هـم روي توي يك اطاق همه فرماندهان كردستان

و بش مي و او خيلي راحت با ما خوش .كرد فرش نشسته بوديم

. داشتم هيچ فرقي نكرده بودام با اون تصويري كه از نوجواني

و بي نهايت متواضع .ساده، بي تكلف، خودماني،

و بسيار كسان ديگر همچون براي من كه بزرگ شده در يك محيط استبداد بودم

مي» سادگي«من، آن حد از  گفتم رهبـر بايـد مثـل مقبول نبود، گاهي در خيال خودم

 چشماش نگاه كني، بفهمي نفهمي امام ابهت داشته باشه، وقتي جلوش ميري نتوني به 

.هم يك كم بدنت بلرزه

و مرموز باشه؛  رهبر بايد تودار، باصالبت، مقتدر، با چشمان پر نفوذ

و با هم اختالط كنيم؟ !چه معني داره كه دور هم تو يك اطاق بشينيم

زد، از اون بدتر صحبت كردن با لهجه غليظ بود، حتـي اش چنگي به دل نمي قيافه

!تر بود، زياده از حد معمولي بود هم از عرف معمول خيلي سادهلباسهاش

و آب آوردن شـهيد يادم مياد وقتي او با خلوص تمام، خاطره نماز شب خوانـدن

، از اون كـردميمطهري براش رو، در جريان شهادت آن شهيد، از تلويزيون تعريف 

و تونـست چيـزي تعريـف كنـه كـه همه سادگي عـصباني شـدم، واقعـا نمـي بزرگـي

.كنيم صالبتش رو برسونه، كاري كه همه ماها مي

و بـا خـودم گفـتم بـي خـود نيـست بـراش جـوك از دستش حرص مـي خـوردم

.سازند مي

و بـا لحـن طعـن» ملكـه حميـده«بعدها استادش نيز ايـن شـاگردش را، ناباورانـه،

.آلودي مذمت كرد

و كوته !نظري ام متعجبم از حماقت

ح وقتي حضرت در مـسجد بـا: نگفتند)ص(ضرت رسول مگر در مورد مواليش
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يارانش نشسته بود، اعرابي از بيابان آمد به مدينه به سراغ حضرتش، آدرس مسجد به

كدامـشان)ص(او دادند، وارد مسجد شد، هرچه نگاه كرد نتوانـست بفهمـد محمـد 

!است

 ...و اين تازه بخشي از ماجراست

!قدرتنگاهِ فوق العاده تحقيرآميز او به

!آن هم در باالترين سطحش

!اش آن هم در يك قدمي

!برد انسان را در بهت فرو مي

تـر حكومـت از آب بينـي يـك بـز، بـرايم كـم ارزش": مگر مواليش نگفته بـود

".است
ام كمتر هاي پاره ارزش حكومت بر شما، از اين كفش": مگر به ابن عباس نگفت

".است، مگر بتوانم حقي را برپا كنم
ا  ...ين تازه همه ماجرا نبودو

 باختن آن قدرت براي چه؟

.براي دفاع از زندانياني كه در قتل فرزندش شريك بودند

!؟»حق دشمنت«باختن قدرت براي دفاع از

!حيرت در حيرت

:اند اما مگر در مورد مواليش نگفته
ــب او كاســه شــير ــد پــس ل مــي زن
چه اسيري كـه همـان قاتـل اوسـت

ــ ــست والي ت ــب روان م ــيش و عل

ــي ــير م ــه اس ــارت ب ــشم اش ــد چ كن
تــو خــدايي مگــر اي دشــمن دوســت
ــو علــي ــه فــداي ت ــان عــالم ب ج

مـرد: حق است كـه": مگر در ماجراي كندن زيور از پاي يك زن يهودي نگفت

"اگر از اين ننگ بميرد
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:ها اين از همه"شگفت انگيزتر"اما

و اين بود كه تمام آن ماجرا، نه در مقابل شمر و زبيـر و طلحـه ، كـه در ...و يزيد

 بود؛"استادش"مقابل

 او داشت؛"مرجعيت"آن هم استادي كه شاگرد، نقش مهمي در

 را مديون شاگردش بود؛"جانش"آن هم استادي كه نجات

و حين انقالب، شاگردش نقـش محـوري"شهرتش"آن هم استادي كه در ، قبل

 داشت؛

ا در قانون به شاگردش وامدار بود؛ر"توسعه قدرتش"آن هم استادي كه

، شاگردش نقش اساسي"تثبيت تئوريكو عملي قدرتش"آن هم استادي كه در

 داشت؛

!نه يك استاد معمولي

! بود"محبوبيت" كه در اوج اوج"استادي"در مقابله با

. بود"قدرت"و در اوج اوج

 بعد از تو، هيچ در دل سعدي گذر نكرد

 آن كيست در جهان، كه بگيرد مكان دوست

و عمدتا در حوزه . بود"اخالق"شروع درگيري شاگرد با استاد، از مدتها قبل

دركهآن ولي با در» فقاهت« استاد به چيره دستي شاگردش بارها اقرار كرده بود،

.ددامي قرار» فقهي«شاگرد، سپر» اخالقي«مقابل حمالت 

و بسيار بي باكانه بر آن پاي مي فشرد، بـي هـيچ"اخالق"دغدغه شاگرد اما  بود؛

.مالحظه اي پنجه در پنجه شير افكنده بود، بي هيچ تداركي، بي هيچ قدرتي

و صبرش مدتها قبل خاتمـه طاقت استاد از بهانه گيري هاي شاگرد طاق شده بود

با»قپارگي اخال«يافته بود، اين بود كه تصميم گرفت  رفو كنـد» شمشير سياست«را

» برتـري مطلـق«و با چيره دستي، منطقه نبـرد را بـه نقطـه اي منتقـل كـرد كـه در آن 

.داشت
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.اي كه دست شاگرد در آن بسيار تهي بود منطقه

ـ فقهي«در واقع استاد با آگاهي از نقطه ضعف شاگرد، ديالوگ را رهـا» اخالقي

و سرزمين  اد"قدرت"كرد .امه گفتگو برگزيد را براي

و در نهايت خشم، نه تنها "هـستي"، كـه تمـام"جانشيني"قلم را به دست گرفت
.شاگرد را نشانه گرفت

و جان را ببرد،  اين يك ضربت معمولي شمشير نبود كه فقط تن را بشكافد

و بي بهاترين« "جـان"چيزي كه در اين نشانه روي هدف قـرار گرفـت» كمترين
 بود،

 استاد پشتوانه آن ضربت مرگبار بود،» اقتدار«كه فقط گمان نكنيد

.نه هرگز

عرفان، اخالق، اجتهاد، مرجعيت، انقالبـي«چرا كه عالوه بر اقتدار كم نظير استاد

و محبوبيت فوق العاده استاد  و همه،»بودن، اعتبار، بودنـد» پشتوانه آن ضـربتي«، همه

.كردميها براي نابودي او كفايت كه بر فرق شاگرد فرود آمد، كه فقط يكي از آن

حتي يك اشاره چشم استاد براي نابودي دودمان كسي كافي بـود، چـه رسـد بـه

و لعن يك نفر و تأكيد كردن مكرّر در مكرّر در طعن .نوشتن

بازرگـان، جبهـه ملـي،: نمونه هايش در همان تاريخ حيات امام فراوان در فـراوان

و نهضت آزادي، نمايندگان مجلس، ريي  ...س جمهور وقت

:اين چنين شد كه

"جانشيني"عالوه بر
و ايمانش  دين

و حيثيت اش آبرو

و شعورش  فهم

اش خلوص نيت
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و توانايي اش دانايي

و دانش اش علم

و تواضعش  حتي سادگي

و زندگي"و حتي  شاگرد"حيات

و همه، به ناگهان در تيررس استاد قرارگرفتند .همه

و شاگرد نگون بخت بي هيچ درنگي» لب هدفق«تير استاد دقيقا بر جاي گرفت

و پشتش به خاك ماليده شد !از اسب به زير افتاد

.همه چيز در يك لحظه به باد فنا رفت

و فقط براي دفاع از "حقوق انساني دشمنش"شاگرد اكنون، همه چيزش را فقط
.باخت

او همچنـان چيـره را عـوض كنـد،» منطقه نبـرد«با اين همه شاگرد اما حاضر نشد

مي» اخالق«دستانه در سرزمين  .كرد يكه تازي

و چنان» با كرامت تمام«در مواجهه با استاد ،»اقيانوسـي از رحمـت«برخورد كرد

و ويران كننده«بر استاد نثار كرد كه او را در اين ميدان به زانو درآورد» خشم توفنده

!و درصدد جبران

!اي جبران آب ريخته هرگز سودي نداشتو صد البته تالش مجدد استاد بر

.كنيد ماجرا پايان يافت فكر مي

!نه ابدا

 ...تازه شروع شده بود

و همه سبك وزن ها را به سرعت با خود برد :طوفان قدرت وزيدن گرفت

نواله خوران سفره كرامتش، به شتاب از دور او پراكنده شدند؛ همه آنهايي كه تـا

.خار مي شمردندديروز، تقرّب به او را افت

و در كمال تعجب، تقريبا تمـام شـاگرداني كـه بـا نردبـان او پلـه هـاي قـدرت را

.ندكردميدرنورديدند، اكنون برايش چنگو دندان تيز
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دركهآنو آن دسته از شاگرد  از مدار قدرت خارج بودند، اغلـب خـاموش، سـر

و بهت زده نظاره گر ماجرا بودند؛ قدرت و عكس العمـل جيب تفكر فرو برده  تفكر

!از همه ستانده شده بود

و همطرازان او در حوزه بـال اسـتثنا جملگـي زبـان در كـام فـرو ياران، همدرسان

و خود را ياراي مقابله با اين طوفان نديدند !بردند

و از ديرباز در حـوزه بـا او در تكليف آن ديگراني كه مشرب او را قبول نداشتند

.كه ديگر روشن روشن بودرقابت يا مخالفت بودند، 

!او تنهاي تنها در ميان معركه افتاده بود

 چرا اين ماجرا برايمان عجيب است؟

 چرا؟

مي")ع(ماجراي حسين"از عمان ساماني :گيرم را مدد

يافت چون سـرخيل مخمـوران خبـر
ــويش را ــان خ ــسر همره ــد يك خوان
ــب ــا طلـ ــردم دنيـ ــشان اي مـ گفتـ
مغزتان را شور شـهوت غالـب اسـت

ــست« ــه ني ــا را هــواي خان ــره م هم
هر كه بيروني بد از مجلس گريخـت

دور شـــد از شكرســـتانش مگـــس«

ــر ــد درد سـ ــاده آيـ ــار بـ ــز خمـ كـ
و هـم خـويش را خواست هم بيگانـه
ــب و حل و شــام ــه و كوف اهــل مــصر
و رياسـت طالـب اسـت نفس تان جاه
»هر كه جست از سوختن پروانه نيست
ــسيخت ــان گ ز همراه ــت ــته الف رش

ــست ــس وز گل و خ ــار ــرادش خ »ان م

و فقط گريسته اين راه برايمان آشنا نيست؟ هزاران بار آن را شنيده .ايم ايم

ـ اكنون نيز فقط همين كار را مي ـ با صد افسوس .كنيم كاري كه
با پختگان گو اين خبر، سوزش نباشد خام را
دوستان عيب كنندم، كه چرا دل به تـو دادم
اي كه گفتي مرو اندر پي خوبـان زمانـه

با پختگان گو اين خبر، سوزش نباشد خـام را
بايد اول به تو گفتن، كه چنين خوب چرايـي؟
ما كجاييم در اين بحر تفكر، تو كجـايي؟



غير محرمانه
38

و با تبعات آن شكست، دست شاگرد قريب بيست سال پس از استاد زندگي كرد

.و پنجه نرم كرد

ج و به همـين دليـل» يك بار مردن«رم سنگينش، به دليل را برايش كافي ندانستند

.را به او چشاندند» طعم مرگ«بارها 

و تا مي و بارها كشتند .را شكستند» حرمتش«توانستند به واقع او را بارها

و بي حرمتي«هر چند .صد بار بدتر از ريختن خونش بود» بي آبرويي

.بينم خدايا چه مي

و جراحـت فـراوان، ميـدان اخـالق را خـالي او همچنان با دست خالي، تن كوفته

از نمي و مي"حرمت اخالق"كرد .كرد در نظام دفاع

و كرامتش همچنان بي .كرانه بود اقيانوس صبر، آزادگي

» حرمت اسـتادش«تا سپري شدن تمام آن بيست سال تلخ، يعني تا انتهاي عمرش،

و نه تنها در خلوت و جلوت كلمه اي بر عليه استاد بر زبان نراند، بلكه را نگاه داشت؛

.همواره در تالش براي حفظ آبروي استاد بود

مي» باختن«با اين كه ديگر چيزي براي .باخت نداشت همچنان

هـمانــبن خنك آن قمار بازي كه بباخت هرچه بودش قـچـيـد  مار ديگرـش اال هوس
!او كيست خدايا؟

به"صبر"ديگر . ستوه آمده بود از او

.كردمي معني خود را در قامت او جستجو"كرامت"و

و به وجودش افتخار"آزادگي" و غبار خود را مي تكاند .كردمي اكنون گرد

 ...قصه تمام نشده بود

 بود، منتها اين دفعه به شكلي"نردبان قدرت" هنوز هم مثل سابقكهآن عجيب تر

:واژگونه

 ... قدرت بودند، براي استحكام جايگاهشان در مصادركهآن چه آن



39 
 اي به عنوان مقدمه دلنوشته

 ...خواستند باالتر روند، براي تأييد صعودشانميكهآنو چه آن

 ... تازه بنا داشتند كسب قدرت را بياموزندكهآنو چه آن

و بدون و همه به او محتاج بودند او"همه ن"بي حرمتي به .شدمي ممكن

و"،»ودن اركان قدرت پيم«در اين بيست سال، سنت نانوشته براي اعـالم بيـزاري

. از او شده بود"نفرت

مي"بوي حمايت"و چنانچه از كسي مختصري به از او را استشمام ـ حتي كردند

ـ ديگر حتي در پايين .ترين مناصب جايي برايش وجود نداشت اشتباه

و مـي"برائـت"به اين هم راضي نبودند، بايـد حتمـا از او جـست تـا اميـد پـست

.شته باشددامي مقا

و لعن"حتي اين هم كافي نبود، بايد او را كردند تا منصبـشان محفـوظمي"سب

.باشد

و دائم و دو بار نه، مرتب !و يك بار

و و نفرين، نام او اكنون بيشتر از شيطان بر سر زبانهاي آنان جاري بـود، براي لعن

و دعاي شبانه روزي«تبديل به  .آنان شده بود» ورد

و !گشود لعن او اكنون، از مشتاقان قدرت، چه گره هايي كه نميطعن

 ...ماجرا همچنان ادامه داشت

كردند، يك توجيهي كه بتواند عوام بايد براي سياهكاري هايشان محملي پيدا مي

.را اقناع كند تا همچنان به دنبالشان بدواند

 توانستند بهانه كنند؟ چه چيزي را مي

و سوادش؟  علم

 اش؟تيساده زيس

 اش؟ مردم داري

 اش؟ سابقه مبارزاتي
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و حق  اش؟ طلبي حقگويي

؟....

و همگان مي .دانستند در همه آن فضائل از همه آنان بسيار پيش بود

و با سوء استفاده از فرمايش استادش آنچه را مي و گشتند .خواستند جستند گشتند

 ...!!!"لوحي ساده"

را)ع(مگر در مورد مواليش علي !نگفتند؟همين

؛»علي زيرك نيست«: گفتند

.چه دردمندانه پاسخشان را داد)ع(و موال علي

 ...و اين باز خاتمه قصه نبود

:كه دردآور آن

و نقـش ـ كـه سـوداي قـدرت نداشـتند براي آن دسته از توده انقالبي همچون ما

ـ اكنون او حكم كردميسياهي لشگر قدرتمداران را ايفا   كـرده را پيدا"جمرات"ند

.بود

و فقط از باب و هر از چندي اهللا"هر كدامشان مي"قربة الي پراندند، به او سنگي

. نوشته شود"رجم شيطان"ند تا در نامه اعمالشان ثواب كردميو يا لگدي نثار 

و به هر مناسبتي،  حاال ديگر برادر كوچك شيطان بزرگ را پيدا كرده بودند

ـ چه شادي،  چه غم

ـ چه  عروسي،چه عزا

و در انجام مناسك ذره سر نماد شيطان را مي كردنـد، مبـادا اي قصور نمي بريدند،

.اي خلل بيفتد در انبان ثواب آخرتشان ذره

 سرگرمي جديدي پيدا كرده بودند، هم فال بود هم تماشا؛

و هم حاضر؛  برخالف موارد قبل، هم زنده بود

.قابل دسترسي بودچون فراري نبود، برايشان اين حسن را داشت كه

و يـا بـه همـرامي» سنگسار«وقتي او را » زنـده زنـده بـه آتـش«ه خـانواده كردنـد
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و هيجان زايدالوصفي در آنها پديـد مـي مي احـساس طهـارت،«آمـد، كشيدند، شور

و نزديكي به خدا مي» پاكي هم را پيدا و كردند، هم عبادت مقبولي انجام داده بودند،

ميهاي همه كمبودهاي عقده .گشودند نظام را بدين وسيله

ـ كه از قـضا و فرزندانش و همسر و آبروي خود گوشت، پوست، استخوان، جان

ـ اكنون ابـزاري شـده بـود بـراي مـرهم زخـم يكي و يكي جانباز بود هـاي شان شهيد

و بخشش گناهان اخروي آنان .دنيوي

 اما،

ن تهـي، ولـي بـا اراده با همه اين اوصـاف، او همچنـان در ميـان معركـه، بـا دسـتا

و اخالق دفاع مي .كرد پوالدين، از دين

!از دستش ديوانه شدم خدايا

 اين ديگر كيست؟

و عظمت عاجز است و بيانم از وصف اين همه زيبايي .قلم

 ...توانم ديگر نمي

 عقل در شرحش، چو خر در گل بخفت

و عاشقي هم عشق گفت  شرح عشق

و اين خون جگر  شرح اين هجران

 زمان بگذار تا وقت دگراين

... 

و سر زلف پريشان و زنخدان  آن نه خالست

 كه دل اهل نظر برد، كه سريست خدايي

 پرده بردار، كه بيگانه خود اين روي نبيند

و در آيينه كوچك ننمايي  تو بزرگي

و چه در بيست سال تلخ"اخالقي"در ميدان نبردهاي گوناگون ـ چه قبل از عزل

ـ او حريفان هيچ كدام حتي به گرد پايش نرسـيدند. قهرمان بالمنازع بودبعد از عزل
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و حتي استادش قرار داشت .و همواره در فاصله معناداري با ديگران

و پرتوان بـود،"قدرت"برخالف شاگرد، هرچه دست استاد در سرزمين  نيرومند

و ناتوان ماند"اخالق"با كمال تأسف در ميدان . ضعيف

ك30و پس از سپري شدن قريب در واقع اكنون، و غبـار گـر مـي سال، حاال كه د

از آن طوفان سهمگين فرو نشسته، به صحنه آن نبرد خونين كه مي نگرم، آن كس كه

و پشتش به خاك ماليده شده، نه شاگرد، كه  .است» استاد«پشت اسب سرنگون شده

مي نمي  بينم؟ دانم آيا درست

و من«آيا اين همان استاد او  است كه بر خاك افتاده؟» امام

و مراد من؟  پير من

و رهنماي من؟  رهبر

 مرد مقتدر سرزمين من؟

 ام؟ مرد آرزوهاي دست نيافتني

 مرد رؤياهاي من؟

و دانشو عرفان؟  با آن همه علم

 كسي كه عزت سرزمينم وامدار اوست؟

كسو صد افسوس كه از دست من هيچ كاري بر نمي و از دست هيچ !آيد

 اندوه جانكاه، اكنون چه بايد بكنم؟براي اين

و بسي خيره شـود تـا شـايد استاد اكنون اما، بايد بسيار سر خود را به باال بگرداند

.چهره شاگرد خود را بر فراز آسمانهاي دور ببيند

را»بت«خواهم از شاگرد نمي درست كنم؛ يك بار در مورد اسـتادش ايـن خطـا

و همان يك بار كافي است؛ او  و نـه امـام، او يـك كردم  نه خدا بود، نه پيغمبـر بـود

و از و گناهـاني هـم داشـته، انسان بود، مثل همه انسانها، جايزالخطا، كه قطعا خطاهـا

و خطاكار بودن است كه او را چنين برجسته مي .كند قضا همين ويژگي انسان بودن

و و سواد سرشار ه ... البته داراي ويژگي خاص هوش رگـز آن را نيز بوده، لـيكن
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.زودگذر دنيوي نكرد» مصلحت انديشي هاي«قرباني

و حافظـه اگر در زماني غير از اين انقالب به دنيا مي آمد، به واسـطه اراده، هـوش

اهللا بروجردي، يـا، مثل استادش آيتشدمياي نظيرش، حداكثر يك فقيه برجسته كم

و حداكثر مثل ستاره اي به نام  و حتي باالتر صاحب جواهر،  ...شيخ انصاري

ماننــد يــك» تــارك تــاريخ نــام آوران شــيعه«لــيكن بــه گمــان مــن او اكنــون بــر

ميمي» خورشيد« و بيشتر و با گذشت زمان اين نورانيت هرچه بيشتر .شود درخشد

باورم اين است كه او در زمان خويش شناخته شده نيست، بايد زمان بگذرد، گرد

شد تا تأللؤ اين نور مشعشع عيانو غبار بنشيند، ابرها كنار برود  و خواهد .تر شود؛

روزگاري خواهد آمد كه نام او نه تنها از نام استادش، كه از همه سرآمدان تاريخ

شد شيعه پر آوازه .تر خواهد

و نامدار شيعه انسانهاي دانشمندي بودند، انسانهاي عالم بزرگي كه فقهاي بزرگ

و خدمات علمي شاي سته اي كردند كه براي شيعيان ماندگار خواهد رنج فراوان بردند

و من خداي ناكرده قصد كوچك كردن آنان را ندارم .بود، حق آنان محفوظ است

.اما در سطح اطالعات من، هيچ كدام در چنين آزمايش سختي قرار نگرفتند

و شايد مصلحت كردمياي بسا اگر در چنين موقعيتي مي بودند مانند او عمل ند؛

.نستنددامي ديگري را چيز 

و بسي سرافراز بيرون جهيد .به هر حال قرعه اين آزمايش به نام او خورد،

 از تو سپاسگزارم خداي من،

 معلومه كه حواست به من هست،

و فراموشم نكردي،

 ازت متشكرم،

 خيلي دوستت دارم،

و هـم در پنـاه» خورشيدي«به جاي چراغ، برام فرستادي كه هم راه را گم نكنم،

و خسته  ام را گرماي حيات بخشم؛ گرماي دلچسبش، جان مجروح
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مي مي و اگر توانـستي بـه مـن محـل خواسـتي مـي داني كه خيلي سرگردان بودم،

و رهايم كني،  ندهي

 ولي نكردي،

 خيلي باحالي،

 كريمي يعني همين،

 هاي ما را ببخش؛ حاال كه اين قدر مواظبمون هستي، پس غفلت

»اعطنا فوق رغبتنا«و

و حـضور تـصويرش در ذهـنم، خاطره خـوش دوران نوجـواني حاال من با آن ام،

.گيرد لذتي وصف ناشدني تمام وجودم را در بر مي

چه چهره پاك، صميمانه، بي و خودماني او با قلب من .كند ها كه نمي تكلف

ن م آن مــردي كــه روزي متواضــعانه در منزلمــان كــرد مــيآن روز هرگــز تــصور

و بش مي روبروي من نشسته كند، همان بزرگمرديو در كمال سادگي با من خوش

و  ـ همه باورهاي ديني، عشق و بعد از قريب پنجاه سال ـ روزهاي خيلي دور است كه

.اخالقم را وامدار او خواهم بود

و بـا چـشمي ديگـر از احساسي دوگانه دارم، از چشمي اشك خونبار مي فـشانم،

ر .يزمذوق ديدن چهره او اشك شوق مي

.شوم از ديدن سيمايش در قلبم سير نميگاه هيچ

و بيان  هرچه گويم عشق را، شرح

 چون به عشق آيم، خجل باشم از آن

 چون قلم اندر نوشتن مي شتافت

 چون به عشق آمد، قلم بر خود شكافت

... 

و تماشا و لب جوي و سماعست  روز صحرا

 در همه شهر دلي نيست كه ديگر بربايي
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چ و بيايي غم دل با تو بگويمگفته بودم

 چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي

و كشتن  شمع را بايد از اين خانه به در بردن

 تا به همسايه نگويد كه تو در خانه مايي

... 

 خواستم؟ مگر من از انقالب چه مي

و رذالــت غيرقابــل تـصور انــسانها را بــه چــشم خــود ديــدم، مـن حــضيض پــستي

و هميـشه تـصور مبهمـي از آنهـا در ذهـن چيزهايي كه فقط   در تاريخ خوانـده بـودم

.داشتم

و حاضر، جلوي چشمانم بودها اينهمه و حي .، زنده

و ثروت در مي رسند، چگونه انسانهاي من به چشمان خود ديدم كه وقتي قدرت

و ذليل مي .شوند بسيار مدعي در مقابل آن خوار

و خوارند؛  در اوج قدرت، پست

و بي مقدارند؛در اوج  ثروت، تنگدست

 دانستم؛ بعضي از آنها را من الگوي خود مي

 خواستم؟ مگر من از انقالب چه مي

خواهي، كامجويي طلبي، دنيا پرستي، قدرت بازيچه شهوت"دين"كه ببينم چطور

ميو ثروت .شود اندوزي انسانهاي به ظاهر متدين

! را به چشم خودم ديدمها اينهمه

ميمگر من از  خواستم؟ انقالب چه

 او را ديدم

 با چشمان خودم ديدم

 با همين چشمانم

و ثروت، حتي نيم .نگاهي به آن نينداخت كه در اوجِ قدرت
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و همه را باخت،

!به دفاع از حق دشمنش

و بـا تمـام"اخـالق"و"ديـن"همه چيزي كه امروز از و آن را مـي فهمـم،  دارم

و پوست خود لمس وكميگوشت  جود او قوام يافت؛نم، به

 من وقتي او را چنين ديدم،

 هست،"خدا"باور كردم كه

رانهكهآن ايم  كردم،"نو"ام

 ايمانم به رسول خدا نيز افزون گرديد؛

 واقعيت دارند؛)ع(و حسين)ع(مطمئن شدم كه علي

مي"آزادگي"با او برايم  بينم؛ مفهوم عيني پيدا كرد، گويا آزادگي را

ب  يعني چه؟"از خود گذشتن"ود كه به من فهماند در واقع او

 را فهميدم،"عشق"معني

 را ديدم،"عشق"

 بود؛"عشق"او خود

من«امروز او  است؛» حجت مسلماني

 جمهوري اسالمي است؛» سرور آزادگان«به باور من او

و بـوم حرفـي بـراي گفـتن دارم، و فرزندان اين خـاك اكنون من براي فرزندانم

دا نشانه  رم؛اي

 اكنون ديگر پيششان سرافكنده نيستم؛

 خواستم؟ مگر من از انقالب چه مي

 ...جز ديدن چهره دلرباي او

و با و نه فقط حرفش، به من بگويد"عملش"كه در عمق وجودم نهيب بزند ،:

 گوش كن

:همه گوش كنند، همه
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: پيامبر صادق خداوندگار است كه فرمود"محمد"اين سخن

».ام هاي اخالقي آمدهتبراي تكميل كرام«

مي"علي" و حق دشمنش را حفظ  كرد؛ راست است

و او سرور"حسين"و  است؛"آزادگان" دروغ نيست

"من"شاهدش،
 ... را ببينيد"من"اگر شك داريد،

ميكهآن هر زم و بـر سـرم گيرد، ناگهـان او سـر مـي ترديدي وجودم را فرا رسـد

:كشد فرياد مي

 وجود دارد؛"آزادگي"

و گذشت"  زنده اند، حيات دارند؛"ايثار

 نمرده است؛"مردانگي"و

! حقيقت دارد، وجود دارد، دروغ نيست، توهم نيست"عشق"

!هنوز ترديد داري؟

كن"من"پس  ... را نگاه

 زبانم بند آمده؛

 قلبم شعله ور شده؛

 ...بس است

 گرچه تفسير زبان روشنگرست

 ليك عشق بي زبان روشنترست

 در وصف اين حالت رسيدچون سخن

و هم كاغذ دريد  هم قلم بشكست

... 

 والسالم
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 به روايت

 اهللا العظمي منتظري آيت





)1379ر تاريخ انتشا(- اهللا منتظري خاطرات آيت كتاب:الف

و مسالة ديگري كه به شما نسبت: سؤال  داده شده اين است كه شـما از منـافقين

ايد، اصـوال مبنـاي ايـن نـسبت چيـست؟ آيـا حـضرتعالي كرده ليبرالها حمايت مي

 اند؟ چنين نسبتي را به شما دادهها اينموضعگيري خاصي داشتيد كه 

را بعد از جريان مرصاد نامه: جواب  اي از امام گرفته بودند كه منـافقين سرموضـع

و پس از تعطيل كردن مالقاتهاي زندانيان به طور كلي بـا ايـن در زندانها اع دام كنند

و هشتصد نفر را  و هشتصد يا سه هزار از-نامه چنانكه نقل شد حدود دو هزار  ترديد

 اعدام كردند، من راجع به اين موضوع دوتا نامه به امام نوشتم كـه ظـاهرا-من است

و مسئولين زندان را از برخورد من همي. همينها زمينه اين اتهام شده است شه زندانبانها

مي غير اسالمي با زندانيان برحذر مي  فرستادم كه زندانها داشتم، من به زندانها نماينده

و  و بـه زنـدانيان ظلـم نـشود را بازرسي كنند كه اخالق اسالمي در آنها رعايت شود

 ولي نبايد به او حقوق آنها پايمال نگردد، درست است كه يك كسي زنداني ما شده 

و از منافقين باشد، آقايان انصاري نجـف- به قول آقايان-ظلم بشود هر چند آبـادي

و بـه شـكايات زنـدانيان رسـيدگي  محمدي يزدي مدتها نماينده من در زندانها بودند

خواسـت كردند؛ خالصه من با تندرويها مخالف بودم نسبت به هر كـسي كـه مـي مي

ايـن حـديث در كتـاب جهـاد وسـائل. هم صحيح نيست"منافق"باشد، حتي تعبير به 
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ال الـي)ع(ان عليا": الشيعه است لم يكن ينسب احدا مـن اهـل حربـه الـي الـشركو

و لكنه كان يقول  از)ع(حـضرت علـي"،"هم اخواننـا بغـوا علينـا: النفاق هـيچ يـك

: فرمـود مـي جنگيده اند به شركو نفاق متهم نمـي كـرد بلكـه كساني را كه با او مي 

، حاال ما با اندك چيزي افـراد را بـه"اينان برادران ما هستند كه بر ما طغيان كرده اند

درباره حمايت از نهضت آزادي هم يك روز خود اين. كنيم انواع برچسبها متهم مي

و تمجيد مي  و آنها را تا عرش باال آقايان از امثال آقاي مهندس بازرگان تعريف كنند

ام مي و يك ام مي برند گويد هر كسي با آنها مخالفت كند از واليت خدا دور است،

ي روز هم به اين شكل برخوردهاي ظالمانه مي  و روزنامـه هـا كنند كـه در مجـالت

و تفريطهـا مخـالف بـودم،  خودشان عليه آنها مرتب چيز بنويسند، من بـا ايـن افـراط

د، خود امام يك روز به من همين نهضت آزادي خيلي افراد متديني در بين آنها هستن

مـثال همـين آقـاي. هـست هـا ايـن شناسم خيلي افراد متدين در بـين گفتند كه من مي 

و متديني بودند، ما يك وقت در يك جلـسه اي در  مهندس بازرگان واقعا آدم متعبد

حسينيه ارشاد ناهار دعوت داشتيم، ده بيست نفر بـوديم، مرحـوم شـهيد مطهـري هـم 

 شد ديديم آقاي مهندس بازرگان نيست، بعد ديديم در يك گوشه بود، اول ظهر كه 

خوانـد، آقـاي مطهـري گفـت بـراي مـا اي سجاده اش را انداخته دارد نمازش را مي

و مـا آخوندها همين ننگ بس كه ايشان مهندس است اول وقت نمازش را مي  خواند

و از اينها اينخوب در بين. زنيم اينجا نشسته ايم داريم حرف مي  افراد بسيار هـستند

به اين شكل هم نيستند كـه حـاال چـشم بـسته حـرف يكـي را قبـول كننـد، بـاالخره 

و بايد با منطـق صـحيح بـا آنهـا گفتگـو كـرد يـا اگـر در  و نظر دارند، خودشان فكر

مواردي حرف آنان صحيح است بايد پذيرفت؛ متاسفانه در اين اواخر يك برنامه بـه 

و در تلويزيون بـا آبـروي بـسياري از بنـدگان خـدا بـازي تنظيم كردند"هويت"نام 

و هتـك و جان او محترم اسـت، كردند، در صورتي كه آبروي مسلمان همچون مال

و تفريطها كـه بـا ايـن قبيـل. او از گناهان بزرگ است  باالخره من با اين شكل افراط
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شـ افراد مي و و نظرم هم اين بود كه بـه حيثيـت انقـالب خص امـام شد مخالف بودم

من يك بار به احمد آقا هم اين مطلب را گفتم كه شما حاالي. خدشه اي وارد نشود 

مي امام را نگاه مي  اي كنيد من خواهم تا پنجـاه سـال تـا صدسـال ديگـر هـيچ سـوژه

نسبت به امام نباشد، براي اينكه يك چنين چهره اي كه در موقعيـت مرجعيـت آمـده 

ر  و يك انقالب به اين عظيمي ا رهبري كـرده اسـت نبايـد در اذهـان ملكـوك است

و": شود؛ در آخرين مالقاتم هم من به امام گفتم حـضرتعالي بـا آن چهـره ملكـوتي

و همه طبقات نسبت به شما عالقه داشـتند مـا دوسـت  نورانيتي كه وارد كشور شديد

د و كارهاي خالف به شما نسبت داده نشود؛ ر داريم همان چهره براي شما باقي بماند

مي)ع(و اميرالمومنين)ص(زمان پيغمبر شده ولي بدون اطالع نيز بسا خالفهايي انجام

ن  و هيچ وقت به آنـان نـسبت داده ، ولـي االن در زنـدانها بـا زنـدانيان بـا شـد مـي آنان

مي خشونت برخورد مي و ."!گويند نظر امام اين است كنند

 كه حضرتعالي فتوا داده ايـد در نشريات منافقين خارج از كشور نوشته اند: سؤال

و بعد حكـم را كه دختران محكوم به اعدام منافقين را قبل از اجراي حكم صيغه كنند

 در مورد آنان اجرا كنند، بفرماييد منشا اين نسبت دروغ چه بوده است؟ 

: اين قضيه نظير آن قضيه است كه كـسي در مقـام داسـتان سـرايي گفـت: جواب

در" او"شهر مصر در باالي منار شـغالي دريـد امامزاده يعقوب را ، يـك شـنونده بـه

امامزاده نبوده پيغمبر زاده بوده، يعقوب نبوده يوسف بوده، مصر نبوده كنعان": گفت

و تازه اصل قضيه هـم دروغ بـوده  بوده، منار نبوده چاه بوده، شغال نبوده گرگ بوده

را حاال داستان از اين قرار است، تمام تالش من بـر ايـن"! و دختـران  بـود كـه زنـان

اعدام نكنند، چون در آن وقت بسياري از كساني كـه در ارتبـاط بـا مجاهـدين خلـق

و دستگير مي  ميها اينشدند دختر بودند كردند؛ من يـك را به عنوان محارب اعدام

 كه در فتاواي فقها آمده كه مرتد زن اعـدام طور همينآقا": روز به امام عرض كردم 

د نمي  كه محارب زن نبايد اعدام شود اند گفتهر مورد محارب هم بعضي از فقها شود
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و اين مساله در بين فقها خالفي است، بله اگر قاتل باشد حكم قاتل اعـدام اسـت چـه

و مرتـد زن بـه و چه زن فرقي نمي كند؛ ولي در مورد غير قتل، در محارب مرد باشد

 معمـوال هـا ايـن ان را اعـدام نكننـد، اين شكل نيست، شما دستور بدهيد كه اين دختر 

فريب خورده اند، يك اعالميه به آنها داده اند خوانده اند، شعارهاي تندي يـاد آنهـا

و  انـد، مـدتي هم كه اكثرا اهل تشخيص نيستند، تحت تاثير قرار گرفتهها اينداده اند

و بعـد آزاد شـونها اينزندان به  امـام."د بدهند بلكه متوجـه اشـتباهات خـود بـشوند

من هـم از قـول امـام بـه."خوب به آقايان بگوييد دختران را اعدام نكنند": فرمودند

و جاهاي ديگر گفتم دختران منافقين را  مسئولين تشكيالت قضايي، به مسئولين اوين

اعدام نكنيد، به قضات هم گفتم ديگر حق نداريد براي دختران حكم اعدام بنويسيد، 

و آن طـرف ايـن طـور وانمـود اين حرفي بود كه من گف  تم، بعـد آمدنـد ايـن طـرف

! كردند كه فالني گفته دخترها را اعدام نكنيد اول آنها را صيغه كنيد بعد اعدام كنيد 

در خارج از كشور هم منافقين اين را دست گرفته بودند، اصل جريان همين بود كـه

و دختران غيـر از آنـان. من عرض كردم  كـه مرتكـب قتـل ما تالش داشتيم كه زنان

را شده اند اعدام نشوند، من در همان زمـان هـم ايـن دروغ تبليغـاتي مجاهـدين خلـق

تكذيب كردم، اما خوب آنها به تاييد يا تكذيب من كاري نداشتند، حرف خودشـان 

در را مي  و چون نوعا و باالخره نظر من اين بود كه زنان اعدام نشوند خواستند بزنند؛

تران در زندان بودند تعبير به دختران كردم، ولي شياطين كـالم رابطه با مجاهدين دخ 

. مرا تحريف كردند

در ارتباط با اعدام) رضوان اهللا عليه(اي به امام خميني حضرتعالي گو يا نامه: سؤال

ايران در عمليات مرصـاد اسالمي منافقين در زندانها پس از حمله منافقين به جمهوري 

و چـه نوشتيد- فروغ جاويدان- ، در اين ارتباط بفرماييـد كـه قـضايا چگونـه بـود

 كرد كه اين نامه را بنويسيد؟ ضرورتي ايجاب مي

 كه فرموديد پس از اينكه مجاهدين خلق با پـشتيباني عـراق گونه همانبله: جواب
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و اسـالمي به كشور جمهـوري ايـران حملـه كردنـد عمليـات مرصـاد انجـام گرفـت

كشته شدند، تعدادي هم اسير شـدند كـه البـد محاكمـه تعدادي از آنها در درگيري 

و صحبت ما در مورد آنها نيست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنويسم اين  شدند

و  بود كه در همان زمان بعضي تصميم گرفتند كه يك باره كلك مجاهدين را بكنند

گرفتنـد كـه اي از امـام به اصطالح از دست آنها راحت شوند، بـه همـين خـاطر نامـه 

و  و قاضـي افرادي از منافقين كه از سابق در زندانها هـستند طبـق تـشخيص دادسـتان

نماينده اطالعـات هـر منطقـه، بـا راي اكثريـت آنـان اگـر تـشخيص دادنـد كـه آنهـا 

سرموضع هستند اعدام شوند، يعني اين سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان اين بود كـه 

كه به يك سال يا دو سال يا پنج سال يا بيشتر محكوم فالن فرد سرموضع است ولو اين 

امـا ايـن نامـه روز پـنج اين نامه منسوب به امام تاريخ نـدارد؛.شد شده بايد اعدام مي 

و آن قاضـي  شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط يكي از قضات به دست من رسيد

ب  ود كه در عكس العمـل بسيار ناراحت بود، من نامه را مطالعه كردم خيلي نامه تندي

و شنيده شد كه به خط حاج احمد  عمليات مجاهدين خلق در مرصاد نوشته شده بود

آقاست، البته چون اين نامه براي همه قضات فرستاده شده بود اشكال ندارد كه بـراي 

شما هم بخوانم تا واقعيت قضايا آن گونه كه اتفاق افتاده روشن شود، متن اين نامه به 

:تاين شكل اس

]ها متن حكم منسوب به امام خميني درباره اعدام مجاهدين در زندان[

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

و هر چه مي از از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده گوينـد

و بـا  و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد پيـدا كـرده انـد، و نفاق آنهاست روي حيله

و جنـوب توجه به مح  و غـرب و جنگهاي كالسـيك آنهـا در شـمال ارب بودن آنها

و نيز جاسوسي آنان بـراي صـدام عليـه ملـت  كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق

و ضربات ناجوانمردانه آنـان از  و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني مسلمان ما،
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د ر زندانهاي سراسر كشور ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسالمي تاكنون، كساني كه

و مي مي بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و محكوم به اعدام باشند كنند محارب

االسـالم نيـري دامـتو تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجـت 

و نماينده اي از وزارت) دادستان تهران(و جناب آقاي اشراقي) قاضي شرع(افاضاته 

و باش اطالعات مي  در زندانهاي مراكـز طور هميند، اگر چه احتياط در اجماع است،

و نماينـده و يا داديـار استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقالب

باشد، رحم بر محاربين ساده انديشي است، قاطعيت وزارت اطالعات الزم االتباع مي 

ر نظـام اسـالمي اسـت، اميـدوارم بـا اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذي 

و كينه انقالبي خود نسبت به دشمنان اسـالم رضـايت خداونـد متعـال را جلـب خشم

و شـكو ترديـد  نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهـده آنـان اسـت وسوسـه

و سعي كنند  ترديد در مسائل قضائي اسالم انقالبي. باشند"اشداء علي الكفار"نكنند

ميناديده گرف . باشد تن خون پاكو مطهر شهدا

 روح اهللا الموسوي الخميني-والسالم

: اين نامه تاريخ هم ندارد اما در پشت آن آقاي حاج احمد آقا نوشته است

 العالي پدر بزرگوار حضرت امام مدظله

اردبيلـي در مـورد حكـم اخيـر حـضرتعالي اهللا موسوي پس از عرض سالم، آيت

: اند كه تلفني در سه سؤال مطرح كردند اماتي داشتهدرباره منافقين ابه

و محاكمـه شـده آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده-1 و اند انـد

و هنوز هم حكم در مورد آنهـا  محكوم به اعدام گشته اند ولي تغيير موضع نداده اند

ب اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده ه اعدامند؟ اند محكوم

و مقداري از زندانشان را هـم آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده-2 اند

مي كشيده مي اند ولي بر سرموضع نفاق  باشند؟ باشند محكوم به اعدام
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ــده-3 ــا پرون ــافقين آي ــه وضــع من ــيدگي ب ــورد رس در در م ــه ــافقيني ك ــاي من ه

و تا  بع مركز استان نيستند بايـد بـه مركـز شهرستانهائي كه خود استقالل قضائي دارند

 توانند مستقال عمل كنند؟ استان ارسال گردد يا خود مي

 احمد:فرزند شما

: زير اين نامه نوشته شده

 بسمه تعالي

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفـاق باشـد حكمـش اعـدام

گي به وضع پرونده ها در هر است، سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد، در مورد رسيد

.صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است

 اهللا الموسوي الخميني روح

اردبيلي كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بودند اهللا موسوي بعد من به آيت

! را به پنج يا ده سال زندان محكوم نكرده انـدها اينهاي شما مگر قاضي": پيغام دادم 

مي!ر شما مسئول نبودي مگ كه آن وقت تلفني به احمد آقا  را مـثال در هـا ايـن گويي

مي! كاشان اعدام كنند يا در اصفهان؟ مي شما خودت كه رفتي با امام صحبت كردي

و روحـش هـم  و به پنج سال زندان محكوم شده كسي كه مثال مدتي در زندان است

ا  اي مگر اينكه جرم تـازه!و را اعدام كنيم؟ از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما

."مرتكب شده باشد كه براساس آن جرم او را محاكمه كنيم
و بر حسب گفتـه متـصديان بـا باالخره مدتي مالقاتهاي زندانيان را تعطيل كردند

و هشتصد نفر زنداني  و هشتصد يا سه هزار ترديـد- استناد به اين نامه حدود دو هزار

ــرادي كــه نمــازا-از مــن اســت  ــد، حتــي اف و مــرد را در كــشور اعــدام كردن ز زن

مي مي مي خواندند، روزه مي گرفتند، طرف را او آوردند به او گفتند بگو غلط كردم،

مي هم به شخصيتش برمي خورد نمي  را گفت، و او گفتند پـس تـو سرموضـع هـستي
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و از مـسئول در همين قم يكي از مـسئولين قـضايي آمـد پـيش مـن! كردند اعدام مي

مي اطالعات قم گله مي  را بكـشيم از شرشـان راحـت هـا ايـن تنـد گويد تند كرد كه

 را بررسـي كنـيم يـك تجديـدنظري در هـا اينهاي گويم آخر پرونده شويم، من مي

ميها اينحكم  را امام صادر كرده مـا فقـط بايـد تـشخيصها اينگويد حكم بكنيم،

ن! ويند تو سرموضعي؟گ موضوع بدهيم، به بعضي افراد مي ازدامي او هم ند كه قضيه

مي چه قرار است مي  مي گويد بله، فوري او را باالخره مـن احـساس. كنند برند اعدام

كردم كه اين شيوه درستي نيست تصميم گرفتم يك نامه به امام بنويسم، اتفاقا آقـاي 

و آقاي قاضي خرم آبادي اينجـا بودنـد بـا آنهـا مـش  ورت كـردم، آسيدهادي هاشمي

گفتند اين كار را نكنيد چون امام از دست منـافقين پـس از جريـان مرصـاد عـصباني 

و اگر شما يك چيزي بنويسيد ايشان ناراحت مي  شوند، آنها بلند شـدند رفتنـد هستند

و عـصر را خوانـدم، فكـر مـي طور همينولي من  كـردم كـه ناراحت بودم، نماز ظهر

م باالخره به من مي  قام رهبري، من در اين انقالب سهيم بوده ام، اگر يك گويند قائم

نفر بي گناه در اين جمهوري اسالمي كشته شود من هـم مـسئولم، بـاالخره بـا قـرآن 

و هـدوا الـي": مجيد استخاره كردم اين آيه شريفه آمد  و هدوا الي الطيب من القـول

و هدايت شدند به راه":"صراط الحميد پس"پسنديده به گفتار نيكو هدايت شدند ،

: از اين بود كه نشستم اين نامه را نوشتم

]ها مجاهدين در زندان اهللا منتظري به امام خميني درباره اعدام نامه اول آيت[

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي محضر مبارك آيت

و تحيت، به عرض مي اخير حضرتعالي رساند راجع به دستور پس از عرض سالم

مبني بر اعدام منافقين موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت 

و ظاهرا اثر سوئي ندارد ولي اعدام موجودين از سابق در زندانها  و جامعه پذيرا است

و انتقام جوئي مي و ثانيـا خـانواده اوال در شرايط فعلي حمل بر كينه توزي هـاي شود
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و انقالبي مي بسياري را مي كه نوعا متدين و داغدار و آنـان جـدا باشند ناراحت كنـد

و ثالثا بسياري از آنان سرموضع نيستند ولي بعـضي از مـسئولين تنـد بـا. شوند زده مي 

و حمـالت اخيـر. كنند آنان معامله سرموضع مي و رابعا در شرايط فعلي كه با فشارها

و منافقين، ما در دنيا چهره مظل و صدام و بـسياري از رسـانه هـا وم به خود گرفته ايـم

و حضرتعالي نيـست كـه يكدفعـه تبليغـات شخصيتها از ما دفاع مي  كنند، صالح نظام

و خامـسا افـرادي كـه بـه وسـيله دادگاههـا بـا مـوازيني در سـابق. عليه ما شروع شود 

و بـدون فعا محكوم به كمتر از اعدام شده ليـت اند اعـدام كـردن آنـان بـدون مقدمـه

و عكس العمل خوب تازه و احكام قضات است اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي

و اطالعات ما در سـطح مقـدس اردبيلـي. ندارد و دادستاني و سادسا مسئولين قضائي

و با حكم اخيـر حـضرتعالي بـسا و فراوان است و تاثر از جو بسيار و اشتباهات نيستند

هم بي و يا كم گناهاني و در امور مهمـه احتمـال هـم منجـز اعدام مي گناهاني شوند،

و خشونتها نتيجه اي نگرفته ايم جز اينكـه تبليغـات. است و سابعا ما تا حال از كشتنها

و ضـد انقـالب را بيـشتر نمـوده ايـم، و جاذبـه منـافقين را عليه خود زياد كـرده ايـم

و عطوفت برخورد شود كه قطعا براي بسياري   جاذبه خواهد بجاست مدتي با رحمت

و ثامنا اگر فرضا بر دستور خودتان اصـرار داريـد اقـال دسـتور دهيـد مـالك. داشت

و زنـان هـم اسـتثنا و مسئول اطالعات باشـد نـه اكثريـت، و دادستان اتفاق نظر قاضي

و باالخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم  شوند مخصوصا زنان بچه دار؛

ه  و و بعضي از قـضات متـدين عكس العمل خوب ندارد م خالي از خطا نخواهد بود

و بجاست اين حديث شريف مورد توجه واقع شود قال رسـول: بسيار ناراحت بودند،

ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان"):ص(اهللا

"االمام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبة 
و ادام اهللا ظلكموالسالم .عليكم

 حسينعلي منتظري-9/5/67- 1408 ذي الحجة 16
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اش-و منظور من از زنان بچه دار زنان آبـستن نبـود  كـه احمـد آقـا در رنجنامـه

و معركه عليه من گرفته و بـا-سوژه  بلكه منظور زناني بود كه داراي چند بچه بودند

دو كشتن آنها بچه هاي آنها بي سرپرست مي و و باالخره ايـن نامـه را نوشـتم شدند،

و يـك نـسخه را هـم  نسخه از آن فتوكپي گرفتم، نسخه اصل را فرسـتادم بـراي امـام

براي شوراي عالي قضايي، چون شوراي عالي قضايي مسئوليت اين قضيه را به عهـده 

و مي  مي داشت مي بايست  بـه كردند؛ بعد كه نامه هـا را فرسـتادم رفتند با امام صحبت

و گفتم به من نامه": آقاي سيدهادي تلفن زدم و خدمت امام فرستادم، شما اي نوشتم

آقاي محمدعلي انصاري در دفتر امام تلفن بزنيد كه آن نامه را بگيرند بدهند خدمت 

و": گفتم"مگر بنا نشد شما چيزي ننويسيد؟":، ايشان گفت"امام  باالخره من نوشتم

م."فرستادم  گويند بيت ايشان بخصوص آقاي سيدهادي در ايـن قـضيهيحاال اينكه

. نقش داشته حرف بي اساسي است چون بيت من با نامه نوشتن من مخالف هم بودند 

االسالم آقـاي محمـد حـسين چند روز بعد هم يكي از قضات خوزستان به نام حجت

 اصغر احمدي شاهرودي آمد پـيش مـن خيلـي اهللا آقاي آشيخ علي احمدي پسر آيت 

كننـد، بـه يـك شـكلي نظـر در آنجا تندتند دارند اعدام مـي": گفت ناراحت بود مي

 از عمليـات منـافقين هـا ايـن دهنـد، كننـد، خـوب تـشخيص نمـي اكثريت درست مي 

و افتاده اند به جان زندانيان اي، من عين مطالب ايشان را نيز در نامـه"ناراحت هستند

:بدين شكل براي امام منعكس كردم

]ها مجاهدين در زندان اهللا منتظري به امام خميني درباره اعداميتآن نامهدومي[

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي محضر مبارك آيت

و تحيت، پيرو نامـه مورخـه از9/5/67پس از سالم  بـراي رفـع مـسئوليت شـرعي

 از اسـتانهاي كـشور كـه مـرد رسانم سه روز قبل قاضي شرع يكـي خود به عرض مي

و مورد اعتمادي مي باشد با ناراحتي از نحوه اجراي فرمان حضرتعالي به قم آمده بود
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 از يكي از زندانيان براي- ترديد از من است-مسئول اطالعات يا دادستان: گفت مي

تو حاضـري سـازمان منـافقين را محكـوم: تشخيص اينكه سرموضع است يا نه پرسيد

ت آري، پرسيد حاضري مصاحبه كني؟ گفت آري، پرسيد حاضري بـراي كني؟ گف 

جنگ عراق به جبهه بروي؟ گفت آري، پرسـيد حاضـري روي مـين بـروي؟ گفـت

وانگهي از من تازه مسلمان نبايد تا اين حـد! مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند 

و با او معامله انتظار داشت، گفت معلوم مي  سرموضع انجـام شود تو هنوز سرموضعي

و اين قاضي شرع مي  گفت من هر چه اصرار كردم پس مالك اتفـاق آراء باشـد داد

و ديگـران  و نقش اساسي را همه جا مـسئول اطالعـات دارد نه اكثريت، پذيرفته نشد

حضرتعالي مالحظه فرماييد كه چه كـساني بـا چـه ديـدي. باشند عمال تحت تاثير مي 

ميمسئول اجراي فرمان مهم حضرتعا .باشند لي كه به دماء هزاران نفر مربوط است

و بركاته و رحمه اهللا .والسالم عليكم

 حسينعلي منتظري-13/5/67

اين نامة دوم من راجع به اين موضوع بود؛ بعد من ديـدم آنهـا دارنـد كارشـان را

كه ادامه مي  و آقاي اشراقي  دهند، اول محرّم شد من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين

و آقاي پورمحمدي كه نماينده اطالعـات و آقاي رئيسي معاون دادستان دادستان بود

و گفتم االن محـرم اسـت حـداقل در محـرم از   دسـت نگـه هـا اعـدام بود را خواستم

و پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده ايم،": داريد، آقاي نيري گفت ما تا االن هفتصد

 را هم بكنـيمها ايناز بقيه جدا كرده ايم كلك دويست نفر را هم به عنوان سرموضع 

و و رئـوس مطـالبي را كـه يادداشـت"...!بعد هر چه بفرماييد  من بسيار ناراحت شدم

و بعد يك نسخه از آن را به آنهـا دادم كرده بودم در اين جلسه با آنها صحبت كردم

د كه براي شما مي  و اين همان چيزهايي است كه حـاج احمـد آقـا ر رنجنامـه خوانم،

روي قسمتهايي از آن معركـه گرفتـه اسـت، در صـورتي كـه ايـن نامـه نيـست بلكـه
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: يادداشت است

 مجاهدين اهللا منتظري خطاب به مجريان اعدام رئوس مطالب يادداشتي آيت[

]ها در زندان

24/5/67مورخه

 بسمه تعالي

و چه در خارج من بيش از همه شما از منافقين ضربه خورده ام، چه در زندان-1

زندان، فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر انتقام جويي باشد من بيشتر بايـد

و  و حيثيـت واليـت فقيـه و كـشور و اسـالم دنبال كنم؛ ولـي مـن مـصلحت انقـالب

مي حكومت اسالم را در نظر مي و تاريخ را در نظر . گيرم گيرم، من قضاوت آيندگان

و اسـير قطعـا در گونه قتل اين-2 عام بدون محاكمـه، آن هـم نـسبت بـه زنـداني

و دنيـا مـا را محكـوم مـي  و آنـان را بيـشتر بـه مبـارزه درازمدت به نفع آنهاست كنـد

و ايده از طريق كشتن غلط است مسلحانه تشويق مي . كند، مبارزه با فكر

و جنگ هوازن ببينيد)ص( روش پيغمبر-3  به چـه را با دشمنان خود در فتح مكه

و از خدا لقب و گذشت برخورد كرد رحمه للعـالمين"نحو بوده است؛ پيامبر با عفو

. با اهل جمل را پس از شكست آنان مالحظه كنيد)ع(روش اميرالمومنين. گرفت"

و زندانبانها، آنان را بـه سرموضـع-4  بسياري از افراد سرموضع را، رفتار بازجوها

و اال قابل انعطاف بو . دندكشانده

شـوند موجـب صـدق مجرد اينكه اگر آنان را آزاد كنيم به منافقين ملحق مـي-5

و باغي بر آنان نمي  نـسبت بـه ابـن ملجـم هـم)ع(شـود، اميرالمـومنين عنوان محارب

. قصاص قبل از جنايت انجام نداد با اينكه خودش فرمود او قاتل من است

ب-6 و و ارتـداد سـران مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب اغي نمـي كنـد،

. شود فرضا موجب حكم به ارتداد سمپاتها نمي

و خـالي از احــساسات باشـد-7 و حكـم بايــد در جـو ســالم اليقــضي" قـضاوت
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و هو غضبان از"القاضي و تحريكات جو اجتماعي ما ناسالم است، ما  االن با شعارها

و زنـدا نيان سـابق افتـاده ايـم، وانگهـي جنايت منافقين در غرب ناراحتيم به جان اسرا

و همـه قـضاوتهاي سـابق  اعدام آنان بدون فعاليت جديد زير سؤال بردن همه قضات

كنيـد؟ است، كسي را كه به كمتر از اعدام محكوم كرده ايد به چه مالك اعدام مـي 

و تلفنها را قطع كرده ايد فردا در جواب خانواده  ها چه خواهيد گفت؟ حاال مالقاتها

و چهره واليـت فقيـه مـيم-8 ون بيش از همه به فكر حيثيت حضرت امام باشـم

نم موضوع را به چه نحوي به ايشان رسـانده انـد، ايـن همـه مـا در فقـه بحـثدامين

و اموال كرده ايم همه غلط بود؟   احتياط در دماء

و از نحـوه-9 و متدين را ديدم كه ناراحت بودنـد  من چندين نفر از قضات عاقل

و مـي اج و نمونـه هـاي زيـادي را ذكـر گفتنـد تنـدروي مـي را شكايت داشتند شـود،

. كردند كه بي جهت حكم اعدام اجرا شده است مي

و برداشـت اسـت-10  در خاتمه مجاهدين خلق اشخاص نيستند يك سـنخ فكـر

و منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب داد، با كـشتن حـل يك نحو منطق است،

ميشود بلكه نمي ان ترويج م-ح. شاءاهللا موفق باشيد شود،

حاج احمد آقا در رنجنامه روي بند دهم خيلي معركـه گرفتـه كـه چـرا گفتـه اي

كار منافقين يك نحو منطق است، در صورتي كه كساني كه فريب شعارهاي منافقين 

و فرضا چند اعالميه پخش كرده اند با كساني كـه در عمليـات مرصـاد   را خورده اند

و اصل آن هم يادداشت است نه نامه رسمي باالخره ايـن. شركت داشتند فرق دارند،

و شـفاهي بـه  مطالب را من برايشان خواندم بعد يك نسخه از آن را هم به آنهـا دادم

:، بعد به آنهـا گفـتم"االن دهه محرم است، يك مقدار دست نگه داريد": آنها گفتم 

ع" و ده از آنها را كه در زندان شيطنت مـي اگر امام هم اصرار دارند شما يك كننـد

و آنها را درست محاكمه  و فعاليت دارند مجددا با روش صحيح بازجويي كنيد تبليغ
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و پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام شدند اعدامشان كنيد، در ايـن صـورت كنيد

گويد كسي را كه به پنج سال زندان محكـوم شـده اسـت جمهـوري الاقل كسي نمي 

و احمـد"المي اعدام كرده است اس و طبيعي بود كه اين مسائل به آقاي ري شهري ؛

و بازخواستهاي من ناراحت بودند آقا منتقل مي و آنها از اين برخوردها بـاالخره. شد

و هشتصد يا سه هـزار  در آن جريان طبق گزارشهايي كه به من دادند حدود دو هزار

ه.و هشتصد نفر را اعدام كردند  ست آقاي اسالمي كه دادسـتان انقـالب فـارس يادم

را بود يك پرونده اي را آورده بود پيش من مربوط به دختري كه مي  خواسته انـد او

گفت من با اعدام او مخـالف بـودم امـا بـا اكثريـت آراء او را اعـدام اعدام كنند، مي 

و خطـاب بـه پـدر  و كردند، در اين پرونده دختر قبل از اعدامش وصيت كـرده بـود

طوري نيست اين پيش آمدها هست شما نـسبت بـه انقـالب بـدبين: مادرش گفته بود

و  و نهج البالغه را بخوانيد ، كه خود آقـاي اسـالمي از اعـدام شـدن او ...نباشيد قرآن

االسالم آقاي حسينعلي انصاري كه نماينده من در زندانها بـود حجت. خيلي متاثر بود

گرفتنـد، خواندنـد، روزه مـي نمـاز مـي هـا اينكه گفت شش يا هفت برادر بودند مي

 هـا ايـن گفتند ما با منافقين هـم مخـالف شـده ايـم، امـا بـه خيلي هم متعبد بودند، مي 

گوينـد مـا حاضـر نيـستيم مـصاحبه كنـيم مـا مـيها اينگويند بايد مصاحبه كنيد، مي

ست حاضريم چيزي بنويسيم ولي مصاحبه تلويزيـوني نمـي كنـيم ايـن بـراي مـا شكـ 

و  راها ايناست، و پـنج يـا شـش نفـر آنـان  را به اين بهانه گفتند كه سرموضع هستند

و فقط يك نفر از آنان را كه فلج شده بود باقي گذاشتند؛ به اين شـكل اعدام كردند

باالخره اين جريان گذشت بعد از مدتي يك نامه ديگري از امام گرفتند.شد كار مي 

و براي افراد غيرمذهبي كه در  زندان بودند، در آن زمان حدود پانصد نفر غيرمذهبي

كمونيست در زندان بودند، هدف آنها اين بود كه با اين نامه كلك آنها را هم بكنند 

اي رسـيدهو به اصطالح از شرشان راحت بشوند، اتفاقا اين نامه به دست آقاي خامنـه 

هـاي آنـان ايـشان بـا نوادهبود، آن زمان ايشان رئيس جمهور بود، به دنبال مراجعه خا 
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خواهيد بكنيد دسـت نگـه متصديان صحبت كرده بود كه اين چه كاري است كه مي

اي از امـام يـك چنـين نامـه": داريد، بعد ايشان آمد قم پيش من با عـصبانيت گفـت 

مي گرفته و چطـور شـما االن بـراي":، گفتم" را تندتند اعدام كنندها اينخواهند اند

ا  ايشان در رابطـه بـا اعـدام منـافقين ين فكر افتاده ايد؟ چرا راجع به نامه كمونيستها به

پـس": گفـتم"!مگر امام براي مذهبيها هم چيـزي نوشـته؟": گفتند"چيزي نگفتيد؟ 

و ايـن  شما كجاي قضيه هستيد، دو روز بعد از نوشته شدن آن نامه به دست من رسيد

مملكـت هـستيد چطـور خبـر همه مسائل گذشته است، شما كه رئـيس جمهـور ايـن 

ن"!نداريد؟ رادامي حاال من نم ايشان آيا واقعا خبر نداشت يا پيش من ايـن صـحبتها

. كرد مي

و نوشتن اين نامه هـا يـك اقـدام: سؤال پس در واقع هدف شما از اين برخوردها

يك حكم شرعي بوده است و بيان و انقالب و نوعي مصلحت بيني براي نظام . انساني

 است، هدف من دفاع از مجاهدين خلق نبـود، هـدف طور همينبله، دقيقا: جواب

و بغض ها و نبايد حب من پايداري بر ارزشهايي بود كه خودمان آنها را قبول داشتيم

و چهـره باعث خدشه دارشدن آنها مي  شد، هدف من محفوظ ماندن شخـصيت امـام

ازم مـي واليت فقيه بود كه نبايد به نام آن بعضي كارهـا انجـا  شـد، مجـرد هـواداري

و در جمهوري اسالمي حقوق همـه طبقـات بايـد  مجاهدين شرعا مجوز اعدام نيست

مي. حفظ شود  خواهم عرض كنم اين است كه چـه نكته ديگري را كه من همين جا

بي)9/5/67 نامه مورخه(كسي باعث شد كه اين نامه من  سي برسدبي به دست راديو

ه از گذشتن قضيه، در ايام عيد نوروز يعني شب پـنجم عيـدو حدودا پس از هشت ما 

بي6/1/68 يك روز قبل از نامه سي پخـش شـود بـدون اينكـه هـيچ توضـيحيبي، از

و جو احساسات را به عنوان دفـاع فالنـي از منـافقين  راجع به كل جريانات داده شود

و زمينه نوشتن نامه  آن منسوب به امام را فراهم6/1/68 باال ببرد  نمايـد؛ بـا اينكـه مـن

و در ايـن مـدت آن را بـه و شوراي عالي قضايي فرستاده بودم نامه را فقط براي امام
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احدي نداده بودم، البته بعضي آن نامه را در همان زمانها در دانشگاه تهران در دسـت

مي! آقاي سيد حميد روحاني ديده بودند  زنم دسـتهايي در كـار بـوده كـه من حدس

مي براي نتيجهزمينه را  . كرده است گيري نهايي آماده

اهللا منتظـري بـه امـام آيت نامة آقاي سيد احمد خميني در پاسخ به دومين نامه[

]خميني

 بسمه تعالي

 اهللا العظمي آقاي منتظري دامت بركاته حضرت آيت

نامه دوم جنابعالي موجب تعجب شد،: پس از عرض سالم، حضرت امام فرمودند

و باشد كه شما فرد مذك  و مطمئن باشيد ور را بگوئيد بيايد تهران تا مسائلش را بگويد

مي. ماند مساله محرمانه مي  بي دانيد من نمي شما كه گنـاهي ظلـم خواهم سرسوزني به

و بخصوص منافقين را قبول ندارم  مسئوليت. شود ولي ديد شما در مورد ضد انقالب

از. ران نباشيد شرعي حكم مورد بحث با من است جنابعالي نگ  خداوند شر منافقين را

. سر همه كوتاه فرمايد

 احمد خميني: ارادتمند-5/67/ 15

باالخره آقاي شيخ محمد حسين احمدي به جماران رفت ولـي موفـق بـه زيـارت

و لذا مطالب خود را به صورت نامه  كه امام نشد و به احمد آقا سپرد اي به امام نوشت

و البته حسب قرائن چه بسا مانند خيلي ديگـر از نامـه به اطالع امام برس  هـا بـه امـام اند

و رنجنامه احمد آقا منتشر. نرسيده باشد  بعد از چندي كه قضاياي بركناري پيش آمد

شد مانند بقيه موارد مندرج در آن مطلبي سراپا كـذب هـم در مـورد مالقـات آقـاي 

م  وقع تكذيبيه اي خطاب به احمد احمدي آورده بود كه ايشان عليرغم شرايط بد آن

و بالصراحه حرفهاي او را رد كرد  (آقا نوشت اهللا منتظري، پيوسـتهاي خاطرات آيت.
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١)158و 157شماره

مي: سؤال و چه انگيزه اي از ايـن اصوال چرا حضرتعالي به مرحوم امام نامه نوشتيد

 كار داشتيد؟ 

باالخره در ايران ما انقالبـي بـه افراد زيادي از من اين سؤال را كرده اند،: جواب

و تعديات رخ داده بـود،  و جلوگيري از ظلم و به منظور پياده شدن عدالت نام اسالم

و من هم به سـهم خـود  و هر چند ايشان رهبر انقالب بودند ولي انقالب همگاني بود

و نسبت به هر كار خالفي كه انجام مي را در آن نقش داشتم شـد تـا انـدازه اي خـود

ميم مي سئول و بخصوص مردم مرا از طرفداران نزديك به معظم له و دانستم، دانستند

انتظار داشتند در مقابل كارهاي خـالف يـا اشـتباه سـاكت نباشـم، بـه عـالوه امـر بـه 

و جلوگيري از كارهاي خالف بر همه واجب اسـت؛ مرحـوم  و نهي از منكر معروف

ا و چه بسا در و امام هم كه علم غيب نداشتند و بخصوص در زندانها و ادارات رگانها

و تندرويها انجام مي  و همه بازجوييها كارهاي خالف وها اينشد،  به حـساب اسـالم

و رفتن خـدمت ايـشان نظام گذاشته مي شد، تماس تلفني هم با مرحوم امام ميسر نبود

و فاصله مكاني مشكل بود، لذا ناچار بـودم بـراي انجـام وظيفـه شـرع  ي بـه هم با بعد

و گاه پـس از گذشـت چنـد مـاه حـضورا نيـز وسيله نامه نظرم را به ايشان منتقل كنم

و اما مخالفت عده مطالبي را يادآور مي  ي نسبت به اين تذكرات يـا بـراي ايـنا شدم؛

و يـا مـي بوده كه خودشان يا دوستانشان زيـر سـؤال مـي گفتنـد مرحـوم امـام رفتنـد،

مي ناراحت مي  و يا خيال و زيـر سـؤال شوند، كردند تذكر به ايشان اعتراض به ايشان

آقاي سيدهادي هاشمي در آن اواخر كه حاج سـيد احمـد. شود بردن ايشان تلقي مي 

خميني به گفته خودش مشغول نوشتن رنجنامه بوده با او مالقاتي داشته كه او به آقاي 

همـه نامـه":سدكند كه آقاي منتظري را وادار كن بـه امـام بنويـ سيدهادي اصرار مي 

 
و سيد احمد خميني در پايان دفتر اول خواهد آمد-1 . دو نامه قاضي احمدي شاهرودي خطاب به امام
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و ديگران به اسم مـن نوشـته انـد در"!هايي كه از من به شما نوشته شده جعلي است

و صورتي كه توجه داريد كه تذكر دادن به رهبـر جامعـه بـه منظـور رفـع مـشكالت

و وجهي ندارد كه اطرافيـان ايـشان  جلوگيري از خطاها، زير سؤال بردن ايشان نيست

در مـسائل)ص(پيغمبراكـرم. شـدند يد خوشحال هـم مـي ناراحت شوند، بلكه طبعا با 

و اجتماعي مي  و": دهـدو خداونـد هـم دسـتور مـي"اشيروا علـي": فرمودند سياسي
و تذكر دادن در زمان پيامبر"شاورهم في االمر )ع(و اميرالمومنين)ص(و اصل انتقاد

و باالخره من از و متداولي بود؛  معظـم لـه دورو همچنين در زمان شيخين امر معمول

ان خواسـتند بـه ايـشان القـاء مـيو آقايان هم هر چـه مـي شـاءاهللا قـصد خيـر كردنـد،

و نعـم الوكيـل، مـن از انجـام وظيفـه شـرعيو الي. اند داشته و هـو حـسبي اهللا اشـكو

و هيچگاه طالب مقامي نبوده . ام تا به خاطر فقدان آن ناراحت باشم خوشحالم

وا عدهدر همين ارتباط نظر: سؤال ي اين است كه در آن زمان كه رهبـري انقـالب

يا) قدس سره(كشور به دست مرحوم امام بود چه ضرورتي داشت كه شما با سخنراني

و فتنه  و گاهي تند زمينه هايي را براي بدخواهان انگيـزان نوشتن نامه هاي انتقاد آميز

و فراهم كنيد، آيا بهتر نبود كه حضرتعالي سكوت مي  هر وقـت كـه مـسئوليت كرديد

و كشور به دوش شما قرار مي  و اجرا انقالب و نظرات خود را ابراز گرفت شما ديدگاهها

و مـردم مي و ضربه آن به كل نيروهاي انقالب فرموديد تا از اين حوادثي كه پيش آمد

 شد؟ خورد جلوگيري مي

و همان گونه كه عرض كردم در يك كشور تنها يك نفر مـسئول نيـست: جواب

و نمي همه كارها را هم يك نفر انجام نمي تواند هم انجام بدهد، تمام وزارتخانه دهد

و ديگر نيروهـاي مـوثر هـستند كـه  و فرمانداران و استانداران و نمايندگان مجلس ها

و كمتر. كنند يك كشور را اداره مي مرحوم امام هم در اين اواخر بشدت بيمار بودند

ميبا بيرون ارتباط داشتند  و ،در اين اواخر آن قدر كه به من مراجعه و مـشكالت شـد

مي نارسايي ن ها مطرح هم.شدميشد شايد يك دهم آن هم خدمت امام مطرح ايشان
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در كه خبر نداشتند كه در كشور چه مي گـذرد، بـاالخره يـك كـسي بايـد ايـشان را

و ديگـران هـم از بـاب اينكـه مراعـات حـال جريان مي   ايـشان را گذاشت، احمد آقا

و نمي مي خواسـتند كـه ايـشان ناراحـت بـشوند خيلـي از مـسائل را بـه ايـشان كردند

و بـسا مـن من هم از باب اينكه افراد مختلف بـه مـن مراجعـه مـي. گفتند نمي كردنـد

مي مي ديـدم، توانستم از خيلي از نارسايي ها جلوگيري كنم خودم را موظف به اقدام

از وظيفه كنم كه نكند من گاهي فكر مي  و مـن عمـلها اينام بيشتر  هـم بـوده اسـت

در حكومت اسالمي افرادي كه از مسائل آگاهي دارنـد وظيفـه دارنـد كـه. نكرده ام

نظرات خود را به حاكم اسالمي منعكس كنند، نارسايي ها را بـه او بگوينـد در عـين 

و بازوي او هم باشند  آشتيان اسـت جمعه از همين آقاي آشتياني كه امام. حال دست

اند يك وقت من از بس مشكالت را ديدم بلند شدم رفتم دفتر امـام نقل شد كه گفته 

و مشكالت را براي ايشان مطرح كنم، بعد هنگـامي كـه بـه دفتـر امـام  كه اين مسائل

رويـد مالحظـه حـال رفتم يكي از آقايان دفتر امام به من گفتند شما خدمت امام مـي 

و يك چيزها  يي بگوييد كه ايشان خوشحال شوند مبادا يـك چيزهـايي امام را بكنيد

بگويي كه ايشان ناراحت بشوند، اگر هم امام از شما چيزي پرسيد، بگوييد الحمـدهللا 

و راضي  و مردم دعاگو هستند و مـشكلي وجـود نـدارد اوضاع خيلي خوب است اند

 را بگويم، بعـد، ايشان گفته بود من اصال بلند شده ام اينجا آمده ام كه مشكالت ...و

شايد تنهـا كـسي كـه. بدون اينكه چيزي بگويد برگشته بود، اوضاع به اين شكل بود

از جرات مي  و نارسايي ها را به امـام بگويـد مـن بـودم، مـن كرد بعضي از مشكالت

مي همان اول هم اگر چيزي به نظرم مي  من آمد به طور صريح مطرح كردم، برخورد

ب با آيت  اهللا بروجردي هم به طور صريحه اين شكل بود، من با آيت اهللا بروجردي هم

هم صـريح حرفـشان)ع(و با اميرالمومنين)ص(كردم، مردم با پيغمبراكرم صحبت مي 

و ايـرادي بـه را مي  زدند، چرا ما بايد يك جوي ايجاد كنيم كـه اگـر كـسي اشـكال

مي! نظرش رسيد نتواند حرفهايش را بزند؟  نستم؛ به نظـر مـندا من اين را وظيفه خود



غير محرمانه
70

و بي مي عدالتي آنها كه در برابر نابساماني ها از ها سكوت كنند گناهكارند نه آنها كه

و براي خيرخواهي حرفشان را مي . زنند راههاي صحيح

البته االن كه قضيه گذشته است، ولي اگر همان وقت حـضرتعالي بـه جـاي: سؤال

مي)ره(نامه نوشتن با امام  راك حضوري مالقات رديد يا با تماس بـا مـسئولين قـضيه

 كرديد بهتر نبود؟ پيگيري مي

را البته همان وقت من به آقاي موسوي: جواب اردبيلي پيغـام دادم كـه جريـان آن

مي پيش از اين گفتم، بعضي مسئولين جرات نمي  آمدند بـه كردند با امام حرفي بزنند

و فايـده شدند؛ صحبت حضوري هـم در آن وقـت ميـس من متوسل مي  اي هـمر نبـود

و  و تند بود، البتـه االن ديگـر اگـر نداشت چون بعد از عمليات مرصاد جو خيلي داغ

. فايده است مگرها بي

سؤال ديگري كه در بسياري از اذهان وجود دارد اين اسـت كـه ايـن نامـه: سؤال

شها اعداممنسوب به حضرت امام در ارتباط با  ده اسـت آيا واقعا از سوي ايشان صادر

باشد يا اينكه اين نامه هم همچون برخي ديگر از نامـه هـاييو به خط خود ايشان مي 

و در صحت انتساب آن به معظـم  است كه در اواخر عمر امام به نام ايشان منتشر شده

و بر فرض اينكه اين نامه از سوي ايشان صادر شده باشد به نظـر  له ترديد شده است؟

و   زمينه هايي باعث صدور اين نامه گرديد؟ جنابعالي چه گزارشها

و: جواب واقع امر اين است كه با توجه به شناختي كـه مـن از مرحـوم امـام دارم

توانم قاطعانه بگويم كه اين نامـه سالهاي زياد با ايشان معاشر بوده ام به هيچ وجه نمي 

و ايشان فردي با تقو و عارف بودند از ايشان است، من سالها با ايشان محشور بوده ام ا

ميو در اين از گونه مسائل احتياط و حاضر نبودند بـه كـسي ظلـم شـود؛ بعـد كردند

پيروزي انقالب هم ايشان در سخنراني هاي خود نسبت بـه رعايـت حقـوق زنـدانيان 

و حتي پس از حادثه هفتم تير كه طبعا اوضاع خيلي داغ بـود ايـشان در  تاكيد داشتند

ح  كردند كـه مبـادا مـسئوالن بـه فكـر قوق زندانيان تاكيد مي سخنراني خود نسبت به
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انتقام از آنها باشند؛ اما اينكه چه شد اين اواخر اين نامه ازايشان منتـشر شـد يـا اينكـه

و اين مساله بـراي مـن  اصال نامه به خط خود ايشان است يا نه، من قضاوت نمي كنم

و مبهم است  وم امـام هـم يـك انـسان جـايز البته بايد توجه كنيم كه مرح. هم تعجب

و بيماريهاي مختلف به طور كلي از مردم  و اين اواخر با آن كهولت سن الخطا بودند

و بعضيها هم هر طور كه مي  . دادنـد خواستند به ايشان گزارش مـي منزوي شده بودند

آن-اساسا اين سيستم اداره كشور كه همه قدرت در يك نفر خالصه شود هـر چنـد

و منجـر بـه اشـتباهات بـزرگ-ترين افـراد باشـد فرد با تقـوا   روش صـحيحي نيـست

مي. شود مي كنم اگر بر فـرض ايـن نامـه را امـام شخـصا نوشـته باشـند يقينـا من فكر

و خالف واقع از ناحيه افراد خاص در صدور آن موثر بوده است . گزارشهاي غلط

يـك بـهواديكـم بهمـن هفتـو حضرتعالي در صحبتهاي اخيرتان در بيست: سؤال

داستاني از قول يكي از علماي تهران اشاره فرموديد مبني بر اينكه چند نفر از اعضاي 

 آنان را مجبور كرده68و67اطالعات به ايشان اظهار داشته بودند در جريان سالهاي 

و مشورت شـما بـا آنـان بودند گزارشهايي مربوط به نفوذ منافقين در بيت حضرتعالي

و به مرح  دانيد توضيحاتي در ارتبـاط بـا ايـن وم امام ارائه دهند، اگر صالح مي تنظيم

و نام آن عالمي كه اين جريان را نقل كرده بفرماييد . جريان

اصل جريان به اين شكل بود كه آقاي حاج شيخ غالمحسين ايزدي يـك: جواب

در اند، آقاي ايزدي نقل كردنـد كـه شب در تهران در جلسه مهماني خانوادگي بوده 

مي- كه در آن جلسه حضور داشته-گيالني آن جلسه آقاي محمدي  گويد به ايشان

ما دلمان خيلي براي فالني تنگ شده است مـا مـدتي شـاگرد ايـشان بـوده ايـم، بعـد 

چند نفر از افراد اطالعات كه از رده هاي باالي آنها بودند به مـن گفتنـد": گويد مي

كه به دروغ شهادت بـدهيم كـه خانـه فالنـي در در آن جريانات ما را مجبور كردند 

و منافقين به فالني خط مي  و ما االن از اين گزارشها خيلـي اختيار منافقين است دهند

 اين مطلب را آقـاي حـاج شـيخ غالمحـسين ايـزدي از قـول آقـاي"!ناراحت هستيم 
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گيالني براي من نقل كرد؛ همچنين از قول آقاي محفوظي هم نقـل شـد كـه محمدي

بعـد مـا از كانـال. گيالني اين مطلب را در جاي ديگر هم گفتـه اسـت آقاي محمدي 

 در اطالعات از كـار-اند كه ظاهرا سه نفر بوده-ديگر هم شنيديم كه آن چند نفر را 

و مي را خواسته بركنار كرده اند و آنـان اند يك پرونده سنگيني برايشان درست كنند

و انـد گفتـه ايـن مطلـب را مورد توبيخ قرار داده اند كه چـرا  ، حتـي قـصد بازداشـت

اند كه بعضي از رفقايشان در همان اطالعات مانع اين كار زنداني كردن آنها را داشته

يك شده اند، ولي آنان را از كارشان بركناركرده اند؛ باالخره بر حسب آنچه نقل شد

خو البته شايد آقاي محمدي. اي بوده است چنين قضيه  كه شش نميگيالني خيلي آمد

و لذا من هم در آن صحبت به طور كلي از قـول نام ايشان در اين جريان ذكر مي  شد

(يكي از علماي تهران اين قضيه را نقل كردم )159پيوست شماره.

ص خاطرات آيت: منبع( )647 تا 620اهللا منتظري، جلد اول،

اهللا آيـت28/5/67متن پياده شده فايل صـوتي مالقـات مـورخ:ب
حكم منتظري 67ي مردادها اعدامبا هيأت اجراي

)1395مرداد19 تاريخ انتشار(

 اگر غير از شما بود من اصال كار نداشتم، چـون نـسبت بـه شـما:اهللا منتظري آيت

و شما مي ام جزو منافقين زندان باشه، نـه پـسر دونيد كه من نه پسر خاله شناخت دارم

و نه با  و خويشم و نه قوم بـيش از همـه مـن از آن هـا ضـربه. اينا رفاقتي داشتمعموم

پـسر مـن را همـين هـا بـه شـهادت رسـاندند،. خوردم، هم تو زندان هم بعد از زندان 

مي بزرگان ما را همين  ولي مع ذالـك،. دانم ها به شهادت رساندند، اين ها همه را من

و  و آينده كشور و انقالب آينده شخص آقـاي من اوني كه برام مهمه، آبروي اسالم

و مـن يـك آدم صـريح. كنـدو اون كه تاريخ چه جـور قـضاوت مـي] است[خميني
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با. دارم هميشه اوني كه توي دلمه، نگه نمي. اللهجه هستم بر خالف آقايون كه بعضيا

.كنند سياست رفتار مي

ه، از اول انقالب تا حـاالشدميبه نظر من بزرگترين جنايتي كه در جمهوري اسال

ك  هـايي هاي خوبي هستيد، يعني شما چهـره اري است كه به دست شما كه چهره اين

گفتـيم آقـاي گفتند مثالً معرفي كـن مـي كه در دستگاه قضايي؛ اگر چنانچه به ما مي 

و متدين نيري، آقاي اشراقي از چهره  به نظر من بزرگترين جنايت كـه. اند هاي خوب

و در تاريخ ما را محكشدميدر جمهوري اسال  نند به دست شما انجام شـدهكميومه

.! بـي رودربايـستي ايـن،. نويـسندو شما را در آينده جزو جنايتكاران، توي تاريخ مي 

و متأسفانه بدبختي ما اين است كه دستگاه حاال شايد از سادگي شما استفاده كرده اند

و1اش شخصي قرار گرفته كه خودش با اين چيزها مخالفه، قضايي ما در رأس قت آن

مي مي خواد از امام سؤالو وقتي هم كه مي2دهد آيد توي نماز جمعه، آن جور شعار

وكه اينبكند، به جاي  و بگويند آقا به اين وسـعت مـصلحت نيـست  بروند پيش امام

 اعدام كنيم؛ ها اعدام كنيم يا توي شهرستان نويسد آيا حاال توي استان ضرر دارد، مي

 اين بدبختي ما اسـت كـه در راس دسـتگاه قـضايي مـا،3.ندك اين سؤال را از امام مي

گونـه اردبيلي را ايـن اهللا موسوي ديدار با حضرت آيت 1390 خرداد21ر مهدي خزعلي در تاريختدك«-1
مي خود در وب سايت  و از اعدام:دكن گزارش پرسـم بـا كمـال تعجـب مـي67هاي سال جسارت كرده

مي مي هـا كه اين: حتي سه بار نامه نوشتم، فرمودند،من مخالف بودم": گويد بينم كه رئيس وقت قوه قضا
و سرموضع هستند دروغ مي  و. من عرض كردم من به اين مطلب نرسيدم. گويند و فرمودنـد مـا رسـيديم

در حـد شـناخت» ها دخالتي نداشتم من در آن اعدام! به افراد خاص كار انجام شد نهايتا با حكم خاص
را اهللا موسوي اردبيلي ايشان در نقل قول اخير حقيقت را گفته من از آيت  اند اما چرا اعتراض كتبـي شـان

ص 1392سوگنامه فقيه پاكباز، محسن كديور،(اند؟ تاكنون منتشر نكرده ،244(
مي مردم مي ...«:هاي نمازجمعه تهران دبيلي در خطبهار آقاي موسوي-2 كنيد گويند چرا منافقين را محاكمه

را قوه قضاييه در فشار است كه اين ها چرا محاكمه مي ...اين ها كه محاكمه ندارند  شوند؟ چرا همه اين ها
مي... كنيد؟ اعدام نمي  و به شما حق مي من با شما هماهنگ هستم و ه دهم ا نبايـد عفـو بـشوند گويم اين

ص 1385همپاي انقالب، انتشارات دانشگاه مفيد،(،)تكبير نمازگزاران( ،385-387(
اردبيلـي در مـورد حكـم اهللا موسـوي پس از عرض سالم، آيت. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالي-3
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.است رودربايستي، همچين شخصي قرار گرفته بي

 كـه ايـن آقاي پورمحمدي؛ درست است كه االن تـو اطالعـات اسـت امـا قبـل از

به نظـر مـن. افزايد جنبه آخونديش بر اطالعاتيشمي. مسوول اطالعات باشه آخونده

و شـخص اين يك چيزي است كه اطالعا  و سرمايه گذاري كرد ت روش نظرداشت

از احمد آقا پسر آقاي خميني هم از سـه چهـار سـال قبـل هـي مـي گفـت مجاهـدين

و از اعالميه خونش همه بايد اعدام شـوند  و از مجله خونش اينـا يـه. روزنامه خونش

و حاال فرصت را مغتنم شمردند در اين جرياني كه منافقين. كردند همچين فكري مي 

مدند به ما حمله كردند، اين رو جا انداختند پـيش امـام، حـاال هرجـوري، بـاالخرهآ

جا چه انداختند، باالخره اين جور كشكو ماست كردند جور به امام گفتند چطوري

و ديگه حاال اين به كجا منتهي مي  درو از امام نوشته گرفتند، دادند دست افراد و شه

!شه؟ آينده چي مي

ايـي دنيـا راه را تو باختران به دار زديـن، ببينيـد چـه الـم شـنگههانايهفت نفر از

ها دونيد كه، حاال دو ماه شما مالقات ها شما نمي همه خانواده انداخته، بعد از اين، اين

هـا برخـورد ها را رو هم قطع كرديـد؛ بـاالخره آخـرش خـانواده را قطع كرديند تلفن

ك. كنند مي چندين سـال،. شور رو شما زير سؤال بردين وانگهي اصال دستگاه قضايي

 
آيا ايـن حكـم-1: كردنداند كه تلفني در سه سؤال مطرح اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته

و محاكمه شده مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده  و محكوم به اعدام گشته اند ولي تغييـر موضـع اند اند
و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده  انـد محكـوم نداده اند

و مقداري از زندانشان را هـم كـشيده ان محدود شده آيا منافقين كه محكوم به زند-2به اعدامند؟  انـد اند
مي ولي بر سرموضع نفاق مي   در مورد رسيدگي به وضـع منـافقين آيـا-3باشند؟ باشند محكوم به اعدام

و تابع مركز استان نيستند بايد بـه پرونده هاي منافقيني كه در شهرستانهائي كه خود استقالل قضائي دارند
ميمركز استان ارس  توانند مستقال عمل كنند؟ فرزند شما، احمد ال گردد يا خود

بسمه تعالي در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحلـه اگـر بـر سـر نفـاق باشـد: زير اين نامه نوشته شده
هـا در هـر حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد، در مورد رسيدگي بـه وضـع پرونـده 

اهللا خاطرات آيـت( اهللا الموسوي الخميني روح. انجام گردد همان مورد نظر است صورت كه حكم سريعتر 
ج ص1منتظري، ،625(
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شخص آقاي نيري، اين قاضي اون قاضي، تو اين شهر تو اون شهر، يكي رو محكـوم

به5كرده به   سـال10 سال يكي رو محكـوم كـرده بـه6 سال يكي رو محكوم كرده

خب15يكي رو محكوم كرده به  فعاليـت كـه ايـن حاال ما بيĤييم بـدونكه اين سال؛

ب مـون گـه شـه كـه مـا همـه اشه، بگيريم اعدامش كنـيم ايـن معنـي اش ايـن مـي تازه

حاال خودمونيم آخه! اش اين نيست؟ خورديم، همه دستگاه قضايي ما غلط بود، معني 

.خواهيم حساب بكنيم ما مي

و ناراحت بودند] مكرر[ بعضي از قضات هي من يه وقتي يـه.به ما مراجعه كردند

را. اين نامه امام. اي خدمت امام نوشتم نامه خـدمت امـام] بينيـد كـه مـي[ من اين نامه

.نوشتم

 همون نامه اول ديگه؟:حسينعلي نيري

! بله:اهللا منتظري آيت

 بله؟. بندي9] نامه[:حسينعلي نيري

. بعد يك نامه دوم هم بـه امـام نوشـتم1.من نوشتم. هشت بندي:اهللا منتظري آيت

 آن را شنيدين؟

.معطلش نشيم]...ان نامه[ش اونم هست:حسينعلي نيري

ميها اين:اهللا منتظري آيت :نوشتم... خواهم سريع به شما بگم را

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اهللا العظمي امام خميني مدظله العالي محضر مبارك آيت

)مي خوام بگم ماچقدر بدبختيم(

و تحيت، پيرو نامـه مورخـه شـ9/5/67پس از سالم از بـراي رفـع مـسئوليت رعي

.رسانم خود، به عرض مي

. آمده استگذشتهاهللا منتظري خطاب به امام خميني در صفحات نامه اول آيت-1
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 من از اون جريان تا حاال باور كنين شبي:]اهللا منتظري خطاب به حضار آيت[

را. بـره خوابم نمـيوهنيست كه دو سه ساعت فكرم ناراحت سـه چهـار سـاعت فكـرم

ر شما جواب خـانواده. بره مي  جمهـوريمخـواين بـدين؟ اينقـدر گفتـيا چـي مـي هـا

و اينا، اين و رضاخان اعدام كـردمهمه گفتي اسالمي چقـدر شـاه اعـدام كـرد؟. شاه

:نوشتم....نيمبياييم اعداماي خودمونا با اونا حساب بك

رسانم سـه روز قبـل قاضـي شـرع براي رفع مسئوليت شرعي از خود به عرض مي

مي يكي از استان  (باشد هاي كشور كه مرد مورد اعتمادي ) حاال بعد مـيگم كـي بـود.

و مي با ناراحت مـسئول: گفتي از نحوه اجراي فرمان اخير حضرتعالي به قم آمده بود

از)من يادم نبود كدوما را گفت(اطالعات يا دادستان  ، ترديـد از مـن اسـت از يكـي

تـو حاضـري سـازمان: سرموضـع اسـت يـا نـه پرسـيد كـه اينزندانيان براي تشخيص

ه كنـي؟ گفـت آري، منافقين را محكوم كني؟ گفت آري، پرسيد حاضـري مـصاحب 

پرسيد حاضري براي جنگ با عراق بـه جبهـه بـروي؟ گفـت آري، پرسـيد حاضـري

روي مين بروي؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند؟ وانگهي از من تازه 

و مسلمان نبايد تا اين حد انتظار داشت، گفت پس معلوم مي شود تو هنوز سرموضعي

و  مي. اعدامش كرد با او معامله سرموضع انجام داد گفت من هر چـه اين قاضي شرع

و نقـش اساسـي را  اصرار كردم پس مالك اتفاق آراء باشد نه اكثريت، پذيرفته نشد

و ديگـران عمـال تحـت تـاثير مـي  حـضرتعالي. باشـند همه جا مسوول اطالعات دارد

حظـهمال) به ايـشان هـم رسـيده. اي است كه به امام نوشتم اين نامه(.مالحظه فرماييد 

فرماييد چه كساني با چه ديدي مسوول اجراي فرمـان مهـم حـضرتعالي كـه بـه دمـاء 

.باشند هزاران نفر مربوط است مي

و بركاته و رحمه اهللا  والسالم عليكم

او[ اين شخص، آقاي احمدي. شما حدس هم كه زديد...اين شخص آقاي و ] بود

 دم خـب بعـد از اون نامـه ديـ. من شب تا صبح فكر كردم. اين جريان را به من گفت
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. نوشـتم]اي نامه ديگـه[آخرش من برداشتم. كه نوشته بودم اين را به من گفت] اول[

 مخالف بودند ولـي ديـدم مـن جـواب نـدارم روز به امام همه رفقاي ما با نامه نوشتن

اول مـشورت. نوشـتم بعـد از ظهـريرا]اولـي[نامـه نشستم.ام است من وظيفه. قيامت

گ  و هـيچ فايـده نـدارد كردم بعضيا رو. فتنـد نـه فايـده نـدارد امـام اسـت مـن نهـارم

 نامه را نوشتم فتوكپي1.نامه را كه دادم خدمتتون،نوشتم]و همين ...[ناراحت....خوردم

برد. كردم  گفتم به دفتر امام تلفن بـزن، فالنـي2بعد به آسيدهادي. دادم به يك كسي

.يك نامه فرستاده، اونجا راهش بدهند

گفـتم خـب حـاال] نامه را بنويسيد[اِ، پس بنا نبود شما: گفت]دهادي هاشميسي[

.ديگه باالخره من نوشتم

]خوابم نبرد[اين نامه دومي هم من شب تا صبح. طور هميناين نامه دومي را هم،

مي. گفتم من مسئوليت دارم.و فكر كردم احمد. دهند به اماممي.ره اين نامه دوم كه

 كه نوشـتم ايـن طور همينزند به آسيدهادي كه امام فرمودند كه منافقين آقا تلفن مي 

و اينا و چطور  ايـن شـخص! اما اين كه شما نوشتيد، مورد تعجبه. ها باالخره شرورند

و مطمئن هم باشد كـسي. را بگوييد بيايد] آقاي احمدي[ اين شخص را بگوييد بيايد

.كارش ندارد

خواهند به امام برسه اين جريان، مع ذلك، ره نميدانستم كه باالخ من هم چون مي

دو روز هـم وقـت گذاشـتند تـا پيـدايش. گفتم تلفن كردند اين آقا را، از اهواز آمد 

و! به او گفتم آقا جون. آمد اينجا. كردند تو اين ها را به من گفتي درسته؟ بعد گفت

[قضاياي ديگري هم هست  كه. را] از يك زنداني صحبت كرد  تـوي وصـيت اين ها

من رو به عنوان سرموضع گرفتند در حالي كه من سرموضع نبودم: اش مثال نوشته نامه

و  و حاال من مثالً فرض بگيريم يـه اشـتباهي شـده و به جمهوري اسالمي معتقد بودم

.اهللا منتظري در صفحات گذشته آمده است نامه دوم آيت-1
. منتظرياهللا آقاي سيدهادي هاشمي، رئيس دفتر آيت-2
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مي رفتم؛ خانواده بعـداً بـراي. كنم كه شما به انقالب، به امام وفادار باشيد ام را توصيه

گفت يك كسي برادرش زندان بود در آخـرش گفتنـد كـه خـواهرش. من نقل كرد 

دو. هم متهم است  و خواهرش را آوردند، خودش رو اعدام كردند، خواهرش رفتند

ميس16-15. روز بود اصال آمده بود  گي؟ الش بود، به خواهرش گفتند خوب چي

 اعـدام چـون بـرادرش] گفتند[گفت] هيئت[گفت خوب من به اين ها عالقه داشتم، 

و گفـتم. گفت اين را هم اعدامش كردند] آقاي احمدي[شده اين را هم اعدام كنين

به هر حال ما آمديم به اين آقا! دي؟ خوب تو بعداً روز قيامت جواب خدا رو چي مي

. درسـت اسـت گفـت آره]و گفتـي[اين حرفهايي كه نوشـتي! گفتيم آقاي احمدي 

[غذا نـشونش دادم كـه احمـد آقـاكا! خدمت امام بگو]را[گفتم همين ها بـه آقـاي.

و تو به آنجا برو، اگر بهـت] احمدي گفتم  من براي آقا نوشتم كه اين حرفها را زدي

اسـت[، بگو نه، چون امام مرا احـضار كـرده]نميشه رفت[گفتند مثالً پيش امام چيزه 

جا هي ما تلفن زديم اوال كه ما اين. رفته آنجا. من تلفني پيغام دادمكه اينبا].بايد بروم 

] از اهـواز اومـده[عرض كرديم بابا اين قاضي است با عزتـه،. گفتند احمد آقا نيست 

را] اونـه[ معطـل)نفر(دو ميليون و بـه احتـرام امـام او حـاال امـام او را احـضار كـرده

احمـد آقـا. انصاري گفته بودند نـه] محمدعلي[آقاي. فرستاديم والّا ما داعي نداشتيم 

شـه رفته آنجا انصاري بهش گفته با امام هيچـي نمـي.و يك ربع به هشت بيا نيست بر 

فقـط. حرف بزني، حق نداري با امام حرف بزني، همـين آقـاي محمـدعلي انـصاري 

مي. بوسي دست امام را مي  عـصري احمـد آقـا. آيـي مطـالبي اگـر داري بنـويس بعد

مي مي و منتظر احمد من هم رفتم دست امام را بوس. دهي به احمد آقا آيد و آمدم يدم

[آقا شدم  من به خانواده. معطل شده بود] آقاي احمدي. . ميـام]زود[اش هم گفته بود

[معطلش كردند كه احمد آقا بيايد . مـن نوشـتم دادم احمـد آقـا] بعـدش هـم گفـت.

و آمدم. منتظري؟ گفتم بله،احمد آقا گفت حاج آقا .دادم

مي من پيش بر بيني  ذهـن امـام رو بـركه اينوند پيش امام براي كردم كه نگذارند
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و از شما سوءاستفاده شـده، هاي خوب بوده حاال مسئله اينه، شما چهره. نگردونند ايد

مـن روي ايـن اصـل، وظيفـه] امـا[دونم اينـا رو، تا حاال هم، كاراتونو كردين من مي 

ر امـام چيـه؟ گين ببينيم نظـمي.دونستم به شماها بگم خب حاال همه كاراتونو كردين 

و پيغمبره، از امام حسين اقالً شـرم بكنيـد مالقـات رو قطـع! آخه ماه محرمه، ماه خدا

و همينطور بيايم قصابي كنيم تو اونجا،  بِِكشيم بيرون] زندانيان را از سلولهاشون[كنيم

مـا آدمـايي هـستيم كـه راديـو! هيچ جـاي دنيـا همچـين كـاري هـست؟!و تق تق تق

، قاتل اينديرا گاندي را دو سال، سه سال، تـوي مرتبـه دوم اسـت،گه تلويزيون ما مي 

مي فرجام كه. كنن خواهي رفته، حاال تازه دارن اعدامش زنـدانيان[ها ايندر صورتي

و افـراد اغلب، سرموضع شدنشون واسه برخورد تند امثا] سياسي  هـا ايـنل الجوردي

برخـورد تنـد. شده اينا سرش نميو] اختالفات[ ايي بوده كه اطالعات بچه عنيي. بوده

مي.، رو سرموضع كردهها اين ديـدم اينجـور بـا شدم وقتي مـي من هم بودم سرموضع

باز من نشـستم نوشـتم. من االن فكر كردم به شما چي چي بگم. كنند من برخورد مي 

مـن بـه. نظرم را، همينو به شما بگم، من اينجا ده تا چيز يادداشت كردم به شـما بگـم 

مي اتمام حجت مي عنوان دونين اين يـه امتحـاني اسـت بـراي گم شما ديگه خودتون

:نوشتم. شما

و چه در خـارج من بيش از همه شما از منافقين ضربه خورده-1 ام، چه در زندان

زندان، فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر انتقام جويي باشد من بيشتر بايـد 

و دنبال كنم، ولـي مـن مـصلحت  و حيثيـت واليـت فقيـه و كـشور و انقـالب اسـالم

مي حكومت اسالم را در نظر مي و تاريخ را در نظر .گيرم گيرم، من قضاوت آيندگان

مي( من ده دفعه تا حاال به احمد آقا گفتم واهللا من بيش از تو دلم براي امام سوزه،

و بگوين مي ،ي خمينيد آقا خواهم پنجاه سال ديگه براي آقاي خميني قضاوت نكنند

چهره. خواهم در تاريخ اينجور باشه من نمي. يك چهره خونريز سفاكو هتاكي بود

و واليت فقيه را ما كريه نشان داديم به حضرت عباس پيش مردم، در اثرتنـدروي  هـا
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چي بازداشت ، ايـن كارهـا كـه]آورديـم[ سر اسـالم]بر[هايي كه بوده، با اين كارها

يك.نبوده .)اين

و اسـيرناي-2 اسـير(گونه قتـل عـام بـدون محاكمـه، آن هـم نـسبت بـه زنـداني

مي) شماست ديگه  و دنيا ما را محكوم و آنـان قطعاً در درازمدت به نفع آنهاست كند

و ايده از طريق كـشتن غلـط را بيشتر به مبارزه مسلحانه تشويق مي  كند، مبارزه با فكر

و ايده،.(است روش اسـت، يـه هـا ايـن شخص نيستند اين ها، يك فكر  دارنـد، يـك

مي منطق ولو منطق غلط، با كشتن حل نمي و بدتر )شود شه

و جنگ هوازن ببينيد به چـه نحـو-3  روش پيغمبر را با دشمنان خود در فتح مكه

و از خـدا لقـب بوده و گذشـت برخـورد كـرد » رحمـه للعـالمين«است؛ پيامبر با عفو

ج. گرفــت مــل را پــس از شكــست آنــان مالحظــه روش اميرالمــومنين بــا اهــل

و اين ها آمدنـد بـا اميرالمـومنين جنـگ.(كنيد و عايشه و زبير درجنگ جمل، طلحه

تمام شد عبداهللا زبير، عايشه، يك عده تو بصره تـوي يـه]كه[كردند، بعد هم جنگ 

بعدش. گفت ولشون كنيد. به اميرالمومينن گفتند آقا ياروها اينجا هستند. خونه بودند 

رام المـومنين اميـر. وسي ابن طلحه، را گرفته بودند، بردند زندان كردنـد، پـسر طلحـه

تـا آمدنـد. گفت برين بياريـدش. گفت موسي پسر طلحه كجاست؟ گفتند در زندان 

و انـا اليـه. اسـت گفتند كه اميرالمومنين، موسي را احضار كرده  خـودش گفـت انـاهللا

مي. راجعون هللا انا اليه همه مي. راجعونگفتند انا او[امام. كشنَش يقين كرد گفـت] به

پ! خوب موسي  گفـت. شيمون نيستي از اين كاري كه كردي؟ گفت چرا يـا علـي تو

و اتوب اليه  فرمود اموالت هم توي اين چـادر. سه مرتبه رو به قبله بگو استغفراهللا ربي

و برو توي خونه بشين  كه مكه را فتح پيغمبر وقتي. اين برخورد اينجوريه. است بردار

اش را مأمن قـرار داد، برخـورد كرد اون هم ابوسفياني كه در رأس دشمنان بود خونه 

در جنگ هوازن، مالك بن عوف نصري رئيس هوازن وقتي كه فهميد. اينجوري بود 

عرضـه نداشـتنداي ها شكست خوردند، گفت مكهاي مكه مـا بـه حـساب محمـد. هـا
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و. رسيم مي [ با محمد جنگ كرد سي هزار نفر جمع كرد فـرار] وقتي شكست خورد.

و رفت  و بچـه ايـن هـم اسـير بعد پيغمبر قوم وخويش. كرد هايش را اسـير كـرد، زن

و بچه  و هـا ايـن اش بـود گفـت اش را فرستاد پيش صفيه، عمـه شدند، زن  را نگـه دار

وها اينبه. اموالشان را هم نگه دار  گفت به مالـك بگـو اگـر اظهـار نـدامت كـردي

و بچه مسلمون شدي اموالت را بهت مي مي دم، زن دم، صـد تـا شـتر هـم ات رو بهت

مي اضافه بهت مي  مالك ابن عوف هم در جا خـودش.دم دم، رياست قومت هم بهت

و پيغمبر اكرم  و ايـن] او را نكشت[رو به پيغمبر رسوند اين همه خـون ريختـه شـده

رحمه مِنَ اللَّ«همه چيزها بود  لَانْفَـضُّوا مِـنْفَبِما َفظّاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ كنْت لَوو ملَه لِنْت هِ

و رحمت الهي، در برابر مردم) بركت(به[.»حولِك و اگر خـشن و مهربان شدي  نرم

رحمـه«و يـا] شـدند سنگدل بودي، از اطراف تـو، پراكنـده مـي إِلَّـا و مـا أَرسـلْنَاك

ت[» لِلْعالَمِينَ  درس اسـت بـراي هـا اين] ايمو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستادهو ما

از ما، ما با اين برخوردهايي كه مي . كنـيم ها را ناراحـت مـي خانوادهكه اينكنيم غير

و] اي دارد؟ چه نتيجه[ كنيم همه را ازخودمون دور مي هميشه كه ما سر قدرت نيستيم

نوشتم كه روش امير المـومنين] در نامه[هبل. كند در آينده تاريخ روي ما قضاوت مي 

البته من چون سرسري نوشتم حـاال.با اهل جمل را بعد از شكست آنان مالحظه كنيد 

.)خيلي واضح نيست

و زندانبان-4 ها، آنان را به سرموضـع بسياري از افراد سرموضع را، رفتار بازجوها

و اال قابل انعطاف بودند .كشانده

مي اگركه اين مجرد-5 شوند موجـب صـدق آنان را آزاد كنيم به منافقين ملحق

و باغي بر آنان نمي  شود، اميرالمومنين نسبت به ابن ملجم هـم قـصاص عنوان محارب

پس.( خودش فرمود او قاتل من استكه اينقبل از جنايت انجام نداد با  گفتند ياعلي

.ت نيـست نقـل كردنـد كـه گفـت قـصاص قبـل از جنايـت درسـ. به حسابش برسـيم 

و بحار هم نقل كرده .)اند بصائرالدرجات، وسائل
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و باغي نمي-6 ي من خودم از آقا.(كند مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب

گفتم آقا اگر يك كسي به شما بگويـد كـه.ام پرسيدم، شايد به شما هم گفته خميني

و اين جمهوري اسالمي را هم كه  شما درست كردين من آقاي خميني را قبول ندارم

و به مسعود رجوي هم عالقه دارم، به همـين عبـارت خـدا شـاهده، ولـي  قبول ندارم

مي مي  بـا دونـم الح نميص] آزاد شوم[گويد من چنانچه بروم دونيم اگر ولش كنيم،

در[ايـن شـخص را مـا نگهـش داريـم. شـوم روم مشغول كـارم مـيمي. شما در بيفتم

گف] زندان ت براي چي نگهش داريم؟ اين تعبيري است كه مـن يا آزادش كنيم؟ آقا

مجـرد .) گفتم به مـسعود رجـوي هـم بهـش عالقـه داره. شنيدم از خود آقاي خميني

و باقي نمي  شـون سران(و ارتداد سران صرفاً،. كند اعتقاد فرد را داخل عنوان محاربه

آم. گند اسالم حقيقي ما داريممي. گند ما مرتد نيستيم مي . ريكـايي داريـن شما اسالم

، موجـب حكـم بـه]هـم[ارتـداد سـران] خالصه).[اسالم رو هم دو قسم كردند ديگه

.شود ها نمي ارتداد سمپات

و خالي از احساسات باشد-7 و حكم بايد در جو سالم اليقضي القاضي« قضاوت

و تحريكـات جـو. ايـن همـه روايـات مـا زيـاد داريـم»و هو غضبان  االن بـا شـعارها

مي اين مسئله كه آقاي موسوي.( ناسالم است اجتماعي ما  دونم خودش اردبيلي كه من

 بايد اعدام بشن، خودش از همهها اينگه كه همه از همه ليبرال تره، تو نماز جمعه مي

و بعد تو نماز جمعه ميگن زنداني منافق اعدام بايد بشه دونـيم ما كـه مـي. مخالف تره

ميها اين از منم كه حرف مي حتي. كنند جو دارند درست زنم ميگن آي، ايـنم داره

و تحريكـات جـو اجتمـاعي مـا :) بعد نوشتم! كنه منافقين حمايت مي  االن بـا شـعارها

و زنـدانيان سـابق.ناسالم است  ما از جنايت منافقين در غرب نـاراحتيم بـه جـان اسـرا

ق افتاده و همه ايم، وانگهي اعدام آنان بدون فعاليت جديد، زير سئوال بردن همه ضات

ايد به چـه مـالك قضاوتهاي سابق است، كسي را كه به كمتر از اعدام محكوم كرده 

و تلفن كنيد؟ حاال مالقات اعدام مي  هـا ايد فردا در جـواب خـانواده ها را قطع كرده ها
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انـد چقـدر بـه مـا فـشار هـا كـه بـو بـرده االن يك كـم خـانواده(چه خواهيد گفت؟

كه دسترسي ندارند، شوراي عالي قضايي هم كه كـسي را اند، به آقاي خميني آورده

ها كه ميان، چـي جوابـشون اين خانواده. فشار ميĤرند] اينجا[راه نميدند كه، همه ميان 

)دين؟ رو مي

و چهره واليـت فقيـه مـي-8 و من بيش از همه به فكر حيثيت حضرت امام باشـم

، اين همه ما در فقه بحث احتياط اند دانم موضوع را به چه نحوي به ايشان رسانده نمي

و اموال كرديم همه غلط بود؟ و بايد احتياط كرد !( در دماء و اموال محترم است دماء

!)و اين ها؟

و از نحـوه-9 و متدين را ديدم كه ناراحت بودنـد  من چندين نفر از قضات عاقل

و مـي و نمونـه گفتنـد تنـدروي مـي اجرا شكايت داشتند را شـود،  ذكـر هـاي زيـادي

.است كردند كه بي جهت حكم اعدام اجرا شده مي

( در خاتمه، مجاهدين خلق اشـخاص نيـستند- 10 يـك وقـت يـك خـان اسـت.

مي مي اما اين شخص نيـست، ايـن فكـره، يـك منطقـي.شه كشيمش خالصمي گن

و  ميها اين را القا كردند، منتهاها ايناست كه حنيف نژاد . كننـد از آن، سوء استفاده

و انتحـار كسي كه جونش رو فـدا مـي.ها جا انداختند تو بچهها اينن منطق رو اي كنـه

اين فكر را ما بايـد يـك جـوري بـا فكـر، از بـين. كنه يعني معتقده ديگه باباجون مي

با مي  صـحبت كنـه حـاال بـريم اعـدامها اينبرديم حاال نداشتيم كسي رو كه با منطق

كه[كنيم؟ و بـه عقيـده مـن! شـويم ويم، قطعا خالص نميش خالصمي] با اين تصور

و انقـالب ايـن ضــربه  مجاهـدين خلــق در خاتمــه،.)اي اسـت بــه جمهـوري اســالمي

و برداشتند، يك نحو منطق و منطق غلط را بايـد بـا اشخاص نيستند يك سنخ فكر اند

مي با كشتن حل نمي. منطق صحيح جواب داد  ان شـاءهللا موفـق.شود شود بلكه ترويج

. باشيد

محرم است الاقل محرم] ماه[حاال مي گويم. اين رو من نوشتم دادم خدمت شما

مي. را نكنيد] اعدام[اين كار   شـماكه اينمن از باب! بله. دونيد در عين حال خودتون
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مي را گفتم چهره و مـي دونـم كـه در آينـده هاي خوبي را[ديگـران.دونستم ] سـازي

[نـامفهوم[...به دست شما اجرا شده.كوك كردند، را] بـه دسـت شـماها]حكـم امـام

و فردا ضربه مي دادند .خوريد اش را شما

از روز اول كه ما اين. در رابطه با شيوه كار خودمان. اجازه بدين:حسينعلي نيري

و  پيام را گرفتيم خدا شاهده كه ما با اين نيت كه روز قيامت بايد جواب اين را بـديم

و تك تك در خدمت برادرها جلسه تشكيل  مـورد. را آورديم تـو اتـاقها اينداديم

كراراً داشتيم كـه سـه بـار. داشتيم كه چهار بار اين را آورديم باهاش صحبت كرديم 

يعني تا اونجايي كه واقعاً به مرحلـه صددرصـد نرسـيديم كـه. باهاش صحبت كرديم 

مي اند درباره اون عنواني كه امام معين فرموده ام اين فرد صدق .ضاء نكرديمكند،

! فكر كردين كه اين چطور سرموضع شده؟:اهللا منتظري آيت

 اين شيوه كارمان بوده، مواردي كه تا به حال اجرا كـرديم تمـام:حسينعلي نيري

.مواردي بوده كه به اتفاق آراء بوده

! همه جاها كه اينطوري نبوده:اهللا منتظري آيت

مـواردي كـه تـا بـه حـال اجـرا.مگـي حاال ما خودمونا داريم مي:حسينعلي نيري

حتـي در برخـي مـوارد جنـاب. كرديم تمام مـواردي بـوده كـه بـه اتفـاق آراء بـوده 

مي حاج  كـه در زنـدان-كردند، باز با بعضي برادران ديگـري هـم آقا اشراقي احتياط

و ما اصالً اجرا. كردند بودند مشورت مي االن موارد متعددي داريم كه دو امضا دارد

.و از اين بابت است حدود چهل مورد داريم كه به اتفاق آراء امـضا كـرديم.نكرديم

 يا تنها فرزند خانه بودند يا پسري بوده كه خواهرش اعدامها اينكه اينفقط به لحاظ

و چند نفر هم داريم كـه  وقتـي هـا ايـن شده، يا برادرش اعدام شده، در حدود بيست

و سـه چهارسالـشونه آمدند زندان حدود شونزده هفده سالـشون و االن بيـست . بـوده

ازو خورده حدود چهل فقـط بـه ايـن. كه سه تا امضا شده باز اجرا نكرديمها ايناي

 بشه كه اگـر واقعـاها اينلحاظ كه گفتيم تا آخرين روز يك اتمام حجت ديگري با 

حـاال حـدود ]. حكـم اجـرا شـود[ راهي براي برگشت نبود آنوقت تصميم گرفته بشه
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و خورده چه و پورمحمـدي،[ اي از اينا داريم كه سه امضائيه ل، چهل و اشراقي نيري

يعني صددرصد ما بهش معتقديم، فقط به لحـاظ] اند هر سه به اتفاق آرآء امضا كرده 

 يا تنها فرزند خانه بودند، يا پـسري بـوده كـه خـواهرش اعـدام شـده يـاها اينكه اين

ب. برادرش اعدام شده وده پونزده شونزده سالش بوده اومده تـو زنـدان، از يا از اونايي

وها اينزماني كه آمده تو زندان پخته شده،   را ما باز خدا شاهده كه احتيـاط كـرديم

.هاش توي يه پاكت جداگانه است االن همه برگه

من يـك. نيد كه مرتد، زن اگر باشد اعدام نيستدامي در فقه ما:اهللا منتظري آيت

خ  ] در باب حدود از كتاب سـرائر[ابن ادريس حلي! دمت امام گفتم كه آقابار اين را

صـاحب. كند كه در محارب هم زن اگـر باشـه نبايـد اعـدام كـرد ادعاي شهرت مي

و بسياري از فقهاي ما هم، همين را گفتند جواهر نقل مي  منتهاش آقـاي خمينـي. كند

ارب هـم مثـل مرتـد كننـد كـه محـ كند، اما ادعـاي شـهرت مـي گن نه، فرق نمي مي

يك روز من به آقاي خميني سـه چهـار سـال. ماند، زن اگر باشد نبايد اعدام كرد مي

آقاي خميني. شه بگيد زنها را اعدام نكنن مگر قاتل باشند پيش گفتم آقا پس اگر مي 

مي. گفتند نه و يا مرده چه فرق .كند حاال چه زنه

تونـستيم ده كه تا اونجـا كـه مـيو در مورد دخترها باز خدا شاه:حسينعلي نيري

اين برادر شاهده من كه اعصابم قوي اسـت، واقعـاً اعـصابم خيلـي قـوي. چونه زديم 

مي. است يعنـي بـه. ديديم ديگه فقط داغون شـده بـودم من پريروز كه فقط دخترا را

و ما بگيم برگرده زندان .التماس افتاديم كه اين فقط دو خط بنويسه

مي نگ:اهللا منتظري آيت !خوايم اعدامت بكنيم؟ فتيد

!اين نميشه. را نگفتيمها ايننه نه نه:عضو هيئت

و كـار خودمونـا ما بـه عنـوان يـك محاكمـه سـؤال مـي:حسينعلي نيري كـرديم

مي مي نوشـت كـه چـون سـازمان كرديم كه فقط اگـر مـي كرديم ما به اين هم اكتفا

مي-و اينجانب كند محارب منافقين با اين نظام دارد مبارزه مي  -گفتيم بنويسه اين را

اگر چه اعتقاد به اين نظام ندارم ولي چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم، لذا اعالم
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[كنم از سازمان جدا شدم مي مي. مي] نوشت اگر حتي به اين. گذاشتيم اين را ما كنار

و در تمام اين موارد خوب ما طلبه  و معتقد هم اكتفا كرديم وايم . يم كه قيامتي هست

.من در مواردي كه تا بحال اجرا كرديم، يك سر سوزن خدشه نداشت

از من يكي از افرادي هستم كه هيچكس نمي:اهللا منتظري آيت تونه منكر بشه كـه

ام در انقالب زيادتره، زندان رفـتم، سابقه. خيلي از افراد در انقالب سهم بيشتري دارم 

 درگير بودم، پسرم رو هم كشتند، تـو زنـدان هـم بـا مـا كتك خوردم، با منافقين هم 

مي. درگيري داشتند كه. سوزه دلم براي انقالب به عقيده من عرض كردم از چيزايي

مـن يـك روز خـدمت آقـاي خمينـي].هـا اعدام[ زنه اينه بسيار به انقالب ما ضربه مي 

اش درسـت نيـست، هـا همـه گفتم اموال زيادي از افراد گرفته شده بيجا، اين مصادره 

نُنُر كرديم سپاه  پاسدارانمون رو، هي گفتـيم سـپاه سـپاه، پاسدارها تندروي كردند، ما

و اليبقي مع الظلم. سپاه هر جا رو خواست از مردم گرفت]و[ . الملك يبقي مع الكفر

مي] اهللا خميني آيت[ آقا مي خيال و شما خيال را كنند كنيـد بـا ايـن كـارتون انقـالب

ام اين است كه اگر يك نفر مظلوم توش باشه، انقـالب مـا كنيد من عقيده تضمين مي 

و اليبقي مـع الظلـم. خورد شكست مي  اينقـدر كـه مـا داريـم. الملك يبقي مع الكفر

هممده يك كشيم، شاه مي گـوييم مـا مـي داريـم وقت مـع ذلـكآن. نكشت اش را

مي!عدالت اسالمي  گـردن الجـوردي. نرسونيمهاشد به اينجا زيادي كرده باشيم، ما

 كـساني كـه در عفـو شـركت در روزنامه جمهوري اسالمي گفتـه حاال كه خرد بشه 

 رو سرموضـع هـا ايـن هـاي اونهـا، تندروي.1كردند شريك خون يك بسيجي هستند

و جاذبه اون نامردا .رو زياد كرد] منافقين[ قرار داد

هاي عفو امام افرادي كه توسط هيأت مدعي بودندكه از جمله آقاي الجوردي اشاره به برخي از تندروها1
و برخي از بسيجي  و اعضاي هيأت عفو آزاد شدند به اعمال خود ادامه داده  شريك اين،ها را ترور كردند

گي: اعضاي اين هيأت آقايان.خون هستند و موسـوي ابطحي كاشاني، محمدي الني، قاضي خـرم آبـادي
مي. بجنوردي بودند  و پـس نمايندگان اين هيأت پس از تحقيق، صالحيت عفو زندانيان را گزارش كردند

و در نامه عفو نوشته مي  و نتيجه به آيت اهللا منتظري، از سوي امام خميني مورد عفـو:شد از ارسال نظريه
ج:نك.(قرار گرفت ص1خاطرات آيت اهللا منتظري، ،491(
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ديـم، آخركـار هـم كـه ما يك زنداني تو زندان هست تا تونستيم بهش فشار آور

آمد بيرون نه تو دانشگاه راهش داديم، نه كار بهش داديـم، نـه برخوردمـون باهـاش 

خوب بود، هر روز مزاحمش بوديم، خب چه خـاكي تـو سـرش بكنـه، تـو دانـشگاه 

بـه مـن].گونـه افـراد كـه[از ايـن. من نامه داشتم. ديم ديم، كار بهش نمي راهش نمي 

من يك معلم بودم بـراي: استانهاي كهگيلويه نوشته] هايشهر[ نوشته بود از يكي از 

 ماه زندان در شيراز، بعد كه آزاد شدم ديگه راهـم ندادنـد16يك اعالميه منو بردند 

و پرورش[ تو فرهنگ هر چه گفـتم بابـا مـن. گفتند نبايد تو فرهنگ باشي ]. آموزش

چ.ها ايننيستم با  و حاال هر روم اجـازه كـسبه مـي رفتم ساندويچ فروشي باز كردم

مي بگيرم نمي  و اجـازه كـسب سـاندويچ! ماه زنـدان بـودي16گويند نه، چون دهند

[خب چه خاكي به سرش بكنـه. دهند فروشي هم نمي  اونـا،] در عـوض معانـدين مـا.

و اگـرها اينما. گند بيا اينجا برو دانشگاهمي،كننش مي جذب  را سرموضع قرارداديم

بيمظها اينيكي توي كم لومي به ناحق كشته بشه، يا گناه باشد، اين به جـاي گناه، يا

و شـما االن. شـه تقويت جمهوري اسالمي باشه، تهديد جمهوري اسالمي مـيكه اين

شه، بـاالخره زندانها باز مي خودتون فكر كنيد باالخره يك ماه ديگه دو ماه ديگه درِِِ

مي جواب مردم رو چي مي  ميري تو باخ دين؟ مثال گوينـد بچـه مـن تران يا اصفهان،

اش اعـدامش اي داشـت خـوب چـرا بـراي عقيـده حاال هر كـوفتي بـود يـك عقيـده 

كه بچه منو محكوم كردي به ده سال، به چه مناسبتي فعاليت! تو آقاي نيري! كردي؟

ام بـود من اونكه وظيفه شرعي. جواب نداره! اي نكرده بود كه، اعدامش كردي؟ تازه

 بخوام بخوابم، منظورم ايـن اسـتكه ايننه. فتم كه بتونم يه خرده بخوابمگ] به شما[

و هـا ايـن].مـي سـوزد[كه من دلم براي انقالب، خيال نكن من دلم براي انقالب  قـوم

و به اي ندارم، از مسعود رجوي هم بيشتر بدم هم هيچ عالقهها اينخويش من نيستند

مي اگه گيرش بياورم تيكه تيكه.دامي هي تبليغ كردند يك بچـه رو گـرفتين. كنم اش

و هـر چـه تونـستن هـا ايـن به خاطر يك اعالميه بردين زندان، گذاشتين پـيش سـران 
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و ما هيچ كاري روي حـاال مـاه] به هرحـال.[آنوقت، نكرديمها اينروش كار كردن

.دونين محرم هست ديگه خودتون مي

همها بيشتر از صد تا از اين پرونده:مرتضي اشراقي حـرف تـو حـرف[. دادگاهي

و مفهوم نيست ]ميشه

بود ابعاد مختلفي داره ولي ]. نامفهوم[ اون كساني كه در رابطه با:حسينعلي نيري

االن. اون قسمتي كه در رابطه با اجراء بود، خدا شاهده مـا كمـال احتيـاط را كـرديم 

و خرده  ا حدود چهل، چهل حتيـاط اي ليست امـضا هـم داريـم ولـي فقـط بـه خـاطر

و اجراء نكرديم .نگهش داشتيم

ايـن نفـري كـه شـما! فـردا بـه شـما بگوينـد آقـاي نيـري! ببيـنم:اهللا منتظري آيت

. بايـد بتـواني جـوابش را بـدهي! سال چرا اعدامش كردي؟10محكومش كرديد به 

بايد بگي آقاي خميني گفته، ميگي؟ بايد بگيم آقاي خميني نوشـته ديگـه، بايـد ايـن

!گي؟مي. يا بگي اطالعات گفته. يم ديگهكار را بكن

اگـر.و شما اين را مطمئن باشيد اگر گروه ديگري غير از ما بود:حسينعلي نيري

.تهران سه برابر بود] معدومين[ گروه ديگري غير از ما بود آمار

د:اهللا منتظري آيت گنـد خيلـي تـو اهـواز مـي. يگه همه كاري كردند تو شهرهاي

.ديگه افتضاح بوده

مي! نه:حسينعلي نيري را. نوشت اگر به همين مقدار فقط بنويـسه همـين عبـارت

و مفهوم نيست[ ...كه چون سازمان منافقين ]حرف تو حرف ميشه

]اي كه داشتم گفتم به شما[ باالخره من وظيفه:اهللا منتظري آيت

در اون مطالبي كه اتفاقاً شما در مقدمـه گفتيـد واقعـاً حـرف:مصطفي پورمحمدي

روز چنـدم اما.، اين يه بحث جديه چيزي به نام سر موضع شدن موردش زياد داريم

و مـن هـم كـارم چيـز. بود من هم حضور نداشتم  قم يه روزي بودم گفتند سـريع بيـا

و ديگه و احساسم همين بود كه اين دست هر كسي بيفته ممكنه تندروي بـشه اي بود
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و بعد درجواب. ما خبر هم نداشتيم نامه شما رفته امام حكم رو داده، دوباره نامه شما

گفتنـد نـه مرجـع] روي اجراي حكم تأكيد ميشه[.ديديم باز به نحوي]هم[نامه شما 

و فقط گفته كه انگار شما[اند نسبت به زنها قرار است يك رعايتي، چيزي بشه تقليده

]هم موافق آن حكم بوديد

يك زن آبستن هم توش بوده، در اصـفهان دونيد تو اصفهان مي:اهللا منتظري آيت

.ام اعدام كردند يك زن آبستن

عرضـه نداشـتيم جلـوي:مصطفي پورمحمدي  اون روز كه مثال چندم شـد مـا كـه

و تندروي رو بگيريم مهم تالشمون اين بود كه جلوي زياده. حكم رو بگيريم .روي

مي آقاي مرعشي! شوراي عالي قضائيِِِ واقعا:اهللا منتظري آيت  مـي لـرزه كنه تلفن

اين قدر ديگه شجاعت. من گفتم من نامه نوشتم]با امام حرف بزنه[ي منتظري بيادآقا

مـي گيـد! شما چـه مـي گيـد؟.يه هم فرستادمئداشتم كه نامه براي شوراي عالي قضا 

ن. تلفن كن به امام  گـم مـن مـي! گن پاشو برو پيش امـاممي.رددامي مي گم تلفن بر

!يه هستين، اگه مخالفين شما برينئوراي عالي قضاش! چرا برم؟

و غيرعلنـي نه او برخوردا كه مـي!.متاسفانه. درسته:مرتضي اشراقي اش شـه، علنـي

.خيلي وقتا زيادِرويه

و انقـالب نبـود نامـه:اهللا منتظري آيت ام را پخـش من اگه به خـاطر شـخص امـام

!دونيد چقدر به نفع دشمنان بود؟مي. كردم مي

 ... آره خيلي تبعاتش:علي نيريحسين

و اگر چنانچـه بـا آقـاي خمينـي:اهللا منتظري آيت  اما من گفتم به امام اقالً بنويسم

مي مي مي شد حرف بزني، اگر رفتم ده دقيقه با آقـاي خمينـي حـرف بـزنم، گذاشتند

را[ و حكم ايشان مي] نظر مي. كردم عوضشن يك جور ديگه بايـد بـا! فهمم آخه من

خ  كـه خـودش] قاضـي[مي گم يك احمـدي. آقا شرايط اينه. ميني طرح كرد آقاي

مي مي و امام او را احضار كـرده نمـي ياد به من ارن بـره بـا امـام حـرف بزنـه،ذگـ گه
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! به امام هيچي نگو:گنمي] بهش[

! آخه چه جوري گذاشتند اينجور بشه؟:عضو هيئت

حا من تعجب مي:مصطفي پورمحمدي ال مـن كـه از روز اول كنم كه آقاي نيري،

گذاشـتند اش نبودم ايشون همچنان نظارت شديد داشتند يك دونه حكم رو نمي همه

و نظر قطعي بده، نمي  دونم آقاي احمدي اين يكـي را چـرا شُـل تا خودشون بره ببينه

.اومده

شُل نيومده گفت نوشتم كه مـن بـا ايـن مخـالفم ولـي گفتنـد:اهللا منتظري آيت  نه

]است[اكثريت] رأي[

 ... ايشون چند بار تهران:عضو هيئت

كـه] در مـورد تهـران هـم[.گفت كه چند بار نوشـتم] احمدي[:اهللا منتظري آيت

.مخالف بودم

 ...همه سه امضايي گرفتيم].حكم[ دو امضايي اما يك مورد:مصطفي نيري

به هر حال ما مجبور بوديم. كنه مشكل قضيه را اين حل نمي:مصطفي پورمحمدي

و تندروي اي ن حكمي را كه پشتش هم سفت هستند، نذاريم خراب بشه، زياده روي

و حاال تعداد زيادي باز، بعضاً چيز شـدن و كتاب نشه ] حكـم نگرفتنـد[.و بي حساب

 ...خيلي زياد

 حاال اگه صالح مي دونيد، تموم شد ولي مـاه محـرم بـه احتـرام:اهللا منتظري آيت

!بسه)ع(امام حسين

 من چند روز پيش به آقايون عرض كردم كه ما رسممون هميشه:ريحسينعلي ني

محرم رو قطع مي من بهشون خواهش كـردم كـه. كرديم اين بود در دادگاه كه، ايام

به] هر كه بايد تعيين تكليف بشه بيارين[هر چي داريم اينا  ] مـاه[كه ما ديگه نكشونيم

.محرم

بكشيم] يعني[:اهللا منتظري آيت  ]...ا محرم نرسيدهت[زود
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]خنده بلند برخي از حضار[

مـن هـيچ وقـت. اصرار من اين بود كه هر چي داريم تموم بـشه:حسينعلي نيري

اين ديگه خالف عرف بود، اصرارم بر ايـن بـود. دادم كه ايام محرم ديگه اجازه نمي 

.محرم[اگر مي شه تموم بشه كه ما ديگه نكشونيم به  مي] مي آقايوني ترسـيم گفتند ما

كنـيم، عجلـه اش بدند، فاصله زماني را طوالني مـي ادامه طور همينكه دوباره بخواند 

.اين دو سه روزم ديگه نبودم. كنيم اين چند شب هر چه هست ديگه تموم بشه مي

و نـيم ما از اول صبح مي:مرتضي اشراقي و ده ] شـب[ رفتيم حاج آقا تا ساعت ده

. مطمئن باشينو شما.هم آنجا بوديم خدا شاهده

آينـد؟ چـي ايد كه مالقـات مـي ها را هم كرده شما فكر خانواده:اهللا منتظري آيت

مي مي . برين شوراي عالي قضايي معركه بگيـرين! ها؟ ده به خانواده گين، كي جواب

مي] از شوراي عالي قضايي[ مرده شورشون ببره، گـم مـن نامـه مـي.شه به من متوسل

 ...نوشتم به امام 

اونهـا خودشـون رو كـشيدن ... اونها خودشون رو كـشيدن كنـار:ي اشراقي مرتض

.كنار

مگر شما مسئول نيستين؟ خب بيايين! بگين شوراي عالي قضايي:اهللا منتظري آيت

.جواب بدين

مي آخه شورايي كه همه:ابراهيم رئيسي و اش و بحث  ...رند دنبال درس

قـ. بدبختي ما اينه:اهللا منتظري آيت اردبيلـي ضايي مـا، كـه آقـاي موسـوي دستگاه

مي هنري كه مي  كنه، آيا در مركز استان اينا رو اعـدام كنـيم يـا كنه اينه از امام سؤال

 همين جا تو همين شهر خودمون؟

و كنترل كنه:عضو هيئت تـو ... حاال اگه شورا كه مسئول اين كار است بيفته جلو

]اين جوريه[همه كارا 

كه[ر شده ظرف چند روز آينده، حاال قرا:مرتضي اشراقي و] اينجور جلسه بـوده

تا چند روز ديگـه مالقاتهـا. تصميم گرفتند، اگه آقاي رئيسي جزئياتش را بگند بهتره 
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آزاد بشه، تا اون بخش زيادي كه زنداني هستن با مالقاتي، اون تعداد زياد از نگرانـي

بقيه را هـم. د، از نگراني در بيانداون تعدا. ها نگرانند در بياند، جمع زيادي از خانواده 

.به نحوي مطرح بشه

و قرار است حاج آقـا، پـنج شـش:ابراهيم رئيسي  آقاي شوشتري صحبت كردند

.يعني نوبت به نوبت. روز ديگه مالقاتها كالً آزاد بشه

احترام خواهيـد اگـر مـي ...محـرّم حـاال دو روزش گذشـته اآلن:اهللا منتظري آيت

.، االن محرم است را حفظ كنيدمحرم

 مالقاتها آقاي شوشتري برنامه ريزي كردند كـه مالقاتهـا، همـون:ابراهيم رئيسي

مي.ها االن نگرانند طور كه فرموديد همه خانواده د اما يك بخشي نگران گـر،يشوند

مي. آزاد بشهها مالقاتشوند همه نگران نمي .كنه خود اين كلي جو شكني

 با توجه به ارتباطاتي كه با خارج بعـضي هـواداراننقرار شدبگ حاال:عضو هيئت

 ...دارند

 ...اي خامنه...اردبيلي خودشون آقاي موسوي:عضو ديگر هيئت

تـو شـهرا. يـاد ديگـه شه باالخره مالقات اونا هـم مـي نه بدتر مي:اهللا منتظري آيت

 دين؟ ميگن بردنشون تهرون، تو تهرون اونوقت جوابشونو چي مي

 ... راجع به اين ماه محرم:حسينعلي نيري

اين جمهوري اسالمي اينقدر دروغ بگيم به مردم،. دونم من نمي:اهللا منتظري آيت

.دونم گيم من نمي اينقدر خالف واقع بگيم چي مي

 راجع به اين ماه محرم اگه اجازه بدين حاج آقا، ما يك تعدادي:حسينعلي نيري

و نظـر.ن برخـورد را از اتاقاشون آورديم براي هميها ايناز يـه بـار برخـورد كـرديم

و هـا ايـن االن در سـلولهاي انفـرادي هـستن، اگـر هـا ايـن نداديم،   را االن نظـر نـديم

 ...برگردند توي بند عمومي، اينا باز مسائلي ايجاد ميكنه، اگر اجازه بفرماييد

!دم اي نمي من هيچ اجازه:اهللا منتظري آيت

ه:حسينعلي نيري رو حدود دويست نفر  ...ستن كه اينا
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!دم اي نمي من هيچ اجازه:اهللا منتظري آيت

را200 حدود:حسينعلي نيري  ... نفر هستند كه اينا

. اش هـم مخـالفم من گفتم كه با يكي.دم اي نمي من هيچ اجازه:اهللا منتظري آيت

.من نظر خودم را به شما گفتم. دونين شما خودتون مي

و بقيه را ديگهك چشم اطاعت مي:حسينعلي نيري  ...نيم

وضـعيت شـون] اين دويست نفـر[ها اينچون. اگه اجازه بدين:عضو ديگر هيئت

.شه شه دوباره بخواند برگردند به بندشون، نمي نيمه كارس، نمي

!چرا نمي شه؟: اهللا منتظري آيت

شـه نگهـشون تو سـلولها هـم نمـي. يكسري بهم خورده اوضاع چون:تئعضو هي

 ...داشت

 ...دم اي نمي خير، من هيچ اجازه:هللا منتظريا آيت

 ... آخه اگه جداشون بگذاريم:عضو هيئت

كه[:اهللا منتظري آيت دونـم آقـاي مـي كـه ايـن بـا ...]دم اي نمـي هيچ اجازه گفتم

و فرمان آقاي خميني  دونم، آقاي خمينـي رو منقطـع حاال نمي] است[ خميني نوشتند

مي دانم كردن از همه من ديگر نمي  ميو هر جور هم كه اندازن پيش آقاي خوان جا

و پوس كنده  [خميني، صاف مي] اما. بـه. تونم نظرم را نگم فهمم نمي من اوني رو كه

مي. انقالب هم از شما كمتر اعتقاد ندارم  به احمد آقـا گفـتم. سوزه دلم براي انقالب

ند آقـاي خمينـي نويـسمي، فرداسوزه كه تو تاريخ دلم براي شخص آقاي خميني مي 

مي كنند بعد حاال جرأت نمي. اينجوري بوده  خواسـت مـن دلـم نمـي. گند ها درآينده

خواست واليت شه، من دلم نمي اينطور بشه، مردم از واليت فقيه داره چندششون مي 

.1فقيه به ينجا برسه

و در آن هم مذاكراتي صـورت همان سال هيأت مذكور باز هم ديداري با آيت ماهدي.1 اهللا منتظري داشتند
. گرفت
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دگاه انقالبدا قاضي، محمدحسين احمدي شاهرودي حاكم شرع متن نامه: الف

ها اعدام به امام خميني در باره اجراي حكم،خوزستان اسالمي

 بسمه تعالي

 اهللا العظمي امام خميني دامت بركاته حضرت آيت

با عرض سالم، در رابطه با حكم اخير حضرتعالي راجع به منافقين گرچه اينجانب

و من باب كوچكتر از آنم كه در اين باره صحبتي بكنم ولي از جهت كسب ره  نمود

و مسئوليت خطيري كه در تشخيص موضوع به عهده مي  باشد معروض وظيفه شرعي

و تحليلهـاي مي دارد كه بر سرنفاق بـودن يـا پافـشاري بـر موضـع منـافقين، تفـسيرها

و سليقه گوناگوني مي  و نظرها و تفـريط قـرار دارد كـه بـه تفـصيل شود ها بين افراط

ميو از تكرار آن خوددار خدمت حاج احمد آقا عرض كردم  من باب مثـال. شودي

 احمد آسخ- مصطفي بهزادي-در دزفول تعدادي از زندانيان به نامهاي طاهر رنجبر 

و حاضر به هر نوع مـصاحبهو محمدرضا آشوع با اينكه منافقين را محكوم مي كردند

و يا اعالم موضع در جمع زنـد  و ويدئو و تلويزيون انيان بودنـد،و افشاگري در راديو

و منافقين را  نماينده اطالعات از آنها سئوال كرد شما كه جمهوري اسالمي را بر حق

و جنـگو بر باطل مي  دانيد حاضريد همين االن به نفع جمهـوري اسـالمي در جبهـه

و بعـضي نفـي كردنـد، نماينـده  و غيره شركت كنيد، بعضي اظهار ترديـد گلوگاهها

. هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام حق بجنگنداطالعات گفت اينها سرموضع 
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به ايشان گفتم پس اكثريت مردم ايران كـه حاضـر نيـستند بـه جبهـه برونـد منافقنـد؟

و در هر صورت با راي اكثريت، جواب داد حساب اينها با مردم عادي فرق مي  كند،

لــذا. نامبردگــان محكــوم شــدند فقــط فــرد اخيــر در مــسير اجــراي حكــم فــرار كــرد

خواهشمند است در صورت مصلحت مالكو معياري براي اين امر مشخص فرماييد 

و تفريط نشوند و افراط . تا مسئولين اجرا دچار اشتباه

 محمد حسين احمدي-حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان

 حضرت آيت اهللا العظمي آقاي منتظري مدظله: رونوشت

 احمـدي شـاهرودي حـاكم شـرع دادگاههـاي محمدحـسين قاضـي متن نامه:ب

 به آقاي سيد احمد خميني در مورد اظهارات خـالف واقـع انقالب اسالمي خوزستان

 در كتابچه رنجنامهوي

 بسمه تعالي

االسالم والمسلمين جناب آقاي حاج سيد احمد خمينـي دام اجاللـه، محضر حجه

 سالم عليكم 

اهللا العظمـيب بـه حـضرت آيـت نامـه خطـا در رابطه با مطلـب منـدرج در جـزوه

آن قاضي شرع صـريحا گفـت آقـاي منتظـري بـه مـن"منتظري مدظله مبني بر اينكه 

دروغ نسبت داده من به او گفتم چنين چيزي مگو ممكن است ايـشان اشـتباه فهميـده 

و اينجانب هيچ گـاه"باشد  الزم است به عرض برسانم كه مساله به اين صورت نبوده

و اصـوال دهم كه العياذ به خود اجازه نمي باهللا بالصراحه نسبت دروغ بـه ايـشان بـدهم

و به قول شماچه داعـي بـه ايـن تعبيـر  و بدل نشد و شـايد شـما! چنين بحثي بين ما رد

اينجانب مطالبي را كه ايشان از قول من در نامه منعكس فرمـوده. اشتباه فهميده باشيد

و حسب االمر نو  و به شما تحويـل دادم، بنـابراين بودند خدمت شما بازگو كردم شتم

؟ فقـط در يـك مـورد عـرض كـردم اشـتباه  و انكـار هـست چه جايي براي تكذيب
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و آن هـم بـه خـاطر مختصري صورت گرفته كه لطمه اي به اصل مطلب نمي رساند،

و گـذرا  و به صـورت شـفاهي آن بوده كه مطالب در يكي از مالقاتهاي دسته جمعي

و در محضر ايشان عنوان  و تمـام هـدف و نقـل آنهـا نبـوده و ضبط و بنا بر ثبت شده

و شما اين بوده كه اگر حـضرت  انگيزه اينجانب از طرح اين مساله در خدمت ايشان

امام مدظله العالي مصلحت بدانند مالكي براي سرموضع بودن تعيين شود تا مـسئولين 

و افر  و سليقه شخصي و اعمال نظر و اشكال و اجراء دچار ابهام و تفـريط نـشوند، اط

و  غرض متهم كردن آن آقايان هم نبود، ولي متاسـفانه مطلـب جـور ديگـر برداشـت

و اينكه فرموده  ها را تكـذيب كردنـد يـك امـر ايد آنها تقريبا تمام نوشته تفسير شده،

و عالوه از اين تعبير بر مي  آيد كه آنها مقـداري از مطالـب را نيـز قبـول طبيعي است

اهللا(شوم حرف بسيار استش از اين مصدع اوقات نميبي. اند كرده و من يتوكل علي

 ). فهو حسبه

و عزت براي حضرت امام تا ظهور حضرت و افتخار و سالمت با آرزوي صحت

).عج(مهدي موعود

27/2/681-امضاء

 1220-1218،ص2ج: اهللا منتظري آمده است تصوير اين دو نامه در خاطرات آيت1.




 دوم �د:)���(
 ها به انتشار واكنش

آنفايل صوتي و متن





ا شدماجرا از :ين چند سطر آغاز

كه« به"دانستن حق مردم است"از آنجا ي هـا اعدام، پيشتر اسناد مكتوب مربوط
و در جهـتها اعداماهللا منتظري پس از اطالع از اين آيت. ارائه گرديد 1367تابستان

 1367 مـرداد24اهللا خمينـي، در تـاريخ توقف آن، عالوه بر نگارش دو نامه بـه آيـت
و) معـاون دادسـتان(، رئيسي)دادستان(، اشراقي)حاكم شرع(آقايان نيري ديداري با

 155داشتند كه شرح آن در پيوست شـماره) نماينده اطالعات در اوين(پورمحمدي
و بـدون هـيچ. كتاب خاطرات آمده است اينك فايل صوتي اين ديدار بـا امانتـدارى

».ويرايشي براي اولين بار منتشر مى گردد

@Ayatollah_Montazeri اهللا منتظريل تلگرام آيتكانا

).متن پياده شده نوار در دفتر اول آمده است(

 حذف فايل صوتي با نظر وزارت اطالعات

 بسمه تعالي
 از اداره اطالعات قـم بـا اينجانـب تمـاس20/5/95 دقيقه امروز 14:44در ساعت

و از طرف وزارت اطالعات پيغام دادند كه نظر  آن وزارت بر اين اسـت كـه گرفتند
و كانال آيت .اهللا منتظري برداشته شود فايل صوتي اخير از روي سايت

 احمد منتظري-والسالم

@Ayatollah_Montazeri اهللا منتظري كانال تلگرام آيت
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 احمد منتظري در گفتگو با ايران واير

در67ي سـال هـا اعداماهللا منتظري با هيات مرگ درباره فايل صوتي سخنان آيت

هاي مختلف اجتماعي بارها بـه اشـتراك گذاشـته شـده، از كانـال حالي كه در شبكه

و سايت آيت  در. اهللا منتظري برداشته شده اسـت تلگرام احمـد منتظـري روز گذشـته

اهللا منتظري توضيح داد وزارت اطالعات قم در تماسي خواسـتار كانال تلگرامي آيت 

ش  اي فايل صوتي منتشر شده مربوط به جلـسه. ده است برداشته شدن اين فايل صوتي

اي بـا حـسينعلي اهللا خميني، در جلسه اهللا منتظري، قائم مقام آيت است كه در آن آيت

نيري به عنوان حاكم شرع وقت، مرتضي اشراقي دادستان وقت، مصطفي پورمحمدي 

و ابراهيم رئيسي معاون وق  ت دادسـتان نماينده وقت وزارت اطالعات در زندان اوين

67ي تابـستان سـال هـا اعـدام كشور كه بعدها به هيات مرگ معروف شدند، دربـاره

ميها اعداماو به صراحت در اين جلسه. كند صحبت مي مي را زير سؤال و : گويد برد

رخها اعداماين«  بزرگترين جنايتي اسـت كـه در جمهـوري اسـالمي از اول انقـالب

و تاريخ شما را جزو جنايت اهللا بـا احمـد منتظـري؛ فرزنـد آيـت».نويسد كاران مي داده

.منتظري درباره انتشار اين فايل صوتي صحبت كردم

و كانال تلگرام برداشتيد؟  چطور شد كه فايل صوتي را از روي سايت

و گفتند نظر وزارت اطالعات ايـن اسـت كـه از اداره اطالعات قم تماس گرفتند

و منطقي فايل برداشته شود، گفتم تاثيري ند   نيست، همـه جـاي دنيـا پخـش شـده ارد

گفتـار. گفتند به هرحال وزارت اطالعات تاكيد دارد كه اين كار انجـام شـود. است

و من هم خواسـتم از قـانون تخلـف نكنـيم، آن را برداشـتيم دوستانه بـاالخره. اي بود

و تشخيص دادند برداشـته شـود مـن هـم قبـول  وزارت اطالعات مسئول امنيت است

.در واقع تهديد نبود، توصيه بود كه نظر اين است. ردمك
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و67ي هـا اعداماهللا منتظري درباره هاي آيت در كانال تلگرامي شما مصاحبه ، نظـر

آن نامه ها به شما توصيه اي نكرده هايشان بارها گذاشته شده، وزارت اطالعات درمورد

هـايي فراتر از مصاحبه كنيد اين فايل چه چيزو همچنان روي سايت هستند فكر مي 

 تصويري آقاي منتظري داشته؟

و يك جوري خواسته جلـويها اعداماهللا منتظري خيلي از اين آيت  برآشفته شده

و اصال در يك جاهايي از فايل انگار التماس مي مي آن را بگيرد و گويـد الاقـل كند

و هـا را اعـدام نكنيـد، خيلـي بـه حالـت الت در محرم نكنيد، الاقـل خـانم  مـاس افتـاده

در. انـد به اين كلمات تنـد حـساسها اينبرد، همچنين كلمات تندي به كار مي  مـثال

گويند اين كار را ادامه ندهيد وگرنه در آينده خواهند گفت رهبـر انقـالب جايي مي 

و كلمات در مصاحبهوخ. خونريز هستند  وب اين جمالت نبوده، احتماال به ايـن ... ها

و جمالت قسمت  .اند اين چنيني حساس هستند كه چنين تقاضايي را مطرح كردهها

هاي مختلفي به انتشار اين فايل نشان داده شده، مـثال آقـاي محمـدعلي واكنش

اهللا خميني گفتند اين نوار تحريف شده، اين عكـس انصاري، قائم مقام دفتر نشر آيت 

و واكنش العمل مي ها  كنيد؟ ها را دنبال

مـثال آقـاي انـصاري گفتنـد ايـن فايـل. ها غير منطقي استملالع بله، واقعا عكس

خ  اش را دارند كـه ايـنب اگر تحريف شده پيداست كه ايشان اصلوتحريف شده،

مي. دانند را تحريف شده مي  كنم اصـل را منتـشر كننـد تـا مـردم بداننـد مـا خواهش

مي. ايم كجاي آن را تحريف كرده  و اصل اگر واقعا راست آن را منتـشر گويد، بيايد

.كنيم كند تا مردم ببينند، ما هم استقبال مي

يها اعداماز سوي ديگر سخنان علي خميني پسر احمد خميني چند وقت پيش از

و دفاع كرده بود، پس از انتـشار فايـل توسـط شـما دوبـاره در سـايت67سال هـا

 ...هاي اجتماعي بازنشر شده شبكه

دسـتگاه قـضايي. اما واقعا قابل دفاع نيستاش آزاد است هر كسي در ابراز عقيده

و هـر كـدام را بـه چنـد سـال  خود نظام جمهوري اسالمي افرادي را محاكمـه كـرده
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و جـرم انـد، اسـير بـوده انـد، زنـدان بـوده در بند بودهها اينزندان محكوم كرده، انـد

 كـه ايـن صـرف. اصـال قابـل دفـاع نيـستها اينجديدي مرتكب نشده بودند، اعدام 

بگوييم چون به دستور امام خميني بوده، پس كار درستي بوده، گوينده چنين حرفـي

درسـت. امام خميني معصوم نبوده، يك فرد جايزالخطا بوده است. رود زير سؤال مي 

و بـا اسـتداللي  است كه رهبر انقالب يك آدم بزرگي بوده اما انسان جايزالخطاست

مي كه آيت  حاال اگر انسان از يـك شـخص. بوده است كند، كار خطايي اهللا منتظري

و بگويد هركاري كرد درست است، مسلما خودش زيـر  جايزالخطا دفاع مطلق بكند

.رود سؤال مي

)https://iranwire.com/fa/features/١٥٢٥٠ (

 آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني

) مصلحت نظامرئيس مجمع تشخيص(

اهللا هاشـمي مجمع تشخيص مصلحت نظام امـروز بـه رياسـت آيـت-انصاف نيوز

هـاي كلـي نظـام در اين جلـسه، ادامـه تـدوين سياسـت. رفسنجاني تشكيل جلسه داد 

و دو بند ديگر از اين سياست قانون . ها را به تصويب رساند گذاري كشور پيگيري شد

نجاني، بـا تـسليت سـالروز شـهادت شـهيدان اهللا هاشـمي رفـس در ابتداي جلسه، آيـت

و رئـيس  و تبريك هفته دولت به دولتمـردان و دكتر باهنر جمهـور، بزرگوار، رجايي

و فعـال: گفت و مـسئوالن در اين ايام شاهديم كه با سـفرهاي اسـتاني تـر شـدن وزرا

رئـيس. شـود اجرايي كشور، دستاوردهاي دولت بيشتر بـه اطـالع مـردم رسـانده مـي 

و مجمع  تشخيص مصلحت نظام، هفته دولت را فرصتي مناسب براي مـرور تحـوالت

و خطرات پشت سرگذاشـته از آغـاز تـاكنون  بازبيني شرايط حساس انقالب اسالمي

و گفت  در اسـالمي آفرينـي مهـم حـزب جمهـوري پس از نقش: توصيف كرد ايـران

و منافقين در تشكيل مجلس شوراي اسالمي خنثي كردن توطئه بني  ، آنان مبنا را صدر
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و بـا انفجـار دفتـر حـزب بر انتقام و نمايندگان مجلـس گذاشـتند گيري از امام، مردم

از27هـاي نظـام را كـه نفر از بهترين شخصيت72ايران، اسالمي جمهوري  نفـر آنـان

نمايندگان مجلس بودند، به شهادت رساندند كه هدفشان ضربه زدن بـه اصـل نظـام،

ق  و در رأس شـهداي فاجعـه: هاشـمي افـزود. وه قـضائيه بـود مجلس شوراي اسالمي

در هفت تير، شهيد مظلوم آيت  اهللا دكتـر بهـشتي قـرار داشـت كـه هفتـه قـوه قـضائيه

اهللا هاشمي رفسنجاني بـا اشـاره بـه آيت. شود سالروز شهادت اين بزرگوار برگزار مي 

وايـتر«مـسائل آن زمـان در كتـابي تحـت عنـوان: شرايط حساس آن روزها، گفت 

از» هجران توسط اينجانب بـه طـور كامـل مـنعكس شـده اسـت كـه گويـاي بخـشي

و حوادث سال. زواياي وقايع تلخ آن دوره است  هـاي اول هاشمي در تشريح شرايط

پـس: جمهور، گفت صدر به عنوان رئيس انقالب اسالمي، به ويژه پس از انتخاب بني 

و منصوب شدن وي به عنوان جانشين  ي فرماندهي كل قوا، آنهـا تـالش از اين انتخاب

و ايـن اميـد در اسـتعمارگران ايجـاد كردند مجلس را هم از طيف خود شكل دهنـد

و به دست بني  و ليبرال شده بود كه محتواي انقالب را بگيرند رئـيس. ها بدهنـد صدر

خوشبختانه آنها در انتخابـات مجلـس شـوراي: مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود 

و حزب جمهوري اسالمي اجازه نداد توطئه آنان در مـورد اسالمي شكست خو  ردند

و در همين مقطع امام فرمودند كـه مجلـس در رأس امـور اسـت  . مجلس محقق شود

بـا برگـزاري انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي،: اهللا هاشمي رفسنجاني، گفت آيت

و تقابل جدي بين مردم، شخصيت شرايط كشور براي بني  و منافقان عوض هاي صدر

و نيروهاي مسلح با دولـت وقـت ايجـاد شـد سابقه هاشـمي بـا تأكيـد بـر. دار انقالب

و پيش  صـدر ماهيـت به تدريج كه بني: هاي محكم امام، گفت بيني درايت، تيزهوشي

واقعي خودش را نشان داد، امام هـم كـه تـا آن زمـان در مقابـل وي صـبوري كـرده 

و تاريخي   كه در آن مشكالت اساسي را خـدمت امـام بودند، به دنبال دو نامه اساسي

و هوشمندي ابتدا بني صدر را از جانشيني فرماندهي كل قـوا نوشتيم، ايشان با درايت
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و سپس راه را براي رد صالحيت ايشان در مجلس هموار كردند رئيس مجمـع. عزل

و منـافقين كـه قـبالً پس از اين وقايع، بني: تشخيص مصلحت نظام، تأكيد كرد  صـدر

و گروه  هـا، هاي ديگر از جملـه ليبـرال خيلي با هم فاصله داشتند، به هم نزديك شده

و حتي برخي چهره  از جبهه ملي هايي از روحانيت هم با آنها همصدا شدند كـه پـس

صدر از رياست جمهوري با رأي اكثريت مجلس شوراي اسالمي، عدم صالحيت بني

 جديدي شـد كـه جنـگ خيابـاني بـه راه برنامه منافقين براي حمايت از وي وارد فاز 

و منـافقين ابتـدا بـا تـرور شخـصيت: اهللا هاشـمي رفـسنجاني افـزود آيت. انداختند  هـا

و با وسعت هم مسئوالن بسيج كننده مردم، سعي كردند آنها را از صحنه خارج كنند

و ضــربات زيــادي زدنــد، ولــي بــه دليــل اشــراف نيروهــاي  اينكــار را شــروع كردنــد

رئيس مجمع تشخيص.و نظامي، پس از مدتي اين توطئه آنها نيز خنثي شد اطالعاتي

مصلحت نظام، انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي را انتقام منافقين از نقش آفرينـي 

و گفـت  : اين حزب در بسيج مردم براي تشكيل مجلس شـوراي اسـالمي ذكـر كـرد

ض72فاجعه هفتم تير، مصيبت بزرگي بود كه با شهادت ربه زيادي بـه نظـام وارد نفر

و همـه را بـه فكـر  و هوشـياري مـردم شـد كرد، ولي در عين حـال موجـب بيـداري

اهللا هاشمي رفسنجاني با ابراز تأسف شديد از مـوج جديـد آيت. جويي انداخت چاره

هاي معاند خارجي اين تقريباً در همه رسانه:، گفت)ره(ايجاد شده براي حمله به امام 

هاي تا جايي كه اخيراً شهردار پاريس نمايشگاهي از بازسازي صحنهموج ادامه دارد، 

اعدام آن زمان برگزار كرده است كه حمايت از اين گروه تروريستي در اين مقطـع، 

و تأمل دارد  بنيانگـذار)ره(امـام: اهللا هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد آيت. جاي تعجب

و با دست خالي   فقـط بـا اتكـاء بـه مـردم، رژيـم پايگاه اصلي انقالب اسالمي هستند

و دسـت قـدرت هـاي جهـاني مـستكبر را از كـشور كوتـاه جالد شاهنشاهي را ساقط

و شورش  و كردند هاي ابتدايي را از بين بردند، دفاع مقدس را به خوبي اداره كردنـد

و به همـين دليـل اسـت كـه دشـمنان االن درصـددند كـه  به مردم ما هويت بخشيدند
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ا شخصيت بي و پايهبديل رئيس مجمع. هاي روحي مردم را متزلزل كنند يشان را ترور

و رهبـري انقـالب)ره(تشخيص مصلحت نظام در معرفـي شخـصيت امـام  در ايجـاد

و استوار: اسالمي در شرايط سخت بحراني، گفت  ايشان مانند كوه در جماران، متين

و دستور داده بود در مقاطع مختلف، انقالب را رهبري مي  نـد كـه پـس از هـر كردند

و هر جا افراد مؤثر را از صحنه  و انفجار، سريعاً نيروهاي مناسب جايگزين شوند ترور

پر شود كه خللـي در اداره كـشور حاصـل خارج مي  كنند، بالفاصله جاي خالي آنان

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره بـه اوضـاعي كـه بعـد از فاجعـة. نشود

و: جاد شده بود، گفت هشت شهريور در كشور اي  پـس از شـهادت شـهيدان رجـايي

و بـا خونـسردي  و بـا آرامـش باهنر، باز دست ما خالي شد، ولي امام دوبـاره اسـتوار

و فرمودند  و خداونـد: خاص خود، به همه دلداري دادند شما به فكر جايگزين باشيد

جسمي ناشـي اي با وجود ضعف اهللا خامنه جاي خالي آنها را پر خواهد كرد كه آيت 

اهللا هاشـمي رفـسنجاني، هـدف آيـت. از ترور منافقان به رياسـت جمهـوري رسـيدند 

و داخلي را در مقطع كنوني براي حمله به امـام، مرحـوم حـاج  اصلي دشمنان جهاني

و جايگاه بي  و بيت محترم ايشان، انتقام از نقش نظير امام در تـاريخ معاصـر احمد آقا

و گفت  و جهان دانست و راه امام را به گونه: ايران اي تشريح بايد هوشيار عمل كنيم

زحمـات بيـت حـضرت: هاشمي افـزود. كنيم كه بدخواهان نتوانند سوءاستفاده كنند 

و انقالب اسالمي بـي)ره(امام نظيـر اسـت، به ويژه احمد آقا براي اسالم، ايران، تشيع

و در تمام سـالهاي پـس  و سپس تا ايران و كه از عراق تا پاريس  از پيـروزي انقـالب

حيات امام، بيت عظيم ايشان را با همه اهميتي كه به اندازه انقالب داشت، بـه خـوبي

و. اداره كرد  و انتـشار آثـار گفتـاري هاشمي در خصوص گردآوري، حفظ، تدوين

حاج احمد آقا با درايتي كه داشت، تالش كرد همه آثار امام: نوشتاري امام نيز گفت

و آثار امـام، بـه عنـوان سـرمايه را حفظ كنند كه  اي بـزرگ اسناد مهمي از اظهارات

و امروز فرزندان بزرگوارشان به ويژه آيت  اهللا حاج سـيد براي نسل فعلي ثبت كردند
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اهللا هاشـمي آيـت. دارنـدمي حسن آقا جاي خالي حاج سيد احمد را به خوبي پر نگه

ا: رفسنجاني، تأكيد كرد  ز طـرح مـسائل اخيـر، خدشـه يكي از اهداف شوم دشـمنان

و بيت معـزز امـام در جامعـه اسـت كـه وارد كردن به جايگاه مرحوم حاج احمد آقا

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشـاره. نبايد اجازه داد به اهداف خود برسند 

و پـيش بينـي خـود راه آينـده: به تحوالت پس از رحلت امام، گفت  امام بـا درايـت

ــي  ــز ترس ــا انقــالب را ني و در جمــع م ــد ــر5م كردن ــت: نف ــه آي ــت اهللا خامن اهللا اي، آي

از موسوي و من، در مـورد نگرانـي اردبيلي، مرحوم حاج احمد آقا، مهندس موسوي

در شرايط پس از عزل آيت  و وجود شرط مرجعيت براي شوراي رهبـري اهللا منتظري

 همـين آقـاي براي بعـد از خـودم، شـما افـرادي داريـد، مـثالً: قانون اساسي فرمودند 

اي، در همان جلسه حكم كردند كه در زمان اهللا خامنهي آيت اي كه به خواسته خامنه

و موضوع اين جلسه جايي بازگو نشود .حيات ايشان، اين مطلب

آقاي مجيد انصاري نيز در اين جلـسه، اتفاقـات اخيـر را فراتـر از تخريـب چهـره

و گفت)ره(امام مي: دانست در اي پيچيده در سـطح بـين شود توطئه احساس المللـي

شرف وقوع است كه سازمان تروريستي منافقين را به سازماني مشروع مـدني معرفـي 

و حقـوقي در سـطح بـين الملـل در مـورد جنايـات ايـن  و بايد از لحـاظ فقهـي كنند

1.گروهك تروريستي كارهاي بيشتري انجام شود

)انصاف نيوز(

اي دسـته جمعـي سـالهو مجيد انصاري در دفاع غير مستقيم از اعدام رفسنجاني هاشمينا سخنان آقاي1
و بيت ايشان شبيه همان ادبيـاتو طرح توطئه بين 67 و داخلي عليه امام المللي توسط دشمنان خارجي

و كلي  هايي چون روزنامه كيهان است كه درباره مخالفان خود از جمله همين آقايان هاي رسانه گوي رايج
،نظـر آقـاي هاشـمي در ايـن اظهـار. گيـرد گويا اين ادبيات رايج از هر طرف قرباني مـي. كنند مطرح مي 

و حتي به اعدام و مقدمات حصول آن اشاره نكرده است در حالي كه سخنان67هاي فرافكني پيشه كرده
بايـست در بـاره محتـواي فايـل صـوتي بـه طـور ايشان در پي فشار بيت امام صورت گرفته قاعدتا مي

مي ملموس ك گويي گفتند نه كلي تر سخن و نه كبابهايي رايج در!ه نه سيخ بسوزد از اين دست اظهـارات
در واكنش .ها درج گرديده است باره آن نيز در پاورقي هاي آينده نيز آمده كه توضيحاتي
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و سيد حسن؛ فراتر از فايل  صوتيهاشمي

حاج احمد آقا با درايتي كه داشت، تالش كرد همـه«-عصر ايران؛ مهرداد خدير

و آثار امام را بـه عنـوان سـرمايه  و اسناد مهمي از اظهارات اي آثار امام را حفظ كنند

اهللا امروز هم فرزندان بزرگوارشان بـه ويـژه آيـت.بزرگ براي نسل فعلي ثبت كردند

ح پر نگـه حاج سيد حسن آقا جاي خالي ايـن».دارنـد مـي اج سيد احمد را به خوبي

اهللا هاشمي رفسنجاني در واكنش به بحث هاي اخير درباره انتشار فايل سخنان را آيت

 آن مرحـوم بيـان كـرده 1367اهللا منتظري به عنوان مستند خاطرات سـال صوتي آيت 

يبايي گيري هاي سياسي ايـن اسـت كـه شـك روال هاشمي رفسنجاني در موضع. است

ميكميپيشه  و التهاب فرو بنشيند آن گاه نظر خود را ابراز و تاب در. دارد نتد تا تب

 نيز شاهد بوديم پس از بحث هاي كردمي سالي كه نماز جمعه تهران را اقامه28تمام

و با طمأنينه موضـع كردميقدري تأمل فت،گرميپردامنه كه بر سر موارد خاص در

و در عين حال توازن را برقرار كنـد فت تا از هيجاگر مي ايفـاي نقـش.ن به دور باشد

در ماجراي اخير هـم در پـي انتـشار فايـل. تا نگذارد موج ها آسيب برساند» باالنسر«

از كـساني چـون آقـاي: اهللا منتظـري شـاهد چنـد گونـه برخـورد بـوديم صوتي آيت 

االسـالم علـيتمحمدعلي انصاري كه واكنشي بيشتر احساسي نشان دادنـد تـا حجـ 

و در عين حال تصريح كـرد  در«: رازيني كه به شرح ماوقع پرداخت نحـوه دادرسـي

و جنـگ سـخت گيرانـه تـر بـود  برخـي نيـز ماننـد ريـيس كيهـان.»زمان هاي بحران

و كه انتظار مي رفت به دنبال ارتباطات مشكوك در بيت آيت چنان اهللا منتظري بودند

موضـع دسـته اخيـر امـا.ي نيز سكوت را ترجيح دادنـد بعض. اتهاماتي را وارد ساختند 

هم رابطه. خواستند از اين فرصت بهره مضاعف ببرند سوژه راديكال هايي شد كه مي

و هـم  خدشه دار شده خود با يادگار امام به خاطر انتخابات خبرگـان را تـرميم كننـد

ف  و طيفي كه دست كـم بـه لحـاظ فكـري بـه آن بيـشتر نزديـك اسـت اصـله ميان او

از. يا بهانه اي سازند تا اين بار از منظـري ديگـر سـرزنش كننـد. اندازند هاشـمي امـا

و محافلي برآنند از اين  زاويه ديگري به موضوع نگريسته چون احساس كرده كساني
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و دوسـتان و خانواده امام از يك طرف و ميان سيد حسن خميني نمد كالهي بدوزند

در پاره اي تحليل ها بخشي از افـول جنـاح چـپ. مرحوم حاج احمد فاصله بيندازند 

سنتي در حاكميت جمهوري اسالمي به جز رحلت امام خميني ناشي از فقـدان حـاج 

و به دوستي شماري از اعضاي ارشـد مجمـع روحـانيون  سيد احمد خميني هم دانسته

بـراي از اين رو به فايل صوتي بحث انگيز به مثابـه فرصـتي. شود مبارز با او اشاره مي 

و. شود فاصله اندازي نگريسته مي  هاشمي اما به صحنه آمده تا اين خط را كـور كنـد

به. ياد كرده است»اهللا آيت«از يادگار امام هم با لفظ  او ترجيح داده به جاي پرداختن

و نيز جلسه اي كه در آن  و محوريت آن قرار نداشته موضوعي كه خود در مركزيت

را. زاويه اي فراتر تحليل كند حاضر نبوده موضوع را از  از يك طـرف سـير مـسيري

و از جانب ديگر اجازه نـداده ايـن اهللا خامنه كه به رهبري آيت  اي انجاميده نقل كرده

و دوستان با سيد حسن فروكاسته اسـت  بـه. انگاره شكل گيرد كه رابطه قبلي هاشمي

ني گرم شـود كـه عبارت روشن تر هاشمي نمي خواهد از فايل صوتي آبي براي كسا 

 از اين كه سـيد حـسن امكـان حـضور در انتخابـات مجلـس خبرگـان94در زمستان 

و در تابستان 1.اند از درِ دلسوزي وارد شده95رهبري را نيافت خرسند بودند

)عصر ايران(

و آيت  اهللا منتظري تفاوت هاشمي

)اكبر اعلمي، نماينده سابق مجلس(

بهب و آزادگـي، زرگتـرين تفـاوت شخـصيتي مثـل مرحـوم جز حريـت، شـجاعت

 
و ايفاي نقش باالنـسر بودنـد1  بهتـر نبـود در بـاره آيـا اگر آقاي هاشمي رفسنجاني به دنبال ايجاد توازن

و به محتواي نوار هم شفافيت به خرج داد بيه و طور طـرف خواسـتار بررسـي فقهـي، حقـوقي، قـانوني
مي محتواي تاريخي مي فايل صوتي رسد ايشان در اين زمينه مسيري را طي كردنـد كـه بـا شدند؟ به نظر

ها بوده باشد كـه كه آقاي هاشمي هم در آن برهه درگير اعدام منش اعتدالي ايشان سازگار نيست مگر اين 
مياين صورت توضيح در و تاريخي ايشان .تواند اسرار مگوي اين ماجرا را فاش نمايد ات مستند
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:االسالم رفسنجاني، در سه چيز است اهللا منتظري با افرادي نظير حجت آيت

و آيت-1 و سـكوتشدامي اهللا منتظري زماني كه در اوج قدرت بود نست با مدارا

ديري نخواهد پائيد كه بر جايگاه رهبري جمهوري اسالمي تكيه بزند، ترجيح داد بـه 

ر  و الجرم از قدرت بركنار شود، امـا نقد قدرت و از حقوق ديگران دفاع وي آورده

و بـه حاشـيه رانـده شـدند، بـه جمـع  امثال هاشمي وقتي كه از اوج قدرت فرو افتـاده

و يكي به نعل، تـازه بـه يـاد  و با در پيش گرفتن سياست يكي به ميخ منتقدين پيوسته

!حقوق مردم افتادند

و كـساني كـه خـارج از دايـره اهللا منتظـري همـواره آيت-2 از حقـوق فرودسـتان

، امـا امثـال هاشـمي بـا كـرد مـي قدرت بودند از جمله حقوق قـاتالن فرزنـدش دفـاع 

و رويكردي كـامال قبيلـه و متنفـذان و بـصورت بـسيار محـدود از فرادسـتان گرايانـه

و نزديك به او بوده مي كساني كه در درون دايره قدرت .كند اند دفاع

و برخالف آيت هاشميامثال-3 و قـدرتي كـه داشـته اهللا منتظـري بخـاطر ثـروت

و ماله  و ماله دارد، به اندازه كافي رسانه و توجيه كشيدن بر روي كش براي تبليغ خود

و اعمــال غيرقابــل دفــاعش دارد، امــا امثــال آيــت اهللا منتظــري بــراي دفــاع از حريــت

و حقانيتش از هر سه اين منابع محرومند !آزادگي

)تلگرام(

 نامه آقاي صادق زيباكالم به آقاي هاشمي رفسنجاني

اهللا اكبـر هاشـمي رفـسنجاني، رياسـت محتـرم مجمـع سرور ارجمند جناب آيـت

و احترامات . تشخيص مصلحت نظام، با سالم

،67ي سـال هـا اعـدام اهللا منتظـري پيرامـون از زمان انتشار نوار صوتي مرحوم آيت
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و شخـصيت بسياري منتظر واكنش مـسئو هـاي مـان بـاألخص چهـره هـاي سياسـي لين

هايي كـه بدون ترديد يكي از چهره. اند انگيز بوده طلب در قبال آن واقعه حزن اصالح

ــا موضــع  ــنش ي ــر واك ــسياري منتظ ــري ب ــي گي ــالي م ــد جنابع ــان بودن ــا ش ــد؛ ام بودي

شد گيري موضع و سرخوردگي دوستداران جنابعالي براي. تان اسباب شگفتي، تأسف

راسـتي بـه كـه اين. ها دفاعتان از تصميم مرحوم امام خميني روشن نيست خيلي از آن 

آن انگيزه ميها اعدامتان در دفاع از ي هـا اعـدام توانسته بوده باشد؟ تأييد ضـمني چه

تنها با تمامي مواضع دو دهه اخيرتـان در تعـارضو تناقـضي آشـكار قـرارنه67سال

و ميان مي را تـان محـسوب مـي روي كـه بـارزترين شاخـصههگيرد، بلكه اعتدال شـده

مي خدشه و به زير سؤال مي. برد دار نموده به شايد نيت جنابعالي آن بود كه خواستيد

و شما همچنان تمام  قـد تندروها نشان دهيد كه چقدر در مورد شما به خطا رفته بودند

و خط امام وفاداريد  مي. به امام را شايد  به بيت ايـشان بدهيـد كـه خواستيد همين پيام

مي در بزنگاه .ايستيد هاي دشوار شما پاي امام

 جناب هاشمي رفسنجاني بزرگوار

و و چه در مورد ديگران به چيزي كمتر از تـسليم  تندروها چه در مورد جنابعالي

و رويه سياسي آنان روشن اسـت. كنند اطاعت محض بسنده نمي هركـه بـا مـا«: شعار

به.»نيست دشمن ماست   هـا اعـدام تان در قبـال گيري واسطه موضع ممكن است امروز

ها همراهي نكنيد فريـاد رضايت خاطري پيدا كنند اما فردا كه در مورد ديگري با آن

كـاش بـهايكـه ايـن ماندمي. شان فضا را پر خواهد كرد»مرگ بر هاشمي«و» منافق«

م جاي اين همه تأكيدتان بر روي نشان دادن وفاداري  و تـصديق به رحوم امام خميني

، بـر روي قـانون،)67ي سـالها اعدامازجمله(اندو تأييد هر آنچه مشاراليه انجام داده 

و آرمان و دفاع از اهداف مي حق، عدالت، انصاف .گرفت هاي واالي انقالب قرار

 جناب هاشمي رفسنجاني بزرگوار

و هـر37 هر گرفتاري كه انقالبمان در اين  آسـيبي كـه بـه آن ساله دچـارش شـد
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يها اعدامكنند؛ ازجمله وارد آمد جملگي ريشه در به زيرپا قرارگرفتن قانون پيدا مي

و بـار، جنايـت متوسل شـدن بـه توجيهـاتي همچـون عملكـرد تأسـف.67سال كارانـه

و يا وجود اختالفاتي ميان برخي از اعضاء بيوت مرحـوم امـام غيرقابل قبول مجاهدين

و آيت  م خميني و بهانه اهللا و عذر و ايضاً تواننـد روي نمـي هـيچ هـاي ديگـر بـه نتظري

جانبكه اين» اي بر انقالب اسالمي مقدمه«كتاب. را توجيه نمايند67ي سالها اعدام

و كمـال بنـده نـسبت بـه مجاهـدين73در سال  چاپ شده بيانگر ديدگاه منتقدانه تمام

و بمب. است هـ گذاري ترورها و در آخـر م دسـت در دسـت صـدام هاي مجاهـدين

توانند نميها اينكدام گذارد؛ اما هيچ ها باقي نمي گذاردنشان جاي هيچ دفاعي از آن

راكمي به محكوكه اين. را توجيه كنند67ي سالها اعدام ه دارد مـدت محكـوميتش

جر به ميكميواسطه گذراند گفته شـود كـه آيـا همچنـان بـه سـازمانه مرتكب شده

ــادا مربوطــه و درصــورتيات وف ــه ــا ن و» آري«كــه بگويــد ري ي ــدون هــيچ مقدمــه ب

مجازات. كند اي اعدام شود، با هيچ مالكو معيار حقوقي مطابقت پيدا نمي محاكمه

شـود كـه وقـوع جـرم تحقـق هاي حقوقي زمـاني بـه اجـرا گـزارده مـي در تمام نظام 

ا سـال گذشـته هـيچ28 ظـرف كـه ايننفس. پيداكرده باشد  عـم از يـك از مـسئولين

ي سـالها اعدام نقش داشتند يا غير آن كالمي تاكنون در موردها اعدامدركهآن آن

و هيچ اظهارنظري در قبال آن نداشته 67  حتـي كـه ايـن اند دليلي است مبني بـر نگفته

از خود آن و تـرجيح مـي هـا اعدامها هم دفاع چنداني دهنـد كـه آن پرونـده نداشـته

 هـا اعداماب هاشمي رفسنجاني عزيز، نه سكوت در مورد مسكوت باقي بماند؛ اما جن 

و نه بازكشيدن پاي استكبار، و نه به راه انداختن سروصدا پيرامون عملكرد مجاهدين

و سـي، صهيونيـستبي دشمنان نظام، توطئه جديد بي شـدن نـه باعـث فرامـوش…هـا

آنميها اعدام و نه مي شوند به ها را و عنوان توان . انقـالب توجيـه نمـود دفاع از نظام

به ترين نتيجه مهم ميها اعداماي كه پرداختن آورد آن است كه جداي از التيام به بار

مي بر خانواده  و بازماندگان قربانيان، يادآوري  چقدر رعايتكهآنم شود براي همه ها
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و و چگونه به زيرپـا گـزاردن آن موجـب بـروز رويـدادهاي تلـخ قانون اهميت دارد

.شودميدردناك

و نودوپنج/صادق زيباكالم/ايام به كام باد و سيصد  هفتم شهريورماه يك هزار

)تلگرام(

 نمونه واكنش به سخنان آقاي هاشمي در تلگرام

فر*  در مـرداد مـاه سـال-متأسفم برات آقاي هاشـمي رفـسنجاني: محمد مهدوي
و هفت چند هزار نفر زنداني سياسي كه اسير دست شما بوده اند، بـدون هـيچ شصت

و بـه طـرز  و بـرخالف تمـامي مـوازين حقـوق بـشر و وجـداني و شرعي دليل عقلي
آن ها در حالي كشته شـده اي در زندان ناجوانمردانه انـد كـه شـخص حـضرتعالي در

مي. ايد زمان دومين شخص تأثيرگذار مملكت بوده  كنيد تاريخ چگونه است كه فكر
بـسيار اميـدوار بـودم در ايـن!!ش خواهد كـرد براي اين جنايت هولناك شما را ستاي 

مي خون ها بـود در ايـن بـاره، منتظـر مدت. داشتي هاي بناحق ريخته شراكت كمتري
!!حيفشد!اظهار نظري از جانب شما بودم، با اين سخنان پاك مرا نااميد كردي

)mo_mahdavifar@(

! جواب از سيد حسن خميني به جاي قضات؟ مطالبه

18«نشجو، زير مجموعه سازمان بسيج دانشجويي، نوشته اسـت كـه خبرگزاري دا
و كانون خـط امـام اي خطـاب بـه هـاي سراسـر كـشور در نامـه دانـشگاه)ره(تشكل

سيدحسن خميني دربـارة صـوت منتـشر شـده اخيـر منتظـري در خـصوص منـافقين، 
و نشر آثار امام  و شايسته رياست موسسه تنظيم خميني خواستار پاسخي قاطع، مستدل

اهللا سيدحسن خميني، متن كامل اين نامه خطاب به آيت.»در اين خصوص شدند)ره(
:نوه امام خميني در پي مي آيد

نيد چند روزي است از انتشار صـوت جلـسه آقـاي منتظـري بـادامي همانطور كه
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و انقالبي اعدام منافقين در سال هر چنـد. مي گذرد67برخي مسئولين اقدام اسالمي

و نيـز انتش ار اين صوت پس از جلسه منافقين در پاريس با حضور شاهزاده عربـستاني

پس از ديدار محمود عباس با سركرده گروهك منافقين خود محل تأمـل اسـت؛ امـا 

و شايسته بـود كـه بيـت امـام راحـل  محتواي صوت منتشر شده نيز حائز اهميت بوده

نش)ره( و از)ره(ر آثار امام خمينيو جنابعالي به عنوان رئيس مؤسسه تنظيم در دفاع

و همچنـين پـدر  و آن پير فرزانـه و نيز دفاع از حريم واليت فقيه و فقاهت حريم فقه

و گراميتان موضع رسـمي قـاطعي  وگر مـي بزرگوار و خائنـان فتيـد تـا اميـد منـافقين

و خيال خام در سر نپروراننـد  و انقالب از شما به كلي قطع شود طـورآن. معاندان امام

كه در رسانه ها منتشر شده اخيرا پس از اظهارات شما عروس آقاي منتظـري خطـاب 

آقا خميني انتظار دارم به جاي جبهه از برادر بزرگوارم حسن": اي گفته به شما در نامه

و همسويي با افرادي چون حسين شريعتمداري و تكذيب با مرور بر تاريخ جدّ،گيري

از اشتباهات، بزرگوارتان و آن صـوت سراسـر"ديگر موارد جدا كنندرا  اين حـرف

و نيز همـسويي فتنـه  از جملـه آقـاي تـاج زاده بـا88انگيـزان سـال توهين منتشر شده

و و همراهي با مظلوم نمايي آنان در پي انتشار اين فايل صوتي جم تبليغاتحمنافقين

 بـاز70سـط دهـهي همچـون اواا دهد كه عده سوء عليه امام عزيز، به خوبي نشان مي 

و انديشه هايش را قصد آن دارند كه با هجمه به امام بزرگوار ما، آن آفتاب درخشان

و تهمت به خيال باطل خود به موزه تـاريخ روانـه كننـد  و شبهه و غبار توهين . با گرد

البته آنچه در اين ميان مايه تأسف فراوان است اين است كه اين بار هجمه توهين هـا

 از قضا دستشكهآني ها به سبب سخنان يكي از شاگردان نزديك ايش پراكنو لجن 

و در دفاع از افرادي شكل گرفته كـه بـه راسـتي در از دنيا نيز كوتاه گشته آغاز شده

و مال60دهه  و غارت جان  در فضاي جامعه ايران همچون داعشي هاي امروز به قتل

و بخـشو ناموس مـردم عـادي مـسلمان اقـدام كـرده و انـد  بزرگـي از بدنـه سياسـي

بـي شـك روسـياهي. مديريتي انقالبي را با ترورهاي خـود بـه شـهادت رسـانده انـد

و سفّاكاني است كه در فاصله اوايل سال   تا به امروز60تاريخي براي آن خونخواران
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در. هزار ايرانـي مـسلمان بيگنـاه آلـوده اسـت17دستشان به خون خونخـواراني كـه

و  و رژيم خـونريز بعـث عـراق خيانت به مردم و همكاري با صدام كشور تا همراهي

ــدانجا رســاندند كــه بــه مرزهــاي ايــران ســرافراز حملــه  و بيــشرمي را ب پــيش رفتنــد

وكميسالم خداوند بر بزرگ معمار انقالب اسال.ندكردمينظا ه پس از سال ها صبر

و جنايت ا تحمل خيانت ها و پس و توبه هاي دروغين منافقين ز سـال هـا رفتـار بـا ها

و شورش هاي هواداران و پس از حمله نظامي گسترده منافقين و مهرباني نهايتا رأفت

و آن ها در زندان و فقه براي…ها و به حسب حكم قرآن تأمين امنيت ايران اسالمي

و نـسل. اسالمي آن دستور تاريخي را با مالحظات خاص خود صادر كرد  امـروز مـا

فـضايي. هـيچ اطالعـي نـداريم60و وحشت آن روزهاي دهه جديد از فضاي رعب 

و جـوان،  و كـودكو پيـر و در مأل عـام در مقابـل چـشم زن و خيابان كه در كوچه

و بـسيجي كـه  و يا نسبت فاميلي با يك پاسدار فردي عادي تنها به جرم داشتن ريش

ل به شهادتي منافق كوردا در مرزهاي كشور در حال دفاع از ميهن بود، توسط عده 

و اسـناد مانـده از فجـايع صـورت گرفتـه و نوشته هـا مي رسيد؛ اما آنچه كه تصاوير

دهـد، بـسيار شـبيه آن چيـزي اسـت كـه توسط منافقين در آن روزگار به ما نشان مي 

و سوريه در حال ارتكاب آن هاست .امروز داعش در كشورهاي عراق

و نشر آثار امام خميني )ره(رياست مؤسسه تنظيم

ضرورت انكار ناپذير اين مهـم. آنچه كه ما را بر آن داشت تا اين نامه را بنويسيم

و  و فرزند يادگار امام راحل است كه جنابعالي به عنوان نوه بنيانگذار انقالب اسالمي

و نشر آثار امام خميني  به سـخنان گفتـه شـده)ره(نيز به عنوان رياست موسسه تنظيم

و در فايل صوتي منتشر شده  و بـا همراهـان و شايـسته دهيـد  پاسـخي قـاطع، مـستدل

و مشخصي داشته باشيد پس. حاميان اين گروهك تروريستي مرزبندي روشن تا زين

و  و تفقّد بيت امام بزرگوار قرار نگيرد و چهره محكوم فتنه مورد توجه حامي منافقين

مطمـئن. ود نداننـدخـ"برادر بزرگوار"منتسبين بيت حامي منافقين جنايتكار، شما را 

باشيد كه اعالم موضع قاطع جنابعالي در برابر توهين كنندگان به سـاحت رهبـر فقيـد 
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و مـستدل حـضرت امـام و فعـل فقهـي و دفـاع صـريح از قـول )ره(انقالب اسـالمي

و بـي شـك موجـب و انقالب خواهد بود موجب شادي دل هاي مردم دوستدار امام

و نااميدي معاندان امام  در پايـان.ددگـر مـيو انقالب اسـالمي از جنابعـالي قطع طمع

و بقاي سياسي چهرهدامي الزم  و شخـصيت هـا نيم كه متذكر شويم شرط حضور هـا

و اسـتقامت ورزيـدن در خـط  و يقين ماندن در افق سياسي ايران اسالمي به طور قطع

ح. خواهد بود)ره(امام  و حمايت از )ره(ريم امام دوام توفيقات جنابعالي را در دفاع

.و انقالب اسالمي از خداوند منان خواستاريم

دانـشگاه)ره(كانون خط امـام:در زير اين نامه اسامي تشكل هاي زير آمده است

و صنعت)ره( كانون خط امام-تهران  دانـشگاه)ره( تشكل خط امام-دانشگاه علم

دانشگاه)ره(ن خط امام كانو-دانشگاه تبريز)ره( كانون خط امام-علوم پزشكي قم 

)ره( كـانون خـط امـام-دانـشگاه اصـفهان)ره( كانون خـط امـام-فردوسي مشهد 

دانشگاه علوم پزشكي كرمانـشاه)ره( كانون خط امام-دانشگاه علوم پزشكي شيراز

و بلوچستان)ره( كانون خط امام- دانـشگاه)ره( كانون خط امـام-دانشگاه سيستان

)ره( كـانون خـط امـام-دانـشگاه اراك)ره( كانون خـط امـام-ان بوعلي سينا همد 

دانشگاه نوشيرواني)ره( كانون خط امام-قزوين)ره(المللي امام خميني دانشگاه بين

)ره( كـانون خـط امـام-دانـشگاه صـنعت هواپيمـايي)ره( كـانون خـط امـام-بابل 

اه فرهنگيـان سـمنان پـرديس دانـشگ)ره( كانون خط امـام-دانشگاه بهزيستي تهران

-دانشگاه فرهنگيان قزوين پرديس بنت الهـدي)ره( كانون خط امام-شهيد رجايي 

 دانشگاه فرهنگيان اصفهان پرديس شهيد باهنر)ره(كانون خط امام

 آقاي سيد حسن خميني

و نشر آثار امام خميني( )رئيس مؤسسه تنظيم
: يادگار گرامي امـام تاكيـد كـرد ): Entekhab.ir(پايگاه خبري تحليلي انتخاب

و پيوند عاطفي مـردم دارد . محبت مردم به امام ريشه در باورمندي ديني، اعتقاد قلبي
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اهللا سيد حسن خمينـي در ديـدار رئـيس سـازمان حفاظـت؛ آيت»انتخاب«به گزارش
و جمعي از محيط بانان كشور كه به مناسبت  در حـرم» روز محيط بان«محيط زيست

ا  : اظهـار داشـت)ع(مام خميني برگزار شد، با اشاره بـه روايتـي از اميرالمـومنين مطهر
اگر با شمشيرم بربيني مومن بزنم كـه دشـمن مـن شـود بـا مـن«مي فرمايند،)ع(علي

دشمني نخواهد كرد واگر تمام دنيا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد دوست من 
ا  و بـر زبـان پيـامبر امـي نخواهد شد واين بدان جهت است كه قضاي لهي جاري شد

و منافق تو را دوسـت نخواهـد! اي علي: گذشت كه فرمود  مومن تو را دشمن نگيرد
يكـي از مـالك هـاي)ص(و اهل بيت پيـامبر)ع(نينمبنابراين حب اميرالمو.»داشت

و فلسفه اين امر احتماال به آيه  سيجعلُِإنَّ الَّذِينَ آمنُوا وعمِلُوا الصّ«ايمان است الِحاتِ
 مالرَّح مّا لَهدو و» ايمـان«ماننـد» محبـت«كـه ايـن وي با بيـان.ددگرمي باز»نُ شـدت

و عمـل صـالح به خاطر برخـورداري از بـاال)ع(علي: ضعف دارد، افزود  ترين ايمـان
و مردمان خوب دارد   يادگار امـام بـا اشـاره. بيشترين محبت را نيز در ميان اولياء خدا

و هـم دافعـه علـي در اوج اسـت،)ع(به اين تعبير استاد شهيد مطهري كه هـم جاذبـه
و سرمايه چنين عملي نيـز نيـت پـاك)ع(عمل صالح علي: يادآور شد  پشتوانه او بود

وي با اشاره به ايـن. تر خواهد بود است؛ لذا هرچه نيت ما پاك تر باشد عمل ما قوي 
و منـافق از مـومن)ع(تعبير وارد شده در روايات كه علي  مظهـر شـناخت فـرد كـافر

اگر مي خواهيم بدانيم كـه چـه كـسي ايمـان بيـشتري دارد بايـد: است، تصريح كرد 
سـيد حـسن.و اهـل بيـت چقـدر در دل او وجـود دارد)ص(ببينيم كه محبت پيـامبر 

و از جمله)ع(خميني اين محبت را يك وديعه الهي خواند كه نسبت به فرزندان علي 
ر در: گفت)ع(وي با اشاره به عظمت ثامن الحجج. نيز وجود دارد)ع(ضاامام امروز

و بركت فضاي معنوي ايـران از وجـود  ايران همه دلها معطوف به بارگاه ايشان است
عتبه بوسـى مـوال علـى بـن« كه امام راحل مي گويند گونه همانمبارك ايشان است؛ 

تأ.»موسى از آرزوهاى من است  و سـاير)ص( حب پيامبركه اينكيد بر يادگار امام با
هرچـه: مومنين از ميراث الهي است كه در دلهاي مردم قرار گرفته است، اظهار كـرد

تـر كنـد محبـت بيـشتري را در دل مـردم ايجـاد فرد قدرت ايمان را در دل خود قوي 
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مي مي و چشم مردم را به آن نقطه نوراني بيشتر معطوف وي وجـود چنـين. كنـد كند
و يادآور شـد محبت و)ع(امـام رضـا:ي را همراه با سختي ها ذكر كرد و عتـاب طعـن

و در هنگام پذيرش واليت عهدي مأمون، از سـوي  فشارهاي زيادي را تحمل كردند
و حتي تـرور قرارگرفتنـد؛ گرچـه بعـدها عظمـت  شيعيان افراطي مورد فشار تبليغاتي

و فكر  ميكميحركت ايشان مشخص شد ايـن مـسئوليت را زمينـه تـوان پـذيرش نم
وي از آثار. از طريق گسترش شبكه شيعيان دانست)عج(سازي براي غيبت امام عصر 

و يـادآور شـد)ع(حركت امام رضا  و سني نسبت به ايشان ذكر كـرد : را محبت شيعه
يك هركس براي خدا گام بردارد، خدا محبت او را در دل مردم قرار مي و اين دهد

.بشارت الهي است
 حسن خميني امام بزرگوار را نمونه يكي از اين شخصيت ها در روزگـار مـا سيد

و گفت از: دانست و جز معدودي روزي كه امام، انقالب را آغاز كرد در قم تنها بود
و تالش بـراي خـدا  شاگردانان همراه ديگري نداشتند اما چون نيت الهي در ميان بود

بگرميصورت  ود كه زلزله اي عجيـب نـه تنهـا در فت نتيجه كار يك انقالب عظيم
و محبـت بـي نظيـري را نيـز در ميـان مـردم  منطقه بلكه در كل جهان به وجود آورد
و روي چـشم آنـان نيـز  و باعث شد امام روي چشمان مردم به ايران بيايند ايجاد كرد

.بدرقه شوند
و اقشار مردم ايران در جريـان انقـالب يادگار امام با اشاره به حضور همه طبقات

و حركت هاي مشهور جهان، افزود اسالمي اين امر يادآور: بر خالف ساير انقالب ها
و تعميق محبت نسبت به يـك نقطـه، در دلهـاي مـردم  نقش دين در عرصه اجتماعي

صحوي در خصوص نقش. است ه هاي گونـاگوننآفريني جوانان در دفاع مقدسو
مح: تأكيد كرد بتـي اسـت كـه خداونـد در دل مـردم همه اين فداكاري ها بـه خـاطر

و انقالب ايجاد كرده بودند  را. نسبت به امام سيد حسن خميني محبت جامعه بـه امـام
و با اشاره به يكي از تعابير مقام معظم  و امنيت خواند يك حلقه مهم در وحدت ملي

 اسالمي، مند به نظامي انقالبي، عالقهي ملّت ايران، قاطبه قاطبهكه اينرهبري مبني بر 
و فرمايشات امام، صداي امام، توصيه و خاطرات امام و اصـولي عاشق امام هـاي امـام

كه: گذاري كرده هستند، گفت كه امام پايه  براي يك ملت بيش از هر چيز عناصري
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و اگـر يـك ملـت از عناصـري چـون و هويت ساز است اهميت دارد وحدت بخش
و دين مشتركو دلهاي مشترك برخـوردا  ر نباشـد بـا يـك هجمـه خـارجي بـه زبان

و فرزندان او به كشور ما،)ع(از حقوق علي: وي در ادامه گفت. راحتي فرو مي پاشد
در)ص(محبت آنان به عنوان اهل بيت پيامبر است كه تبديل به نخ محوري وحـدت

يادگار امام يكي از كانون هـاي محـوري در كـشور بـه بركـت. كشور ما شده است 
و تصريح كـرد انقالب اسالمي   كـه ايـن: را محبت امام خميني در دل مردم ذكر كرد

و عشق دارنـد يـك سـرمايه ملـي قاطبه نيرو هاي فعال در كشور نسبت به امام محبت
و اگر كسي به  و اگر اينگونه عوامل را تقويت كنيم قدرت ملي نيز باال مي رود است

و آسيب بزند وحدت ملي را مي شكند  البته بنـا: وي ادامه داد. اين نقاط هجمه آورد
از دل مـردم نمـي رود)ع(و اهل بيت)ص( كه محبت پيامبر گونه همانبه وعده الهي 

و پيونـد عطفـي مـردم  محبت مردم به امام نيز ريشه در باورمندي ديني، اعتقـاد قلبـي
و همه كساني كه در اين كشور زحمت  شند بـا ايـن نقطـه كـانوني پيونـدكـ مـي دارد

ح. دارند را: سن خميني تصريح كرد سيد جاي سؤال دارد برخي كساني كه اين نقطه
و با چه هدف، مالكو تحليلي يكي از عميق ترين هدف قرار مي  دهند به چه اميدي

اي محورهاي وحدت ملي را هدف قرار مي دهند؟ البته يقين دارم كه از اين كار بهره
و بي اساس اسـت، برند؛ اما بازگو كردن سخناني كه دروغ بودنشان نمي 1 معلوم شده

و ماننـد2چه فايده اي دارد؟ و آخرين بـار هـم نخواهـد بـود البته اين اولين بار نبوده
و انقالب بغض)ع(همان كساني كه نسبت به علي  بغض داشتند، كساني نسبت به امام

 
كنند كه چه چيزي از فايل صـوتي منتـشر شـده از جلـسه جناب آقاي سيد حسن خميني مشخص نمي.1

و.اهللا منتظري با هيأت اجراي حكم امام دروغ است آيت ها برمبناي آن دروغ اسـت؟ اعدام آيا حكم امام
شاهرودي دروغ است؟ كه مورد اعتراض ايشان است دروغ است؟ آيا گزارش قاضي احمدي آيا مصاديقي 

و نامفهوم آن واقعه، خواهان بررسي بي  مي طرفانه اعدام آيا بهتر نبود به جاي تكذيب كلي شدند؟ آيا بـا ها
لبـيط گيـري بـا اصـالح گونـه موضـع اين سنخ تكذيب، اصل ماجرا از اذهان پاك خواهد شد؟ آيـا ايـن 

مي! همخواني دارد؟ و انگشت اتهام در برابر چه كسي باقي خواهد ماند؟ چه كسي در اين ميان تبرئه ! شود
و از ناحيه چه نهادهايي به امام داده شد تا چنين حكم منسوب به ايشان منتشر گردد؟  ...و! چه گزارشاتي

و با شفافيت.2 و مردمي است  عملكرد حاكمان، مردم در حاشيه شفافيت يكي از الزامات حاكميت مطلوب
مي امن قرار مي و دين است كه از اعمال خشن تبرئه و اين اسالم و گيرند . شود بيش از اين اندر فوايـد ...

.انتشار فايل صوتي به برخي مقاالت اين مجموعه مراجعه گردد
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و تا آخر نيز خواهند داشت اما خداوند آن محبت را دلها قرار داده اسـت وي. دارند
شدب ما يك ملـت بـا:ا اشاره مجدد به روايت بيان شده ابتداي سخنان خويش يادآور

و در عمر كوتاه خـود پيشينه بسيار عميق هستيم كه از پيچ هاي سخت عبور كرده  ايم
حوادث زيادي را از سر گذرانده ايم اما امروز خداوند بـر اثـر محبـت هـايي كـه در 

 كرده است كه هيچ كدام از كشورهاي اطراف دلهايمان قرار داده نعمت هايي را عطا
كه. ما آنها را ندارند و امنيـت«يادگار امام با اشاره به اين روايت دو نعمـت سـالمت

اي كه از همه جاي آن آتش مي بارد بـه در منطقه:، افزود»براي انسان مجهول هستند 
 باشـبم خاطر وجود همين محورهاي اصلي وحدت ملي امنيت داريم كه بايد مراقـب 

وي بـا.و امام راحل از جمله آنها هستند آسـيب نبيننـد)ع(اين كانون ها كه اهل بيت
و: اشاره به دوري ذاتي مردم ايران از خشونت، تأكيد كرد  اگر ايـن فرهنـگ خـوب

 محورهاي وحدت بشكند چه فايده اي براي كشور ماخواهد داشت؟

)انتخاب(

د حسن خمينياهللا منتظري بر واكنشسي نقد عروس آيت

 در يادداشت–اهللا منتظري آيتفرزند–» احمد منتظري«املشي، همسر زهرا رباني

نقدي بر واكنش نـوه بزرگـوار امـام نـسبت بـه فايـل«ارسالي به انصاف نيوز با عنوان

:اهللا سيدحسن خميني نوشت گيري آيت دربارة موضع» اهللا منتظري وتي آيتص

بِحبلِ اللَّ« ال َتفَرَّقُوا واعتَصِموا و جميعاً «هِ و» و همگي به ريسمان الهي چنگ بزنيـد

از.»متفرق نشويد اهللا«منظور  آل عمـران 101چيـست؟ در آيـه) ريسمان الهي(» حبل

ومـنْ يعتَـصِم«: خوانيم مي ولُهسر فِيكمو تُتْلَي علَيكم آيات اللَّهِ أَنْتُمتَكفُرُونَ و كيفو

مستَقِيمٍبِاللَّهِ صِرَاطٍ إِلَي مي«:»فَقَد هدِي باو چگونه كفر  آيات خـدا بـركه اينورزيد

و هر كس به خدا تمـسك جويـد قطعـاً شما خوانده مي و پيامبر او ميان شماست شود

مي.»به راه راست هدايت شده است  را اين آيه به نظر رسـد كـه اعتـصام بـه حبـل اهللا

و رسـول  رب كنـد، يعنـي واسـطه اهللا معنـي مـي اعتصام به قـرآن و اي كـه بـين عبـد
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و رســول اســت مفــسران بــراي حبــل اهللا احتمــاالت مختلفــي ذكــر. قــراردارد قــرآن

و ائمـه معـصومين: اند، مثل كرده و خاندان پيامبر مـثالً در تفـسير الـدر. قرآن، اسالم،

نقل شـده كـه)ع(و در كتاب معاني االخبار از امام سجاد)ص(المنثور از پيغمبراكرم 

اهللا«: فرمودند و در تفسير عياشي از امام باقر» حبل نقل شده كه حبـل)ع(قرآن است،

و آل رسولند كه مردم، مكلف به تمسك به آن هستند   حبـل كـه ايننتيجه. اهللا رسول

و يا رسول خدا و يا ائمه اطهار كه بازگـشت همـه آنهـا بـه)ص(اهللا همان قرآن است

باشد، وخداوندتمام افراد جامعه اسالمي را به ايـن همان اهللا مي يك حقيقت است كه

كه در شأن نزول اين آيات گفته. وسيله به وحدت فراخوانده است  پس از اسـالم: اند

و اخوت در ميان دو قبيله نيرومند  و ايجاد اتّحاد در مدينـه،» خزرج«و» اوس«و قرآن

ن روزي دو تن از تازه  و درضمن گفتگوي خـود، از مسلمانان در كنار هم شسته بودند

راندند؛ تا آنجا كـه گفتگـوي افتخارات پرشكوه قبيله خويش پس از اسالم سخن مي 

و قبيله خويش  و هر كدام فرياد برآوردند و تعصب باال گرفت آن دو در فخرفروشي

و جوانان آن دو قبيله نيز باعث شـد كـه  و گروه گرايي مردان را فراخواندند؛ تعصب

و آماده كارزار شدند  و حـضرت. دست به سالح بردند ماجرا به اطّالع پيـامبر رسـيد

و تعصب را خاموش ساخت  و آتش فتنه در. بالفاصله خود را به آنجا رساند درسـت

و در آن همگان را با چنگ زدن به حبل  اين زمان بود كه اين دو آيه شريفه نازل شد

ب  و در واقع و قبيله گرايـي كـه از متين به اتحاد دعوت كرد و شخص پرستي ا تعصب

و امروز، ما مدعيان اسالم بـا نگـرش آداب غلط جاهليت است آنان را برحذر داشت

و تاريخچه آن بايد توجه كنيم كه  و: به اين آيات همه به ريسمان الهي چنـگ بـزنيم

و به اتحاد حول خدا بينديشيم نه حول شـخصو اشـخاص  .آن را عمود خيمه بدانيم

ميكه اين و آل او داند به اين دليل است خداوند حبل متين را عالوه بر قرآن، رسول

و مرتكب خطايي نمي  اهللا انسان غيرمعصوم نمي. شوند كه آنان معصومند توانـد حبـل

و ساير انسان  و چـرا از او تبعيـت كننـد باشد  سـوره نـساء 135در آيـه. ها بدون چون

كه مي أَنْفُـسِكم يا أَيها الَّ«: خوانيم ولَو علَي بِالْقِسطِ شُهداء لِلَّهِ ذِينَ آمنُوا كونُوا قَوامِينَ
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َأنْ تَعـدِلُوا تَتَّبِعوا الْهـوي أَولَي بِهِما فَلَا فَاللَّه فَقِيرًا أَو غَنِيا ِإنْ يكنْ أَوِ الْوالِدينِ والْأَقْرَبِينَ

أَو تُعِرضُوا خَبِيرًا وِإنْ تَلْووا بِما تَعمُلونَ ايـد اي كساني كه ايمان آورده«:» فَِإنَّ اللَّه كانَ

و براي خدا گواهي دهيد هر چند به زيان خودتان يا پـدر  پيوسته به عدالت قيام كنيد

و خويشاوندان شما باشد اگريكي از دو طرف دعوا توانگر يا نيازمند باشد باز  و مادر

و اگر به خدا به آن دو سزاوارتر  است؛ پس از پي هوس نرويد كه از حق عدول كنيد

بـا.»دهيـد آگـاه اسـت انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعاً خدا به آنچه انجام مـي

كنـد در همه جاي قرآن بعد از اطاعت خدا به اطاعت از والدين سـفارش مـيكه اين

و شـهادت بـه عـد  و عـدالت آيـد الت پـيش مـي ولي در اين آيه كه پاي قيام به قسط

و داد بايـد حتـي از خوشـنودي. رضايت والدين الزم نيست  يعني در راه اقامـه عـدل

ميكه اينقرآن در عين. والدين گذشت  و رسول معرفي كنـد حبل متيني چون قرآن

مي ولي انسان  و آزاد و ها را در انتخاب راه، كامالً مختار و وظيفه پيامبر را انـذار داند

و در سالگشت قضاياي مرداد. داند بشارت مي  از67در روزهاي اخير ، فايـل صـوتي

اهللا منتظري پخش شد كه مطالب آن نـوار در كتـاب خـاطرات ايـشان بـه چـاپ آيت

رسيده بود؛ ولي از آنجا كه اين تهمت وارد شـده بـود كـه خـاطرات از خـود ايـشان 

و خط بطالنـي بـر توانست سندي باشد بر تأييد كتاب خاطرات نيست لذا اين نوار مي 

و مخـالف مواجـه شـد پخش اين نوار با واكنش.ها ياوه گويي . هاي متفـاوت موافـق

و دور از شأن، واكنش آقاي سيد حسن خميني يكي از اين واكنش هاي دور از ذهن

:بود كه به نظر اينجانب شامل اشكاالت ذيل است

دانند كـه تـصورميانگار انقالب را قائم به شخص امام] سيدحسن خميني[ايشان

مي كنند كه اگر انتقادي از ايشان بشود عمود خيمه مي ريزد؛ در حـاليي انقالب فرو

و سـجاياي اخالقـي بـسياري برخـوردار از ويژگيكه اينكه امام خميني در عين  هـا

و احتمال خطاي ايشان وجود داشت چون همه  ي ابناء بـشر بودند ولي معصوم نبودند

هر": فرموده] سيدحسن خميني[ايشان. هستندذاتاً جايز الخطا براي يك ملت بيش از

و هويت ساز است اهميت دارد  آيا عامل وحـدت."چيز عناصري كه وحدت بخش
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و آيـا هويـت اصـلي مـا كـه باعـث مسلمانان بايد غير از تمسك به حبل المتين باشد

و اطاعت از پيام  و پيروي قرآن و ائمـه افتخار است غير از بندگي فقط خدا بر رحمت

ي نيروهاي قاطبهكه اين": فرموده] سيدحسن خميني[هدي چيز ديگري است؟ ايشان 

و عشق دارند يـك سـرمايه و اگـر فعال در كشور نسبت به امام محبت ي ملـي اسـت

اگر جناب حـسن آقـا بـه."رود اينگونه عوامل را تقويت كنيم قدرت ملي نيز باال مي

و متولي حرمت اي شان صادقانه به اشتباهات ولو سهوي امام اعتراف كنند نه عنوان نوه

آن. تنها عشق مردم به امام خميني كمتر نخواهد شد بلكه بيـشتر هـم خواهـد شـد  در

. صورت مردم خواهند گفت بيت امام چه شخصيت منصفي تحويل جامعه داده است 

آ": فرموده] سيدحسن خميني[ايشان و سيب بزنـد اگر كسي به اين نقاط هجمه آورد

و."شكند وحدت ملي را مي  و بازگويي حقيقـت از زبـان فقيهـي آگـاه آيا دلسوزي

و آيا اين قضاوت تهمت محسوب نمي  شود؟ عاليقدر هجمه است؟

و مرور تاريخ را بغضو كينـه ناميـده، افشاي واقعيت] سيدحسن خميني[ايشان ها

و عبـ  رت گـرفتن از تـاريخ چـه بايد پرسيد با اين همه سفارش قرآن مبني بر بررسـي

بازگو كردن سخناني كه دروغ بودنشان": فرموده] سيدحسن خميني[كنيد؟ ايشان مي

و بي اساس است، چه فايده   را انكـار67آيا شما قضاياي سال."اي دارد؟ معلوم شده

مي مي  يك فقيه را مصون از خطا بدانيد به فقيهيكه ايندانيد كه شما براي كنيد؟ آيا

ت ] سيدحسن خميني[ايد؟ ايشان همت دروغگويي كه از گناهان كبيره است زده ديگر

با تحقيق مختصري متوجـه."برند اي نمي البته يقين دارم كه از اين كار بهره": فرموده

و بهره خواهند شد كه نه تنها آيت  هاي آن نبودند بلكه فرزنـدان اهللا منتظري دنبال دنيا

پخش اين نـوار صـوتي قـرار نيـست بـراي.و ندارند ايشان هم چنين آرزويي نداشته 

هـا بـوده پخش كنندگان آن بهره دنيايي داشته باشد بلكه تنهـا هـدف، ذكـر واقعيـت 

و تكذيب. است از برادر بزرگوارم حسن آقا خميني انتظار دارم به جاي جبهه گيري

رتـان،و همسويي با افرادي چون حسين شريعتمداري، با مرور بـر تـاريخ جـد بزرگوا 

اشتباهات را از ديگر موارد جدا كنند چـرا كـه اگـر چنـين نـشود ديـوار اعتمـاد فـرو 
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و نسل مي .ي تاريخي را تاريكو ناپسند خواهنـد ديـد هاي آينده تمام اين برهه ريزد

 28/5/1395 املشي زهرا رباني./والسالم

)انصاف نيوز(

!دارد؟ موضع حسن خميني چه فرقي با سكوت هاشمي

هـاي مرحـوم تـرين مـصاحبه تيتـر يكـي از معـروف» امـام تنهاسـت«: نيـوز صراط
آن58اي در سـال مـصاحبه. اش بـود سيداحمدخميني در دوران حيـات سياسـي   كـه

و واكنش شد روزها با تفاسير در شايد اين جملـه حـاج. هاي مختلفي روبرو احمـدآقا
يك58سال  ميو در حالي كه هـا قابـل اي خيلـي گذشـت بـر سال از پيروزي انقالب

و هضم نبود  و درحـالي كـه حـدود سـه. تحمل از همانقدر كه اين روزهـا دهـه پـس
و با وجود موسسه  و نـشر آثـار«اي عريضو طويل به نام رحلت امام؛ مؤسـسه تنظـيم

به گزارش فارس، هفته گذشته بود كه انتشار صـوت. غيرقابل باور است» امام خميني 
ي بـا چهـارتن از مـسئوالن قـضايي مـرتبط بـا اعـدام اهللا منتظـر جلسه خصوصي آيت 

شد67منافقين در سال هاي ضدانقالب به سرعت به بازنشر اين صوت رسانه. خبرساز
شـده دربـاره اعـدام منـافقين پـس از عمليـات مرصـاد آمـاده هـاي از پـيشو گزارش 
 اعدام زيرسؤال بردن حكم فقهي امام درباره«ها محور اغلب اين فضاسازي. پرداختند
در حــالي كــه جريــان ضــدانقالب. بـود»نمــايي ســازمان منــافقين مظلــوم«و»منـافقين
و برخي چهره خارج  انتشار ايـن-زاده همچون تاج-هاي همسو با آنها در داخل نشين

و دفاع از منافقين قرار دادنـد، فايل صوتي را بهانه اي براي حمله به جمهوري اسالمي
ــدع  ــوي م ــوري از س ــنش در خ ــشد واك ــربط داده ن ــسئوالن ذي و م ــام ــط ام . يان خ

سال گذشته طي ديدارهاي مختلفش كوشيده بـود رفسنجاني نيز كه طي چند هاشمي
و دولـت را بـا عنـاويني مثـل  و» هـا تـازه انقالبـي«رقباي سياسيِ ايـن روزهـاي خـود

و قـديمي امـام سـكوت كنـد» مخالفانِ امـام« ! تـرجيح داد در برابـر مخالفـان واقعـي
و راه امـام«و» افراطي«،»متحجر«بِ برچس زدن بـه مخالفـان سياسـي» مخالف انديشه

و جريان نزديـك بـه موسـسه  خود دركنار ارائه تفسيري ناقص از امام توسط هاشمي
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و تنظـيم آنقـدر شــدت گرفـت كـه رهبـرانقالب دربــاره » خطـر تحريـف امــام«نـشر
آن. هشدارهايي را مطرح فرمودند از انتـشار صـوت اخيـر كـه چنـد روز قبـل جالـب

و توسـعه  و اعضاي حزب اعتدال توسط سايت منتظري، هاشمي در ديدار با مسئولين
منادي اسالم ناب در تاريخ معاصر، امام عزيز بودند،«استان البرز درباره امام گفته بود 

و سياسي با بركت خـويش، از متحجـران بـه عنـوان مـصاديق  كه در طول عمر فقهي
و تفريط  اما گويا هاشمي فراموش كرده كه امام نامه عزل».دل پرخوني داشتندافراط

مي منتظري را نيز اين  و قلبي شكسته چنـد كلمـه«كنند گونه شروع اي با دلي پر خون
و آنچـه.»... نويسم برايتان مي و هـم از منتظـري امام هم از متحجران خون دل خورد

بنـابراين اگـر قـرار اسـت واقعـاً. يده بـود نام» طعم تلخ خيانت دوستان« در همان نامه 
دل دغدغه هاي جريان منتظري افكني هاي امام را داشته باشيم بايد در برابر شبهه خونِ

و نشر رنجنامه حاج. عليه ايشان مهرِ سكوت بر لب نزنيم  را آيا موسسه تنظيم احمدآقا
آن منتشر مي  ب پـس از انتـشار هـاي ضـدانقال هاي رسانه جايي كه فضاسازي كند؟ از

و تشكيك نسبت به حكم فقهي امام دربـاره اعـدام صوت اخير، حول زيرسؤال بردن
و تنظـيم آثـار امـام منافقين سرموضع صورت گرفته بود، انتظار مي  رفت موسسه نـشر

و يـك مـصاحبه توسـط. نسبت به اين قضيه واكنش نشان دهد  امـا ايـن اتفـاق نيفتـاد
ام-محمدعلي انصاري  و چنـد خطـي توسـطو يك موضع-امعضو دفتر گيري كلي

بانان تنها مواضع منسوبين بـه بيـت امـام سيدحسن خميني در ضمن ديدارش با محيط 
اش يعنـي فرزنـد بزرگتـر از سيدحسن خمينـي هـم بـه اعتبـار شخـصيت حقيقـي. بود

و هم به اعتبار جايگاه حقوقي حاج مرحوم و احمدآقا اش يعني توليت موسـسه تنظـيم
سيدحـسن خمينـي كـه. رفت در صف اول مـدافعان امـام حاضـر شـود انتظار مي نشر 

و دهـد هميـشه تيتـر سـايت جمالت آتـشينش عليـه آنچـه او متحجـران لقـب مـي  هـا
بانـان بـه اتخـاذ طلب است، چند روز قبل در ديدار خود با محيط هاي اصالح روزنامه

و چندخطي درباره  و بي اساس سخناني كه دروغ بودنشان«موضعي كلي معلوم شده
و نشر آثار امام نه بيانيـه. بسنده كرد» است اي صـادر او به عنوان توليت موسسه تنظيم

و نـه از موسـسه زيرمجموعـه  اش توضـيحات يـا اسـناد كرد، نه موضع قاطعي گرفت
سـال در يـككهآن جالب. تاريخي درباره حكم امام درباره اعدام منافقين منتشر شد 
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و خصوص هايا ماجراي انتخابات خبرگان، فضاسازي هماهنگي توسط رسانه گذشته
و حتـي هاشـمي اصالح طلب راجـع بـه سـواد فقهـي سيدحـسن خمينـي بـه راه افتـاد

در! خطـاب كـرد» عالمـه«رفسنجاني او را  امـا مـشخص نيـست چـرا سـواد فقهـي او
و شــبهه فقين هــا عليــه حكــم فقهــي امــام دربــاره اعــدام منــا افكنــي مــاجراي ابهامــات

حقيقت آن است كه در ماجراي اخيـر انتـشار! سرموضع؛ به كمك دفاع از امام نيامد 
و مـدعيانشو هـم از جانـب صوت منتظري،  امـام تنهـا مانـد؛ هـم از جانـب دوسـتان

و آثـار«اش اي كه قرار بود بنابراساسنامه موسسه و گـسترش اهـداف » در جهت ارائـه
و نشر آثار امام كه سـال كاش موسسه تنظياي. ايشان فعاليت كند هاسـت بـه داليـلم

اي اهللا منتظري را به عنوان كتابچه احمدآقا خطاب به آيت سياسي، ديگر رنجنامه حاج 
و تبيـين هرچـه بيـشتر جدا چاپ نمي كند، حـداقل بـراي اداي ديـن بـه يادگـار امـام

1.ماجراي عزل منتظري اقدام به تجديدچاپ اين سند مهم انقالب كند

ن( )يوزصراط

 آقاي محمدعلي انصاري

) مؤسسه نشر آثار امام خمينيمعاون(
و خبــري جمــاران پايگــاه اطــالع و المــسلمين حجــت: تهــران–رســاني االســالم

و خبـري جمـاران، گو با خبرنگار پايگاهو محمدعلي انصاري در گفت   اطالع رساني
و با بيان لـب در خـاطرات اينگونـه مطاكه ايناين سخنان را مطالب جديدي ندانست

اوال محتواي اين جلسه به صـورت: شود، اظهار داشت به ايشان نيز ديده مي2منسوب

 
و نشر آثار امام در يك اقدام واكنـش1 اي از رنجنامـه ي، خالصـه نشريه حريم امام متعلق به مؤسسه تنظيم

و در تيـراژ مطالب آن گرچه در زمان اوليه انتشار آن بـا هزينـه بيـت. مذكور را مجددا منتشر كرد  المـال
و انتشار كتاب، در سطح وسيعي پخـش شـد، هـيچ ربطـي بـه مباحـث  و خارج از قوانين چاپ ميليوني

و سياسي مربوط به اعدام  و به شبهات حكم اعدام67هاي مرداد تاريخي، حقوقي، فقهي هـا پاسـخ ندارد
و دردي را دوا نمي كه نخواهد داد مي بيش از پيش زخم آن كهنهكاري، با پنهانكند؛ دردي . شود تر

كه خاطرات از خودشان اسـت، اهللا منتظري در زمان حيات خويش درباره اين پس از اين همه تأكيد آيت2.
مينوا با امثال سيدحميد آقاي انصاري هم  را."!خاطرات منسوب":گويد روحاني،  البد ايشان فايل صوتي

! آمده مستند به خود ايشان نيست؟آيت اهللا منتظريند آيا همين قسمت كه در خاطراتاهگوش كرد
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و تحريف هاست و مـسائلي1ناقصو مشحون از اغالط و فلسفه وجودي ايـن جلـسه
كه در آن گذشته به صورت واضح براي كسي كه سخنان آقاي منتظري را مي شنود

بگويم صحبت هايي كه در بيانـات آقـاي منتظـري اما به طور كلي بايد. معلوم نيست 
و همراه با پيش  و داوري هست به دور از انصاف هايي است كه تحليل اطرافيان موذي

به كساني است كه مي  و از سالها قبل خواستند از موقعيت آقاي منتظري استفاده كنند
و من فكر ايشان القاء مي  ركميكردند ا مـورد اشـاره نم الزم است اهداف اين افـراد

هايي كه آقاي منتظري به مرحـوم يادگـار اصوال نسبت: وي در ادامه افزود. قرار دهم
و من در برخـي مـصاحبه امام دادند نسبت  و غلطي است و سـخنان قبـل هاي ناروا هـا

و سـخنان گفته و جفايي كه به مرحـوم يادگـار امـام در خـاطرات ام كه بيشترين ظلم
ت كه از ايشان يك چهره غيرواقعي نشان داده شده است؛ آقاي منتظري شده اين اس 

و رحمـت چرا كه ما در سالهايي كه افتخار همنشيني با يادگار امام داشتيم جز رأفت
و اجـراي قـانون در كـشور از ايـشان  و تالش براي همـوار كـردن مـسيرهاي قـانوني

و همه كساني كه در تحليل زندگي ايشان دقت كـرده ننـد مرحـومدا انـد مـي نديديم
و حتي حاج احمد آقا در بخش وسيعي از ادوار زندگي روحيه مسالمت  آميزي داشته

 بنابراين، هيچ2.اند اند كه مورد سؤال مردم بوده كاري با جرياناتي بوده متهم به سازش 
و توأم با برخوردهاي غير كس تصور نمي و كند كه ايشان يك روحيه خشن منـضبط

و معاندين نظام داشته باشندقانوني حتي با مخال غير در: انصاري تأكيد كرد3.فين آنچه
و وجـدان اخالقـي  اين سخنان به يادگار امام نـسبت داده شـده قطعـا دور از انـصاف

 
آن1. و تحريف شده نيست .را منتشر نمايند اگر جناب آقاي انصاري فايلي از آن جلسه دارد كه ناقص
 كـه بـه واسـطه حـضوردبريم بايد از مجاهدين خلق نـام بـرباق اين جريانات نام اگر بخواهيم از مصد.2

و گزارشات آن موجـود اسـت كردند كه عكس احمدآقا، به طور تشكيالتي با امام ديدار مي (ها روزنامـه.
مي البته مرحوم آيت) 1358 اردي بهشت8كيهان  و آمدهاي همراه گويند من به اين اهللا منتظري  گونه رفت

و به امام هم منتقل كردم و عنوان مجاهدين خلق، نقد داشته .آرم
اهللا منتظـري داده اسـت، انقـالب اهـواز بـه آيـتي بنابر گزارشي كه آقاي احمدي قاضي شرع دادگاهها.3

مي آيت. ها بوده است آقا مدافع اعدام احمد آقا مجاهـدين حتـي كنند كه به نظر حاج احمد اهللا منتظري نقل
(خوانش هم بايد اعدام شوند روزنامه ) به دفتر اول اين مجموعه مراجعه شود.
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و هركس چنين اظهاراتي مي و جعل همـراه است كند مطمئنا با اهداف خاص، دروغ
و مـورد اعتمـاد هـا مـشا است؛ البته كسي منكر آن نيست كه ايشان در همه عرصـه  ور

هـاي مختلـف از نظـر ايـشان اسـتفاده ايشان كسي بوده كه امام در عرصـه. امام بودند 
و در موقعيتي نبودند كه ذهن امام را نـسبت بـه گاه هيچ اند اماهكرد مي  تالش نكردند

يك مساله مهم قضايي كه سرنوشت يك جريان خاص سياسي كـشور بـه آن پيونـد
و مطالب را به گونـه ديگـري مـنعكس كننـد خورده به گونه ديگري  1.منحرف كنند

 آقـاي كـه ايـن در مـورد ادعـاي آقـاي منتظـري مبنـي بـر: عضو دفتر امام تأكيد كرد
و يادگار) حاكم شرع خوزستان(احمدي و خواسته اند از طريق بنده به جماران آمده

و ما اظهار كرده  ط بايـد دستبوسـي ايم كـه فقـ امام مطالب خود را با امام مطرح كنند
و مطالب را به گونه ديگري منتقل كنند تا جايي كـه در خـاطرم هـست، اتفـاق كنند

و بنده كوچكتر از آن بودم كه در بحثي كه يك طـرف  اينچنيني اصال وجود نداشته
و  و يك طرف ديگر آن رفتار قوه قضاييه با زندانيان بوده آن پيغام آقاي منتظري بود

و امـام بـوده، مالقات نيز مربوط به  و آقاي منتظري  فردي است كه واسط قوه قضائيه
و مسئوليت ما اصـال اينگونـه. بخواهم مسير را تغيير دهم و حوزه اختيار اصال جايگاه

و اين نسبت ناروايي است  االسـالم والمـسلمين انـصاري يـادآور حجـت2.نبوده است

 
 خوب است كه آقاي انصاري بفرمايند منابع اطالعاتي امام در بـاره زنـدانياني كـه در حـال طـي كـردن.1

و ادعا شده آن و ملحق شدن به منافقين را داشـته محكوميت خويش بودند، و ها قصد شورش چـه ... انـد
و در دفتر اول اين مجموعه آمده است نه مـي.ندا كساني بوده  توانـد حكمي كه از مرحوم امام صادر شده

و خشم نوشته شده است  و براساس عصبانيت و نه حقوقي با انداختن قـصورات بـه. يك متن فقهي باشد
و اين جفا به امام است عهده امام نمي  ي خمينـي گـوييم احمـدآقا البته ما نمي. توان ديگران را تطهير كرد

ري چنين گزارشاتي مي و كساني چون آقاي دادنـد بايـد كننـده مـي شهري كـه گزارشـات تحريـك دادند
مي.گو باشند پاسخ و گرچه اطالع رييس دفتر امام از محتواي چنين گزارشاتي طبيعي و با نظر مثبت نمايد

.يا از كانال ايشان به امام ارائه شده است
هم شاهرودي به آيتگونه كه آقاي احمدي همان.2 و مرحوم حاج احمدآقا خميني اهللا منتظري گزارش داده

و بـه،اند در كتاب رنجنامه آورده   آقاي احمدي موفق نـشدند مطالـب خـويش را خـدمت امـام بگوينـد
مي احمد و احمد خميني در دفتـر اول ايـن مجموعـه آمـده نامه. دهند آقا گزارش هاي اين قاضي به امام
.است
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اس: شد و با توجه به شناخت امام از مساله منافقين مساله مهمي در ديدگاه امام بوده ت
و و نيز بعد از انقالب با حـوادث تلخـي كـه رقـم زدنـد اين جريان در قبل از انقالب

ذهن امام را مشغول كردند، اين امر مساله اي نبوده كه با سـخنان مـا امـام تـصميمات 
مقطعي يا احساسي نسبت به آنها داشته باشند، بلكه تصميمات ايشان نـشأت گرفتـه از 

تا جايي كـه مـن سـراغ دارم ايـشان از ابتـداي. وح فرهنگو قضاوت اسالمي بودهر
انقالب تا پايان عمر نسبت بـه مخـالفين دعـوت بـه برخـورد در چـارچوب مقـررات 

و با كساني كه به ايشان مراجعه  ند كردميند بر عطوفت اسالمي تاكيد كردميداشتند
 برخورد با زندانيان حاكي از اين است هاي قوه قضاييه در مورد هاي گزارشو پرونده

نند قراركميكه امام تحت هيچ شرايطي تحت تاثيراحساساتي كه برخي مدعيان ادعا
قضيه همراهي منافقين با صدام امري نيست كه كسي كتمـان: وي گفت1.فتگرمين

و جنگ رسمي منافقين عليه ايران بعد از پذيرش قطعنامـه  كند، قضيه عمليات مرصاد
و كشتار حدود قا  هزار17بل چشم پوشي نيست؛ عمليات آنها قبل از عمليات مرصاد

و اسناد و در جايگاه خدمت به مردم، قابل پنهان كردن نيست نفر انسان انقالبي مومن
و نشر آثار امام موجود است  : عـضو دفتـر امـام تـصريح كـرد2.آنها در موسسه تنظيم

ت كه بگوييم كسي با آنها بايـد از موضـع رأفـت پرونده سياه منافقين به گونه اي نيس
و اخوي من كه مـدتي رئـيس. كردميبرخورد اسالمي اما بنده از نزديك شاهد بودم

سازمان زندانها بودندند شاهد است كه وقتي خـدمت امـام مـي رفـت امـام در مـورد 
و برخورد قانوني داشتن و رحمت اسالمي و غير منافقين توصيه به رافت وي.دمنافقين

و داعشي كه پديدآورنده اين همـه: گفت و تكفيري ها درشرايطي كه عناصر وهابي
و در پاريس منافقين را تاييد  نند، امـروز بيـرون آمـدنكميفجايع به نام اسالم هستند

و سخناني حاكي از اين دارد كه دست هايي كه آقاي منتظري را از نظام  چنين نوارها

 
را بنابر.1 اين پرسش ما هم همين است كه چه فضايي در آن چند ماه ايجاد كردند كه مرحوم امام آن حكـم

!؟بدهند
و در عمليات مرصاد شركت نداشتند.2 به. صورت مسأله زندانياني هستند كه دستشان به خون آغشته نشده

 مراجعـه دفتر امام در قم،مقاالت آينده اين مجموعه به ويژه نقدهايي بر نوشته آقاي مرتضوي ديگر عضو
.گردد



129 
(دفتر دوم )محك:

و از ارتباط با و ذهن ايشان را از مسائل غيرواقعي آلـوده جدا كردند  امام جدا كردند
و و دفاع ايشان از ليبرال ها، منافقين  اين نوارهـا را از طريـق1را ايجاد كردند.. كردند

و حتي خود آقاي منتظري دوسـتي صداهايي كه حتي يك روز با نظام، انقالب، امام
مكمياند منتشر نداشته و ما يادمان نمي رود صاحبه هايي را كه ايـن رسـانه هـا در نند

و امـروز داعيـه دفـاع از ايـشان دارنـد كردميدوره اي عليه آقاي منتظري پخش  . نـد
ما نمي گوييم مردم اين نوارها را گوش كنند، چرا كـه قـبال هـم: انصاري اظهار كرد

و مجمـوع   كـه قـبال كـار2 حكايـت دارد جريـاني هـا ايـن خاطرات ايشان منتشر شده
و نياتيهكرد مي و برگرداندن افكار امروز هم اهدافي همچون تفرقه در صفوف ملت

و امام را از بين ببرند  و كـسي. دارد كه پيوند مردم البته اين حرفها نتيجه عكـس دارد
و منش امـام عـدول نكـرده اسـت  و از اخالق ايـن: وي گفـت. از امام برنگشته است

و  من ضمن توصـيه بـه. القاء شبهات است كارها صحنه گرداني براي استكبار جهاني
دركه اين  مردم با اين سخنان وقت خود را نگذرانند، اما مي گوييم كه سخنان پاياني

و  پاسخگوي شبهاتي است كه آقاي منتظري... اين نوار از قول مرحوم آقاي اشراقي
و اگـر كـسي ايـن قـسمت پايـاني را گـوش كنـد متوجـه در اين جلسه مطرح كـرده

دبير سـتاد.د كه بسياري از سخنان آقاي منتظري در همان جلسه رد شده استشو مي
شاءاهللا در فرصت مناسب به ابعـاد مختلـفان: مركزي بزرگداشت امام خميني گفت 

و خـاطرات مفـصلي از  اين موضوع كليدي كه از سؤاالت جامعه اسـت مـي پـردازم
و نيز  و اطرافيانشان خـاطراتم از اطرافيـان ايـشان در مالقات هايي كه با آقاي منتظري

و دستشان به خون كردميزندان قبل از انقالب كه آقاي منتظري تا آخر از آنها دفاع 
و نيات اين افراد در دوران حيات سياسـي شـان مظلومان آغشته بود بيان خواهم كرد

 
مي.1 ها كجاست كه با گذشت قريب به سي سال هنـوز توسـط مقامـات پرسيم اين دست از آقاي انصاري

و تهوع! امنيتي كشف نشده است؟  مي البد سناريوي تكراري كنند كه الزم است آور نفوذ در بيت را مطرح
اهللا منتظـري در بـاره انگهي كداميك از مطالبي كـه آيـتو. ها را بيان كند آقاي انصاري اسامي اين نفوذي 

و انكار به دنبال روزمرّ! ها ذكر كردند غيرواقعي بود؟ اعدام گي حيات سياسي خويش باشـيم چرا با كتمان
!و براي تاريخ جز شبهه چيزي به ارث نگذاريم؟

و توسط چه كسي؟. ظاهرا تمامي ندارد"جريان" اين سريال.2 !كدام جريان
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اهللا هاشــمي، هــاي خــدوم نظــام مثــل رهبــر معظــم انقــالب، آيــت در تخريــب چهــره
وارد موسوي 1.را خواهم گفت... بيلي

نم افرادي كه از بسياري از اطالعات همانند ما آگاهيكمياما تعجب: وي افزود
و مي  ننـد؛ك مـي لوحي بوده اين مطالـب را مطـرح دانند آقاي منتظري فرد ساده دارند

و غربت هايي كه   بـراي هـا ايـن نـد خـود گذار مـي نامها اينبايد بگويم مظلوميت ها
و حيله هـا ايـشان را از پيكـره نظـام اسـالمي آقاي منتظ و با ترفند ها ري ايجاد كردند

اميدواريم كساني كه با هر انگيـزه اي كـه ايـن: انصاري در ادامه گفت2.جدا كردند 
دهنـد بداننـد كـه نند وخوراك به دست رسانه هاي بيگانـه مـيكميكارها را ترويج 

رد، از خـاطراتي كـه مـشحون از خـالف آقاي منتظري از جدايي از امام هيچ نفعي نب 
و دروغهاست  و بعد از اين هم اگر كساني فكر3واقع ننـد بـرايكمي هيچ نفعي نبرده

ميكميادامه حيات سياسي خودشان فكر  توانند بـه ايـن مطالـب تمـسك جوينـد نند
و فقط آب به آسياب دشمن ريختن است وهر روز كه اين حرفهـا  نفعي نخواهند برد

مي شوند صهيونيست مطرح مي  و كساني كه از نظام سيلي خوردند خوشحال . شوند ها
و عرض خود مي را اين كارها خاصيت بيشتري ندارند و كـساني و زحمـت مـا برنـد

و اطرافيان ايشان آشنايي كامـل دارنـد مي . دارند كه به واقعيت زندگي آقاي منتظري
و چه در زمان فاصله بنده هيچ در زمان ارتباط آقايكه اينوي با بيان منتظري با امام

 
به1 ري آقا سيد احمد مرحومجز رنجنامه اگر و سـنجه انـصاف آقـاي و خاطرات سياسـي شـهري خميني

و اگر همان است چرا تضييع بيت مطلب جديد ديگري هست چرا منتشر نمي !المال؟ شود
و چه در گفتار ثابت كردند كه انقالب را فرزند خود مـي مرحوم آيت.2 و دانـستند اهللا منتظري چه در كردار

و از اصل آن دفاع مي و انتقادات ايشان از خالف تا پايان عمر از آن جدا نشده و تند كردند در روي ها ها،
متأسفانه در فرهنگ برخي، صحه گذاشتن بر تعديات بـه منزلـه دفـاع از نظـام شـمرده. همين راستا بود 

! شود مي
و مدارك مسجلي كه نيمي از خاطرات فقيه.3 را اسناد توانـد به خود اختـصاص داده چگونـه مـي عاليقدر

به در نقد خاطرات آيت! دروغ باشد؟  آيـا. منتشر شده اسـت نيزجز مقاالت بسيار، چند كتاب اهللا منتظري
در ديدگاه آقاي انصاري اين نقدها توانسته است با خاطرات ايشان هماوردي كند؟ از آقاي انـصاري كـه 

هس مستظهر به حمايت بيت  و حاكميت اهللا هايي در باره خاطرات آيـت خواهيم آزادانه نشست تند مي المال
و دچار همان ادبيات دلواپسان نشوند هـاناهاست كه انس كه در همين موقعيت؛ چرامنتظري برقرار نمايند

.خورند محك مي
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در عـين: گرفتن ايشان از امام مايل نبودم مطالبي را در مورد ايشان بيان كـنم، گفـت
و خاطرات آقاي منتظري حقـايق ناگفتـه اسـت كـه بـه  حال هنوز پشت پرده زندگي

و واقعيات مي  و اگر حرفي زده شود جامعه از اسناد بب موقع بايد بيان شود رد تواند پي
و هوادارانش كه افكـار پـاكو بعـضا بـدون اطالعـات  كه ايشان به امام، نظام، خود

و اميدوارم كساني كـه ايـن نـوار را منتـشر1اند دقيق از سير تاريخي است، ظلم كرده 
و ديگر تكرار كنند كرده انصاري در خصوص مقطع زماني انتشار اين. اند متنبه شوند

من طرح ايـن مـسائل در موقعيـت كنـوني در راسـتاي به نظر: نوار صوتي اظهار كرد 
و انحـراف ذهـن مـردم از  و توجيه همنشيني منافقين بـا جنايتكـاران آل سـعود تطهير
نقش آنها در عمليات مرصاد است؛ ضمن آنكه با توجه به اعالم آمادگي رئيس قـوه 

ايو قضائيه براي گفت  ن مطالـب گو با اتحاديه اروپا در مورد موضوع حقوق بشر بيان
و تخريب فـضاي كنـوني اسـت از: وي در پايـان گفـت. در راستاي سمپاشي طبيعتـا

رسانه اي كه آبشخور آن پير استعمار است انتظـاري غيـر از ايـن نيـست كـه بـه ايـن 
.مسائل دامن بزند

)جماران(

 اهللا العظمي منتظري تعظيم تاريخ به آيت

سر( )دبير نشريه پايتخت كهن علي نظري،

و از مبارزان راه آزادي است حسينعل اين فقيه.ي منتظري از اعجوبه هاي فقه شيعه

 
و ديگـرا آيت.1 و شرعي خويش در نقد تعديات، دچار ظلم بـه خـود ن اهللا منتظري با انجام وظيفه انساني

و حق و نشد بلكه ظلم فاحش آن بود كه نصايح دلسوزانه محورانه ايشان را به همنوايي با منافقين رنـگ
هـا را بـاور دادند تا جايي كه خود عامالن اين سناريو نيز ايـن دروغو به خورد افكار عموميندلعاب زد 

اهللا منتظـري وجـود زندگي آيـت وانگهي اگر به تعبير آقاي انصاري حقايق ناگفته ديگري در باره! كردند
و با تهديد به افشا مشكلي حل نمي  در آيـت. شـود دارد بايستي منتشر گردد و بيـت ايـشان اهللا منتظـري

كساني بايد در هراس باشند.شفافيت سيرنكرده تا از اين تهديدها هراسي به خود راه دهند اي از عدم هاله
عاليقـدر آقاي انصاري نگران هواداران پـاك فقيـه! ليدندكه با گزارشات خالف واقع براي خود كالهي ما 

و يـا  و مقلدان به شبهاتي كه در قالـب كتـاب رنجنامـه نباشند بلكه بستري فراهم نمايند تا اين هواداران
.جامعه باشد كه خود به قضاوت بنشيند منتشر شده، پاسخ دهند تا اينموارد ديگر 
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و تثبيــت انقــالب بزرگــوار كــه نقــشي غيــر قابــل انكــار در شــكل گيــري، پيــروزي

و جفاهـاي بـسياري را بـردامي اسال شت، در طي ساليان بعد از انقالب نامهربـاني هـا

و67متاسفانه از سال. خويش ديد  و تاكنون مغرضين و ناسـزا افراد ناآگاه از فحاشي

در هفته اي كه گذشت بـه دنبـال. اتهام هرچه خواستند به اين مرد بزرگ روا داشتند 

و اطالعاتي دربارة انتشار فايل صوتي ديدار فقيه يها اعدامعاليقدر با مسوولين قضايي

و سخنان خالف واقع گشو67تابستان . دند، باز هم همان جماعت لب به دشنام گويي

و آثار امـام در در اين ميان با كمال تاسف آقاي محمدعلي انصاري مسوول دفتر نشر

و بي سابقه درباره آيت  . اهللا العظمي منتظري مطالبي را ايـراد نمودنـد سخناني سخيف

و تقـواي و زهـد آقاي انصاري كه چشمان خويش را بر سـوابق درخـشان مبـارزاتي

كه فقيه  انتشار اين حرف ها صحنه گردانـي بـراي اسـتكبار عاليقدر بسته، معتقد است

با اين حـال حتمـا آقـاي انـصاري بهتـر از همـه بـه شخـصيت ضـد اسـتكباري! است

آقاي انـصاري در فـراز ديگـري از سـخنانش. بزرگمردي چون منتظري واقف است 

آيـا آقـاي انـصاري.»با اين حرف ها مي خواهند منافقين را احيا كنند…«: گويد مي

ن! عاليقدر زخم خوردة منافقين است؟ ند كه فقيهادمين كهدامي آيا آقاي انصاري ند

سركردة ملعون منافقين براي اين كه بـساط التقـاطي سـازمان منـافقين در برداشـت از 

ان شاه برمال نشود، چگونـه اعـضاي سـازمان در اهللا منتظري در زند اسالم توسط آيت 

 برحذر داشتند؟ جناب آقاي انصاري خاضعانه از اهللا منتظري زندان را از تماس با آيت

عاليقدر مستقيم يا غير مستقيم از منافقين شما مي خواهم يك سند ارائه نماييد كه فقيه

ايشان بارها فرموده اند كه منافقين بيشترين ظلم را به من نموده انـد؛! دفاع كرده باشد 

د منتظـري را بـه شـهادت فرزنـد مـن، محمـ 1360منافقين بودند كه در هفـتم تيرمـاه 

و آينده هيچدامي آقاي انصاري شما نيك. رساندند نيد كه گروهك منافقين در حال

و ندارند، لطفا با حربة منـافق هراسـي بـه تخريـب شخـصيت مكـرم  جايگاهي نداشته

عاليقدر را متاثر از اطرافيانش مي پنداريد، آيـا شما كه فقيه. اهللا منتظري نپردازيد آيت

عا درباره ديگران صادق نبود؟ آيا كـسي متـاثر از فرزنـدش نبـود؟ در قـسمتي اين اد 
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بايد. كه آقاي منتظري از جدايي از امام نفعي نبرده استاند گفتهديگر آقاي انصاري

اهللا منتظـري اخـالق كاسـبكارانه نداشـت كـه خدمت ايشان عـرض نمـايم كـه آيـت 

و ضرر خويش باشد  و بـه اگر دربار. بخواهد به فكر نفع ه وي اين چنين مي انديـشيد

و مقام بود، مي و بعد از رحلـت امـام صـاحب فكر جاه توانست چند ماه سكوت كند

. اند ايد كه آقاي منتظري به امام ظلم كردهو در جايي ديگر ادعا كرده. حكومت شود

قه آيتكميامكان دارد مصداق ظلم ايشان به امام را بفرماييد؟ هنگا ائم اهللا منتظري از

از مقامي رهبري عزل شدند، در نامه  و اي به امام خميني از اين عزل اسـتقبال نمودنـد

عاليقـدر را بـه آيـا نامـه فقيـه. اين كه مسووليتي سنگين از ايشان برداشـته شـده اسـت 

ايد؟ آيا با خواندن آن نامه متوجه بزرگي شخـصيت مناسبت رحلت امام مطالعه كرده 

تا فقيه و حق شـناس اسـت؟ عاليقدر نشديد كه ! چه حد نسبت به استاد خويش وفادار

 ساعت بعد از عزل،48 را قبول داريد كه در فاصله68 فروردين8آقاي انصاري نامه

انـد؟ بـه هـر حـال افـرادي چـون آقـاي عاليقدر تمجيد كرده امام با چه ادبياتي از فقيه

ش انصاري بدانند كه مرحوم فقيه  خـصيت هـاي روحـاني عاليقدر يكـي از محبـوبترين

و حامي حقوق شهروندي همه آحـاد مـردم در  است كه به عنوان مبارزي آزاديخواه

و بـوم بـي همتاسـت  جنـاب آقـاي انـصاري وصـله نچـسب. افكار عمومي ايـن مـرز

اگر تاريخ را مطالعـه. اهللا منتظري نمي چسبد همكاري با منافقين ملعون هرگز به آيت 

ني شـيفته سـركرده خـائن منـافقين در مـاجراي كنيد درخواهيد يافـت كـه چـه كـسا 

آقاي انصاري شما كه از بيـت امـام هـستيد،! در امجديه بودند 1358گردهمايي سال 

لطفا تاريخ را دوباره بخوانيد كه چه كسي در غائله امجديه مورد عتـاب شـديد امـام 

! اييـد اهللا منتظـري را مخـدوش ننم لطفا با انگ منافقين چهرة منـور آيـت! قرار گرفت 

از نيـد كـه آيـتدا مـي آقاي انصاري شما بهتر از هر كسي اهللا منتظـري بـود كـه بعـد

بروجردي براي جا انداختن مرجعيت امام در حوزه علميه قـم اهللا العظمي رحلت آيت 

و شما دير يا زود از اين دنياي پر طنطنـه. جانفشاني كرد  آقاي انصاري به هر حال من

ش  ان شماست كه نسبت به شخصيت معظـم بزرگتـرين فقيـه خواهيم رفت، آيا زيبندة
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و بـر او چنـين اتهامـاتي را روا داريـد؟ و! مبارز انقالب چنين ناسپاسـي كنيـد تـاريخ

و آزادگـي مرحـوم  آينـدگان مـا بـه زهـد، دانـش، فـضل، مبـارزات، انـسان دوسـتي

اهللا بـر آيـت در پايان به همة آناني كه اين چنين بي پـروا. نندكميعاليقدر تعظيم فقيه

: شوم منتظري مي تازند، اين شعر معروف را متذكر مي

.كه نام بزرگان به زشتي برد بزرگش نخوانند اهل خرد

)كانال تلگرامي علي نظري(

 سخني با دست اندركاران سايت جماران

بـه دنبـال انتـشار فايـل صـوتي: عليرضا خامـسيان در يادداشـتي تلگرامـي نوشـت

و)هر(اهللا منتظري آيت پايگاه خبري جماران مبـادرت بـه انتـشار سلـسله مـصاحبه هـا

 كـرد كـه60در دهه)ره(اهللا منتظري يادداشت ها در واكنش به انتشار اظهارات آيت 

و هم طبيعي است اما آنچه كه اين. اين اقدام پايگاه خبري جماران هم حق هم وظيفه

هـاي مختلـف انتـشار ديـدگاه رسانة منتسب به بيت رهبر فقيد انقالب مي بايـست در 

از در ارتباط با موضوع اظهارات آيت ويژه به اهللا منتظري رعايـت كنـد خـارج نـشدن

و اخالق است  و رعايت ادب متاسفانه طي چند روز گذشته ديده شـده.دايره انصاف

است برخي مطالب منتشر شده همراه با واژگاني است كه دون شان رسانه وابـسته بـه 

و  بـه عنـوان مثـال در مطلبـي كـه بـا عنـوان. نشر آثار امام خميني است موسسه تنظيم

اهللا منتظـري مطلب ارسالي يكي از كاربران در جماران منتشر شده بود فرزندان آيـت 

و يا در پاسخ آقـاي محمـدعلي انـصاري بـه اظهـارات آيـت» نادان« اهللا خطاب شدند

ش» لوح ساده«منتظري، ايشان توسط آقاي انصاري بـه نظـر مـي رسـد. ده است ناميده

انتظار از پايگاه خبري جماران بـه دليـل انتـسابش بـه بيـت رهبـر فقيـد انقـالب بـراي 

و  و در عين شفاف سازي برخي وقايع رعايت انصاف و ادب بسيار زياد است  اخالق

دهه اول انقالب بخصوص براي نسل جوان نبايد از عباراتي اسـتفاده كـرد كـه تلقـي

. اخالق كه بيت امام به آن مستظهر است براي مـردم ايجـاد شـود خارج شدن از مرز 
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اميد آنكه پايگاه خبري جماران به مانند گذشته در انجام رسالت خطير خود كه نـشر

.هاي مترقي رهبر فقيد انقالب است كوشا باشد ديدگاه

)تلگرام(

 آقاي سيد محمد موسوي بجنوردي

)عضو سابق شوراي عالي قضايي(

و خبري جمـارانعپايگاه اطال در: تهـران–رساني عـضو شـوراى عـالى قـضايى

اهللا منتظـري را ناشـي از اطالعـات غلطـي دوران امام خميني سخنان منتشر شده آيـت 

اهللا سـيد محمــد موســوي آيــت1.دانـست كــه مغرضــانه بـه ايــشان منتقــل شـده اســت 

و خبـري جمـارو بجنوردي در گفت  ان، مطالـب گو با خبرنگار پايگاه اطـالع رسـاني

و تأكيـدبي منتشر شده از بي  و كامال مغرضانه دانـست سي طي روزهاي اخير را غلط

و در آن، تـصميمات: كرد و غيـر قابـل نفـوذ بـود شوراى عالى قضايي كامال مستقل

و مالك اكثريت بود  وي با ابراز اين عقيده كـه نظـام. هميشه به رأى گذاشته مى شد

فعلى كه يك فرد در آن تصميم مى گيرد به مراتب بهتـر شورايى در امر قضا از نظام 

و اهللا موسـوي اردبيلـى هيچگـاه مخـالف عقيـده آيت:، گفت2است اش عمـل نكـرد

 
ف.1 و گزارشـات آيـت راموش فرموده گويا جناب آقاي بجنوردي بزرگوار اهللا اند كه يكي از منابع اطالعات

و زندان منتظري در باره دادگاه و تندروي ها انـد كـه هاي داخل آن، امثال جناب آقاي بجنـوردي بـوده ها
و گاه در جلسه شب  در همزمان عضو هيأت عفو امام نيز بودند هاي جمعه كه به همراه برخـي از آقايـان

ميع محضر فقيه مي اليقدر تشكيل ! دادند شد گزارشات تفصيلي را به ايشان
ترين مرجع قضايي بود بزرگاني از لحاظ علمـي حـضور داشـتند كـه در شوراي عالي قضايي كه بزرگ.2

لح رييس آن توسط اعضا انتخاب مي  و از اين ظ استقالل كامل داشت اما در جريان بازنگري منحـلاشد
ب و نصب رئيس اين قوه مي. دست ولي فقيه افتادهشد هـاي پرسيم با وجـود شخـصيت از آقاي بجنوردي

ـ  و حقوقي در اين شورا چرا مرحوم امام بدون مشورت با آنان حكم اعدام ب  از لحـاظتهميـاآناعلمي
و كيفي را صادر كردند؟ چرا در تهران وو ديگر مراكز، كمي رويـه گروه خاصي را خارج از روال معمول

و  !كردند؟نمودند تقيما براي اين كار، منصوبمسقضايي
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: اهللا موسـوي بجنـوردي در ادامـه گفـت آيـت1.هميشه شجاعت ابراز عقيـده داشـت

ل اهللا منتظرى ناشى از اطالعات غلطى بوده كـه مغرضـانه بـه ايـشان منتقـ سخنان آيت

 وي با تأكيـد2. كه بعدا بسيارى از آنها براى ايشان هم معلوم شد گونه همانشده بود،

و خشن ترين گروه بودند كـه بـه محاربـه بـا نظـام اقـدامكه اينبر  منافقين رذل ترين

و احمقانه به آغوش صدام پناه برده بودند، گفت انم كـه انتـشار من نمى: كرده بودند

و آدمكش آلت دست حكـام اهللا منتظرى سخنان آيت  در روزهايى كه منافقين جالد

و عمال در صدد احياى جريان نفاق هـستند از كـدام پـشتوانه عقلـى، سعودى شده  اند

و شرعى برخوردار است اهللا موسوي بجنوردي در پايان، سخنان منتشر شده آيت. ملى

و مملو از سخنان غلط از آيت و با اشارهو پيش داورى3اهللا منتظري را آميخته  دانست

: به اتهاماتي كه در اين سخنان بـه مرحـوم يادگـار امـام وارد شـده بـود، تأكيـد كـرد

و مهربان ترين شخصيت سياسى در دوره خود بود مرحوم حاج احمد آقا پاك ترين

.و آنچه درباره ايشان مطرح شده با هيچ معيارى سازگار نيست

)جماران(

و انگيخته  مغالطه خلط انگيزه

اخيراً يك فايل صوتي منتشر شده كه حاوي سخناني است كه ميـان: پارسا-طاها

و چند نفر از متصديان آيت ، ردوبـدل 1367جمعـي سـالي دستهها اعداماهللا منتظري

هم اهللا موسوي سخنان آيت.1 و كه چنين پرسش اردبيلي در نماز جمعه تهران سيد مرحوم هاي ايشان از امام
.احمد خميني به نقل از امام پاسخ داده، در دفتر اول اين مجموعه آمده است

خوب اسـت گوينـده محتـرم مـشخص فرماينـد. شد هاي گذشته توضيحاتي داده باره در پاورقي در اين.2
و اعدام زندانيان، غلط بـوده كـه عاليقدر در باره وضعيت زندان كداميك از اين اطالعات رسيده به فقيه  ها

.بعدا براي ايشان معلوم شد
و فاضل، اين3. هم گونه موضع از گوينده عالم، محترم و و نوايي با برخي گويندگاني كـه در حـد گيري كلي

و مملـو از و عيب است كه حتي يك نمونه از اين سـخنان آميختـه اندازه ايشان نيستند، قابل تأمل است
!غلط را نفرمايند
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و مي و حقوقي مورد استفاده قرار گيرد شده است .تواند به عنوان يك سند تاريخي

دهد مراحل قانوني است كه نشان مي محتويات اين فايل صوتي، حاوي اطالعاتي

اهللا منتظـري بـه ايـن در اين جلسه، آيت. طي نشده است67يها اعدامو شرعي براي 

و متصديان رفتار اعتراض مي  بهها اعدامكند اند، سعي مشهور شده» هيئت مرگ« كه

و بـا همـان روال اعـدا كنند او را راضي كنند كه تعداد ديگري را با اجـازه مي مي او

هـاي زيـادي را موجـب انتشار اين فايل صوتي واكـنش. پذيرد كنند، اما منتظري نمي

و بلكه متهمـان بـه. شده است  جـاي ورود بـه محتويـات در اين ميان، برخي از ناقدان

و ادعاهاي مطرح و يا انگيزه اند انگيزه شده در آن، كوشيده فايل يي ناشران اين فايل

ان آيت  را مـورد ايـراد قـرار دهنـد؛ يعنـي از هـا اعـدام تقاد به اهللا منتظري در خصوص

ــه ــه«ي مغالط و انگيخت ــزه ــد» انگي ــتفاده كنن ــه. اس ــه«مغالط و انگيخت ــزه ــط انگي » خل

)argumentum ad hominem ( و يكـي از رايـج تـرين مغالطـات روزمـره اسـت؛

به گاهي عوام چنان با آن خو گرفته  مي اند كه گ پذيرند مغالطه سختي رفتـه اي صورت

اساس. مشهور است) ad hominem(هم» حمله شخصي«اين مغالطه با عنوان. است

جـاي آنكـه بـه اين مغالطه بر اين است كه كسي براي نقـد يـك عقيـده يـا بـاور، بـه 

و  و نادرستي آن را نشان دهد، به خاسـتگاه آن عقيـده و درست محتوايش ورود كند

مي انگيزه به رتيعبابه. پردازد ها يا اهداف آن و داليل ديگر جاي آنكه به ارزش سخن

و انگيـزه آن توجه كنند، به سراغ اين مسئله مي  ي گوينـده يـا راوي رود كه تعلقـات

و همفكرانش كدام اند؟ و اهداف او  سخن چيست؛ مثالً متعلق به كدام حزب است

)١٥٦٠٥/http://zeitoons.com: در زيتونمتن كامل(

مي67كشتار  توان توجيه كرد؟؛ چگونه

)مرتضي كاظميان(
هم ياد آيت انتشار فايل صوتي سخنان ماندگار زنده زمـان بـا سـالگرد اهللا منتظري،
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و، بـراي مطالبـه 1367كشتار گروهي زندانيان سياسي در تابستان گـران حقـوق بـشر
و تـاري پي اگرچـه مـضمون سـخنان فقيـه.خي اسـت جويان حقيقت، اتفاقي بسيارمهم

بي آزاده پيش ي صداي آكنده واسطه تر در خاطرات ايشان منتشر شده بود، اما شنيدن
و نوع و اخالق از دغدغه آن مداري آيت دوستي هم در برابر هيأت مرگ اهللا منتظري،

بيي پيوستهو بانيان اصلي كشتار گروهي زندانيان سياسي، به تجربه  يـكي واسطهو
و حيـات جمهـوري67ي هـا اعـدام.مانـد شوك مي   از تـاريخ سياسـي معاصـر ايـران

به اسالمي قابل حذف نيست؛ ساده داران گـذار بـه رسـد اگـر دغدغـه نظر مـي انگاري
و كميتـه. اعتنا بـه ايـن فاجعـه، ايـران فـردا را تـصور كننـد دموكراسي بي  اي مـستقل

و ملي اگر اين پرونـده حقيقت بـ ياب و منـصفانه نرسـاند، را روزي ه فرجـام عادالنـه
و پرعارضه خواهد ماند در برابر فايل صوتي منتشرشده امـا.جراحت ناگوار، ماندگار

و حتي از منظر محاسبات عقالنيـت ابـزاري نيـز ها حيرت برخي واكنش  برانگيز است
اهللا از مسئوالن دفتـر آيـت(واكنش كساني چون محمدعلي انصاري. قابل فهم نيست 

و حتي علي خمينـي، بـه دليـل بـي)نيخمي بـودن شخـصيت اهميـت يا محسن رضايي
و تأملي را برنمي  و حقوقي آنان، اعتنا اهللا سيدمحمد انگيزد؛ اما اظهارنظر آيت حقيقي

و حقوقدان نزديك به اصالح  و مجتهد و عـضو مجمـع موسوي بجنوردي، فقيه طلبان
و اسف  ي بجنوردي پـس از پيـروزي انقـالب موسو. بار است روحانيون مبارز معنادار

وي.، دادگاه عالي قضات را به دستور بنيانگذار جمهوري اسالمي، تأسـيس كـرد 57
تـرين نهـاد مهـم(اهللا خميني، عضو شوراي عـالي قـضايي به حكم آيت 1360از سال

مه) قضايي جمهوري اسـالمي  ادامـه) هـشت سـال(ه دو دورهكـ مـي شـد؛ مـسئوليت
در. داشت از سـخنان آيـت« مدعي شده كـهاي مصاحبهحاال، وي اهللا منتظـرى ناشـى

 كـه ايـن وي با تأكيـد بـر».اطالعات غلطى بوده كه مغرضانه به ايشان منتقل شده بود 
و خشن رذل«سازمان مجاهدين خلق، ترين گروه بودند كـه بـه محاربـه بـا نظـام ترين

و احمقانه بـه آغـوش صـدام پنـاه بـرده بود  مـن«:، گفتـه اسـت»نـد اقدام كرده بودند
و آدمكـش دانم كه انتشار سخنان آيت نمى اهللا منتظرى در روزهايى كه منافقين جالد

و عمال درصدد احياى جريان نفاق هستند از كدام آلت دست حكام سعودى شده  اند
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و شرعى برخوردار اسـت شـنيدن چنـين سـخناني از كـسي كـه».پشتوانه عقلى، ملى
و كارنام سابقه و فقه دارد، شگفتيهي قضاوت . برانگيز اسـت اي از تحصيل در حقوق

تواند توجيهي براي اعـدام آيا دست يازيدن به هر اقدامي توسط مخالف سياسي، مي
هم بدون رعايت آيين دادرسي عادالنه باشد؟ آيا دادگـاه تمـامي قربانيـان كـشتار آن

كـم متحـد دسـت كه مطابق برآورد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل(گروهي 
و آيت 1879 در) دانـد نفـر مـي 2800اهللا منتظري شـمار ايـشان را حـداقل نفر هستند

و ديگـر قـوانين وقـت برگـزار شـده اسـت؟ پرسـش از چهارچوب قانون اساسـي هـا
و اسـبق قـضايي كـه بـه آيت اهللا موسوي بجنوردي كم نيست؛ از نظر اين مقام ارشـد

ازها اعدامتوجيه اين  و  دفاع كرده، شـمار دقيـق قربانيـان67 كشتار گروهي پرداخته
و مطابق قانون برگـزار شـده، چـرا اسـناد چند نفر است؟ اگر محاكمه ي آنان عادالنه

و خـانواده مربوطه علني نمي شود؟ چرا مستندات كشتار مزبور در اختيار پژوهشگران
و ديگر شهروندان پي  تال جوي حقيقت قرار نمي قربانيان ش براي واكاوي گيرد؟ چرا

دليل كشتار صدها زنداني سياسي، غيرشرعي است؟ آيا رفتار سياسي امـروز سـازمان
و قـانوني67گر كشتار گروهي مجاهدين، توجيه   است؟ اساسا كـدام مجـوز شـرعي

و ايـران و موجه سازد؟ آيا عقالنيـت دوسـتي وجود دارد كه كشتار گروهي را مدلل
عدالتي نه براي تمامي متهمان متحقق شود يا بي كند كه آيين دادرسي عادال حكم مي 

و سئوال كاري بسط يابد؟ پاسخ به اين پرسشو ستم  هايي از اين دست، براي ناظر ها،
و همــين را هاســت كــه توجيــه منــصف چنــدان دشــوار نيــست؛ هــاي فقيــه حقوقــدان

مي اسف عـضو شـوراي عـالي قـضايي وقـت جمهـوري اسـالمي نيـك. سازد برانگيز
 حتـي در يـك مـورد نيـز مـدعي67اي تواند در كشتار فلهد كه حكومت نمي دان مي

و مدارك مورد. رعايت آيين دادرسي عادالنه شود اگر چنين باشد، فهرستي از اسناد
و اعدام نياز است، از لحظه و هـر شـهروند.ي بازداشت تا محاكمه ـ بعيد است ايشان

ـ ترديـد كنـد كـه دسـت  و نـاظر مطلـع ديگـري ـ قـضايي منـصف  نهادهـاي امنيتـي
و و ظلـم و خـشونت جمهوري اسالمي در اين وادي، به چه ميـزان آغـشته بـه خـون

و حتي قوانين جاري در نظام است  معنـاي چـشم اين سخن البته بـه(نقض حقوق بشر
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تـالش ). بستن بر اقـدامات غيرقـانوني يـا كردارهـاي غيرانـساني هـيچ متهمـي نيـست
از توجيه بيها اعدام گران براي دفاع و اعتمـادي بـه آنـان را تـشديد مـي، نه تنها كنـد

در بزرگ«اهللا منتظري كند كه به تعبير آيت ايشان را شريك ظلمي مي  تـرين جنايـت
و تـداوم بـي» جمهوري اسالمي  در است، بلكه موجبي اسـت بـراي بازتوليـد عـدالتي

و انسداد سياسي در كشور  و سركوب ي حصر خانگيمهكه ادا چنان. دستگاه قضايي
ي رونـدي ادامه) شهر متهم در زندان رجايي20يا اعدام گروهي(رهبران جنبش سبز

و كشتار گروهـي هـاي دفـاع. شـود محـسوب مـي67است كه نقطه اوج آن، جنايت
و تأسف غريب وقتي تلخ  مي تر آن برانگيزتر ازجملـه كـسي چـون(شود كه مروجـان

د) موسوي بجنوردي  ميخود را فقيه در برانگيـز اسـت كـه چگونـه حيـرت. داننـد ين
ـ مي  ـ بماند فقيهي و مشهوري چـون تواند با وجود آيه مسلماني قَتَـلَ«:ي صريح مـنْ

جمِيعا  قَتَلَ النَّاس فَكَأَنَّما فَسادٍ فِي الْأَرضِ أَو نَفْسٍ ، به توجيـه اعـدام حتـي*»نَفْسا بِغَيرِ
اهللا موسوي بجنـوردي اسـت هاي كساني چون آيت اشيتر با توجيه. يك متهم بنشيند

و شــجاعانه  و كــردار اخالقــي ــساني ــده كــه اعتــراض ان اهللا منتظــري، يــاد آيــتي زن
مي ستايش و چـشم در چـشم. شود برانگيزتر آنجا كه فقيه آزاده در پستوهاي قدرت،

كنـد كـه حتـي يـك هيأت مرگو گروه عامل كشتار گروهي، به تكرار تاكيـد مـي 
و شجاعت از حقوق انـساني. داند دام را نيز مجاز نمي اع تا زماني كه نتوان با جسارت

و نـژاد ايـشان صرف(و قانوني تمامي شهروندان  و قـوم و آيـين و دين ) نظر از عقيده
و استانداردهاي آيين دادرسي عادالنه براي تمامي و خواستار رعايت لوازم دفاع كرد

عــدالتي در ايــران ادامــه خواهــد داشــت؛و بــيمتهمــان شــد، حكايــت تلــخ اســتبداد
.همچنان بجاست» عدالتخانه«خواهان براي تحقق چنين، خواست مشروطه اين

:نوشتپي*

يا: سوره مائده32 آيه در] بـه كيفـر[هركس كسى را جز به قصاص قتل فـسادى

.زمين بكشد چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد
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67ياه اعدامدربارة افشاي

و جهان در صلح بود" "او با خود

)اسماعيل وحيدي(

 غرض از اين نوشتار، بازخواني چندبارة يك واقعـة تـاريخي-سايت ملي مذهبي

است كه باز اين روزها به مناسبت انتشار يك سند تاريخي صوتي در فضاي عمـومي

و هـاي جمهـوري اسـالم در زندان 1367ي سالها اعدام": جامعه مطرح شده است  ي

و در چارچوب نظرية"روش برخورد با آن ناهماهنگي" اما اين بار از منظري جديد،

و البتـه بـا تأمـل ويـژه بـر رفتارشناسـي مرحـوم آيـت"شناختي مطالعـة. اهللا منتظـري،

و سياسي يك جامعـه، خـارج از تحليـل  هـاي غيرسياسي رويدادهاي تاريخ اجتماعي

و به دور از هيجانات رايـ  و مرسوم سياسي و نيـز مـستندسازي رفتارهـاي اخالقـي ج،

و  انساني در عرصة اجتماعي، به ويژه از سوي بزرگاني كـه در ميـان معركـة سياسـت

و خردمندانه رفتار كـرده هاي اجتماعي بوده كنش و پاك و اند انـد، نيـازي ضـروري

ر يابي روان حياتي براي جامعة امروز ماست، بدان اميد كه بتوان با ريشه فتارها شناختي

هـاي هـاي فـراوان موجـود، راهو مستندسازي روشمند عملكردها، در ميان بداخالقي 

و انساني بـراي جامعـة ايرانـي توفيـق برون و در ترسيم مدنيتي اخالقي رفتي پيدا كرد

ٔاي كوتاه در تبيين مختـصر نظريـه پيش از ورود به بحث اصلي، از طرح مقدمه. يافت
:ريم ناگزي"ناهماهنگي شناختي"

و عواطف خود را موجه جلوه دهند بيشتر مردم مي وقتـي. كوشند تا اعمال، افكار

مي شخصي كاري انجام مي  را دهد، تالش و ديگـران كند تا در صورت امكان، خود

و معقول بوده  و رفتار او بـا متقاعد سازد كه عملش منطقي و تعارضي بين اعمال است

ب. هايش وجود ندارد شناخت و روانـي زنگاهاز جمله هايي كه درجة سالمت اخالقـي

و انصافاً از سخت آدمي را روشن مي  گيـري در زنـدگي هـر ترين مواقع تصميم سازد

انساني است، آن زماني است كه شما، خواسته يا حتي ناخواسته، مرتكب عملي شويد 
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داشـتني باشـد كـه شـما از خـود يـا تواند محصول تصويري دوسـت كه آن عمل نمي

و اتفاقـاً در تعـارض بـا آن اسـت مجمو اينجاسـت كـه آدمـي دچـار! عة خود داريـد

در ) Leon Festinger(شود؛ مطلبي كه لئـون فـستينگر تعارض شناختي از خود مي

مي"ناهماهنگي شناختي"قالب نظرية  اين نظريـه خيلـي سـاده اسـت. كند آن را بيان

ي شناختي اساساً حالتي از تنش ناهماهنگ. اي دارد ولي قلمروِ كاربردي بسيار گسترده 

 از نظـر روانـشناختي، نامتجـانس كـهآن است كه از داشتن دو فراينـد شـناختي همـزم

و از آنجا كه پيدايش حالت ناهماهنگي شـناختي ناخوشـايند. شود هستند، حاصل مي

(شـود است، انـسان بـراي كـاهش آن برانگيختـه مـي روانـشناسي اجتمـاعي، اليـوت.

ص ارونسون، انتشار  بي) 206ات رشد، و اعتقاد همزمان به دو عقيدة نامتجانس، معني

ــه قــول  و ب ــامفهوم اســت فيلــسوف وجــودگرا ) Albert Camus("آلبــر كــامو"ن

)existentialist(انسان موجودي است كه تمـام عمـر خـود را صـرف ايـن تـالش ،

(است كند كه خود را متقاعد سازد وجودش بيهوده نبوده مي ص. سـؤال) 206همان،

و شخــصيت آدمــي  ــاديني كــه روشــن كننــدة ماهيــت ــاا بني ســت ايــن اســت كــه آي

برانگيختگي ناشي از ناهماهنگي شـناختي، بـدين علـت اسـت كـه مـا آدميـان بـراي 

ايم؟ يا واقعيت ايـن اسـت كـه در مـا تنهـا ايـن صحت فكر وعمل خويش، برانگيخته 

ش، ايـن انگـاره بـر انگيزش وجود دارد كه فارغ از صحت واقعي فكـر وعمـل خـوي 

و انسان خوبي هستيم؟ يعني آيـا ذهنمان غالب شود كه فكر وعمل  مان، درست است

و خوبي از خود داشته باشيم، هرچنـد بـا واقعيـتكه اينصرف   تصوير ذهني مناسب

و آرامش را به مـا بـاز مـي متعارض باشد، برايمان كفايت مي گردانـد؟ يـا قـصه، كند

و انـساني گونه ديگري است؟ تالش بر  اي كاهش ناهمـاهنگي، امـري كـامالً طبيعـي

و هر انساني  مي-اگر دچار اختالل شخصيتي نباشد-است ولـي. كند براي آن تالش

و بـه چـه روشـي مسئلة جدي همين  جاست كه براي كاهش ناهماهنگي، از چه راهي

د انـ كارهاي مختلفي براي كاهش ناهمـاهنگيِ شـناختي برشـمرده راه! كنيم؟ عمل مي 
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كه بسته به موقعيتِ بروز ناهماهنگي، كه موقعيتي فردي باشد يـا اجتمـاعي، متفـاوت

كارها، صرفاً تالش براي حفظ تصور مثبت از خـود اسـت، تـصوري اغلب راه. است

و زيركو با و ديگران، نيكو مي كه ما را، نزد خود نه ارزش قلمداد  واقعاًكه اينكند،

و امـا راهكـار برخـورد درسـت بـا. بخردانـه بينديـشيم بخواهيم درسـت رفتـار كنـيم

و تـالش بـراي تغييـر در رفتـاري اسـت كـه ناهماهنگي، همانا مواجهـة واقـع  گرايانـه

 برانگيختگـي شـخص،كه اينو در يك كالم. ايجادكنندة ناهماهنگي شناختي است 

و تمايل به درست مبتني بر حق انهاي كرداري باشد؛ كاري كه تنها از عهدة انس گرايي

و حقيقت  غرض از اين مقدمة به نسبت طوالني، به دسـت. آيد طلب برمي خودساخته

خواهـد نگارنده مـي. است67يها اعدامدادن چارچوبي نظري براي بازخواني واقعة 

و مدعي تعميم نظرية ناهماهنگي شناختي به خودِ جمعي جامعه گـردد،  جسارت كند

ح  كـه هـر فـرد از خـود همچنان. اكم بهره گيردو از آن در رفتارشناسي نظام سياسي

و پيوسته آن را مي  و شناختي دارد پايد، هر نظام سياسـي نيـز تـصويري از خـود دارد

و تبيـين مـي  و ناخودآگـاه جمعـي جامعـه تبليـغ و پيوسته آن را براي خودآگاه كنـد

يت شديداً مراقب است تا تصاوير ناهماهنگ با آن، سبب ناهماهنگي شناختي در ذهن 

و بـازيگران درون حلقـة  جمعي جامعه، به ويـژه اذهـان باورمنـدان طرفـدار آن نظـام

اتهام تشويش اذهان عمومي، از اين نظر قابل مطالعه است؛ چرا كـه. حاكميت نگردد 

و مقابله با ديدگاه  هايي اسـت كـه در واقع، مراقبت نظام حاكم از تصوير رسمي خود

و ناهمسان با آن تصوير رسميِ  شـما تـصوير. ترويج شده از نظام حـاكم اسـت مغاير

و تبليغ شده از نظام جمهوري  ايـران را در دهـة شـصت، بـه اسـالمي رسمي ايجادشده

حتم براي دستيابي نسبي بـه ابعـاد كامـلبه. مرور كنيد67ويژه سالهاي پيش از واقعة 

و دقي  و گسترة پذيرش آن در ميان جامعه، نيازمند كاري پژوهشي ق است، آن تصوير

توان اين عناصر را از مختصات مهم تصوير رسمي نظام در آن سـالها اما به اجمال مي

و"،"مــداري ارزش"،"ســتيزي ظلــم"،"طلبــي عــدالت": دانــست حمايــت از مظلــوم



غير محرمانه
144

ــان ــة جهـ ــروم در هرنقطـ ــسانها"،"محـ ــوق انـ ــامي حقـ ــي"،"حـ ــودن مردمـ ،"بـ
و سوء قـصد همـه زورمنـدان"،"خواهي آزادي" نوپـا امـا"،"دنيـا بـودن مورد كينه

و البتـه مجموعة ويژگي.…و"انقالبي"،"مصمم بودن  و نـشد، هايي كه اشاره شـد

يغ شـده از ها اقبال به نسبت فراگيري نيز داشت، تصوير تبل رسد در آن سال به نظر مي 

مي اسالمي نظام جمهوري  مي. دهد ايران را در آن مقطع تشكيل توان آن را يكي آنچه

بـا–هاي شناختي جدي در ايجـاد تـصويري ناهماهنـگ بـا تـصوير رسـميناز بحرا 

از پـيش،(67ي سـالها اعدام دانست، تصوير منتج از فرايند–مختصاتي كه ذكر شد 

و پــس اقل هــم در ميــان بخــشي از بــازيگران حاضــر اســت كــه حــد) ازآن در حــين،

در) داريـم اهللا منتظـري تأكيـد به ويژه در اين يادداشت بـر آيـت(درحاكميت  و هـم

.بخشي از جامعه، ناهماهنگي شناختي عميقي ميان تصاوير موجود از نظام ايجاد كرد

 چه بود؟67واقعة

عمليـات فـروغ(در پي حملة مجاهدين خلـق بـا پـشتيباني رژيـم عـراق بـه ايـران

از)مرصاد/ جاويدان ، تعداد قابل توجهي از اعضاي پيشين سازمان مجاهدين خلق كه

و علي پيش در زندانها سال القاعده از جريان آن حملـه هاي جمهوري اسالمي بودند

و نقشي عملي در آن نداشتند، اعدام شدند نيز بي  فراينـد. اطالع بودند، يا مطلع بودند

و انجام  ، سبب ايجاد تصويري متفاوت از نظام، در ذهن حداقل برخيها اعدامتصميم

بخ شخصيت و نيز شي از بدنة اجتماعي گرديد كـه كـامالً بـا هاي حاضر در حاكميت

زندانياني را كه اسير دست حاكميت": گفته در تعارضو ناهماهنگ بود تصوير پيش 

و پيشينه-بودند  باشند يـا جرم جديدي مرتكب شدهكه اين بدون- فارغ از نوع عقيده

حداقل در يك فرايند قضايي صحيح، جرم جديدشـان اثبـات شـود، صـرفاً از طريـق 

و با تشخيص سرپايي چند نفر مبني يك شيوة نامعمول قضايي، با دو  سه پرسش كوتاه

 اين رويه به نظر شما در ذهن يك انسان منصفچه"!بر سرِموضع بودن، اعدام شدند
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مي تصويري ايجاد مي ساخت كـه حـداقل بـا كرد؟ اين واقعه تصوير جديدي از نظام

،"حمايـت از مظلـوم""طلبـي عـدالت"هاي تصوير پيشين همچـون برخي از ويژگي 
و بلكـه حتـي متعـارض…و"ارزش مداري"،"حامي حقوق انسانها"  سازگار نبود

و ايجاد يك ناهمـاهنگي شـناختي عميـق گرد و همين سبب بحران شناختي . يـد بود؛

نكتة مورد تأكيد اين نوشته، تأمل بر نحوة مواجهـة بـازيگران صـحنة سياسـت در آن

.ماهنگي شناختي بين حداقل دو تصوير از نظام استمقطع با اين ناه

چنانكه گفتيم يك نظام سياسي نيز همچـون يـك انـسان، پـس از دچارشـدن بـه

و اضطراب دروني مي  كه ناهماهنگي شناختي، درگير تنش و بسيار طبيعي است شود

ا. رفتي از اين وضعيت باشد به دنبال برون  فزون با اين توضيح كه متوليان نظام سياسي،

بر نياز به بازگرداندن هماهنگي شناختي به درون سيستم، براي حفظ مشروعيت خود، 

. نيازمند حل تعارض شناختي حاصل شده در ذهن باورمندان به نظام خود نيـز هـستند 

مي(اجازه دهيد با يك مثال ديگر را) شود كه باز از منبع پيشين نقل به مضمون بحـث

گنـاهي دچـار آسـيبي دست زديـد كـه شـخص بـي فرض كنيد به كاري: پي بگيريم 

و نمـي  و واقعي است . توانيـد آن را انكـار كنيـد جدي شد؛ آسيبي كه كامالً ملموس

و عادلم"اين تصويري كه از خود داريد كه و مهربان  با تصوير"من انساني درستكار

بي": جديدي كه به سبب آن اتفاق، حاصل شده كه ي گناهي آسيبي جد من به انسان

و واقعـي باشـد، آنگـاه. مغاير است"ام رسانده و صدمة واردشده، روشـن اگر آسيب

و تغييـر ديگر نمي  توانيد صرفاً با تغيير عقيـدة خـود نـسبت بـه يـك مـسئله يـا توجيـه

و تـصوير مثبـت از  صوري يك شناخت، ناهماهنگي شناختي خود را كـاهش دهيـد

)دقت فرماييد.(خود را حفظ نماييد

:عيت دو راه بيشتر نداريددر اين موق

از راه درست براي كاهش ناهماهنگي كه عبارت-1 :است

و" تغيير رفتار اشتباه، توقف كار نادرست در هر مرحله، پذيرش مـسئوليت خطـا،
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"تالش براي جبران آن
و خودسـاخته برمـي و منـصف آيـد، كه اين نوع رفتار، كه تنها از انسانهاي سـالم

و بـي" از خـود تـصوير مثبـت"كامال با  شـك ريـشه در اهميـت نيـز سـازگار اسـت

.كرداري در درون انسان دارد درست

آن-2 و در واقع فريبكارانه براي كاهش ناهماهنگي، كـه اصـطالحاً  راه نادرست

بي"را از مـي"تحقيـر قربـاني"و يا به عبـارتي"رحمي توجيه گوينـد، عبـارت اسـت

كثر برسانيد، تا خود را مجاب سازيد كه قرباني تقصير قرباني عملتان را به حداكه اين

و گزند بوده، يا عملش  -سـازيد عملي كه احتماالً برايشمي-شما سزاوار آن آسيب

و تالش كنيد ديگران نيز بپذيرند كه او را مستوجب آزار شما كرده است، يا بپنداريد

و آسيب بوده است  و سزاوار سرزنش ت. وي شخصي بد، شرور، كثيف، وجه به اين با

و ناهمـاهنگي شـناختي حاصـل از آن از سـوي هـا اعـدام مثال، نوع برخورد با پديدة 

و كليت نظام حـاكم درآن بازيگران سياست در آن مقطع چگونه بود؟ رفتار ديگران

مقطع، موضوع اين يادداشت نيست، گرچه جاي بحثـي جـدي دارد؛ در اينجـا صـرفاً 

شد قصد اشاره  اهللا منتظـري در فـضايه از سـوي مرحـوم آيـت اي اجمالي به راه طي

آن كرداري، ارزش جامعة آن روز است، رفتاري كه عمق درست و خردمندي مداري

مي اهللا منتظري چنان آيت. سازد نيك مرد را روشن مي  از كه در خاطراتشان نقل كننـد

اهللا خمينـي مطلـع طريق يكي از قضات از نامة تنـد بـدون تـاريخي منـسوب بـه آيـت 

آنيم و در شوند كه در واكنش به عمليات مجاهدين خلق در مرصـاد نوشـته شـده،

و اعدام زندانياني كه تشخيص داده  شود كه سرموضع هـستند صـادرمي حكم محاربه

مي اهللا منتظري به اين جمع آيت. است شده و بندي رسند كه اين شـيوة درسـتي نيـست

را ناهماهنگي شناختي حاصل از اين  ، به عنوان شخصيتي حاضـر در نظـام، گونه رفتار

و براي رفع اين ناهماهنگي، درسـت به درستي تشخيص مي تـرين راهـي را كـه دهند

و همچنـين ايشان بـا نوشـتن دو نامـه بـه آيـت. كنند ممكن است، طي مي  اهللا خمينـي
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كنـد كـه از رفتـار تذكرات مكرّر به مسئولين قضاييِ وقت، تمام تـالش خـود را مـي

و يـا در هـر به وجود نادرستي كه  آورندة اين بحران شـناختي اسـت جلـوگيري كنـد

مرحلة ممكن آن را متوقف نمايد، هرچند تالش ايشان در آن مقطع كامال مؤثر واقـع 

در نمي و توقـف نـسبي هـا اعـدام شود، اما حداقل تا حدي سبب جلوگيري از افـراط

مي آن .گردد ها

:اين استدغدغة ذهني ايشان در بحبوحة آن ماجرا

مي…" مي فكر مـن در ايـن انقـالب. رهبري مقام گويند قائم كردم باالخره به من

شته شـود مـن هـمكـميگنـاه در ايـن جمهـوري اسـال ام؛ اگر يك نفر بـي سهيم بوده 

تـوان تـنش ذهنـي در همين جملـة كوتـاه، مـي) 628،ص1ج خاطرات،("…مسئولم

سـتها اعـدام مده در اثـر مـاجراي ايشان را كه حاصل ناهماهنگي شناختي به وجودآ 

بر. حس كرد  وكه اينافزون  ايشان به عنوان شخص دوم نظـام، نگـران تـصوير نظـام

رهبري نظام نيز هستند، كه مبادا تصوير ناهمگوني نسبت به تصويري كه وي حـداقل

(تا آن مقطع، معتقد است نظام جمهوري اسالمي منطبق با آن است، ايجاد شود  گواه.

و هفـت ايـشان دربـارة همـين موضـوع بـه اين دغد  غه، بندهايي از نامه نه تير شصت

رفتي است كه از ايـن اضـطراب ايشان به دنبال راه برونكه اين) اهللا خميني است آيت

درچنـين. كنـد رهايي يابد؛ تالشي است طبيعي كه هر انساني در چنـين شـرايطي مـي 

 اضـطراب ناشـي از ايـن بحـرانِ شرايطي، هركس ديگري نيز به دنبـال راه رهـايي از 

شناختي است، اما همة سخن بر سرِ نوع راهي است كه فرد در چنين شرايطي انتخاب

و دقيـق. كند مي آن گيـري آيـت تـر سـختي تـصميم براي درك بهتـر اهللا منتظـري در

و فهم اهميت تصميم تاريخي ايشان براي برخورد با پديدة  بهها اعدامشرايط، ، توجه

:كننده است بسياركمكموارد زير

و چشم ايشان در جايگاه قائم• توانـد پوشـي بـر ايـن اتفـاق مـي مقام رهبري است

كمك شاياني به حفظ اين موقعيت براي ايشان كند، در صورتي كه اتخـاذ موضـعي 

ميغير از  .تواند تهديدي جدي براي موقعيت قدرت ايشان باشد موضع رسمي،
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اند، منسوب به سـازماني محكوم به اعدام شده كساني كه طبق حكم صادر شده•

و ايـن فرصـت مغتنمـي  بـراي تـصفيه هستند كه مسئول شهادت فرزنـد ايـشان اسـت،

(حساب است  و شدت عالقة مرحوم آيت.  بـه شـهيد اهللا منتظري توجه به حس پدري

)كند محمد منتظري، اين موضوع را بهتر روشن مي

و عملكردي مجاهدين خلق• اهللا منتظري از آنهاو ضرباتي كه آيت سوابق فكري

داد؛ حـداقل نـسبت بـه بود، انگيزة دفاع از حقوق آنها را بالشك كـاهش مـي خورده

تر به نظـرر موجه اهللا منتظري در مقايسه با ديگران، پذيرش حكم صادره، به ظاه آيت

.رسد مي

حا• و مخالفت با جريان رسمي در دفاع از حقوق انساني گروهي كه نگاه كميت

و اجتمـاعي نـاگواري تودة جامعه به آنها كامالً منفي است، مي  تواند عواقب اعتباري

و سـابقة شك آيت داشته باشد كه بي  اهللا منتظري به آن عواقـب، بـا توجـه بـه تجربـه

ق و .درت تحليلش، واقف بوده استفعاليت

و بنا برعـرف سياسـت، موظـف بـه همراهـي• بـا ايشان جزئي از حاكميت است

و موجه از نظام اسـت، در صـورتي كـه  و نيز مراقبت از تصوير مثبت تصميمات نظام

رساننده تواند خود آسيب عدم همراهي شخصيتي درجايگاه ايشان با تصميم نظام، مي 

.به آن تصوير باشد

و اوضاع جامعـه در آن دوره، بـراي بـرون رفـت از بحـران با توجه به شرايط فوق

ب راناهماهنگي شناختي  هايي وجود داشت؟هه وجودآمده چه

بي(تحقير قرباني": راه حل اول.1 ")رحمي توجيه
اين راه، توان ايجاد همـاهنگي شـناختي را هـم از حيـث فـردي، بـراي بـازيگران

و  و توده جامعه دارا بـود و هم از حيث اجتماعي براي هواد اران نظام صحنة قدرت،

كار الزم براي اين. ولو در كوتاه مدت، حفظ كندتوانست تصور مثبت از نظام را، مي

و هم ذهنيـت عمـومي جامعـه بـه ايـن نتيجـه برسـد كـه  بود كه هم عناصر حاكميتي

و گزند بوده  و آنان را اشخاصي بـد، قربانيان واقعه مقصر بوده، سزاوار آن آسيب اند؛
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و بشناسند و آسيب بدانند و مستحق سرزنش اهللاد آيـت رسـ به نظر مـي. شرور، خائن،

منتظري با عنايت به موارد اشاره شده در باال، توجيه كافي براي تمسك به اين راه را

و هم از منظر جايگاهي كه در قـدرت داشـت، داليلـي  داشت، زيرا هم از نظر فردي

.كافي براي همراهي با اين راه حل داشت

و تالش براي متوقف نمود": راه حل دوم.2 ن كار اشـتباه در تغيير رفتار نادرست

و صـرفاً برمبنـاي التـزام بـه انجـام كـار هر مرحله، فارغ از هرگونه مصلحت انديـشي،

".درست
كه پيش از نيز گفته شـد انتخاب اين راه براي رهايي از ناهماهنگي شناختي، چنان

و خودساخته بـر نمـي هاي خردمند، درستكار، منصف، ارزش جز از انسان  آيـد، مدار

و مـستلزم گـرا يـا ناآگـاه قـرار نمـي مورد پذيرش اكثريت منفعت زيرا معموالً  گيـرد

و بردباري بسيار است  و داشتن استقامت اهللا العظمـي اما مرحوم آيـت. پرداخت هزينه

گفته، راه دوم را برگزيد؛ كه از چون اويي جز اين رغم همة موارد پيش منتظري علي 

از". توان انتظـار داشـت نيز نمي  مجاهـدين خلـق نبـود، هـدف مـن هـدف مـن دفـاع

و بغـض پايداري بر ارزش  و نبايد حـب هـا هايي بود كه خودمان آنها را قبول داشتيم

ج("…شـد دار شـدن آنهـا مـي باعث خدشـه  ص1خـاطرات، مـستندسازي) 639،

و انساني در عرصة اجتماعي، به ويژه از سوي بزرگاني كه در ميان رفتا رهاي اخالقي

و كن  و پـاكو خردمندانـه رفتـار كـرده هاي اجتماعي بودهشمعركة سياست انـد انـد

ــروز ماســت  ــة ام ــراي جامع ــاتي ب و حي ــازي ضــروري ــان.ني ــوان در مي  باشــد كــه بت

و در ترسـيم مـدنيتي هـاي بـرون هاي فـراوان موجـود، راه بداخالقي رفتـي پيـدا كـرد

و انساني براي جامعة ايراني توفيق يافت .اخالقي

دو از شما كمچشر  وز شمار خرد هزاران بيشم يك تن
. خدايش رحمت كناد كه بزرگا مردي بود

)سايت ملي مذهبي(
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 اطالعيه دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
كَانُوا يكْذِبونَ« بِما أَلِيم ذَابع ملَهو مرَضًا اللَّه مهفَزَاد رَضم ي در دلها»فِي قُلُوبِهِم

و به خاطر دروغهايي كه آنان يك نوع بيماري است؛ خداوند بر بيماري آنان افزوده
اي چندي اسـت كـه در فـضاي رسـانه. گفتند، عذاب دردناكي در انتظار آنهاست مي

و پايگاههاي خبري، نـوار صـوتي منتـسب بـه آقـاي منتظـري بـا تحليـل هـاي سياسي
و تحريـف شود كه مشحون به اغـال گوناگون دست به دست مي  و نـبش قبـريط هـا

هم. چالش برانگيز پس از شكست منافقين خائن در عمليات مرصاد است  شايد هنوز
و انقالبـــي حـــضرت امـــام خمينـــيا بـــراي عـــده  ي درك تـــصميم تـــاريخي

و محاكمـه عادالنـه تعالياهللا رضوان و بدون مسامحه با منافقين عليه در برخورد جدي
و برخـي اعـضاي گروهـك منـ  و67 در سـال1افقينسران و نـشان دادن فهـم عميـق

دله ثمره مجاهدتكميدورانديشانه آن مرد الهي در حفظ نظام اسال و خون هـاي ها
و جوانان اين مملكت است دشوار باشد  با)ره(امام راحل. پيران در آن برهه حساس،

و فتنـه  و فرصـت خودنمـايي  گـري آن تصميم بـه موقـع، چـشم فتنـه را كـور نمـوده
و زجركشيده اسـت را گروهكي كه دستش تا مرفق، آغشته به خون اين ملت مظلوم

و مـيهن، جنايـاتي. سلب كردند  و تروريستي كه به نام دفـاع از خلـق گروهكي فاسد
و خانواده  هاي زيـادي را داغـدار بدتر از جنايات داعش در اين مملكت مرتكب شد

و تجاهـل گونه شيطنت اينشايد بتوان ريشه. اقدامات سبعانه خويش نمود  در ها هـا را
و حسد نسبت به امام  و اسـالمي الشأن، نظام مقـدس جمهـوري راحل عظيم حقد ايـران

و ارزيابي كرد و ميهن، تحليل مگر نه اين است. تالش براي تطهير خائنان به اين ملت
و خيانـت كه منافقين كوردل كه جنايـت  و خـاك بـر كـسي هـا هايـشان بـه ايـن آب

و كشورهاي مرتجع هر از گـاهي بـه يده نيست با حمايت پوش هاي گوناگون استكبار
و روزي در پاريسو روزي ديگر به عنوان  و فاسدشان بوده دنبال احياء وجود خبيث

 
توسط همـين بلكه حكم از پيش، در حكم منسوب به امام خميني هيچ سخني از محاكمه به ميان نيامده.1

.صادر شده استنوشته، 
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و روزي بـا انتـشار مهمان ويژه پادشاه جنايتكـار سـعودي بـراي انجـام مناسـك حـج
و رهبـري، عـرض انـدا  يخَـادِعونَ اللَّـه«ننـد كـهك مـيم اخباري تقطيع شده عليه نظام

وما يشْعرُونَ مهأَنْفُس إِلَّا وما يخْدعونَ و مؤمنان را فريبمي» والَّذِينَ آمنُوا خواهند خدا
كـدام انـسان. فهمنـد نمـي) امـا(دهند؛ دهند؛ در حالي كه جز خودشان را فريب نمي 

و وجدان بيداري است كه تـصديق نكنـد ايـن  و بـاغي چگونـهجا منصف نيـان يـاغي
و مستـضعفان همچـون شـهيد مظلـوم  و سرمايه هاي ايـن انقـالب پابرهنـه هـا عزيزان
و در آسـتانه شهادتـشان  و باهنر كه اكنـون در هفتـه دولـت و شهيدان رجايي بهشتي
و بيش از هفده هزار نفـر از مـردم بـي دفـاع را نيـز  هستيم را به خاكو خون كشيده

ن بديهي. شهيد كردند   بـراي سـركوب نفـس شـد مـي است اگر با آنهـا مقابلـه جـدي
ن سركششان چه جنايت كـدام. نـد كرد مـي هاي بيشتري كه در حق اين مـردم انقالبـي

و وجدان بيداري است كه تصديق نكند انتشار محتويات يـك جلـسه،  انسان منصف
آيا جز ايـن اسـت. پس از گذشت قريب سه دهه با اهداف شومي صورت مي پذيرد 

وه آمريكاي جنايتكـار هـر از گـاهي بـا بهانـهك هـاي گونـاگون بـه تحريـك ايـادي
مزدوران خودفروخته دست مي زنـد تـا بـه گمـان واهـي خـويش از يـك سـو نظـام 
و جايگاه رفيع رهبري فقيه عادل در عصر غيبت را در بـين  اسالمي، اصل واليت فقيه

و از سوي ديگر جريان  و متدينين، متزلزل ساخته نفاق را با مظلوم نمايي تطهيـر مردم
مي. نمايد تـوان بـا ادعاهـايي چـون دفـاع از حقـوق بـشر، غافل از آنكه اين حربه كه

و محكـوم بـه شكـست اسـت  و مطرود را زنده كرد طرحي ناشـيانه . جرياني مفلوك
و وجدان بيداري است كه تصديق نكند جريان مهدي هاشمي بـا كدام انسان منصف

و دل بنيانگـذار سوء استفاده از بي  و فجـايعي دسـت نـزد ت مرجعيت به چه خباثت ها
انقالب اسالمي را چگونه خون نكرد تا جايي كه امـام راحـل را مجبـور بـه برخـورد

و تكليـف شـرعي،  و ايشان را واداشـت تـا حـسب وظيفـه قاطع با آقاي منتظري كرد
چ«حاصل عمرشان را چنين خطاب كنند  و قلبي شكـسته اي نـد كلمـه با دلي پر خون

شـما در نامـه اخيرتـان. نويسم تا مـردم روزي در جريـان امـر قـرار گيرنـد برايتان مي
مي نوشته و دانـم؛ خـدا را در نظـر مـي ايد كه نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم گيـرم

و انقالب. كنم مسائلي را گوشزد مي  از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور
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و از كانـال آنهـا بـه اسالمي عزيز مردم مس لمان ايران را پس از من به دسـت ليبرالهـا
و مشروعيت رهبري آينـده نظـام را از دسـت داده منافقين مي  . ايـد سپاريد، صالحيت

لـوح واهللا قسم، من از ابتدا با انتخاب شـما مخـالف بـودم، در آن وقـت شـما را سـاده
و مدبر نبوديد، ولي شخصي بوديد تحـ مي صيلكرده كـه مفيـد بـراي دانستم كه مدير

و اگر اين حوزه گونه كارهايتان را ادامه دهيد مسلماً تكليف ديگري هاي علميه بوديد
و مي و. كنم دانيد كه از تكليف خود سرپيچي نمي دارم من بعد از خدا با مردم خوب

و نجيب پيمان بسته  . ام كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گـذارم شريف
اريخ اسالم پر است از خيانت بزرگانش به اسالم؛ سعي كنيد تحت تـأثير دروغهـايت

و شـعف پخـش  و شـور ديكته شده كه اين روزها راديوهـاي بيگانـه آن را بـا شـوق
مجلس خبرگان رهبري، ضمن محكوم نمودن جنايـات گروهـك.»كنند نگرديد مي

و عراق، اقدام سرسپردگان به اي  ن گروهك در انتشار ايـن نـوار پليد منافقين در ايران
و محـضر صوتي كه چيزي جز آب به آسياب دشـمن ريخـتن نبـود را تقبـيح نمـوده

و آگاه به ويژه جوانان عزيز ايران اسالمي معروض مي  دارد كه منافقين بـا مردم فهيم
و بـا ايـن  و از هم پاشيدگي تشكيالتي در آستانه اضمحالل كاملند گونـه آن جنايات

م تالش و تعـالياهللا داركردن ساحت حضرت امام رضـوان ذبوحانه براي لكه هاي عليـه
و ذره اسالمي نظام مقدس جمهوري  اي از اعتقـاد راسـخ شـما ايران راه به جايي نبرده

و اين وعـده الهـي  و انقالب كاسته نخواهد شد و معتقد به راه امام مردم بصير، مؤمن
ا«همواره محقق شده است كه  تَنصرُوا أَقدامكُمِإن 1.»للَّه ينصركُم ويثَبت

و بركاته و رحمة اهللا  دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري/ والسالم عليكم

7/6/1395 

هايو واگويي همان سريالي است كه بيش از بيست سال در رسانه نوشتار مجلس خبرگان رهبري تكرار1.
و خاص منتشر مي  و اتكا به مـشهورات اسـت و تجاهل شود كه شامل دهها دروغ، تهمت، تحريف تاريخ

و. شود خبرگان مردم در آن حضور دارند در شأن نهادي نيست كه ادعا مي  مناسب است به نوشته تحقيقي
ص جامع مرحوم آيت  وانگهي اين سؤال مطرح. مراجعه كنند" نگاهي ديگر"آبادي به عنوان الحي نجف اهللا

مي مي  درباره موضوعي كه در گونه تواند به وكالت از تمامي اعضاي خبرگان اين شود كه آيا اين دبيرخانه
و انتظار مردم از آنان است، !گيري نمايد؟ موضعحيطه تخصص
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 اسالمي مهمترين سند سي سال اخير جمهوري

)آمريكاآقاي محسن كديور استاد دانشگاه دوك(

ف در پايگاههاي اطالع 1395 مرداد19سه شنبه ايـل صـوتي رساني آقاي منتظـري

40در اين فايل. ايشان با اعضاي كميته مرگ منتشر شد 1367 مرداد24ديدار مورخ 

و مصطفي اي قائم مقام وقت، حسين دقيقه علي نيري، مرتضي اشراقي، ابراهيم رئيسي

ي خالفها اعدامپورمحمدي را احضار كرده تا اعتراض بسيار شديد خود را درباره 

و خالف قانون چند هزا ر نفر از زندانيان سياسي كـه مـشغول گذرانيـدن دوران شرع

و جرم جديدي نيز مرتكب نشده اند را حضورا بـه آنهـا اطـالع محكوميت خود بوده

و خواستار توقف فوري اين جنايت هولناك شود   براسـاس حكـم هـا اعداماين. دهد

3جـام حكومتي منسوب به آقاي خميني بنيانگذار جمهوري اسالمي بعد از حمله نافر

يك هفته بعـد از پـذيرش( سازمان مجاهدين خلق ايران از غرب كشور 1367مرداد

و عـصبانيت شـديد ايـشان از آن صـورت گرفتـه) قطعنامه سازمان ملل توسـط ايـران 

در اين حكم حكومتي منسوب كه سه روز بعد از عمليات يادشـده صـادر شـد. است

ميآقاي خميني حكم اعدام زندانيان مجاهد سرموضع  كند را به عنوان محارب صادر

حـاكم شـرع، دادسـتان(و تشخيص سرموضع بـودن را بـه اكثريـت هيـأتي سـه نفـره 

و نماينده وزارت اطالعات  يـك روز بعـد رئـيس ديـوان. مـي سـپارد) انقالب تهران

اردبيلي تلفنـي ابهامـات حكـم را از آقـاي عالي كشور آقاي سيد عبدالكريم موسوي 

مي.ندك خميني استفسار مي  به. دهد احمد خميني كتبا به پرسشها پاسخ آقاي منتظري

9هـاي محض اطالع از احكام صادره از سوي آقاي خميني دو نامه محرمانه به تاريخ 

و مشاهدات عيني يكي از قـضات شـرع 1367 مرداد13و  به آقاي خميني مي نويسد

در.دهـد را از نحوه تشخيص سرموضع بودن براي ولي فقيه شرح مـي  احمـد خمينـي

 مـرداد آقـاي13 پاسخ شـفاهي پـدرش را بـه نامـه كتبـي مـورخ67 مرداد15تاريخ

 اعـضاي 1367 مـرداد24آقاي منتظري در تـاريخ. منتظري به اطالع ايشان مي رساند
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متولـد(حاكم شرع، مرتضي اشراقي) 1335متولد(هيأت تهران يعني حسينعلي نيري

ان) گلپايگان30دهة  ) مـشهد 1339متولـد(قالب تهران، سيد ابراهيم رئيـسي دادستان

و مــصطفي پورمحمــدي نماينــده وزارت) قــم1338متولــد(معــاون دادســتان تهــران

و بعد از نصيحت آنان به احتياط يادداشـت رئـوس اطالعات را به قم احضار مي  كند

و از آنها مي خواهد به مناسبت دهه مطالب خود را به ايشان مي  ها اعدامي محرم دهد

-اين اطالعاتي بـود كـه آقـاي منتظـري در كتـاب خـاطرات خـود. را متوقف كنند

و- 1379منتشرشده در فضاي اينترنت در مهر  مفصال با ارائه اسناد تشريح كرده بـود

دادخـواهي« بـا جـرس تحـت عنـوان 1392 آبـان16من در مصاحبه مـشروح مـورخ

به خون بررسـي تطبيقـي: 1367سياسـي در تابـستاني زنـدانيان شـده ناحق ريخته هاي

و منتظري ديدگاه مندرج در كتـاب الكترونيـك سـوگنامه فقيـه(» هاي آقايان خميني

ص 1394پاكباز، مرداد  و هـشت. تحليل كرده بودم) 230-292، اكنون بعد از بيست

سال براي نخستين بار فايل صوتي اين ديدار تاريخي توسط دفتر ايشان رسـما منتـشر 

مي نكات تازه.ه استشد :تواند أمور زير باشد اين فايل صوتي

لحن جاندار صداي قائم مقام رهبري حكايت از تاسف بسيار شديد وي از فاجعه

دهـد توضيحاتي كه ايشان درباره نامه هاي خود بـه آقـاي خمينـي مـي. داردها اعدام

د سـال قبـل برنامـه اين قتل عام فجيع از چنـكه اينيكي: حاوي چهار نكته تازه است 

و عمليات مجاهدين خلق در مرداد ديگـري. بهانه بـوده نـه علـت67ريزي شده بود

و درجه يك احمـد خمينـي در ايـن فاجعـه  سـوم ايـن قتـل عـام. نقش بسيار برجسته

متوليـان. بزرگترين جنايتي است كه در جمهوري اسالمي تا آن زمان واقع شده است 

عنها اعداماين  شد در تاريخ به ي جمهوري اسالميها اعدام. وان جنايتكار يادخواهند

و چهارم قسم جاللـه مـي خـورد.ي دوران پهلوي كمتر باشدها اعداممعلوم نيست از

من نمـي خـواهم. كه من از پسر آقاي خميني بيشتر دلم براي آقاي خميني مي سوزد

نريز سفاكي پنجاه سال ديگر در مورد آقاي خميني قضاوت شود كه ايشان چهره خو 
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از ديگر نكات تازه فايل صوتي توجيهات هيأت مرگ در حـضور آقـاي. بوده است

ده. توجيهاتي كه غالبا خالف واقع اسـت. منتظري است  قـائم مقـام رهبـري حـسرت

به بهانه كسالت كسي مجـاز نيـست بـه مالقـات. دقيقه مالقات با رهبري را مي خورد 

و حرفي بزند كه خاطر مبار   ساله87آقاي خميني.ك ايشان ناراحت شود ايشان برود

و سرطان بدخيم كه ده ماه بعد به مرگش منتهي شده آيا در مبتال به بيماري حاد قلبي

و روحي اداره كشور را داشـته اسـت؟ آيـا اطالعـات ولـو  يك سال آخر توان بدني

حيات ناخوشايند به او مي رسيده است؟ در اغلب قريب به اتفاق وقايع مهم سال آخر 

تنها مكتوباتي است كه يقينا به خـط ايـشان. وي فيلم يا صداي وي منتشر نشده است 

و امضاي اوست يا فرزندش به كمك برخي سران قوا  و مهر نيست، آيا انشاي رهبري

و عـزل قـائم مقـام67ي هـا اعـدام اند؟هكردميكشور را اداره  ، تغييـر قـانون اساسـي

در هـر. ول ترديدهاي بسيار جدي فـوق اسـت رهبري مهمترين أموري است كه مشم

و موسوي(صورت آقاي خميني، احمد خميني، سران قوا  اردبيلي، هاشمي رفسنجاني

و وزير وقت اطالعـات)اي خامنه ، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي عالي قضائي،

بـسياري از ابعـاد ايـن. متهمان اصلي اين پرونده قطـور هـستند) محمدي ري شهري(

و در ايـن فايـل. هنوز بر ما مخفي اسـت پرونده آقـاي منتظـري در كتـاب خـاطرات

 متهمان پرونده چهار عـضو كميتـهكه اين. نسته برمال كرده استدامي صوتي آنچه را 

و مرگ تهران، سران وقت قوا، اعضاي شوراي عـالي قـضائي، دادسـتان كـل كـشور

و هـشت سـال وزير وقت اطالعات كه همگي در قيـد حيـات هـستند در ايـن  بيـست

و بعد از انتشار اين فايل صوتي نيز بـه سـكوت خفـت بـار خـود ادامـه  سكوت كرده

و فايـل صـوتي ايـشان مي دهند، بزرگترين عالمت صحت خـاطرات آقـاي منتظـري

پريشان گويي پيشكار احمد خميني در بيت پدرش هم كمترين ارزش شـرعي. است

 همراه با اسـناد مكتـوب كتـاب 1367د مردا24فايل صوتي مالقات.و حقوقي ندارد 

 تحقيقـا مهمتـرين سـند سـي 1367ي تابـستانها اعدامخاطرات آقاي منتظري درباره



غير محرمانه
156

مـشروح: دو سند ديگر بـا آن قابـل مقايـسه اسـت. سال اخير جمهوري اسالمي است

و14هــاي مـذاكرات خبرگــان رهبــري در اجالسـيه   كــه بــه 1368 مـرداد15 خــرداد

ايـن دو سـند تـا. اي به رهبري جمهوري اسالمي انجاميـده اسـتهانتخاب آقاي خامن

و بعيد است در حيات آقاي خامنه  دو. اي امكان انتشار بيابد كنون منتشر نشده اما هـر

و در رتبه متأخر سند يادشده است، چرا كه اگر آقاي منتظـري در مـرداد  سند معلول

ع 67 ن چنين اعتراضي نكرده بود از قائم مقامي رهبري و نوبت بـه انتخـابشدميزل

اين سند تاريخي بيش از هرچيز دليل بطالن نظريه واليـت. اي نمي رسيد آقاي خامنه

و اثبات مي  كند كه اين نظريه ارتجاعي با استبداد مطلقه هـيچ فرقـي مطلقه فقيه است

در اي اگر گيرد، آيا آقاي خامنه سيئات اين سند تنها دامن آقاي خميني را نمي. ندارد

وي در مواجهـه بـا ...و... مـنشو روش! كند؟ شرائط مشابهي قرار بگيرد جز اين مي 

و سـه 1388جنبش مسالمت آميز سـبز سـال   هنـوز از خـاطره هـا محـو نـشده اسـت،

.ندگذارميمحصور آن ششمين سال حصر غيرقانوني را پشت سر

 اسـت كـه آقاي منتظري نكات مهم ديگـري67در مورد اعتراض تاريخي مرداد

 كـشور68تا64در دو مقاله در دست تدوين كه به تحليل انتقادي اهم وقايع سالهاي

. در ارتباط با آقاي منتظري مي پردازد خواهد آمد

)، كانال تلگرامي محسن كديور1395 مرداد22(

 آقاي احمد جنتي

 امام جمعه موقت تهران، دبير شوراي نگهبان،(

و  ...)رئيس مجلس خبرگان

و نشر فايل صوتي آن شيخ ساده... لوح كـه دل امـام موضوع ديگر مسأله منافقين

و آن دنيا بايد جواب بدهد، است)ره( اين فايل صوتي را منتشر كردند. را خون كرد

و امام  ان)ره(و نظام و اهللا خدا از سـر تقصيراتـشان نگـذرد كـه شاء را محكوم كردند
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و ايـن حربـه اين فايل را منتشر كرد. گذرد نمي و به دست منافقين دادنـد اي شـد تـاه

و حـاال آن و گويي خودمـان خودمـان را محكـوم كـرديم ها نظام ما را محكوم كنند

و آمريكـا از آن  در هـا حمايـت مـي منافقيني كـه فرانـسه و هفـده هـزار نفـر را كننـد

ب. كشورمان شهيد كردند اينگونه برخورد كنند  يـان رئيس مجلس خبرگان رهبري بـا

آن: در آن زمان حكم اسالم را اجرا كرد، گفت)ره( امامكه اين مهـدي هاشـمي در

شد)ره(زمان با حكم امام  هاي همين صاحب فايل صوتي را از ديوار، عكس1اعدام

زد)ره(پايين كشيدند، امام  و همه بهتشان بـه حـق كـار)ره(امام. او را كنار گذاشت

ا  و  وي يـادآور2.خواست ريشه فساد را بكنـدمي)ره(مام كرد چون او منشا فساد بود

مي بعضي: شد و هـم خـشونت ها از رأفت اسالمي . گويند اما اسـالم هـم رأفـت دارد

و هم عذاب اليم دارد آن. خداوند هم رحمان است ها به عنـوان محـارب قرآن نيز از

مي ياد مي و ت كند و يا .بعيدشان كنيدگويد كه دستشان را ببريد، پايشان را ببريد

)عصر ايران(

.اهللا منتظري، آقاي احمد جنتي را به مناظره فراخواند شاگرد آيت

و حفظ احترام بسم اهللا الرحمن الرحيم، آيت .اهللا آقاي جنتي؛ با سالم

هاي ديگرتان نهايت از اظهارات امروز شما در خطبة جمعه مانند بسياري از خطبه

و تاسف خود را ابراز مي و بلكه با اين اظهارات بايد تسليت عرض كنمد تاثر .ارم

مي.1 اگـر! شود حكم اعدام سيد مهدي هاشمي توسط امام صادر شده اسـت اين اولين باري است كه ادعا
 پس ادعاهاي آقاي ري شهري در كتاب خاطرات سياسي يـا سـنجه انـصاف كـذب محـض،چنين است 

!است؟
و سفارش به تقوا؛ توسط خطيبي كه بايد.2  مايه تأسف است كه از جايگاه نماز جمعه كه محل ذكر خداست

 اين اولين بـاري نيـست كـه، البته شودن به يك مرجع تقليد مجاهد توهين مي الگوي مردم باشد اين چني
مي توسط آقاي جنتي به مراجع تقليد بلكه به ديگر خاليق هم بي آيا عدالت شرط فرامـوش! شود حرمتي

!شده امامت جمعه است؟
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و تعبير به شيخ ساده-1 و تبحـر لوح دربارة فقيه نـاموري كـه در جامعيـت علمـي

و چهار مذهب اهل سنت در عصر خود بـي  احاطه بر آراي فقهاي اسالم اعم از شيعه

و حداقل سخت صحت خط  به نظير يا بسيار بسيار كم نظير بوده است، خالف عدالت

.دهدو نماز جمعه را مورد شكو ترديد قرار مي

و فقهي بزرگي كه حداقل چيزي كه مي كه شخصيت علمي توان گفت اين است

تـرين شـاگرد كوچـك. ترنـد بسياري از شاگردان او از حضرتعالي از نظر فقهي قوي 

 بـه بـار ديگـر در نامـه يـك. اهللا عليه بنده حقير هـستم العظمي منتظري رضواناهللا آيت

و اصولي دعوت كرده، االن نيـز فقهاي شوراي نگهبان حضرتعالي را به مناظرة فقهي

سركميتكرار  قرار خود هستم، كافيست كه فقط چند ساعت قبـل، اطـالع نم بنده بر

و هر زمان آمادة بحث با شما هستم .داده شود در هركجا

؟ آقـاي منتظـري… لوح شايستة آقاي منتظري است يـا آيا تعبير به شيخ ساده-2

 نژاد حمايت كرديد؟ لوح بود يا شما كه تا آخرين تير در چله آنگونه از احمدي ساده

به هشتاد نـود. ها شرمنده كرد طلب نژاد همه را حتي جلوي سلطنت پديدة احمدي

كه. سال قبل برگرديد  اولين نخست وزير رضاخان چه كسي بود؟ محمدعلي فروغي

و اين كه عضو فراماسونر بوده يا نه ندارم، اما او فعال كاري به گرايش هاي  مذهبي او

و نويـسندة كتـاب  و مصحح آثـار مانـدگار سـعدي و اديبي برجسته دانشمندي مسلم

و تـيم ارزشمند سير حكمت در اروپا كه رفيق قديمي شما جناب آقاي مصباح  يزدي

ا  و فلسفي خود، هنوز كه هنـوز و توان علمي سـت از ايـن اثـر فلسفي او با همة توش

نژاد كه شما بـه عنـوان ريـيس اما احمدي. گيرند ارزشمند در تحقيقات خود بهره مي 

و با آن جبهه بندي محكم از او حمايت كرديد از  جمهور كشور اسالمي دو بار تاييد

و شرم  مي نظر ادبيات نازل ترين او آورترين ادبيات را به كار برد كه از ذكـر كلمـات

من. معذورم را] نژاد احمدي[لوح بود؟ جنابعالي نامة چنين فردي تظري شيخ سادهآقاي

و در همين خطبة جمعة تهـران ابـراز به رئيس جمهور آمريكا از الهامات الهي دانسته
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آقـاي! داشتيد كه بايد در كتب درسي آورده شود؛ ماننـد نامـة امـام بـه گوربـاچف؟

و عرف جهاني مرگ پادشاه لوح بود؟ حضرتعالي برخالف اخال منتظري شيخ ساده ق

و بلكه هزينه براي و طعنه و گوشه و باعث آن همه بگو مگو عربستان را تبريك گفته

.يدشدميجمهوري اسال

مي-3 در يكي از بي انصاف ترين داوري هايي كه امروزه انجام و متاسفانه گيرد

 منتظـرياهللا خطبة امروز جنابعالي هم شاهد بوديم اينست كه اعتـراض مرحـوم آيـت 

و چه از نظر موضوع، حمايـت از منـافقين67ي سالها اعدامدربارة  چه از نظر حكم

و غيـر تلقي مي و اين شما هستيد كه بايـد پاسـخگوي ايـن داوري غيـر عادالنـه شود

و نه آقاي منتظري .منصفانه در روز قيامت باشيد

ا! جناب آقاي جنتي-4 و حـضرتعالي در ادوار مختلـف مجلـس شـوراي سـالمي

ايـد، چند دورة مجلس خبرگان به ويژه دورة اخير، صدها نفر را رد صـالحيت كـرده 

و يقين مي  از آن هم براساس گزارشات يكطرفه كه به طور جزم توان گفت پـاره اي

و نيــز بكــارگيري  و قلــب واقعيــت بــوده و تحريــف و تهمــت آنهــا از اســاس، دروغ

و بدون شنيدن دفاع  و ايـن شـما؛يات افراد رد صـالحيت شـده استانداردهاي دوگانه

و خلق او را بدهيد و عقبا جواب خدا .هستيد كه بايد در دنيا

ست چنـد صـباحي بـا تمـام قـدرتا جناب آقاي جنتي؛ كوكبة قدرت ممكن-5

ست به طـور طبيعـي دچـار فرسـودگيا بتازد اما هرچه حركت آن بيشتر باشد ممكن 

و گاهي هم از بيرون دچار  بينـي شـود كـه ديگـر بـاتالقي غيرقابـل پـيش دروني شده

مي در آن هنگام سرنشين. نتواند قدم از قدم بردارد  شوند كـه بـه هاي آن وقتي متوجه

ُاحدوثه عبرت تبديل شده است  و در نيد كه حضرتدامي نيك. پديدة گذشته عـالي

و اخبار ديگر–انتخابات خبرگان   هـاي با همة تالش– صرف نظر از اعتراضات رقبا

ــه ســازمان ــان صــورت گرفــت در مــرز حــذف بوديــد يافت ــا. اي كــه برايت ــال موالن ق

و اقل االعتبار اهللا. اميرالمؤمنين عليه السالم ما اكثرالعبر و رحمة .والسالم عليكم

با19/6/95جمعه  حسين عرب- 1437 ذي الحجة الحرام7 برابر
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از بيانيه نهضت آزادي ايران پيرامون اعدام عده 1زندانيان سياسياي

)1367ماهدي(

بي« بي عدالتيبي ها، قانوني از دست و مي رحمي ها »بريم ها، خدايا به تو پناه

اهللا« واليجرمنكم شنئان قوم علي االتعدلوا اعـدلوا هـو اقـرب للتقـوي واتقـواهللا ان

)1(»خبير بما تعملون

ا مـروز، در روزگـار از جمله امتيازات بر حقي كـه متوليـان بـه حاكميـت رسـيده

و رحمت اسالم تبليغ مي كردند مدارا طاغوت براي اثبات حقانيت آئين انسان دوستي

و مالطفتي بود كه پيامبر  نـسبت بـه اسـرا)ع(و اوليـا ديـن)ص(و محبت يا ماليمت

و جوانمردانـه ابراز مي  كردند، داستان اسيراني كه در دامان اسـالم بـا رفتـار كريمانـه

و مال خود را در راه اين آئين فتوت فـدا كـرده مسلمانان منق  و متحول شده، جان لب

و خطابـه روحـانيون بـوده اسـت  شـيعيان اهـل بيـت. بودند همواره نقل مجالس وعظ

كنند پيرو امامي هستند كه در بستر شهادت ظرف شير خود را براي ضارب افتخار مي 

و به فرزندش سفارش اكيد مي  كه اسيرش مي فرستد و يـا در نمايد او را عفـو نمـوده

شگفتا كـار ايـن آئـين بـه جـائي. صورت قصاص از حدود مقابله به مثل تجاوز نكند 

رسيده است كه مدعيان پيروي از آن امامان، بـا داعيـه ادامـه رسـالت انبيـا، بـه اينكـه 

 سال از انقالب، در زندانهائي كه دانشگاهش مي نامند10اند پس از گذشت نتوانسته

ت سـابقه در تـاريخ آفرين بر خيل عظيم اسيران خـود كـه شـمار آنـان بـي حولتأثيري

و ايران است، بگذارند بلكه مجبور شـده  از اسالم  خـود"عقيـده"انـد كـساني را كـه

مـا اگـر از آنچـه در ماههـاي اخيـر در زنـدانهاي. اند، روانه ديار عدم نمايند نگشته بر

غم خطرات محتمل آن، ابراز انزجار متعدد رژيم در سراسر كشور گذشته است، علير 

 
به آن صادر شـده اسـت اهللا منتظريو اعتراض آيت67هاي مرداد اين بيانيه گرچه پنج ماه پس از اعدام.1

و نيز متن آن بسيار قابل توجه است به همـين دليـل در ايـن مجموعـه  اما در اين زمان به لحاظ تاريخي
.گردد درج مي
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و عقيـدتي گروههـايي كـه بـا مـشيو اعتراض مي كنيم به هيچوجه با مواضع سياسي

و خشونت گره  و خشم و تخاصم و شيوه تضاد هاي كور بر ريسمان رهـايي براندازي

و آنرا تأئيد نمي كنيم اين ملت مظلوم زده  و دفاع ما صـرفاً بـه. اند موافق نيستيم كالم

و قـانون بـرايخ و حيثيتي است كـه بـه حكـم قـرآن و از حق و انسانيت اطر عدالت

و هموطنان وجود دارد  و عقيدتي نهضت آزادي. بندگان خدا اختالف عميق سياسي

و ايمان پناهنده  ايران را با سازماني كه امروز در رقابت قدرت به دامان بيگانه با ايران

و با حمايت دشمن به شهرهاي ميه ون حملهشده ور شده، كمتر كسي است كه نداند

و كينه آنان را نسبت به نهضت كمتر كسي است كـه از دسـتگاه دشـنام پراكنـي  قهر

و در فحشنامه  و. هايشان نخوانـده باشـد آنها نشنيده و همـسوئي همچنـين عـدم تأئيـد

و برنامه  و مخالفت هميشگي ما با مرام و كارشكن معارضه و دشمني ي هاي ماركسيسم

و گروههاي چپ، با نهضت آزادي ايران داشته اند بـر همگـان بنيادي كه حزب توده

و بديهي است كه اين نوشته در انتقاد از حاكميت در   بـا"مقابله قـانوني"روشن بوده

و تصريح بر آن از اين هاي كمونيستي نمي توطئه و تأكيد باشد يادآوري اين موضوع

و نداي انتقادآميزي را با انـگ جهت است كه كساني كه عادت كرده  اند هر حركت

در.و برچسبي عوامفريبانه سركوب نمايند، از اين شيوه كهنـه احتـراز نماينـد  گرچـه

در هاي داخلي، طبـق معمـول اشـاره سايه سانسور حاكم بر جامعه رسانه  اي بـه آنچـه

و نداي داغديـد ها گذشته است نكرده زندان هـاي گـاني كـه جگرگوشـه اند ولي ناله

و راديوهـاي خود را از دست داده  اند سـينه بـه سـينه در سـطح جامعـه پخـش گـشته

 راي55اند تا جائي كه مجمع عمومي سـازمان ملـل متحـد بـا خارجي آنرا نقل كرده 

و تنها 380موافق در نامه راي مخالف قطع23 رأي ممتنع اي را در نقض حقـوق بـشر

ايـران كـه داعيـه نجـات اسالمي جمهوري آيا براي حكومت! ايران به تصويب رساند 

انگيز نيست كه ملل غيرمسلمان مدافع حقوق انـساني مستضعفين جهان را دارد تأسف 

و  و به ما كه مدعي پيـروي از پيـامبر رحمـت هـستيم درس رحـم اوليه اتباعش باشند
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و عدالتخواهي انسانيت بدهند؟ آيا تأثرآور نيست كه طردشدگان اين نظام براي تظلم

و هـا اعـدام المللي نداشته باشند؟ اگر اين گاهي جز سازمانهاي بين تكيه  مطـابق شـرع

و بي و در پـشت درهـاي بـسته اجـرا قانون اساسي انجام گشته چرا در سكوت خبري

اند كه مبادا گريه كننـد، سـياه شدگان تهديد شده هاي اعدام شده است؟ چرا خانواده 

و يا مجلس ختم تشكيل دهند؟  و زخـم زبـان بـه بگـذريم از ايـن بپوشند كـه اهانـت

و تبريك گفتن به آنان به عنـوان ايـن كـه لكـه ننگـي را از  و پدران داغديده مادران

و انساني قابـل توجيـه نيـست دامان خانواده شما پاك كرده  . ايم، با هيچ معيار اسالمي

گذشـته هـاي انگيزه اعتراض ما كشتار گسترده اسرايي از هموطنان است كه در سـال

و با احكام همين حكام شرع به محكوميت  از در دادگاههاي همين رژيم هـائي كمتـر

را اعدام، حتي يك  و بعضاً روزهاي آخـر اسـارت خـود و دوسال محكوم شده سال

و خانواده مي و لباس خونين، خانه را براي ورود گذراندند هائي قبل از تحويل ساك

و جارو كرده بودند  د! آنها آب و در كـشورهاي متمـدن آيا و موحد ر جوامع متدين

اي كـرده باشـند بـه دنيا سابقه دارد كه زندانيان محكوم شده را بدون آنكه كـار تـازه

 بدون محاكمه يا با محاكمه مجدد اعدام نمايند؟"موضع عقيدتي"جرم ايستادگي بر 

چا سخن از اعدام كساني و شم تـشخيص ست كه در آستانه انقالب عمدتاً نابالغ بوده

آيا در كشيده شدن اين جوانـان. اند خود را روي عملكرد حاكمان امروزي باز كرده 

و توجيهي كه براي شـدت عمـل خـود پيـدا به راههاي خشونت  و انهدام آميز انفجار

و در سـطح اند، انحصارطلبي كرده و زنـدانها و خـشونتهاي متقابـل در دانـشگاهها هـا

(ع(فرمايش اميرالمومنين جامعه موثر نبوده است؟ كه به  در) آنگاه كه مالك اشتر را

و از درنـده  و محبت به مردم توصـيه و لطف خـو بـودن مقام واليت مصر به دلسوزي

ها بـر لغزش.) كند نسبت به آنها كه در هر حال يا برادر ديني يا همنوع هستند نهي مي 

و موجبـات خطـا بـه) شرايط اجتماعي بر اراده آنان تحميـل شـده(آنان پيشي گرفته 

و عمداً يا به خطا در دستر بنـابراين كـسي كـه. شان قرار گرفته استسآنان رو آورده
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و گذشت خدا را برخـود آرزومنـد و ولي امر آنهاست، همان طور كه عفو فوق آنها

دار شده در اين ابـتالي عظـيم است وظيفه دارد نسبت به بندگاني كه امرشان را عهده 

ــذرد ــا درگ دل)2(.از آنه ــه در ــي اســت ك ــه عميق ــدت كين ــد م ــار بلن  ســخن از آث

و خانواده هاي بي شماري كه عمدتاً سوابق طوالني مذهبي دارند كاشـته شـده اسـت

و همگان زهر خشونت آنـرا بچـشند دور نيست كه ميوه  و«.هاي تلخ آن به بار بنشيند

وز سـال از انقـالب هنـ10عجبـا كـه پـس از گذشـت)3(».يضيق بعضكم بأس بعض

و با دروازه ديگري كه به ابديت گشوده مي گردد روز بـروز دروازه زندانها باز است

مي آمار آزاد  البتـه رياسـت ديوانعـالي كـشور رسـماً. يابـد شدگان از زندگي افزايش

و مدارك در يك كنفرانس مسائل مربوط ما آماده": اند اعالم داشته  ايم با ارائه اسناد

و براي آنكه نشان بدهند آنها در سالهاي قبـل"الم كنيم به گروهكهاي محارب را اع 

افراد زيادي از آنها محاكمه شده بودند": اند محكوم به اعدام شده بودند اضافه كرده

و اين كه تا آخرين مرحله فرصت  و حكمشان تائيد شده بود اما به خاطر روال عادي

و بازگشت به آنها داده مي ميشود اجراي حكم به تعوي توبه افتاد امـا متأسـفانه ايـنق

افراد نه تنها اصالح نشدند بلكه از طرق مختلف در زندان دست به تحريكـاتي زدنـد 

و بـه ايـن ترتيـب عنـاد  كه اين تحريكات پس از عمليات مرصاد به اوج خـود رسـيد

و  و آدم محكومي كه حكم محكوميتش تائيـد شـده خود را با نظام به اثبات رساندند

ف  انـد تـازه در زنـدان مـامور زنـدان را كتـك رصتي براي اصالح شـدن داده به او نيز

و مقـام رياسـت جمهـوري جـرم اصـلي ايـن اسـرا را ارتبـاط پنهـاني بـا)4(".زند مي

و هماهنگي با آنان در عمليات مرصاد شمرده آيـا بـه راسـتي. انـد گروههاي محارب

ي همه اين اسرا در سراسر كشور چنين تماسهائي داشته  ا بعضاً براي رهايي خـود يـا اند

پيوستن به مهاجمان ارتباطهايي برقرار كرده بودند؟ آيا باور كردني است عليرغم برج

و بندوبــست و دســتگاه هــاي اطالعــاتيو باروهــا و نگهبانــان بــي شــمار هــاي متعــدد

و  و هماهنگي دسته جمعي زندانيان طراحي هوشيار، عمليات برون مرزي با همفكري
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ها عذر بـدتر از گنـاه نيـست؟ از نظـر فقهـي مگـر باشد؟ تازه اين توجيه هدايت شده

و حكم اعدام دربـاره علماي شيعه اعدام زنان را به جرم ارتداد اجماعاً رد نكرده  اند؟

؟ پس چرا تيغ عـدالت شـما يكـسان عمـل كـرده زنان باكره شرعاً ممنوع نشده است 

 است؟

و عظمــت آن، و نقــيض واقعيــت امــر بــه دليــل گــستردگي گــويي عليــرغم ضــد

امروز در شهرهاي بزرگ كمتر فاميلي است كه نـصيبي. مسئولين، قابل كتمان نيست 

و به قول مقامات مـصاحبه كننـده12كه به قول راديوهاي بيگانه( از اين نقمت   هزار

بي) درصد اين رقم قرباني داشته است15كمتر از و . خبـر از ايـن مـاجرا باشـد نگرفته

و نفـسها اعدام انگيزه اصلي اين گويند مي  كـشيدن از نيـروي راحـت، خالص شدن

مي مخالف بالقوه توانسته اسـت در آينـده بـراي اي بوده است كه با تجربه تلخ زندان

و خواسـته  و انـد بـا تـصفيه جـدي آنهـا پايـه حاكميت خطر آفـرين باشـد هـاي نظـام

 است نظري به نـصيحتي كـه اگر چنين بوده باشد خوب. اقتدارشان را تحكيم بخشند 

اميرالمؤمنين در عهدنامه خـود بـه مالـك اشـتر در مـورد سـركوب خـونين مخـالفين

و عاقبت اين شيوه را ارزيابي كنند كرده و سفكها بغير حلها«: اند بنمايند اياك والدما

فانه ليس شي ادني لنقمه وال اعظم لتبعة وال احري بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك 

ء بغير حقها واهللا سبحانه مبتدي بالحكم بين العبـاد فيمـا تـسافكوا مـن الـدما يـوم الدما

ي و القيامة فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذالك مما و يوهنه بل يزيلـه ضعفه

در)ي مردم( بر حذر باش از خونها:».ينقله و ريختن غير حالل آن، كـه هـيچ عـاملي

و عـوارض سـوء)يپيـدايش ناهنجاريهـاي اجتمـاع(نقمت و از نظـر تبعـات مـوثرتر

و كوتاه شدن مدت عظيم و در زوال نعمت تر از ريختن آور شتاب) عمر حكومت(تر

و خداوند سـبحان در روز قيامـت داوري ميـان بنـدگان را از  خونهاي به ناحق نيست

مي خونهائي كه از يكديگر ريخته  را) هاي پايه(پس مبادا. كند اند آغاز  بـا سلطه خود

و سـستي خونريزي حرام تقويت كنـي كـه چنـين رويـه اي نـه تنهـا موجـب ضـعف
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و حكومت مي مي) به نظام ديگري(شود بلكه آنرا زائل ساخته .سازد منتقل

 1367ماهدي/ نهضت آزادي ايران- ان ربك لبالمرصاد

:پي نوشت ها

و-8مائده)1( ادار سـازد، مبادا دشمني با گروهي شما را به گنـاه تـرك عـدالت

و از خدا بپرهيزيد كه همانا خداوند به آنچـه  عدالت كنيد كه به تقوي نزديكتر است

.كنيد بس آگاه است مي

.يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويوتي علي ايديهم في العمد والخطا)2(

.مزه خشونت يكديگر را خواهيد چشيد)3(

.20/9/67كيهان)4(

)ي كاظميانمرتضتلگرامي كانال(

و دو هوا !يك بام

)آقاي سيد ضياء مرتضوي عضو مؤسسه نشر آثار امام خميني(

اهللا انتشار متن صوتي سـخنان اسـتاد مرحـوم، آيـت-پايگاه اطالع رساني جماران

و در سـالگرد عمليـات مرصـاد از سـوي برخـي نزديكـان منتظري كه چند روز پيش

 صـورت گرفـت، بازتـاب 1367قين در سال ايشان، در موضوع مخالفت با اعدام مناف 

و خارجي داشـته اسـت قابل توجهي در برخي رسانه هـاي برخـي رسـانه. هاي داخلي

گـذار جـويي در صـدد تخريـب چهـره پـاك بنيـان سي كه با بهانهبي بيروني مانند بي 

اي بـا خميني هستند، اين سخنان را كه در جلـسه ايران، حضرت امام اسالمي جمهوري

ئوالن اصلي قضايي پرونده رسيدگي به وضع منافقان زنداني پس از حملـه حضور مس 

و مفــاد آن اجمــاال پــيش67نظــامي ناكــام منافقــان در مــرداد  تــر نيــز بــه ايــراد شــده

پي هاي ديگر منتشر شده بود، فرصت مغتنمي صورت گيري پـروژه تخريـب هـر براي

و برخي معاندان تر شخصيت امام چه بيش  يا مخالفان نيـز انتـشار آن را خميني دانستند
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و براي برخي عالقه برگ برنده مندان امـام نيـز پرسـش دربـاره اي براي خود شمردند

و چند روزي است كه موضوع  و نادرستي نظر ايشان در اين قضيه تقويت شد درستي

و گاه جدل برخـي محافـل قـرارها اعدام و مخالفت و موافقت ي يادشده محل بحث

و بحـث بـوده هاي گذشته نيز كـمي كه در سالگرفته است؛ امر وبـيش محـل توجـه

و مفاد سخنان آيـت برخي در جهت تاييد موضع. است اهللا منتظـري آن را سـند گيري

و نظـر اصـولي امـام افتخاري براي ايشان مي  و برخـي نيـز بـر موضـع خمينـي شمارند

و البته نقطه مشترك بسياري از اين دسته موافقان  و مخالفان، اذعان به پافشاري دارند

و عملي امام و احترام ويژه مراتب وارستگي علمي اي اسـت كـه بـراي ايـشان خميني

قائــل هــستند؛ ايــن اســت كــه برخــي ديگــر ايــن اقــدام را در حــد يــك خطــاي در 

مي تصميم  انتشار اين متن با چه هدفي صورت گرفته امريكه اين. كنند گيري قلمداد

 نيست كه اين اقدام مايه دامن زدن به اخـتالف در جبهـه قابل توجه است اما ترديدي

و دشمناني است كه حضور هيچ يك از فرزنـدان انقـالب و شادماني معاندان انقالب

و گروه را در جريان  و فكري برنمي ها و تنها در پي اهـداف هاي مختلف سياسي تابند

و حتي حمايتشان از گروه و جنايو منافع خود هستند كاري مانند سازمانتهاي معاند

و انقـالب  منافقين نيز با اين انگيزه است كه از آنان به عنوان ابزاري عليه منافع كشور

و جاي شگفتي است اگر عامالن انتشار اين جلـسه بـه ايـن واقعيـت توجـه  بهره ببرند

از اين رو جاي اين پرسش هست كه اين اقدام بـا چـه هـدفي صـورت. نداشته باشند 

و موضع امـامكه ايننگارنده به رغم گرفته است؟  خمينـي را در قـضيه از گذشته نظر

و از نگاه فقهي در چـارچوب مـوازين مـوردها اعدام  در كليت خود موضعي اصولي

و كامال قابل دفاع مي و شاهد داوري اتفاق فقهاء و دانسته هاي نادرسـت در ايـن بـاره

به نقد غير منصفانه موضع امام  و حمالت شخصيت ايـشان بـوده اسـت امـا بـا خميني

مالحظاتي كه داشته از جمله لزوم پرهيز از گسترش اختالف، از ورود به اين موضوع 

و تنهـا از سـر.و دامن زدن به آن را خودداري كرده است  اينك نيز به رغم ميل قلبي
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 خمينـي ناچاري، به اختصار تمام نكاتي را در دفاع طلبگي از شخصيت واالمقام امـام

ه به واقع در اين موضـوع، هماننـد بـسياري از مـسائل ديگـر حتـي از سـوي برخـيك

و پـي دوستان مظلوم واقع شده است، مطرح مي آمـدهاي احتمـالي آن را نيـز بـه كند

و شاگردي نقدي را متوجه اسـتاد مرحـوم جان مي  و اگر به رسم مناسبات استاد خرد

مي خود مي .داند كند، خود را معذور

را-1 در جـا آغـاز مـي از اين سخن هـاي جنگنـده 1365 فـروردين26كنـيم كـه

در اين. آمريكا به هدف كشتن سرهنگ قذافي به مقر او در بنغازي ليبي حمله كردند

و. حمله تنها به دختر يا دخترخوانده وي آسيب رسيد  نگارنده درست به خـاطر دارد

ر  وز بعـد مـصادف بـا در دفتر تقريرات درسي خـود نيـز يادداشـت كـرده اسـت كـه

اهللا منتظري تمام وقت جلسه درس فقه را كه بـا حـضور فروردين، آيت27چهارشنبه 

شـد، بـه موضـوع حملـه آمريكـا صدها نفر در حسينيه جنب بيت ايـشان تـشكيل مـي 

و مستند بـه  و قاطعيت و ضمن محكوم كردن شديد آن، به صراحت اختصاص دادند

و نيز هر آمريكايي كه وابسته به برخي ادله فقهي، بر جواز كشتن هر  سرباز آمريكايي

وكهآن دولت آمريكا باشد، در هر يك از كشورهاي جه   به سر ببرند، حكـم كردنـد

دهند توسـعه دادنـد؛ بـا ايـن اين حكم را به همه كساني كه به اين آمريكاييان پناه مي

ايكهآن بي و از ن رو خون همـه دولت آمريكا به سرزميني اسالمي حمله كرده است

از. وابستگان به چنين دولتي هدر است و عام كه ايشان در استدالل بر اين حكم قاطع

و قابل دفاع بود، از جمله بـه آيـه  فمـن اعتـدي«نگاه ما شاگردان نيز موضعي اصولي

و جالـب آنكـه ايـن سـخن» عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم  استناد كردند

البالغه را نيز در شمار ادله حكم خود ذكـر كردنـد كـه در نهج)ع(اميرالمومنين علي 

از)ع(حضرت طبق اين نقل كشتن تمام سپاهيان جمل، به اين دليل كه تنها يـك نفـر

شـمارد، چـه رسـد كـه افـراد گناه كشته باشند، را براي خـود حـالل مـي مسلمانان بي 

وا يعني همين كه افراد به گونه. زيادي را كشته بودند  بسته به دولت آمريكا بودند، اي
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و از پيش نيـز هرچند به عنوان مثال كارمندي بيش در يك سفارتخانه آمريكا نبودند

حتي خبري از قصد حمله آمريكا به مقر سرهنگ قـذافي نداشـتند، طبـق ايـن حكـم 

و پناه! الدم شمرده شدند مهدور دهندگان بـه آنـان نيـز كـه مرحـوم خون همه حاميان

و واقعيت آن است كـه مـا» مزدوران«ن به عنوان استاد از آنا  نام بردند هدر اعالم شد

و فقهـي مـي  و نگارنـده بـا نيز همه اين موضع قاطع را مطابق موازين شـرعي دانـستيم

كرد اين سخنان آن روز در صدر اخبار داخلـي مطـرح خواهـد همين تلقي گمان مي 

و گويا با توجـه بـه بـار حقـو  و پـي شد اما بر خالف انتظار آمـدهاي آن انعكاسـي قي

مقـامي شده حوزه كه در جايگاه قـائم اما اين حكم از موضع يك فقيه شناخته. نيافت

.رهبري نيز بودند صادر شد

و حتـي آن را اجمـاال از نگـاه-2  نگارنده اينك قصد ارزيابي اين حكم را ندارد

نا اما يك پرسش را نمي. كند فقهي قابل دفاع ارزيابي مي ديده بگيـرد؛ پرسـشي تواند

كه اين كمترين طلبه، چند سال پيش نيز در زمان حيـات اسـتاد مرحـوم، بـه صـورت 

 متن جلسه موضـوع بحـث را اينـككهآن خصوصي به يكي از نزديكان محترم ايش 

و اينـك بـه عـذر انتـشار عمـومي مـتن صـوتي يادشـده كـه منتشر كرده يادآور شـد

و البته ناخواسته، همزمان  با تالش مذبوحانه سازمان جنايتكـار منـافقين بـراي متاسفانه

و مطرود خود، صورت گرفته، آن را تكرار مي  كند متحرك نشان دادن جنازه متعفن

گونه در اين جلـسه بـه نقـد موضـع اهللا منتظري كه اين مرحوم استاد آيتكه اينو آن 

رمي» منافقان بر سرموضع«خميني درباره امام و آن را به غم مبنـايي كـه خـود پردازند

و خـون  و بـه آن اشـاره خواهـد شـد، جنايـت ريـزي ايشان در موضوع باغيان دارنـد

و مايه ننگمي بي و ماندگار در تاريخ از سابقه شمارند، چگونه حدود دو سـال پـيش

آن خود به صراحت خون آن همه آمريكاييان را در هر كجاي عالم كه بودند، تنها به 

هـاي اسـالمي حملـه وع آنـان بـه مقـر يكـي از سـران دولـت دولـت متبـكه ايندليل 

و پنـاه دهنـد هرچنـد مـسلمان كردمينظا و نيز خون ديگراني كه بـه آنـان جـا ه است
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و بودند، براي همه كساني كه قدرت داشته باشند، بدون تشكيل هيچ دادگاهي مبـاح

م! داننـد؟ هدر مـي  وضـع بايـد از كـساني كـه مـتن جلـسه يادشـده را بـه هـدف نقـد

چه فرقي است ميان وابستگي صرف افراد بـه دولـت: خميني منتشر كردند پرسيد امام

الـدم اعـالم شـدند بـا آمريكا كه به صرف اقدام تجاوزكارانه دولت متبوعشان مهدور 

وكه اين  نه تنها در اين اقدام شركت نداشتند بلكه چه بـسا راضـي بـه آن نيـز نبودنـد

و مجر گــسترده در كــشتاره بــه رغــم چنــد ســال جنايــتكــ مــيميــان زنــدانيان منــافق

و شـهرهاي كـشور، بي و خيانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامي به مرزهـا گناهان

و سـران آن پافـشاري داشـتند؛ سـراني كـه  بر موضع وابستگي خود بـه ايـن سـازمان

و شخصيت  و مرد گذار مانند شـهيد هاي خدمت دستشان تا مرفق در خون هزاران زن

و نخـست مظلو و رئـيس جمهـوري و بيش از هفتاد تن از ياران وي وم وزيـر كـشور

!امامان جمعه فرو رفته بود؟

و تخطئه امام-3 خميني در اين قضيه يـا بـه هـدف كساني كه امروز به هدف نقد

و تعظـيم آن  و به انگيزه تجليل ترديدافكني در برخي تصميمات تاريخي ديگر ايشان

س   را كـه در جـاي هـا اعـدام ها متن جلسه اعتراضي ايشان بـهالاستاد مرحوم، پس از

و بخـشي از نـسلي كـه خود قابل بررسي است، به عنوان سند افتخار منتشر مي سـازند

و آگـاهي الزم از واقعيـات گذشـته را ندارنـد، دچـار شناخت كـافي از امـام  خمينـي

تي آن جلـسه كنند، آيا شـجاعت آن را دارنـد كـه مـتن صـو سردرگمي يا بدبيني مي 

ــه برخــي65درس ســال  و از جمل و در معــرض آگــاهي عمــوم ــشر ــا منت ــز عين  را ني

آنو آيا آمادگي دارند از موضع قاطع فقيه! هاي بيروني قرار دهند؟ رسانه عاليقدر در

و آن را بــه ســاير اقــدامات نظــامي آمريكــا در برخــي  جلــسه نيــز دفــاع فقهــي كننــد

و هستيم گسترش دهند؟كشورهاي اسالمي ديگر كه شاهد بود  به هر حال پيـشنهاد!ه

در67 نيـز هماننـد مـتن سـال65نگارنده ايـن اسـت كـه آن مـتن جلـسه درس سـال 

و امكان داوري ميان موضع امام خميني درباره منافقـاني كـه دسترس عموم قرار گيرد
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و ترورهاي سال افزون بر آن همه جنايت به ويژه قتل و خيا60ها نـت با حمله نظـامي

و قصد خام فتح چند  و به كشور و سرنگوني نظام، همچنان بر دفاع از آن روزه تهران

و عـضويت آن پافـشاري مـي  و موضـع آيـت هواداري اهللا منتظـري در اعـالم كردنـد

و اگر بـه هـر دليـل نزديكـان  و حاميان، فراهم گردد عمومي جواز كشتن آمريكاييان

ميدان ايشان خود را معذور در اين امر مي  را ند، پيشنهاد شود كساني كه اين سخنراني

در اختيار دارند، از جمله واحد صوت دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم آن را در 

 27/1/1365اختيار عموم بگذارند؛ نواري به تاريخ 

دهنـد آنـان بـسيار تـالش گونه كه مسئوالن امر در اين جلـسه توضـيح مـيآن-4

و جنبه كرده اح اند انـد كـه افـراد مـشمول حكـم تـا سـرحد تياطي را لحاظ داشتههاي

و به حداقل برسد  نگارنده اطالع دقيقي از آنچه در عمل از جمله. امكان كاهش يابد

و از اين رو قضاوتي  در چگونگي احراز سرموضع بودن اين افراد گذشته است ندارد

و تاثر آرزو  و بارها نيز با تاسف اي كـاش كـرده اسـت كـه درباره مرحله اجرا ندارد

و فضايي را بـراي  سران نفاق به رغم آن همه جنايتي كه آفريده بودند، چنين شرايط

و در راس همـه، نظام اسالمي پيش نياورده بودند كه دست  كم بخشي از مسئوالن آن

خميني پس از آن همه مدارا خـود را ناچـار بـه چنـين اقـدامي هـر چنـد حضرت امام 

خ. مشروع ببينند  كند قضاوت درباره آنچه در عمل بر پايه ايـن حكـم اطرنشان مي اما

و ممكـن اسـت خطاهـايي نيـز رخ داده باشـد ماننـد كلي امام  خميني صورت گرفتـه

قضاوت درباره اعدام بسياري از افراد از جمله قاچاقچيـان مـواد مخـدر اسـت كـه بـا 

و بــر خــالفو بــر پايــه فتــواي فقهــي آيــت» مفــسد«عنــوان   نظــر فقهــي اهللا منتظــري

 اين فتواي ايشان در محاكم دادگاه انقـالب چگونـهكه اين. اند خميني اعدام شده امام

و آيا در مواردي باعث اين شده است كه ناخواسته خون بي گناهي ريختـه اجرا شده

و يك پرونده شود يا نه طبعا پس از بررسي يك  ها توسط افراد داراي صالحيت است

ب  عاليقدر آقـاي منتظـري اشد طبعا مسئوليت آن متوجه فقيه اگر خطائي صورت گرفته
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و امام وي نيست؛ زيرا نظر فقهي ايشان اين بوده خميني نيز اجازه عمل بر طبق فتـواي

.را داده بود

و حكم محارب كه در آيهكه اين توضيح-5  سوره مائده33 در بحث از موضوع

كه» مفسد«عنوانو» محارب«آمده اين پرسش مطرح است كه آيا عنوان يكي است

و در نتيجـه همـين كـه عنـوانها اينهمان محارب باشد يا   دو عنـوان مـستقل هـستند

بر كسي صدق كند، هرچند محارب نباشد، مشمول كيفرهاي مذكور در آيه» مفسد«

اثـر مـستقلي قائـل» مفـسد«خميني مانند نوع فقهـاء بـراي عنـوان است؟ حضرت امام 

و بر اين اساس  و بـه عنـوان نمونـه قاچاقچيـان عمـده مـواد مخـدر كـه عنـوان نيستند

اهللا امـا آيـت. محارب بر آنان صدق نكند، دليلي بر امكان اعدام آنان در دست نيست

در. دانـست را عنواني مستقل هماننـد محـارب مـي» افساد«منتظري بـر همـين اسـاس

اي بـه در نامـه اردبيلـي، رئـيس ديـوان عـالي كـشور، اهللا موسـوي آيـت 1366مهرماه 

خمينـي دربـاره اعـدام امـام كـه ايـن خميني درخواست اجازه كرد كه با توجه بـه امام

اهللا منتظـري كـه مـورد نظر موافق ندارد، در مراجـع قـضايي طبـق نظـر آيـت» مفسد«

و ايشان نيز اجازه داد  و جواب چنين است. نيازشان بود، عمل شود بـسمه«: متن سؤال

اعدام شخص مفسد كـه در نظـر. خميني دام عزه العظمي اماماهللا حضرت آيت. تعالي

و اين مسئله در محاكم مبارك مورد احتياط است، به نظر آيت اهللا منتظري جايز است

مي. قضايي مورد احتياج است  فرماييد در مراجع قـضايي طبـق نظـر ايـشان اگر اجازه

. بـسمه تعـالي.وي عبـدالكريم موسـ–9/7/66. اهللا عمـركم الـشريف ادام. عمل شـود 

.»اهللا الموسوي الخمينـي روح.9/7/66. مجازيد بر طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد

مقامي، در تامل فقهـي مجـدد، گيري از قائم اهللا منتظري، بعدها پس از كناره البته آيت

ف  و همانند امام از اين نظر خميني صرف افـساد را موجـب حكـم اعـدام قهي برگشت

وه در چنــد ســال اخيــر گــاه از كــمكــ ندانــست؛ چنــان اثــر بــودن اعــدام قاچاقچيــان

و لزوم تجديدنظر در اين رويـه سـخن گفتـه شـده اسـت پي غـرضآن. آمدهاي آن
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خميني درباره منافقان زنداني ماننـد است كه داوري درباره چگونگي اجراي نظر امام

 صـورت داوري درباره اجراي احكامي است كـه براسـاس ايـن نظـر آقـاي منتظـري 

خميني بر پايه حكمي فقهي است كه مورد قبـول گرفته است؛ با اين فرق كه نظر امام

و اعدام مفسدان براساس نظري است كـه نـه تنهـا رهبـر كبيـر  همه فقهاي شيعه است

و فقهاي ديگر نوعا نپذيرفته  از اند بلكه خود آقاي منتظري نيز سـال انقالب هـاي بعـد

!آن برگشتند

هاي فقهي استاد مرحوم را سراغ دارد نده موارد ديگري از ديدگاهبه هر حال نگار

گيـري بـر كه گرچه از اين منظر كه مقتضاي اجتهاد ايشان بـوده اسـت، جـاي خـرده 

توانـد در كنـار ايشان نيست، حتي اگر پس از آن تبدل نظر پيدا كرده باشـند امـا مـي 

ره ايشان به ويژه براي نـسلي تر را دربا برخي مواضع قابل ستايش ايشان، ديدي واقعي 

و عطف به برخي به دست دهد كه شناختش از ايشان عمدتا به مواضع سال  هاي اخير

هاي اخيـر از جملـه نـسبت بـه ايـشان صـورت گرفـت رفتارهاي نادرست كه در سال 

و نياز به پرداختن به آنها نيست برمي اهللا يحدث بعد ذلك لعل. گردد، اما اينك مجال

.امراً

خميني درباره منافقين زنداني موضعي منطبـق بـاز نگاه فقهي موضع كلي اماما-6

و در كتـاب  و از جمله آنچه خود استاد مرحـوم در درس بيـان كردنـد موازين فقهي

و ارزنده فقهي  و واليـت فقيـه نوشـته مبسوط انـد شان در موضوع حكومـت اسـالمي

و از اين مي د باشد سـتور قـضايي را توسـط رو اگـر هـم كـسي بـه فـرض صـدور آن

خميني به هر دليل بيرون از مصلحت بداند يا در اجرا مواجه با اشكاالتي بشمارد، امام

و مبناي فقهي آن را كه مورد اتفـاق نظـر فقهـاي مـا هـست ناديـده اما نمي  توان دليل

بررسي تفصيلي اين حكم از نگاه فقهي نيازمند مجالي بيش از اين اسـت كـه. گرفت

و بيـرون داشت بگنجـد؛ چنـان در اين ياد  و شـرايطي كـه در داخـل كـه ترسـيم فـضا

و اقدامات منافقان در سوءاستفاده از شرايط دشـوار روزهـاي پايـاني جنـگ زندان ها
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و ارتكاب فجـايعي و براندازي نظام و عمليات نظامي حركت به سوي مركز تحميلي

سا كه نمونه  و انفجارهاي بسيار هاي گذشته ايـن سـازمانلهاي آن را همه در ترورها

در جنايت و نمونه تازه آن را در مسير حركت نظامي خود از جملـه كار سراغ داشتند

و زمينه صدور چنين دستوري را فراهم ساخت، كاري اسالم آباد غرب مرتكب شدند

و توان نگارنده بيرون است  كه دستاورد موضـع قـاطع چنان. است الزم اما از حوصله

د امام و عفو ايـشان نـسبت بـه خميني و مدارا ر برابر منافقان پس از آن همه نصيحت

و با منافقـان بـه رغـم و بايد ديد اگر چنين مواضع قاطعي نبود آنان قابل بررسي است

و حمله نظامي با ايـن نگـاه برخـورد مـي  و خيانت شـد كـه بـه گفتـه آن همه جنايت

و يـك آيت و اهللا منتظري در همين جلسه، آنان يك فكـر  منطـق هـستند، كـار نظـام

انجاميد؟ همين جا شايسته است ياد كنم از اين سخن استاد معظـم، انقالب به كجا مي

هـا پـيش، در جلـسه درس در نقـد اهللا صانعي، دامت بركاتـه، كـه سـال حضرت آيت 

خميني، به اين نكته اشاره كردند كه اين حكـم اهللا منتظري با حكم امام مخالفت آيت 

ب  و قابل توجهي است كـه ايـشان در مقابله و اين نكته مهم و عليه آن بود ا منطق ترور

.به آن توجه دادند

در اين مجال تنها گذري كوتاه بر نظر اجماعي فقهاء در موضـوع افـرادي داريـم

و اسير مي  گردند؛ با اين توجه كه اشكال اصلي از سوي كه از گروه باغيان بازداشت

ت آيت و قبول برخي افراد قرار گرفته اين است كه آن دسته اهللا منتظري كه مورد وجه

و مقابلـه بـا آنـان در  و هواداران سازمان منافقين كـه هنگـام حملـه منافقـان از اعضاء

و نوعا دوره محكوميت خود را مي  گذراندنـد، جـرم عمليات مرصاد در زندان بودند

و مجازات آنان تازه حتي اگر بر سرموضـع اي مرتكب نشده بودند تا مجازات گردند

و به معناي ناديده گـرفتن احكـام قـضايي قبلـي آنـان  خود بودند نادرست بوده است

.است

و سيره اميرالمـومنين-7 )ع( از نگاه فقهي همان گونه كه در روايات چندي آمده
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و فقهـاي مـا از گذشـته تـا و نهروان به خوبي شاهد است در سه جنگ جمل، صفين

ــه آيــت ــد، كــساني از مــسلمان منتظــري تــصريح كــردهاهللا حــال از جمل  در كــهآن ان

و بـهگرمياقدا و حكومت مـشروع اسـالمي دسـت بـه سـالح ببرنـد وهي عليه حاكم

و روزه  جنگو مقابله با آن بپردازند، هرچند اهل عمل به ظواهر اسالمي ماننـد نمـاز

آن باشند، با شرايطي در شمار باغيان قرار مي  و مشمول احكام خواهند بود كه گيرند

يكي از اين احكام مربوط به چگونگي رفتـار بـا. به تفصيل در منابع فقهي آمده است 

و فراريان گـروه بـاغي از جملـه پـس از شكـست در جنـگ اسـت  . اسيران، زخميان

و فراري و اسير و با اتفاق نظر در اين موضوع، ميان باغيان زخمي فقهاي ما به روشني

و مركزي هستند كه بتوانند گرد كه به رغم شكست در جنگ،   همچنان داراي گروه

مانـده چنـد نفـر آن آيند، مانند سپاه معاويه در جنگ صفين، حتي اگر آن گروه باقي

و ميـان كـساني كـه گروهـشان  هم باشند كه توان سازماندهي دوباره را داشته باشند،

و قدرت سازمان  ين قـصدي ندارنـد، دهي دوباره را ندارند يا چنـ كامال از هم پاشيده

هم مانند گروه شكست  و از و خوارج فرق گذاشته خورده در فـرض. اند پاشيده جمل

شـوند، نخست همان گونه كه در روايت حفص بن غيـاث آمـده، اسـيران كـشته مـي 

و زخميان نيز كارشان تمـام مـي فراريان رها گذاشته نمي  و شوند تا كشته شوند شـود

. با برخي اسراي صفين چنـين كـرد)ع(كه اميرالمومنين شوند؛ چنان باقي گذاشته نمي 

و جامعـه اسـالمي را در صورت دوم، كه خطري از سوي اين بازمانـدگان حكومـت

كند، با فروكش كردن جنگو از هم پاشيدن كامل گـروه بـاغي، كـسي تهديد نمي 

و نبايد متعرض آنـان شـود؛ چنـان  و كودكـان كـه در هـر حـال نبايـد متعـرض زنـان

آنسالخو شدكهآن ردگاني از . توان جنگ ندارند

امري اجماعي كه عالمه حلي خاطرنشان كرده گذاري يادشده، چنان اصل فرق-8

دراسـات فـي واليـه«و مستند به ادله متعددي است كه مرحوم استاد نيز در جلد سوم 

و الحكومه االسالميه  و بـيش از همـه جمـع» الفقيه و بـه آنهـا اسـتناد به خـوبي  آوري
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را. است كرده و برخـي شـافعيان همـين نظـر در ميان اهل سنت نيز از جمله ابوحنيفـه

و يقتل اسيرهم«اين است كه تعبير. دارند و يتبع مدبرهم و مشابه» يجاز علي جريحهم

عالمه حلـي پـس از ايـن جملـه افـزوده. آن بارها در متون فقهي ما تكرار شده است

و زخميـان بـه آنـانيكند كه آن گروه باق است فرقي نمي  و اسيران مانده كه فراريان

. شوند، در ميدان باشند يا در جاي ديگر باشند، نزديك باشند يا دور باشـند ملحق مي 

شهيد ثاني نيز خاطرنشان كرده است كه به اجماع فقهاي ما اگر گروه باغي جنگ را

و يـا اگـر شكـست بخو رها كنند رها مي  و نبايد متعرض آنـان شـد رنـد در پـي شوند

و به هـم زدن گروهـشان شكست و بايد به پراكنده ساختن آنان خوردگان نبايد رفت

اي داشته باشند كه به آنان ملحق شوند؛ در اين صورت دستهكه اينبسنده كرد، مگر 

و اسيران را كـشت  در ايـن ميـان. بايد در پي فراريان رفت، كار زخميان را تمام كرد

كه مرحوم آيت   روايت حفص بن غياث را از نگاه مباني رجالي خود قابـل اهللا خويي

و اطمينان به وجود اجمـاع نداشـته، در فـرض عـدم آن قائـل بـه عـدم استناد ندانسته

و اسـيران فرق و فراريـان و چگونگي رفتار بـا زخميـان گذاري ميان دو صورت شده

و نكشتن به نظر امام  ه)ع(بغي را از نظر كشتن رچه مـصلحت موكول كرده است كه

خميني در برخورد با زنـدانيان موضـوع حضرت امامكه اين. كند اقتضاء كند عمل مي 

و  بحث، ميان كساني كه همچنان بـر موضـع خـود در وابـستگي بـه سـازمان منـافقين

و ديگرانـي كـه بـر سرموضـع خـود نبودنـد، فـرق حمايت از آن پافشاري مي  كردند

د كه با وجود بقاي مركزيت منافقـان، آن گرد گذاشتند، به همين مالك شرعي برمي 

و همراهي با جنايت و مزدوري براي رژيم متجاوز بعثي كـاران هم در سايه جاسوسي

و در سـايه حمايـت  و كـشور و دشـمنان نظـام و سران ارتجاع منطقـه حاكم بر عراق

و از  آنان، آن دسته از منافقاني كه سرموضع خود بودند، در شمار دسته نخست بودند

و اسير شـده باشـند نگاه فقهي فرقي نمي  كند كه اينان پيش از شروع جنگ بازداشت

و  نهكه اينيا هنگام آن يا پس از آن . به دليل ارتكاب جرم محاكمه شده باشند يا



غير محرمانه
176

اهللا منتظري در نقد برخورد با اين دسته از منافقـان جاي شگفتي است كه آيت-9

درمي» استشهاد«ا سران بازمانده جنگ جملب)ع(از جمله به رفتار اميرالمومنين كنند،

و از سـوي. حالي كه قضيه منافقان بازداشتي از مصاديق جنگ صفين است نه جمـل 

در ديگر ايـن اسـتناد در حـالي اسـت كـه ايـشان چنـان كـه در آغـاز اشـاره كـرديم،

و پناه» استدالل« آ بر جواز كشتن تمام وابستگان به دولت آمريكا نـان، از دهندگان بـه

در باره اصحاب جنگ جمـل اسـتناد كردنـد كـه)ع(جمله به اين سخن اميرالمومنين 

از حضرت به دليل كشته شدن حتي يك نفر از مـسلمانان بـي  گنـاه بـه دسـت برخـي

و اقـدامي گـر بـوده نظـارهكه اينسپاهيان جمل، كشتن تمام آنان را به دليل  بـراي انـد

آن نگارنـده نمـي. شمرده است اند، براي خود مجاز ممانعت نكرده  دانـد كـه از نگـاه

ميه در شمار ذويكمياستاد گرا  و از خداوند طلـب الحقوق اين كمترين طلبه باشند

و ايـن استـشهاد را جمـع رحمت براي ايشان دارم، چگونه مي  توان ميان آن اسـتدالل

!كرد؟

بـر نكته قابل ذكر ديگر در اين خصوص اين است كه جنـاب شـيخ طوسـي-10

و تصريح كرده است كـه اسـيران» النهايه«خالف آنچه در كتاب فتوايي  خود آورده

» خـالف«و» مبـسوط«شـوند، در دو كتـاب گروه باغي در صورت نخست كشته مـي 

و آيت اهللا منتظري كه نظـر وي را در ايـن دو كتـاب بـر قائل به عدم جواز شده است

و نيز گفته ساير فقهاء ديده است،  و همراهي با اكثريـت قـاطع خالف ادله در نقد آن

فقهاء متذكر شده است كه شايسته است فتواي شيخ طوسي را از كتاب نهايه گرفـت 

و واقعي شيخ را نيز جواز كشتن اسراي بغـات در صـورت  و به اين ترتيب نظر نهايي

و نظر شيخ در دو كتاب ديگر مبني بر عدم قتـل باغيـان بقاي گروهشان شمرده است

ر .ا نپذيرفته استاسير

در سخنان يادشده استاد مرحوم نكات قابل نقد ديگري نيز مانند داوري نادرسـت

 سـازمان منـافقين يـك جريـان كـه ايـن خميني يا تاكيد بـر درباره برخي نزديكان امام 
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و يك منطق است كه طبعا بايد به فراخور اين واقعيت با آن مقابله كرد وجود فكري

و در مجـالي ديگـر دارد كه از موضوع روي  كـرد فقهـي ايـن يادداشـت بيـرون اسـت

خمينـي در پايان از درگاه خداوند براي روح ملكـوتي امـام. توان به آنها پرداخت مي

و براي استاد مرحوم رحمت واسعه درخواست مي .كنم علو درجات

و( )جماران، روزنامه جمهوري اسالمي، رجانيوز، نشريه حريم امام ... 

 لي يادداشت تكمي

)آقاي سيد ضياء مرتضوي(

اهللا منتظري از سوي اين طلبـه نـاچيز همـان انتشار نقد اظهارات استاد مرحوم آيت

مي گونه كه پيش  و عالقـه. شد، بازتاب فراواني يافت بيني منـدان بـسياري از دوسـتان

خميني كه براي استاد مرحوم نيز احترام قائل هستند، از اين نقد اسـتقبال حضرت امام 

و نظر مساعد خود را نيز به صورت عمـومي يـا خـصوصي مـنعكس سـاختندك . ردند

و همفكران عزيز نيز در گروه و نيـز بـه هاي شبكه گروهي از دوستان هـاي اجتمـاعي

صورت خصوصي نسبت به اصل نقد يا برخي محورهاي آن به ويژه آنچه مربـوط بـه 

و نيز تلقي كه از فقه در نگاه برخي ايجـ  كـرد انتقـاد دارنـد يـا اد مـي حكم بغات بود

و پرسش  اين بنده كمترين سپاسگزاري خـود را بـه. اند هايي را مطرح ساخته ابهامات

دركهآن يك اين عزيز يك و همـه  با طرح پرسشو نقـد خـود كـه گـاه نيـز گزنـده

و نيز رفـع برخـي خطاهـاي احتمـالي را مجموع مبارك است، زمينه تعميق اين بحث

و به رغم ديم مي فراهم ساختند، تق   در اين فاصله به برخي از آنهـا پاسـخكه ايندارد

و ابهـام يـا نگـاه گفته و تكرار برخي مـوارد سـؤال ام اما به نظر رسيد با توجه به تعدد

و گـاه  متفاوتي كه برخي دوستان در اين موضوع دارند، برخـي توضـيحات تكميلـي

ام نگارش به موضوع آن يا لـزوم تكراري را تقديم دارد، توضيحاتي كه يا حقير هنگ 

طرح آن توجه نداشته است يا مجال اندك مقاله كه در حد يـك يادداشـت عمـومي 
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و صـداي تيـشه. داد بيني شده بود اجازه پرداختن به آن را نمي پيش اضافه فرماييد سر

و بي  و بنايي را كه چند ماهي است سخت روز زنـدگي مـا شـده وقفه همنـشين شـب

ان  و اين دك نيز پس از گشودن گذرگاهي موقت از ميان غبار تخريب نگارش است

!شده است

صـدق. آنچه در مقاله مطرح شد بيشتر بر محوريت موضوع احكـام بغـي بـود-1

خميني در دستور كه امام اين عنوان مانع صدق برخي عناوين ديگر فقهي نيست؛ چنان

ه  مه شرارت مسلحانه، بر شمول خود از جمله بر پايه محارب بودن منافقان پس از آن

به كيفر محاربه تاكيد كرده  و در عين حال آن را از نگاه حكمي يا موضوعي مقيد اند

و جاسوسي را نيز مطرح كرده اند؛ چنان كرده» بقاي بر سرموضع« اند كه عنوان ارتداد

 رسد بيشتر ناظر به سران منافقان يا حيث تشكيالتي اعضاي آن سـازمان كه به نظر مي 

و تقييد به قيد. كار است جنايت حمله گسترده نظامي منافقان براي براندازي حكومت

دهد؛ با اين توجه كه جنبه كيفري بغـي يادشده موضوع را مشمول حكم بغي قرار مي 

بـه هرحـال پيداسـت دسـتور! تر اسـت در مقايسه با احكام محارب در مجموع سبك 

.ل بررسي فقهي استخميني بر پايه احكام محارب نيز قاب امام

و بازداشتي برخي دوستان گمان برده-2 و زخميان در فـرض اند حكم فراريان ها

انـد مـالك شكست باغيان در ميدان جنگ منتفي است اما همان گونه كه فقهاء گفته 

و عدم بقاي گروهي از آنان هر چند  و انهزام بغات در ميدان نيست بلكه بقاء شكست

ها بـه آنـان بـا آزادي وجـود داشـته امكان پيوستن بازداشتي در مسافتي دور است كه 

بنابراين نبايد گمان كرد منافقان به صرف شكست در عمليات مرصـاد بـر پايـه. باشد

و نـه سـپاهيان  و مانند سپاهيان جمل شدند باغي بودنشان، از شمول حكم بيرون رفتند

اهللا منتظري نيز نـسبت بـه شاهد آنكه مرحوم آيت. شام كه برخي دوستان نوشته بودند 

و اعدام شدند تا آنجا كه خبـر داريـم  اعدام منافقاني كه در عمليات مرصاد بازداشت

و سلطه بر آنان. اعتراضي نداشتند  و بر پايه حكم محاربه نيز تنها تا پيش از دستگيري
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.اگر توبه احراز شود از شمول حكم آن بيرون خواهند بود

 اعدام در جايي اسـت كـه احتمـال پيوسـتن بـه گـروه اند برخي دوستان نوشته-3

و منافقان زنداني در اختيار حكومت بودند اما در خود مقالـه. ديگر يا مركزيت باشد

و اتفاقاً خاطرنشان شده بـود كـه اسـتاد مرحـوم نظـر  به اين نكته نيز پرداخته شده بود

و شيخ طوسي را كه در دو كتاب خود از كـشتن اسـراي بغـات منـع كـرده   نپذيرفتـه

و پيداست فـرض جـواز قتـل بغـات! دانسته است» نهايه«مالك را نظر وي در كتاب

و فقهـاء در همـين فـرض تفـصيلي ميـان بازداشتي جايي است كه در اختيـار هـستند

و عدم امكان پيوستن قائل نشده   كسي در اجتهادي مجدد مفادكه ايناند؛ مگر امكان

ر و به تبع آن گفته فقهاء هـاا ناظر به وضعي بداند كه امكان نگهداري بازداشـتي ادله

و پـيش از آنكـه وضـع چنان. نباشد كه قرآن كريم از گـرفتن اسـير در هنگامـه نبـرد

و گرفتار خود مي كند جنگ تثبيت شود بازداشته است، زيرا پيداست نيروها را معطل

راساس گفته فقهـاءبها اين.و چه بسا مايه شكست يا تلفات بيشتر در جبهه حق گردد 

اما ايـن بنـده در بـاره حكـم بازمانـدگان. است كه بر آن ادعاي اجماع نيز شده است 

.بغي نظري متفاوت دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد

و فتـواي اسـتاد مرحـوم برخي دوستان در فرق-4 گذاري ميان نظـر امـام خمينـي

كه درباره مفسدان به اين نكته توجه داده  و دستور امـام اند  فتواي ايشان برخالف نظر

و از اين نظر مـسئوليتي را متوجـه ايـشان نمـي ايـن. كنـد امري كامالً كلي بوده است

كمترين طلبه هنگام نگارش مقاله به اين مقدار فرق توجه داشته است ولي دستور امام 

گـي كليـت ناظر به افراد خاصي بود امـا از نگـاه فقهـي ويژكه اينخميني نيز به رغم 

و از اين رو ايشان با به دست دادن مالك، تشخيص مـوارد  خود را حفظ كرده است

اگر بحث از مسئوليت اعالم نظر باشد، اتفاقـاً ممكـن. را به هيئت واگذار كرده بودند 

است كسي بگويد اعالم فتوايي به صورت عام مانند لزوم اعدام مفسد كه طبعاً دامنـه 

كند تا كسي مسئوليت بيشتري را متوجه صاحب فتوا مي تر است مصداقي آن گسترده 



غير محرمانه
180

!كند كه مالكي فقهي را درباره جمعي محدود اعالم مي

و طرح دوگانگي در نگاه آيت-5 اهللا منتظـري در قـضيه جـواز قتـل آمريكاييـان

عدم جواز اعدام منافقان بر سرموضع، روشن است كه به تبـدل نظـر فقهـي ايـشان بـر 

زيـرا اوالً! برخي دوستان گفته شود اشـكالي بـر تغييـر نظـر نيـست گردد تا مانند نمي

و از جملـه بـه  آنچه مهم است نوع استداللي است كه ايشان در قضيه نخست داشـتند

 كـه ايـن در نهج البالغه درباره مهدورالدم بودن سپاهيان جمل به دليل)ع(سخن علي 

ر و ثانياً با توجه به وشي است كـه در اجـراي همـين اگر حتي يك نفر را كشته باشند

و طبق حكم ايشان هر كسي به تشخيص خود مي  توانـست بخـشي نظر به كار گرفتند

 به فرض نظرشان بعداً تغيير كرده باشـد،كه اينو ديگر! از اين حكم عام را اجرا كند 

و بالفاصله تغيير نظر دهند؟ آيـا بـر مثـل آيا فقهاي ديگر نيز بايد از ايشان تقليد كنند

در ماما و تغييـري خميني اگر به فرض همان نظـر اول اسـتاد مرحـوم را داشـته باشـند

گيري است؟ عالوه كـه مـا سـراغ نـداريم كـه نظرشان حاصل نشده باشد جاي خرده 

كـه چنـان. ايشان نسبت به نظر قبلي خود به صورت كلي اعالم تغيير نظر كرده باشـند 

 يعنـي حـدود 1369هي خود كه در سـال ايشان درباره قتل بغات نيز در كتاب مهم فق 

امـا دربـاره. انـد منتشر شده همانند ديگر فقهاء نظر دادهها اعدامدو سال پس از قضيه

اي از اسـتفتاآت ايـشان چـاپ كـه مجموعـه 1371مفسد در حالي كه حداقل تا سال 

و اعالم نيز شده نظر قبلي را داشتند در سال و احتياط كردند .شدهاي اخير تجديدنظر

هـا كـسي همين جا بايد شگفتي خود را از اين گفته ابراز دارم كه در يكـي از گـروه

مدعي شده بود كه يكي از نزديكان استاد مرحوم حكم ايشان دربـاره آمريكاييـان را 

و تكـذيب اسـت البته گويا براي برخي راحت! انكار كرده است  در. ترين كار انكـار

و خود حقير حضور كه ذرهحالي كه اساساً اين سخن استاد را اي در آن ترديد نيست

و همان روز در دفتر تقريرات ثبت كرده  و داشتم و البد صدا و اينك موجود است ام

و از ميان صدها نفري كه در درس حاضـر بودنـد البـد  تصوير آن نيز در اختيار است
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ن. افرادي مانند حقير در خاطرشان مانده است دهـد شان مي اين ادعا اگر درست باشد

برخي اطرافيان اين مقدار شجاعت نيز ندارند كـه پـاي موضـع اسـتاد مرحـوم كـه در 

!كم از نگاه بسياري فقهاء قابل دفاع است بايستند جاي خود دست

و سـخنان فقهـاء در عـدم-6  برخي دوستان نسبت به استظهار ناشي از اطالق ادله

و هنگام و فرق ميان دستگيري پيش از شروع درگيري  بـه دليـل كـه اينو پس از آن

در حالي كه وقتي در مقام. اند گيري كرده جرمي ديگر محكوم شده باشند يا نه خرده

شـود، بـه معنـاي بيان حكم، موضوع به رغم داشتن چند مصداق، بدون قيد بيـان مـي 

اگر جز اين باشد بايد گوينده تصريح كند كه به عنوان مثـال. مطلق بودن حكم است 

مشمول حكم هستند كه در ميدان نبرد دستگير شـوند يـا قتلـي مرتكـب شـده افرادي 

و» سرموضع«كه پيداست به نقش خميني چنان نكته اصلي در دستور امام. باشند بـودن

و نبودن بر مي  و نـه صـرف جـرم قبلـي كـه موضـوع رسـيدگي قـضايي قبلـي گـردد

و احـراز. محكوميت افراد بوده است  براسـاس جريـان حكـم اين قيد در مقام اثبـات

تواند نـوعي توسـعه در موضـوع توبـه باشـد كـه اگـر پـيش از دسـتگيري محاربه مي 

و اگر براساس حكـم محاربان باشد به حكم آيه شريفه از حد محاربه رهايي مي  يابند

و در نتيجه عدم رجوع به آنان مي  باشد در ايـن بغي باشد نشانه انفصال از گروه باغي

ب  از. غات بيرون هستند صورت از شمول حكم البته دوستان توجه دارنـد كـه مقـصود

دستگيري پيش از جنگو درگيري، جايي است كه با خروج گروه معترضو بـاغي 

و شروع به مقابله، عنوان  از» باغي«از طاعت صدق كند اما اگـر ماننـد خـوارج پـيش

ف  و قيام باشند كه شروع به مخالفت سياسي كرده بودند، در اين كـه رض چنانخروج

انـد حتـي تـصريح فرمـود تـا دسـت بـه سـالح نبـرده)ع(دانـيم اميرالمـؤمنين همه مي 

در حقوقشان از بيت  المال نيز قطع نشد چه رسد به امور ديگري ماننـد امكـان حـضور

و مجامع مسلمانان  (مساجد ما! و گزينشي كه چنان!) قابل توجه برخي نهادهاي امنيتي

و جمع به وقتي گروهي خود را به عنو مي ان يك تشكيالت يا هم پيوسته معرفي كنند
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مي چنين هويتي پيدا مي شوند مگر افرادي كه اعالن كنند، نوعاً مشمول حكمي واحد

كشي كردند هرچند در آغاز تنها يكـي خوارج همين كه شروع به آدم. جدايي كنند 

و روشـن بـود كـه)ع(دو نفر را كشتند علي  تمـام آن دوازده به مقابله آنان برخاسـت

و برخـي يـارانش  هزار نفر در شمار بغات قرار داشتند كه بـا تـالش فـراوان حـضرت

و خـود را نجـات دادنـد مانند ابن  . عباس حدود دو سوم آنـان از سرموضـع برگـشتند

ضمناً درباره ساير زندانيان گروهكي حقير اطالع دقيقي ندارد كه اگر با آنان برخورد

 يا محاربه بوده است يا امر ديگري مانند صدق كافر حربـي؟ شده تحت عنوان ارتداد 

اين. هايي است كه هرچند در ظاهر، مسلمانند اما موضوع بغي در فقه مربوط به گروه

 در موضوع خون بايد حداكثر احتياط را كرد امري كامالًكهآن تذكر يكي از دوست

و همان گونه كه فقهاء بارها بر پايه قاعده فق و گفته» درء حدود«هي درست است اند

و بعدي خود دربـاره مفـسد خاطرنـشان  استاد مرحوم نيز بارها از جمله در حكم قبلي

امـا از نگـاه اصـولي. كرده هر جا شكي در شمول حكم پيش آمد بايد احتيـاط كـرد 

باشـد؛ تمسك به اطالق ادله كه مفيد ظهور در حكـم اسـت از مـصاديق قاعـده نمـي 

مو چنان  ظهـوري كـه ايـن ضوعي نيز در محاكم مورد اسـتناد اسـت، مگـر كه از نگاه

اي كه عقالء نيز كه خـود ضعيف باشد، آن هم در موضوعي مهم مانند جان؛ به گونه

كه ايـن بنـده طلبـه چنان. منشأ حجيت ظهورات هستند، به چنين ظهوري بسنده نكنند 

و حياتي يا عام البلوي حتي  اگر سند صحيح داشته اساساً خبر واحد را در مسائل مهم

و قابل استناد نمي  و صريح در داللت هم باشد حجت و اين را در جلـسات باشد داند

و در ادامـه اشـاره دوبـاره  و اثبـات گذاشـته اسـت آن درسي خود نيز به بحث اي بـه

.خواهم كرد

اند دفاع بنده از دستور امام براساس ديدگاه فقهي خود ايشان اسـت يـا پرسيده-7

كـه انـد چنـان خود؟ آنچه امام خميني خود در خود دستورشان تصريح كرده از پيش 

در اشاره شد، از جمله عنوان محاربه است ولي اشاره ايـشان بـه جنـگ  هـاي منافقـان
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اما در خـصوص بغـي. تواند موضوع بغي را نيز مورد توجه قرار دهد غرب كشور مي

كه نشان مي بحثي فقهي از ايشان سراغ نداريم؛ با اين حال خاطر  شود حكم كلي بغي

و  امري اجماعي است علي القاعده مورد قبول ايشان است به ويژه كه ايشان مناصـب

و اگـر)ع(اختيارات عمومي امام معصوم  را براي فقيه جامع الشرايط نيز قائـل هـستند

اهللا خويي واليت فقيه را قبول ندارند، به فرض، موضـوع حكـم كساني كه مانند آيت 

ر  خمينـي چنـين احتمـالي بشمارند، امـا دربـاره امـام)ع(ا مربوط به امام معصوم بغات

از. رود نمي در هر صـورت از نگـاه روش فقهـي حتـي اگـر فقيهـي مـدعاي خـود را

طريقي خاص قابل اثبات نداند، مانع آن نيست كه همان مدعا توسط ديگران از جمله 

ا  همـين جـا خاطرنـشان. ثبات باشـد اين طلبه ناچيز به طريق مورد قبول خودشان قابل

بركه اينكند مي و بعد از انقالب  يكي از دوستان محترم ميان نظرات امام خميني قبل

و اين پايه فرق گذاشته كه تنها دسته اول فتوا به شمار مي رود، سخني نادرست اسـت

و فتوا بازه زماني نيست  در. پيداست كه مالك حكم  عالوه كه اگر هم دستور ايشان

و فتواي كلي ايشان صادر شده اعدام منافقان حكم باشد، منافاتي ندارد كه بر پايه مبنا

 گمان رود حاكم اسالمي در تمام منازعات داخل حكومـت همـوارهكه ايننيز. باشد

و از اين نظر ديدگاه او در آن مسئله حجت نيست سخن كاملي يك طرف دعواست

ف البته در محكمه چنان. نيست توانـد يـك اند، قاضي نمي قهاء جز برخي گفته كه نوع

و دفاع از مصالح عموم جامعه كه وظيفه  او طرف دعوا باشد اي عام براي حاكم است

.كند را تبديل به يك طرف دعوا نمي

و ندانستن پرسيده-8 و در ايـنكه ايناند دانستن  نتيجـه سرموضـع بـودن چيـست

ح كم دخالت دارد؟ پيداسـت كـه ايـن صورت چه كيفري متوجه آنان است، آيا در

و آنچـه  و حتي مقتضاي ظـاهر آيـه امر در اصل حكم محارب يا باغي دخالت ندارد

اند اين اسـت كـه توبـه محـارب خميني در حكم محارب گفته فقهاي ما از جمله امام 

اما در صورتي كه حـاكم در صـدد توبـه. پس از دستگيري مانع اجراي حد او نيست 
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و عـدم دادن هر چه بيشت و آگاهي آنان از سـرانجام سرموضـع بـودن ر اين افراد باشد

و الحاق به گروه يا ادامه توبه را زمينه فريب و محاربان براي نجات خود كاري باغيان

و ايجاد ناامني نبيند، مي  تواند به عنوان يك سياست اجرايي مورد توجه قـرار شرارت

.گيرد

از-9 زنداني بر سرموضع خود هست يـا نـه شخصكه اين برخي دوستان پرسش

و از اين رو آن را نادرست دانسته  و اين تصور را از مصاديق تفتيش عقايد شمرده اند

از. مايه شگفتي است   سرموضع هستند يا نه، در واقع نوعي احتياطكه اينزيرا پرسش

. انـدتهو ارفاق به كساني است كه سابقه احرازشده وابستگي به سازمان منافقين را داش

از اگر كساني را ابتداي به ساكن مواجـه بـا چنـين پرسـش هـايي كننـد ممكـن اسـت

مصاديق تفتيش عقايد باشد كه در احراز موضوع اجـراي حـدود نوعـاً جـايز نيـست؛ 

 از كسي ابتداء پرسيده شود آيا مرتد شده است يا نه؟ چنين امـري حتـيكه اينمانند 

به عبارت. جايز باشد در اين موارد جايز نيستاگر تفتيش عقايد در جاهاي ديگر هم

شـده)ص(كند از كسي ابتداء پرسيده شود كه آيا منكر پيامبر اكـرم ديگر فرقي نمي 

و   پرسيده شود زنا كرده است يا نه؟ هيچ كدام ابتداء جايز نيـست مگـركه ايناست؟

كـه سـابقه اما كسي. موضوع براي شكايت شخصي باشد مانند تعدي به عنفكه اين

عضويت يا وابستگي او به منافقان معلوم است، پرسش از نظـر فعلـي او بـراي نجـات 

و  احتمالي او از حد اگر هم تفتيش عقايد باشد معلوم است كه امري كامالً پـسنديده

.در شرايطي الزم است

 يك دغدغه حقير در طرح نقد نظر استاد مرحوم از قبل اين بود كه اشاره بـه-10

رايج فقهي از جمله ايشان در موضوع باغيان چه بسا مايه تشويه چهره فقـه يـا ديدگاه

و)ع(هاي معـصومي ماننـد اميرالمـؤمنين شخصيت شـود كـه كـشته عـدالت پـروري

و حتـي معانـدان بـوده آزادي و مداراي به مخالفان و ذكـر برخـي مـسائل خواهي انـد

 دوستان عزيز كه با مبـاني هرچند در مقام مجادله علمي يا جواب نقضي، براي برخي 

و چنين ادبيـاتي را مـشابه ادبيـات و دشوار آيد و ادبيات فقهي رايج كمتر انس دارند
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و نسخه پيشرفته و حتـي! تر آن يعني داعشيان بشمارند طالبان اين دغدغه درست بـود

و از ايـن رو اگـر در چگـونگي نگـارش نقـد بيش از آن بود كه حقير حدس مـي  زد

و فكـري رخ داده باشد، زمينه يادشده خطاي  سازي ناخواسته براي چنين تلقي در ذهن

و از ايـن رو حقيـر خـود را سـرزنش مـي  كنـد كـه بايـد بـا برخي دوستان بوده است

آورد مطـرح مالحظه يـا توضـيح بيـشتر برخـي نكـات را كـه چنـين تلقـي پديـد مـي 

مـسائل روش يـا ساختم؛ آن هم در حالي كه خود حقير به رسم طلبگي در برخي مي

و در اين سال و پژوهشي خود تالش كرده نگاه متفاوتي دارد ها در كارهاي آموزشي

هاي متمايزي را از جمله در حوزه حقوق با حفظ چارچوب اجتهاد شيعي برخي نگاه 

و آخرين و نوع نگاه به حكومت مطرح كند درآو كرامت انسان ن پژوهشي گسترده

و مسئوليت دولت در معن هـا هايي كه از سوي دستگاه اي عام آن در برابر زيان ضمان

حقير به رغم نگاه نقدي كه به بـسياري. شود يا كاركنان دولت به شهروندان وارد مي 

هاي فقهي به ويژه در حـوزه مـسائل اجتمـاعي دارد امـا بـا آگـاهي تاكيـد از استنتاج 

بي مي  كـه نبايـد وجـود بديلي اسـت كند كه همين فقه موجود سرمايه بسيار بزرگو

و يك نكته كليدي برخي آراء هرچند بس ناموجه ما را نسبت به اصل آن بدبين كند

و امكــان بهــره بــردن از  همــان اســت كــه شــهيد صــدر در بحــث از جايگــاه اجتهــاد

اجتهادهاي مختلف در شكل دادن به نظام اجتماعي مانند نظام اقتصادي بـه آن توجـه 

و آن  حدكه اينداده است و بقيه همه5ود تنها  درصد احكام در شمار قطعيات است

و نظري هستند اضافه كنيد كه در موارد زيادي نيز فقهاء در جهت. احكامي اجتهادي

اند كـه بـه وظيفـه ذاتـي اجتهـاد بـر كمك به مكلفان وارد تشخيص موضوعاتي شده 

دا نمي و اين رشـته سـر درازي و پاي كارشناسان ديگر در آن باز است و در گردد رد

.هاي ديگر بايد به آن پرداخت فرصت

به هرحال آنچه در نقد آمد بخشي از نگاه رايج در منابع فقهي است كه از جملـه

و تتبعي كه در اجتهادات خود داشـتند بـسي توسـعه  استاد مرحوم ادله آن را با روش

در)ع(ناما آنچه ذكر شد نه به معناي اين است كـه سـيره كلـي اميرالمـؤمني. اند داده
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و حتي كساني كه دست به شمشير برده بودند هرچند سپاهيان شام برخورد با مخالفان

آن اي مـي محدود به جمله  شـود كـه اسـتاد مرحـوم در اعـالم حكـم آمريكاييـان بـه

و در نهج  و نه لزوماً به معنـاي پـذيرش آن از سـوي همـه تمسك كردند البالغه آمده

و  در عمـل نيـز)ع(نه به اين معناسـت كـه اميرالمـؤمنين فقهاء يا اين طلبه ناچيز است

و اسـتاد اتفاقاً چنان. چنين كردند  و در چنـد روايـت آمـده كه صاحب جواهر آورده

و رفع تعارض آن با ساير روايات برآمده، طبق ايـن  مرحوم نيز در صدد تحليل فقهي

نگريه آيندهجويانه حضرت با بازماندگان جمل بر پاي دسته روايات برخورد مسالمت 

در حضرت بوده است كه حضرت مي  دانست ايـن جريـان بـرغم شكـست در جمـل

و در صـدد انتقـام آينده بر جامعه مسلط مـي  و شـوند  اهـل ويـژه بـه گيـري از شـيعيان

قصد حقير اين بود كه نشان دهـم وقتـي اسـتاد مرحـوم بـه جملـه. آيند برمي)ع(بيت

كننـد چگونـه بـه آمريكـا اسـتناد مـي يادشده بـراي جـواز قتـل وابـستگان بـه دولـت 

و گرنـه ايـن بنـده از نگـاه گيـري مـي خميني در حكم يا نظر يادشده خرده امام كننـد

طلبگي آن جمله منسوب به حضرت را در اباحه قتل همه سپاهيان قابل استدالل براي 

داند حتي اگر سند آن طبق موازين رايـج حجيـت استنباط يك حكم فقهي كلي نمي 

ب  و حتي اگر مرحوم استاد آن را قابل استناد ديده باشـد داشته بـه هـر حـال اگـر! اشد

و منـابع   در كليـت خـود همـواره از آن كـهآن حقير ناخواسته باعث تشويه چهره فقه

و مــي و عــال پــوزش دفــاع كــرده كــنم، شــده باشــم، در پيــشگاه حــضرت حــق جــل

و باز ناخواسته باعث جريحه مي و اگر اين امر ر شدن احساسات پاك برخيدا خواهم

مي دوستان درباره چهره و آن را تجربـه هاي مقدس اسالم شده باشد، عذر اي خواهم

هـايي كـه چـه بـسا در بـاره دانم كه در طرح مسائل بايد بيش از گذشته به ذهنيت مي

و شرايط را نيز حتي االمكـان برشـمرد مسائل مهمتر پديد مي  و قيود آيد توجه داشت

البته پيداست اين نكته مربوط به يكـي دو نكتـه. آن اساساً صرف نظر كرد يا از طرح 

و نه همه يا كليت آن .آن نقد است
و عجالتاً در خصوص حكم بغـات بـه نظـر مـي-11 رسـد تقريبـاً آنچه به اختصار
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از همان نظر مرحوم آيت اهللا خويي است كه چگونگي برخورد با بغات بازمانده اعـم
ز  و و اسير و بـه تعبيـر مـا حـاكم، موكـول)ع(سنجي امـام خمي را به مصلحت فراري

و در نقد خود به آن اشاره كرده بوديم البته نه بـه ايـن دليـل كـه ايـشان. ساخته است
دانـد بلكـه حتـي سند روايت حفص بن غياث را كه مستند اين حكم است نامعتبر مي 

و صحت اصطالحي سند نيز نمـي  مهمـي ماننـد جـواز تـوان در امـور در فرض اعتبار
و عقاليـي نـشودكميكشتن افراد به يك يا چند روايت مادا  ه موجب اطمينان عرفـي

و بر آن استدالل كرده و اصولي است كه اين بنده دارد و اين مبنايي كلي استناد كرد
و برخي فقهاي معاصـر ماننـد آيـت  و نشان داده كه فقهاي پيشين اهللا سـيداحمد است

و حتي امـام براساس آن عمل كرده خوانساري اجماالً  خمينـي نيـز در مـواردي بـه اند
 در موضـوع كـه ايـن بند شده به روايت به رغم درستي سند به دليـل مقتضاي آن پاي 

. جان موضـوع خطيـري اسـت عمـل نكـرده اسـتكه اينمهم جان بوده با تصريح به
آن عالوه كه به نظر مي و دليل  نوعاً معلوم است رسد اين دست امور كه فلسفه تشريع

و مصالح روز كه بـا رعايـت و صرفاً تعبدي نيست، به اقتضاي طبع آن بايد به شرايط
و با مشورت با كارشناسان مورد اعتماد صورت مي گيـرد واگـذار كـرد؛ همه جوانب

و خميني در باب فروش سالح به دشمن به چنين امـري توجـه مـي كه امام چنان دهنـد
مي آن را از يك حكم اعطاف و تعبدي بيرون .آورند ناپذير

و پرسـش هـاي قابـل حقير اذعان دارد برغم اين توضيحات تكميلي هنوز مـسائل
رود همه آنچه اينجـا آمـد نيـز مقبـول نظـر همـه كه توقع نمي بحثي مانده است؛ چنان 

و صاحب مبنا هستند باشد اما تقـديم دستكهآن دوست كم برخي خود صاحب نظر
و اميـدوارم همچنـان بـا اين بضاعت مزجا  ت را نشانه احترام به نظرات دوستان ديـدم

طرح نظرات خود بر غناي اين بحث بيافزايند، چه در حوصله حقير بگنجد كه پاسـخ
و چه نگنجد  در پايان يك بار ديگر از خداونـد بـراي روح ملكـوتي.و توضيح دهد

و براي مرحوم استاد طلب رحمت امام و براي برخي خميني طلب علو درجات واسعه
.كنم بازماندگان ايشان درايت بيشتر را درخواست مي

و نشريه حريم امام( )انصاف نيوز
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 ميزان صداقت

)آقاي سيد ضياء مرتضوي(

و دو هـوا«اي كه از سوي اينجانب بـا عنـوان در مقاله در نقـد سـخنان» يـك بـام

نق آيت و نشر آن منتشر شد، از جمله در پاسخي ضي خاطرنـشان شـد كـه اهللا منتظري

 كـه 27/1/1365ي درسي آمريكا به ليبي، در جلـسه خود آن مرحوم پس از حمله 

اين بنده نيز حضور داشت، كشتن تمام وابستگان به دولت آمريكا در هـر جـاي دنيـا

و نيز كساني كه به اينان پناه مي  دهند را مجاز شمردند؛ آن وقت چگونـه بـه كه باشند

» احمد منتظـري«كنند؟ اما آقايي درباره اعدام منافقان اعتراض مي خمين ديدگاه امام 

بر در اطالعيه هيچ«: دوبار نوار جلسه را گوش كرده، تصريح كردكه ايناي با تاكيد

و يا حمله به آنان در نوار نيست بر!»صحبتي از جواز كشتن آنان حقير با تاكيد مجدد

د گفته ي نوار چه اتفاق افتادهر اين فاصله دربارهي خود خاطرنشان كرد كه بايد ديد

و عكسي از صفحه ي يادشده را كه همان زمـاني جلسهي تقريرات درس ويژه است

را. نوشته شده منتشر كرد با اين حال يكي از مرتبطين بيت آن مرحـوم كـه برخـي او

و ماننـد آن مـي  يحي در توضـ1داننـد، يك منشأ در اقدامات تخريبي عليه امام خميني

و آن را حتـي پيـاده كـرده  مجدد تاكيد كرد كه او نيز نوار را به دقـت گـوش كـرده

و اظهار تعجب كرد كه اين بنده به تعبير وي  !»كوبد هنوز بر طبل اكاذيبشمي«است

ي دومـي اعـالم كـرد بـا اما كمي بعد، آقـاي احمـد منتظـري بـا تعجـب در اطالعيـه

متوجه شـده كـه !) رغم دو بار گوش كردن قبليبه(ي دوباره به نوار يادشده مراجعه

 
و مرتبطين بيت آيت1 و با اعضا اهللا منتظري آشنا هـستند قبـل از نـشر خوب بود آقاي مرتضوي كه در قم

بـه تحقيـق» نـوا فتبيأان جـاءكم فاسـق بنبـ«اند، از بـاب ذكر كرده» برخي«چنين مطلبي كه سند آن را 
و تخريب امام خميني پرداختند تا دچار تهمت مي و نارواگويي همگام با برخي از اقتدارگرايان نشوند زني

و توجيهات نابجا چهـره ايـشان را مخـدوش مـي از سوي كساني صورت مي  و گيرد كه با عملكرد كننـد
و غافل از آن هستند كه با اين توجيهـات بـر ينددنبال توجيه تئوريك خطاها تأسف از آناني است كه به 

 مهر صـحت–88 مانند برخورد با معترضين به نتايج انتخابات–عملكرد برخي از متصديان پس از امام
و انتقاد از آنان باقي نمي و ديگر جايي براي نقد . ماند زده
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ي مسلمانان به آمريكاييان را مطـرح كـرده اهللا منتظري گرچه موضوع حق حمله آيت

ي آن استاد فقيه به سربازان،ي حمله گويا اجازه! است اما سخني از كشتن آنان نيست

و ديپلمات يـا قلقلـك هاي آمريكايي در سراسر دنيا تنهـا بـراي خارانـدن تـن افسران

فمن اعتدي علـيكم فاعتـدوا«ي آن هم با استدالل ايشان به آيه! دادن آنان بوده است 

ي سپاهيان جمل كه تنهـا اگـر درباره)ع(و با استدالل به سخن اميرالمؤمنين»…عليه

لحـلّ لـي قتـل ذلـك«:ي آنان براي من جايز بـود يك نفر را كشته بودند كشتن همه

منتشر شده توسط بيت ايشان نيز به خـوبي صـحت آنچـه در همين نوار.»الجيش كله 

و اين توجيه كه حق حمله غيـر از حـق كـشتن نقد يادشده آمده بود را نشان مي  دهد

و اين بنـده اطـالع دارد كـه  است، امري مضحكو چيزي جز بازي با كلمات نيست

. وا داشته استانگاري نسبت به ايشان مندان ايشان را با بازنگري در مطلق برخي عالقه

و سـپس حال بايد ديد چه گذشته كه نخست تاكيد بـر انكـار اصـل سـخن مـي شـود

و البته توجيه مي  و بايد ديد اصـل صـداقت در ايـن ميـان چـه انـدازه تصحيح گردد؟

و دارد؟ آيا بهتر نبود كه از همان آغاز اقرار به واقعيت سخنان آن استاد  كاربرد داشته

عن مرحوم مي  شد ايشان در اعالن عمـومي جـواز كـشتن وان مثال گفته مي شد ولي به

هاي بعد نظرشان تغيير كـرده اسـت يـا بـر اصـل آمريكاييان اشتباه كرده است يا سال 

مي سخن صحه گذاشته مي و مثالً با اعدام منافقان قياس مع الفارق شمرده آن شد شد؛

و البتـه بـه نظـري سوم بيت آن مرحوم چنين ادعايي شده گونه كه در اطالعيه  اسـت

و نادرسـتي بنده اين  جانب اگر فرقي داشته باشد از جمله از اين نظر است كه پيĤمدها

مي آن از اين نظر كه جان انسان  از هاي بسياري در خطر قرار گيرد كـه روحـشان نيـز

و البد بسياري از آنان نيز راضي به تجاوز دولتشان بـه  اقدام دولتشان آگاه نبوده است

و دست نبوده ليبي اند؛ امـا كم اين است كه خودشان در اين تجاوز شركت نداشته اند

مي آيت و روايت، خاطرنشان در اهللا منتظري افزون بر استدالل به آيه كنند كه گرچـه

) ورزنـد دو بـار تاكيـد مـي(اين حمله تنها چند هواپيماي آمريكايي شركت داشته اما 

و حتي ديگرانـي كـه بـه مسلمانان حق حمله به آمريكاييان، و ديپلمات اعم از نظامي
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و به تعبير ايشان با اينان اينان جا مي بش«دهند و كنند را دارنـد؟ آيـا ايـنمي» خوش

و نيز با شفافيت مورد ادعا در اطالعيه  تر نبود؟ي سوم نزديك كار به صداقت

)انصاف نيوز(

.تكذيبِ فرزند منتظري تكذيب شد

منتظــري دربــاره مهدورالــدم بــودن همــه»65صــوت ســال«انتــشار: نيــوز صــراط

را-كه قبالً توسط فرزند منتظري تكذيب شده بود-وابستگان به دولت آمريكا   ورق

و بيت منتظري را بازنده اين بازي كرد و بـه. برگرداند آبرويي كه بيش از پيش رفت

زم. جوي باز نخواهد گشت   بيـت منتظـري صـوتكهآن به گزارش فارس، شايد آن

مي67جلسه سال اي را رو كرده همه را سـردرگم كرد برگ برنده را منتشر كرد فكر

منتظــري دربـاره مهدورالــدم بــودن همــه»65صــوت ســال«امــا انتـشار. خواهـد كــرد 

را-كه قبال توسط فرزند منتظري تكذيب شده بـود-وابستگان به دولت آمريكا   ورق

و بيت منتظري را و بـه. بازنده اين بازي كرد برگرداند آبرويي كه بيش از پيش رفت

.جوي باز نخواهد گشت

 هاي منتظري به روايت شاگرد تناقض

، بـا67انتشار فايـل صـوتي جلـسه منتظـري بـا چهـارنفر از مـسئولين قـضايي سـال

و مختلفي روبرو شد كه بيشتر بـه جنبـه سياسـي انتـشار ايـن فايـل واكنش هاي متعدد

و چهره.دپرداخته بودن  اي است كه بـه سيدضياء مرتضوي از شاگردان فقهي منتظري

و اصالح  و سياسي در طيف نوانديشان ديني مرتـضوي. طلبان قـراردارد لحاظ فكري

اسـالمي بـا اسـتناد بـه فتـاواي مردادماه در يادداشتي در روزنامه جمهوري24 ساله 58

67اه اعـدام منـافقين در سـال اهللا منتظري، به نقـد فقهـي ادعاهـاي اودربـ گذشته آيت 

 دربـاره65او در بخشي از يادداشـتش بـه نظـر فقهـي منتظـري در سـال. پرداخته بود
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و نيز هر آمريكايي كه وابسته به دولت آمريكا«مهدورالدم بودن هر سرباز آمريكايي

و خواسته بود» به سر ببرندكهآن باشد، در هر يك از كشورهاي جه  متن«اشاره كرده

و امكـان67 نيز همانند متن سال65 درس سال جلسه  در دسترس عمـوم قـرار گيـرد

خميني درباره منافقاني كه افزون بر آن همه جنايـت بـه ويـژه داوري ميان موضع امام

و ترورهـاي سـال قتل و قـصد خـام فـتح60ها و خيانـت بـه كـشور  بـا حملـه نظـامي

ا و سرنگوني نظام، همچنان بر دفاع و عـضويت آن چندروزه تهران و هـواداري ز آن

و موضــع آيــت پافــشاري مــي ــد اهللا منتظــري در اعــالم عمــومي جــواز كــشتن كردن

و حاميان، فراهم گردد  از اين موضـع آيـت».آمريكاييان اهللا منتظـري چنـد روز پـس

هاي آمريكا به مقر قذافي در شهر بنغـازي ليبـي بـراي كـشتن او اتخـاذ حمله جنگنده 

در. شده بود  در«: يادداشتش نوشته بـود مرتضوي و نگارنـده درسـت بـه خـاطر دارد

دفتر تقريرات درسي خود نيز يادداشت كرده است كه روز بعد مصادف با چهارشنبه 

اهللا منتظري تمام وقت جلسه درس فقه را كه با حضور صـدها نفـر فروردين، آيت 27

اختصاص دادند شد، به موضوع حمله آمريكا در حسينيه جنب بيت ايشان تشكيل مي 

و مستند به برخي ادله فقهي،  و قاطعيت و ضمن محكوم كردن شديد آن، به صراحت

و نيز هر آمريكايي كه وابسته بـه دولـت آمريكـا بر جواز كشتن هر سرباز آمريكايي

و اين حكم را بـهكهآن باشد، در هر يك از كشورهاي جه   به سر ببرند، حكم كردند

 دولـت كـهآن دهند توسعه دادند؛ با اين بـي كاييان پناه مي همه كساني كه به اين آمري

و از ايـن رو خـون همـه وابـستگان بـه آمريكا به سرزميني اسالمي حمله كرده اسـت

».چنين دولتي هدر است

 تكذيب فرزند منتظري

چند روز پس از اين يادداشت نقل قولي از احمد منتظري منتشر شـد كـه سـخنان

ب  دوبـار نـوار درس«: در نوشته احمد منتظري آمده بود.ودمرتضوي را تكذيب كرده
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در ايـن درس. اهللا منتظري را كه آقاى مرتضوى آدرس داده بود، گـوش كـردم آيت

و سران كشورهاى اسالمى را تشويق بـه  ايشان حمله آمريكا به ليبى را محكوم ميكند

و در پايان ميگويد و مخالفت با اين جنايت ميكند  نيروهاى آمريكايي همه: اعالم نظر

هـيچ صـحبتى هـم از جـواز. در سراسر جهان در اين جنايت آمريكا شـريك هـستند

و يا حمله به آنان نيست ».خداى مهربان همه ما را هدايت فرمايد. كشتن آنان

و تكذيبي كه تكذيب شد  انتشار صوت

و ظهر امروز فايل صـوتي اما عمر تكذيب فرزند منتظري چندان به درازا نكشيد

منتظري در اين سخنان همـانطور كـه سيدضـياء مرتـصوي. سخنان منتظري منتشر شد 

و) حمله آمريكا به ليبي(و اين«:گويد گفته بود مي  يكي از جنايات اين دولت آمريكا

ما همپالكي و هم پيمانانش است در زمان و امثال اين جنايـات…ها ، در اين جنايات

سفراي آمريكائي، همه تمام سربازاي آمريكائي، افسراي ؛ بـه ملـتها اين آمريكائي،

ما در اين جناياتي كه انجام. دهد كه اين ها را مورد حمله قرار بدهند مسلمان حق مي

و اونـائي كـه بـه ايـن شـود همـه نيروهـاي آمريكـائي، ديپلمـات مي هـاي آمريكـائي

مي ديپلمات با ها راه و ميها ايندهند و بش  رو مـا شـريك هـا ايـن همه! كنند خوش

».دونيم مي

 بازي باخت باخت به پايان رسيد

مي جريان منتظري در طول سال كوشيد او را مخالفـت هاي اخير با تحريف تاريخ

اي ترسيم چهـره. گرفته در جمهوري اسالمي معرفي كند با خيلي از اقدامات صورت 

و  مخـالف بـا كه عليرغم حضور در باالترين سـطوح سياسـي از قـضا همـواره منتقـد

برخوردهاي قاطعانه بوده از مهمترين محورهاي كتاب خاطرات منتظري، مصاحبه ها
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به زعم بيت منتظري قرار بود يكي از دسـتاوردهاي. اي مروج او استو جريان رسانه

انتشار فايل صوتي اخير نيز تاكيد بر همين وجهه باشـد كـه منتظـري بـا وجـود حكـم 

امـا اســتناد. دانـسته در برابـرش قـدعلم كــرده اسـتيامـام، چـون آن را ناعادالنـه مــ 

ــال  ــي س ــر فقه ــه نظ ــضوي ب ــياء مرت ــودن65سيدض ــدم ب ــاره مهدورال ــري درب  منتظ

مي. ها اين پازل را به هم ريخت آمريكايي كـرد بـا تكـذيب احمد منتظري شايد فكر

و كـم  كـم بـه فراموشـي سـپرده اين مساله، ديگر كسي از آن صحبت نخواهـد كـرد

ش   عالوه بـر آنكـه ثابـت كـرد65اما انتشار صوت سخنان منتظري در سال.دخواهد

كوشد از پدرشان ترسيم كند خالف واقع است، همچنين عـدم آنچه بيت منتظري مي

چراكـه احمـد منتظـري مـدعي شـده بـود. صداقت آنها را نيز بر همگان ثابـت كـرد 

از«كند ولي پدرش حمله آمريكا را محكوم مي  و هيچ صحبتى هم جواز كشتن آنان

در«با انتشار»67صوت منتظري در سال«بازي».يا حمله به آنان نيست  صوت منتظري

نـد انتـشار كرد مـي شايد جريان منتظري در ابتداي كـار فكـر. به پايان رسيد»65سال 

تواند بـرگ برنـده جديـدي بـراي ادعاهـاي آنـان در اثبـاتمي67صوت جلسه سال 

و اگـر آنهـا اما حساب. منتظري باشد  نكرده بودند كه دست باالي دست بسيار اسـت

ميخواهند منتظري را منتقد اعدام ضدانقالب مسلح معرفي كنند؛ ممكـن اسـت يـك 

ي اهللا منتظـري همـه فايل صوتي ديگري هم منتشر شود كه اثبـات كنـد همـان آيـت 

 بايد اين به هرحال ديگر. الدم معرفي كرده است وابستگان به دولت آمريكا را مهدور

. اي كه چيزي جز باخت براي جريان منتظري نداشت را پايان يافته دانست بازي رسانه

يك چرا كه سياسي و ناصادق بودن جريان منتظري در نقل تاريخ بار ديگـر كار بودن

1.و آن هم براي نسل جديد اثبات شد

)صراط نيوز(

و شـعف-هاي آقاي سيد ضـياء مرتـضويته نوش ها در باره نقد اطالع از بعضي براي-1  كـه مـورد پـسند
و مقاله-هاي اصولگرا قرار گرفته رسانه و، به نقد آقايان محسن كديور، مجتبي لطفي اي با عنـوان دو بـام

و  . كه در اين مجموعه آمده مراجعه گردداهللا منتظري از شاگردان آيت...دو هوا
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 1367ي تابستانها اعدامنقد فقهي

ا( ) آمريكا-ستاد دانشگاه دوك ايالت كاروليناي شماليآقاي محسن كديور،
 در تاريخ ايران حداقل پس از مـشروطه 1367اعدام چند هزار زنداني در تابستان

 آقـاي منتظـري 1367 مرداد24انتشار نوار صوتي جلسه مورخ. كامال بي سابقه است
ن فاجعـه ايـ- سي سال اخير جمهوري اسالمي مهمترين سند–با كميته مرگ تهران

به دنبال طرح برخي بحثهاي حاشـيه. تلخ را دوباره به صدر افكار عمومي بازگردانيد
و جدلي از سوي مدافعين  ي اصـلي، براي انحراف اذهـان از مـسئله67يها اعداماي

( اختصاص دارد67يها اعداماين مقاله به نقد فقهي در. مقاله چهـار بخـش دارد)1.
ميها اعدامبخش اول موضوع و تحرير محل نزاع نهايـت. شود تبيين بحث موضوعي

در بخش دوم مسئله از منظر مبـاني فقهـي تحريرالوسـيله. اهميت در نتيجه مسئله دارد 
در بخـش سـوم مـسئله از منظـر مبـاني فقهـي. گيرد آقاي خميني مورد بحث قرار مي 

بهها اعداممكتوب آقاي منتظري تحليل شده به سه اشكال مطروحه از سوي مدافعان 
و ديانـت. شود اختصار پاسخ داده مي بخش چهارم آثار درازمـدت نـوار بـر سياسـت

و كوشـيده چـراغ مـسئله اصـلي را روشـن. ماست نويسنده از جدل رويگردان است،
گِل كنندگان آب نيفتد، فضاي ايجاد شده بعد از ايـن  و در دام هفت توي نگاه دارد

و ارتقاي دانش عمـو نوار تاريخي را فرصتي نيكو براي  نـسته از نقـددا مـي روشنگري
. كند صاحب نظران استقبال مي

67ي تابستانها اعدامموضوع شناسي. بخش اول

اختالف نظـر. اند، نهايت اهميت را دارد افراد تحت چه عنواني اعدام شدهكه اين

 بعـد از تـشخيص صـحيح–حكم مـسئله.ددگرمياصلي به تلقي فقهي از موضوع بر 

مي–وضوعم از. گيرد در درجه دوم اهميت قرار بنابراين طبيعي است قبـل از بحـث

و قائم  و محل نزاع بين رهبري نظر فقهاي درگير در حكم مسئله سراغ موضوع بروم،

 بيش از ده هـزار نفـر از 1367در تابستان. مقامش را در تشخيص موضوع تحرير كنم 

( يا اعدام شدندايرانيان كشته مياين)2. : توان تقسيم كرد افراد را به سه دسته
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افرادي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران هستند كـه در عمليـات: دسته اول

يك هفته بعد از پذيرش قطعنامه سـازمان ملـل. اند مرصاد در ميدان جنگ كشته شده 

 قـواي مجاهـدين خلـق بـه رهبـري 1367 مـرداد3متحد توسط ايران يعني در تاريخ 

د رجوي با همكاري تنگاتنگ ارتش عراق عملياتي موسوم بـه فـروغ جاويـدان مسعو

 كيلومتري كرمانشاه بيـشتر نتوانـستند34براي فتح سه روزه تهران آغاز كردند، اما تا

و در آنجا با پاتك سنگين قواي جمهوري اسـالمي متحمـل شكـست پيشروي كنند،

و ارتش مجاهـدين عمـال منهـدم شـ   مـرداد عمليـات7جمعـه.دبسيار سنگيني شدند

و جمهوري اسالمي در. بر تمام مرزهايش تـسلط كامـل داشـت مرصاد پايان يافته بود

 نفر از آنها كشته شده، ميـزان 1300اين عمليات به گزارش سازمان مجاهدين حدود

 4800تلفات سازمان مجاهدين در عمليـات يادشـده بـه گـزارش جمهـوري اسـالمي

و اسير اس (تكشته، مجروح .3(

ايـن اسـيران. اسيران عمليات مرصاد كه رقم دقيق آن در دست نيـست: دسته دوم

اعـدام اسـيران. انـد نيز ظاهرا در همان غرب كشور به حكم دادگاه نظامي اعدام شده 

و پـاگير  و بـدون هرگونـه تـشريفات دسـت و عجله فراوان عمليات مرصاد با سرعت

(قانوني صورت گرفته است .4(

از39طي. زندانيان سياسي: دسته سوم تا6 روز  دو هـزار 1367 شهريور13 مرداد

و شهرسـتانها و هشتـصد زنـداني در زنـدانهاي مختلـف تهـران و هشتصد تا سه هزار

بـراي تـشخيص. نفـر97 تـا71يعني اعدام به طور متوسـط روزانـه)5(اعدام شدند،

! صـرف كـرده اسـت سرموضع بودن هر زنداني كميته مرگ پنج شـش دقيقـه وقـت 

و قانون نگفته پيداست و موازين شرع . ميزان اهتمام به جان انسانها

: اند چهار گروه بوده) دسته سوم(شدگان اعدام

و شهرستانها بـه مجـازات: گروه اول محكومان دادگاههاي انقالب اسالمي تهران

. اعدام كه حكمشان تا آن زمان اجرا نشده بود



غير محرمانه
196

و شهرسـتانها بـه تحمـل محكومان داد: گروه دوم گاههاي انقالب اسالمي تهـران

و بعـضا در زنـدان بـوده 1360مجازات زندان، بسياري از اين محكومين از سال  انـد،

. اندهكردميماههاي آخر يا سال آخر حبس را تحمل 

بانـان بـا محكوميني كه دوران زندان آنها به پايان رسيده بود اما زندان: گروه سوم

نتوجه به شر .ندكردميائط آن زمان حكم ترخيص آنان را از زندان صادر

و منتظـر برگـزاري دادگـاه: گروه چهارم زندانياني كه هنوز محاكمه نشده بودنـد

از قبيـل(از شروع عمليـات نظـامي) يا حتي چند سال قبل(اين افراد ماهها قبل. بودند

و مانند آن . بازداشت شده بودند) فروغ جاويدان

منتـسب بـه سـازمان) دسـته سـوم(شـدگانظ وابستگي سازماني اكثر اعدام به لحا

مجاهدين خلق ايران بودند، اقليتي از آنان نيز منتـسب بـه سـازمان چريكهـاي فـدائي 

و ديگر گروههاي ماركسيست بودند  . مراد از منتسب اعم از عـضو اسـت. خلق ايران

نها نبودند، بلكـه بيـشترين ها عضو رسمي مركزيت هيچيك از اين سازما اكثر اعدامي

و در مجموع متهمـين بـه ارتبـاط بـا  تعداد أنها را اعضاي عادي، هواداران، يا سمپاتها

شدگان مؤنث كم نبـوده به لحاظ جنسيت تعداد اعدام. دنددامي اين سازمانها تشكيل 

به لحاظ سن در زمان دستگيري اكثر قريب به اتفاق دستگيرشـدگان جـوان يـا. است

براساس شواهد موجود بـه لحـاظ شـغل تعـداد. اندو به ندرت ميان سال بوده نوجوان

و دانشجويان در صدر ديگر مشاغل بوده است  هايي كه بـيش خانواده. دانش آموزان

. در تهران انجام شده استها اعدامبيشترين. اند اند كم نبوده شتهدامي از يك اعدا

متمركز بوده اسـت،) اي دوم تا چهارمگروهه(مناقشه آقاي منتظري بر دسته سوم

يعني زندانياني كه محاكمه نشده يا دوران محكوميتشان به زنـدان را گذرانيـده يـا در 

) دسـته اول(اي بـر كـشته شـدگان در معركـه ايـشان مناقـشه. اند حال گذرانيدن بوده 

اها اعدام. نداشته است .ستي دسته دوم را علي القاعده منطبق بر موازين فرض كرده

و دوم اينگونه اظهار نظر كرده است : ايشان در مورد دسته اول
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از« ايـران اسـالمي مجاهدين خلق با پشتيباني عراق به كشور جمهـوريكه اينپس

و تعدادي از آنها در درگيري كشته شدند،  حمله كردند عمليات مرصاد انجام گرفت

و صحبت ما  در مورد آنها نيـست، امـا تعدادي هم اسير شدند كه البد محاكمه شدند

بنويسم اين بـود كـه در همـان زمـان] به آقاي خميني[آنچه باعث شد من آن نامه را 

و بـه] احمد خميني[بعضي  تصميم گرفتند كه يك بـاره كلـك مجاهـدين را بكننـد

اي از امام گرفتند كه افرادي اصطالح از دست آنها راحت شوند، به همين خاطر نامه 

ا  و نماينـده از منافقين كه و قاضـي ز سابق در زندانها هستند طبـق تـشخيص دادسـتان

اطالعات هر منطقه، با راي اكثريت آنان اگر تشخيص دادند كه آنها سرموضع هستند

اعدام شوند، يعني اين سه نفـر اگـر دونفـر از آنهـا نظرشـان ايـن بـود كـه فـالن فـرد 

سكه اينسرموضع است ولو  ال يـا بيـشتر محكـوم شـده به يك سال يا دو سال يا پنج

)6(».شد بايد اعدام مي

را«:در مورد دسته دوم مشخصا نوشته است اعدام بازداشت شـدگان حادثـه اخيـر

و ظاهرا اثر سوئي ندارد، ولي اعدام موجـودين از سـابق در  و جامعه پذيرا است ملت

گونـه قتـل ايـن«:يعني به اعدام دسته سوم به شدت اعتراض كرده است)7(» ...زندانها

و اسـير قطعـا در درازمـدت بـه نفـع  عام بـدون محاكمـه، آن هـم نـسبت بـه زنـداني

)8(».آنهاست

آقاي خميني يك روز قبل از شروع عمليات فروغ جاويدان مجاهدين خلق يعني

 حكم زير را خطاب به علي رازينـي رئـيس سـازمان قـضائي 1367 مرداد2در تاريخ 

دادگـاه ويـژة تخلفـات جنـگ را در كليـة منـاطق. يـك«: نيروهاي مسلح صادر كرد

و پـاگير  و طبق موازين شرع بدون رعايت هيچ يك از مقررات دست جنگي تشكيل

هر عملي كـه بـه تـشخيص دادگـاه موجـب. دوم. به جرايم متخلفان رسيدگي نماييد 

و يا مي  و يا موجب خسارت جاني بوده باشد مجازات آن اعـدام شكست جبهة اسالم

واضح است كه ايشان در ايـن حكـم در كنـار متخلفـين نيروهـاي مـسلح)9(».است
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. تكليف دسته دوم را هم تعيين كرده است، كه آقاي منتظري در آن بحثي ندارد

 آقاي خميني حكم ديگري سه روز بعد از شروع عمليات جنگي مجاهدين خلـق

سـ« درباره 1367 مرداد6يعني در تاريخ پنجشنبه ازمان مجاهـدين زندانيان سرموضـع

نامـه. صادر كـرده اسـت) يعني مشخصا دسته سوم در تقسيم بندي فوق الذكر(» خلق

ي آن در كتـاب خـاطراتي امام هم نقل نشده، اما كليشه فاقد تاريخ بوده در صحيفه 

و از قرائن موجود در كتاب تاريخ آن محاسـبه شـده اسـت . آقاي منتظري درج شده

و يكي از آنها در تاريخ نامه براي كليه قضات دادگاه هاي انقالب كشور ارسال شده

: به موجب اين حكم. مرداد نسخه اي از آن را به آقاي منتظري داده است8شنبه 

مي« و هر چه از از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده گويند

و به اقرار سران آنها از اسالم ارتـد  و نفاق آنهاست و بـا اد پيـدا كـرده روي حيله انـد،

و جنـوب  و غـرب و جنگهاي كالسـيك آنهـا در شـمال توجه به محارب بودن آنها

و نيز جاسوسي آنان بـراي صـدام عليـه ملـت  كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق

و ضربات ناجوانمردانه آنـان از  و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني مسلمان ما،

 جمهوري اسالمي تاكنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور ابتداي تشكيل نظام 

و مي مي بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده و محكوم به اعدام باشند كنند محارب

] حـسينعلي[االسـالمو تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريـت آقايـان حجـت 

] انقالب[دادستان(اشراقي] مرتضي[و جناب آقاي) قاضي شرع(نيري دامت افاضاته

مي) تهران وو نماينده اي از وزارت اطالعات باشد، اگر چه احتياط در اجماع است،

 در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان طور همين

و نماينده وزارت اطالعات الزم االتباع مي و يا داديار سند فوق)10(» ....باشد انقالب

ن ترديدي  استفـسار آقـاي.د كه حكم صادره در مورد دسته سوم اسـت گذارميباقي

اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور از آقاي خميني كه موفق بـه سيدعبدالكريم موسوي 

و ابالغ شده است نيز! ديدار حضوري با رهبري نشده  و توسط احمد خميني مكتوب
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: مشخصا درباره دسته سوم است

ــا« ــدر بزرگــوار حــضرت ام ــالي، پــس از عــرض ســالم، آيــت پ ــه الع اهللام مدظل

انـد كـه اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته موسوي

:تلفني در سه سؤال مطرح كردند

و محاكمـه شـده آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده–1 و اند انـد

و هنوز هم حكم در مورد آنهـاه اند ولي تغيير مو محكوم به اعدام گشت  ضع نداده اند

 اند محكوم به اعدامند؟ اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده

هم آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده–2 و مقداري از زندانشان را اند

مي كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق مي  باشند؟ باشند محكوم به اعدام

ــورد–3 ــده در م ــا پرون ــافقين آي ــه وضــع من ــيدگي ب در رس ــه ــافقيني ك ــاي من ه

و تابع مركز استان نيستند بايـد بـه مركـز  شهرستانهائي كه خود استقالل قضائي دارند

. فرزند شما، احمد/ توانند مستقال عمل كنند؟ استان ارسال گردد يا خود مي

:پاسخ آقاي خميني به پسرش

هر كس در هـر مرحلـه اگـر بـر سـر نفـاق باشـد در تمام موارد فوق. باسمه تعالي

حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضـع 

/ پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر اسـت  روح.

)11(» اهللا الموسوي الخميني

اي بـا قـائم مقـام وقـت عالوه بر آن از مالقات رئيس جمهور وقـت آقـاي خامنـه

 بدست مي آيد كه آقاي خميني حكـم 1367رهبري آقاي منتظري در اوايل شهريور 

. صادر كرده است) ماركسيستها(مجزايي هم درباره اعدام زندانيان سياسي غيرمذهبي

دهـد كـه اعتـراض نـشان مـي 1367 مـرداد24استماع دوباره نوار صوتي جلسه)12(

و توجيهـات غيرموجـه چهـار مقـام قـضائي امنيتـي كميتـه بسيار شديد آقاي منتظر  ي

. مرگ تهران نيز مشخصا حول محور زندانيان سياسي است نه اسراي عمليات مرصـاد
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كند كه بحث درباره دسته سوم يعني زندانيان سياسي مروري در اسناد فوق محرز مي

و مجاهدين خلق است كه دستگيري آنها هيچ ارتبـاطي بـا عمليـات فـروغ جاو  يـدان

و. مانند آن نداشته است  افرادي كه ماهها يا سالها قبل از اين عمليات نظامي دسـتگير

و بـه زنـدان محكـوم شـده، دوران محكوميـت خـود را  زنداني شده، غالبـا محاكمـه

بحث در اعدام چنين افـرادي بـوده اسـت، نـه. اند گذرانيده يا در حال گذراندن بوده 

اگر موضوع مورد اخـتالف آقـاي. در معركه مرصاد اعدام مجاهدين خلق اسير شده 

و منتظري اين زندانيان سياسي است، كشانيدن بحث به اسراي جنـگ مرصـاد  خميني

در جنگ جمل يا جنگ صفين خروج از محل نزاع)ع(و تطبيق بر سيره اميرالمؤمنين 

در هــر صــورت بــه حكــم آقــاي خمينــي مجاهــدين زنــداني.و مغالطــه مــسلم اســت

م  و در نتيجه محكوم به اعدام شده سرموضع بنابراين ايشان بـا. اند حارب شناخته شده

تنها كـاري. تطبيق عنوان محارب بر اين زندانيان آنها را محكوم به اعدام كرده است 

كه به گماشتگان قضايي امنيتي خود محول كرد تـشخيص سرموضـع بـودن زنـدانيان 

د زنداني بودن براي مجرميـت كـافي مجاهد بوده است، واال به نظر ايشان نفس مجاه 

در حقيقت ايشان حكم. است، به شرطي كه باقي بودن بر موضع سازماني احراز شود

مجاهـد زنـداني سرموضـع: قضائي چنين محكمـه اي را شخـصا صـادر كـرده اسـت 

و محكوم به اعدام است  بنابراين تا اينجا مـشخص شـد كـه أوال محـل نـزاع. محارب

هاي برانداز است نه اسيران عمليات مرصاد، ثانيا بحث در اعدام اعدام زندانيان گروه 

. زندانيان سياسي سرموضع به اتهام محاربه بوده است

 براساس مباني فقهي آقاي خميني67ي تابستانها اعدام. بخش دوم

 زنـدانيان سياسـيِ 1367در بخش اول مشخص شد كه موضوع حكم اعدام مرداد

ب در ادبيات جمهوري اسالمي البته از اين افراد بـا. وده است سرموضع به اتهام محاربه

و بطور اعم زندانيان گروهكي ياد مي نيم كميته هايكميفرض. شود عناوين منافقين
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و شهرستانها به وظيفه محوله به دقت عمل كـرده و هـيچ اشـكال مرگ در تهران انـد

مـي مانـد يكـي دو بحـث بـاقي. صغروي در اجراي اين حكم حكومتي نبـوده اسـت 

 مجازات محارب به نظر آقاي خميني در تحريرالوسيله ايشان يا در ديگر آثـاركه اين

 آيا قيودي كه ايـشان در آثـار يادشـدهكه اينمكتوب فقهيشان چه بوده است؟ ديگر

 براي محارب الزم شمرده بودند بر افراد مذكور قابل تطبيق است يا نه؟

 رالوسيلةمجازات محارب در تحري: بحث اول

: مجازات محارب در تحرير الوسيلة چنين است

و پـا بـر خـالف« اقوي تخيير حاكم شرع بين اعدام، مصلوب كردن، قطـع دسـت

و برعكس( و پاي چپ يو تبعيد است، بعيد نيست كه اولـي مالحظـه) دست راست

و تعيين مجازات متناسب هبـ[باشـد،] از ميان چهار مجازات يادشده[جرم انجام شده

و اگـر] اين معني كه اگر محارب مرتكب قتل شده باشد اعدام يا به صليب كـشيدن،

و اگـر فقـط شمـشير  و] مطلـق اسـلحه[مرتكب سرقت شده باشد قطع اعضا، كـشيده

و سرقت نشده باشد[مردم را ترسانده باشد  . شـود به تبعيد محكوم مـي] ومرتكب قتل

و روايات در اين زمينه مضطرب اس ».اولي همان اسـت كـه گذشـت.تكلمات فقها

آيا همه زندانيان مرتبط با مجاهدين خلق يا ديگـر گروههـاي سياسـي مرتكـب)13(

آيـا! قتل شده بودند تا مطابق ذيل فتواي فوق مستحق مجازات اعدام باشند؟ يقينـا نـه 

كسي از آنها مسلحانه سرقت كرده بود تا حتـي مـستحق قطـع عـضو باشـد؟ در اكثـر 

نهقريب به اتف  آيا بـراي ترسـاندن بـه روي مـردم اسـلحه كـشيده بودنـد تـا! اق موارد

 يك كاسـه چنـد هـزار زنـدانيكه اين! مستحق تبعيد باشند؟ در اغلب موارد مسلما نه 

سرموضع را محارب دانسته محكوب به اعدام كرده باشد چگونه با ذيل فتـواي فـوق

كم شـرع در انتخـاب هـر سازگار است؟ اگر به تخيير صدر فتوا تمسك شود كه حـا 

يك از مجازاتهاي چهارگانه ولو بدون تناسب با جرم صورت گرفته مخيـر اسـت در 

.شود اين صورت بحث بعدي مطرح مي
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 قيود محارب در تحريرالوسيلة: بحث دوم

و اراده« ي فـساد در زمـين سـالح محارب كسي است كـه بـراي ترسـاندن مـردم

نظر ايـشان محـارب از مفـسد فـي األرض قابـلدر)14(» كشيده يا آماده كرده باشد

تفكيك نيست، به ايـن معنـي كـه محـارب از مـصاديق مفـسد فـي األرض اسـت يـا 

محارب به دليل سعي در فساد در زمين موضـوع احكـام اربعـه در آيـه محاربـه شـده 

(است : به هر حال به نظر آقاي خميني سه قيـد در موضـوع محـارب الزم اسـت)15.

و قصد فساد در زمين اقدام مسلحانه، ايشان در مسئله دوم همين فصل. ترساندن مردم

دهـد قافلـه يـا باني كـه بـه راهزنـان خبـر مـي ديده(كند كه در مورد طليع تصريح مي 

رِدء) مسافراني در راه هستند  كسي كه براي ضبط اموال قافله ها به راهزنان كمك(و

و سرقت مـشارك مي حكـم محـارب ثابـت)ت نـدارد كند اما خودش مستقيما در قتل

(شود نمي نيم به نظر آقاي خميني يكي از مصاديق قـصد افـسادكميحاال فرض)16.

في األرض اعتقاد به ايدئولوژي نادرست مجاهدين خلـق يـا گروههـاي ماركسيـست 

و اخافـه. بوده است  پرسيدني اسـت چگونـه دو قيـد ديگـر خـصوصا اقـدام مـسلحانه

چ) ترساندن مردم( ند هزار زنداني براي آقاي خميني احراز شده است؟ اكثـر در اين

زندانيان هيچ اقدام مسلحانه اي نكرده بودند، نهايتا در يك تظاهرات خياباني شركت 

در. اند كرده، نشريه گروه خود را فروخته يا همراه داشته  آيا اين افراد كـه تعدادشـان

انـد؟ التحقق محاربه را واجد بوده ميان زندانيان آن دوره أصال كم نبوده سه قيد الزم 

(يقينا نه  ترين تحليل فقهي محاربـه مـذكور در تحريرالوسـيلة بـه لحـاظ با مضيق)17!

قابل تطبيق نبوده) به تعبير رسمي(موضوعي بر اكثر قريب به اتفاق زندانيان گروهكي 

اي. اند، تا مجازاتشان اعدام بوده باشد آنها شرعا محارب نبوده. است ن افـراد بـه اعدام

و بدون كمترين ترديدي قابـل انتـساب بـه تحريرالوسـيلة نيـست . عنوان محارب يقينا

بلكه براساس موازين شرعي مذكور در اين كتاب اعدام مذكور اقدامي خالف شرع

اگـر بـه عنـوان حكـم. بوده است) به اصطالح فقهي(» قتل نفوس محترمة«و مشخصا 
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ديگري است كه در بخش چهارم بحـثش خواهـد واليي ولي امر تفسير شود اين امر

پس تا اينجا مشخص شد كه حكم آقاي خميني مطابق موازين مكتـوب شـرعي. آمد

و اين   بر طبق همـان مـوازينها اعدامخود ايشان در تحريرالوسيلة قابل توجيه نيست،

و خالف شرع بوده است امري بي مشكل آقاي خميني اين است كه ايشان جهاد. پايه

در نتيجه لوازم آن از قبيل بغي)18(دايي را منحصر به حضور امام معصوم دانسته، ابت

تلقـي)ع(به معناي خروج عليه امام عادل را نيز منحصر به خـروج عليـه امـام معـصوم 

. كرده هرگز از آن نه در آثار فقهي ونه در آثار سياسـي خـود اسـتفاده نكـرده اسـت 

در.ي فقهي استبرانداز مسلح در دوران ما باغ)19( كسي كـه بـاغي را قابـل تحقـق

زمان غيبت نشناخته بناچار هر برانداز مسلح حكومت خود را محارب به قـصد إفـساد 

و به زبان امـروزي. في األرض دانسته است  محارب فقهي راهزن مسلح، قطاع الطريق

و بـه دسـت گروه. گانگستر است  هاي مسلح سياسي كه به زعم خـود قـصد انقـالب

و. تن حاكميت سياسي دارند نهايتا باغي هستند نـه محـارب گرف و سـمپاتها هـوادران

(اعضاي غيرمسلح همين گروهها نه بـاغي هـستند نـه محـارب  البتـه در صـورت)20.

و اخافه ممكن اسـت مـصداق محـارب هـم  ارتكاب برخي أمور از قبيل سرقت، قتل

و سـمپات ايـن گروههـ. محسوب شوند  و به هر حال صـرف هـوادار ا بـودن، مطالعـه

و راه هاي غير مسلحانه در هيچ فتواي پيمائي پخش نشريات آنها يا شركت در نشستها

. مضيقي مشمول حكم اعدام نيست

 از منظر آقاي منتظري67يها اعداممباني فقهي نقد: بخش سوم

 را مورد67يها اعدامدر اين بخش طي چهار بحث آراء آقاي منتظري را در نقد

، ديگـري مباحـث هـا اعـدام يكي مواضع ايشان در نقـد مـستقيم. دهم قرار مي تحليل

و فقـه الدولـة االسـالمية، سـومي اظهـارات ايشان در كتاب دراسات في والية الفقيـه

. ايشان در مورد حمله به نظاميان دولت متجاوز، چهارم تبدل فتواي مفسد في االرض 
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د ! نوار است-وران پسا سه بحث اخير نقد برخي اظهارات حاشيه اي در

67ي تابستانها اعدامنقد مستقيم. بحث اول

 1367ي تابـستان هـا اعـدام آقاي منتظري حداقل هشت اشكال مشخص شرعي به

:داشته است

و بـه زنـدان محكـوم. اول اغلب معدومين توسط قضات دادگاه انقالب محاكمـه

و يا دوران زندان آنها به سر رسيده يا در حـ  و شده بودند ين تحمـل مجـازات بودنـد

افـرادي كـه بـه وسـيله«اند به چه دليـل اعـدام شـدند؟ اي هم مرتكب نشده جرم تازه 

انـد اعـدام كـردن آنـان دادگاهها با موازيني در سابق محكوم به كمتر از اعـدام شـده 

و بدون فعاليت تازه و احكام قضات بدون مقدمه اي بي اعتنائي به همه موازين قضايي

نكتـه مهـم نـوار اخيـر ايـن. اين اشكال حقوقي فقهي بسيار اساسي است)21(».است

! كه ماهها بعد متولد شد نيست» افسانه شورش در زندانها«است كه هيچ خبري از 

و اسـير«اقدام انجام شده. دوم » قتل عام بدون محاكمه آن هـم نـسبت بـه زنـداني

(بوده است ز)22. و قانونـا اسـمش حدود شش دقيقه تفتيش عقايد از هر نداني شرعا

محاكمه نيست، آن هم بدون تفهيم اتهام، كيفرخواست، حق دفاع، وكيل مدافع، حق 

و استيناف .تجديدنظر

و قانونا مجاز نيست. سوم  تا آنها را آزاد كنيمكه اين. قصاص قبل از جنايت شرعا

و باغي نمي به منافقين ملحق مي (شود شوند موجب صدق عنوان محارب .23(

و. چهارم و به اصطالح سرموضع بـودن فـرد را داخـل عنـوان بـاغي مجرد اعتقاد

(شـود ارتداد سران بر فرض اثبات به ارتداد سمپاتها منجر نمي. كند محارب نمي  .24(

. چنين استداللي از فقيهي مثل آقاي خميني خيلي بعيد است

بگ. پنجم و خالي از احساسات صـورت از. يـرد قضاوت بايد در جو سالم اآلن مـا

و زندانيان سابق افتاده ايـم  و به جان اسرا اسـتماع)25.(جنايات غرب كشور ناراحتيم

و حقـوق دانـي اعـضاي كميتـه 1367 مرداد24نوار جلسه   به وضوح ميزان بي طرفي
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. دهد مرگ تهران را نشان مي

ن. ششم و اطالعات ما در سطح مقدس اردبيلـي و دادستاني يـستند مسئولين قضائي

و بــا حكــم اخيــر حــضرتعالي بــسا  و فــراوان اســت و تــاثر از جــو بــسيار و اشــتباهات

و در امور مهمه احتمـال هـم منجـز اسـت بي . گناهان يا كم گناهاني هم اعدام شوند،

يعني در امر مهم دماء كه شرعا احتياط واجب است حكم صادره خالف شـرع)26(

. است

(هفتم  فرضا بر دستور خـود اصـرار داريـد اقـال دسـتور اگر)ها اعدامبراي تقليل.

و نماينده اطالعات باشد نه اكثريت و دادستان (دهيد مالك اتفاق نظر قاضي .27(

مجوز صدور حكم اعدام) مجاهدين خلق(مجرد هواداري از يك سازمان. هشتم

(نيست مجوز مجـازات آن هـم) براي زندانيان غيرمذهبي(مجرد اعتقاد الحادي)28.

(اعدام نيست .29(

و و بعـد از بيـست و فقهـي، اين اشكاالت ستبر جواب مي طلبـد، جـواب علمـي

با ترور شخصيت منتقد اشـكاالت فـوق حـل! هشت سال هنوز پاسخ داده نشده است 

و پيروان خط امام اشـاره در دنبال به مهمترين پاسخ. شود نمي هاي اصحاب حكومت

.كنم مي

ب. بحث دوم  غي در كتاب دراسات حكم اسراي اهل

از: اين بحث شامل چهار قسمت به شرح ذيل است تلخيص بحـث اسـراي بغـات

و تـشريح نظـر آقـاي  كتاب دراسات في والية الفقيه وفقه الدولـة االسـالمية، تحليـل

. منتظري درباره حكم اسراي بغات، مناقشه مستشكل، پاسخ به مستشكل

 ساتگزارشي از بحث اسراي بغات كتاب درا. الف

و اسير از بغاة، بين كساني كه پشت جبهه« و مجروح فقهاي شيعه در حكم فراري

و-تدارك كننده اي كه به او پناه بياورند نداشته باشند   مانند اهل جمـل كـه قـدرت

و از يكديگر متفرق گرديدند و بين كساني كه داراي گـروه-شوكت آنان شكست
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ميو رهبري هستند كه بسا براي تجديد قوا و مجددا براي جنـگو به او رجوع كنند

 تفـصيل قائـل- ماننـد لـشكريان معاويـه در جنـگ صـفين-شـوند حمله تجهيـز مـي 

ابوحنيفه نيز به همين تفصيل فتوا داده، ولكن بيشتر فقهاء اهل سنت در مسأله. اند شده

)30(».اند قائل به تفصيل نشده

رو« و برخي از ايات كه بيان شـد حكـم بـه تفـصيل روشن است كه از ظاهر فتاوا

و آن عبارت از اين بود كه كساني كه گروه پشتيبان ندارنـد تـا حتميت پيدا مي  كند،

و تعقيـب گريختـه  براي تجديد قوا به آنان رجوع كنند از پا درآوردن مجروحانـشان

و  و كساني كه گروه پشتيبان دارند، كـشتن اسـير و كشتن اسيرشان جايز نيست؛ شان

و تعقيــب گريختــه شــان جــايز اســتمجروحــ و لكــن برخــي از روايــات ديگــر. شان

و)ع( اميرالمؤمنينكه اينصراحت دارد درباره اهل بصره از پـا درآوردن زخمـي هـا

و منتي از جانب حضرت نسبت بـه آنـان  و كشتن فراري ها را نهي فرمود عفو تعقيب

س)ص(بوده، چنانكه رسول خدا  و از و بر اهل مكه منت نهاد ر تقصير آنان گذشـت؛

و براي زماني خاص بوده؛) عفو(دهد كه اين حكم ظاهر اين روايات نشان مي موقتي

و امام صالح نبينـد، حكـم  و گذشت نداشته باشد و در حقيقت اگر مورد، جاي عفو

و كـشتن اسـير روا باشـد؛ و از پا در آوردن زخمـي اولي اين است كه تعقيب فراري

)31(». واگذار شده استپس حكم به نظر امام

مي ايشان اشكالي مقدر را اين و پاسخ به طور كلي بـا توجـه بـه«: دهد گونه تقرير

و اسـير بغـاة، روا  و مجـروح روايات زيادي كه بيان شد حكم اولي دربـاره گريختـه

و كـشتن اسـير اسـت  و از پـا درآوردن زخـم خـورده و عمـل. بودن تعقيب گريخته

و فرمان حضرت مبني بر منت درب)ع(اميرالمؤمنين يك اره اهل بصره گذاردن بر آنان

و منتي بود كه حضرت در آن مورد خاص برگزيد، بـا ايـن وصـف چگونـه  بخشش

و فقهاء شـيعه توان حكم منت نهادن را يك حكم مستمر در همه زمان مي ها قرار داد

 نـسبت بـه اهـل)ع(حكـم اميرالمـؤمنين: گفته شودكه اينهم به آن فتوا بدهند؟ مگر 
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و بـراي مـورد و حكومتي بوده ولي يك حكم موقت بصره اگرچه يك حكم والئي

و مـستمر تـا زمـان ظهـور حـضرت خاص نمي  باشـد، بلكـه حكمـي اسـت حكـومتي

و اين مطلب از برخـي از روايـات نيـز كـه در مـسأله بعـد مـي)ع(قائم آيـد اسـتفاده،

وقتـي كـه اهـل بـصره را شكـست":در كالمي از اصبغ بن نباته آمده است. شود مي

و: داديم منادي حضرت ندا داد  زخمي را از پا درنياوريد، گريخته را تعقيـب نكنيـد،

هر كس سالحش را به زمين گذارد در امان است؛ اين سنتي اسـت كـه پـس از ايـن 

(الگو واقع خواهد شد  و ظاهرا رواياتي كـه در اول مـسأله بيـان شـد، مثـل خبـر)32.

 تفصيل بـين-و مانند آن، بيانگر اين است كه حكم به تفصيل)33(حفص بن غياث

و كـساني كـه چنـين نيـستند و پشتيبان هـستند  يـك حكـم-كساني كه داراي گروه

هميشگي مستمر است، كه همه فقهاي شيعه به آن فتوا داده اند، پس دسـت برداشـتن

شـيخ چنانكـه)35(و خالف)34(از سوي ديگر از مبسوط. از اين حكم جايز نيست 

و چه نداشته گذشت استفاده مي  شود كه اسير اهل بغي، چه گروه پشتيبان داشته باشد

و رواست پيش. باشد، به طور مطلق كشتنش جايز نيست؛ ولي زندان نمودن وي جايز

از اين نيز يادآور شديم كه برخي روايات بر جايز نبودن قتل بـه طـور مطلـق داللـت 

ايات تا آنجا كه بررسي كـرديم روايتـي كـه بـر جـواز زنـداني داشت، ولي ما در رو 

و. البته در اين زمينه جاي پژوهش باقي است. نمودن داللت داشته باشد دست نيافتيم 

)36(اصوال فتواهاي مرحوم شيخ طوسي را بايـد از كتـاب نهايـه او بـه دسـت آورد،

بسياري از افـراد كـه روشن است: توجه به يك نكته. چنانچه بر اهلش پوشيده نيست

و اراده خـود بـه جنـگ  در جبهه بغات عليه امام عـادل حـضور يافتـه انـد، بـا اختيـار

و به اجبار به جبهه كشيده شده اند Ĥمدهني  چنانچه در زمان ما كـه-اند بلكه با كراهت

گونه است پس در چنين جنگي تحميلي از سوي طاغوت عراق بر ما تحميل شده اين

از كشتن افراد اجتناب نمود مگـر در حـد ضـرورت آن هـم در معركـه شرايطي بايد 

و جنگ  بـراي مـا)ع(از علـي": در كتاب دعائم االسالم آمده است كه گفت. جهاد
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از بني عبدالمطلب": در روز جنگ بدر فرمود)ص(پيامبرخدا: روايت شده كه گفت

و آنان را نكشيد؛ زيرا اينان به اجبا تا مي  ".انـدر به جنگ آورده شدهتوانيد اسير كنيد
(اين روايت در مـستدرك نيـز آمـده اسـت)37( ه حكـم فـردكـميپـس هنگـا)38.

مشرك كه به اجبار به جنگ آورده شده اين است، پس حكم مسلماني كه خـون او

)39(»!محترم است چگونه است؟

 نظر آقاي منتظري درباره اسراي بغات.ب

و فراري.1 : اهل بغي سه قول استدر مسئله اسير، مجروح

و عـدم قتـل اسـير مطلقـا: قول اول و از پادرنيـاوردن مجـروح عدم تعقيب فراري

و خالف( و شيخ طوسي در مبسوط  ). فقهاي اهل سنت غير از حنفيه،

و قتل اسير بـه حكـم اولـي: قول دوم جواز تعقيب فراري، ازپا درآوردن مجروح

ال. است مـسلمين اسـت، اگـر مـصلحت بدانـد منـت البته تصميم موكول به نظـر امـام

و فراري را تعقيب نمي گذار مي ند و اسير را و مجروح عفو اهل جمل(شد،كميكند

و حكم موسمي بـوده  از سوي اميرالمومنين همانند عفو اهل مكه از سوي پيامبر منت

راو اگر مصلحت اقتـضا كنـد فـراري را تعقيـب مـي) است و اسـير و مجـروح كنـد،

(قول آقاي خوئي در منهاج(.شدك مي (40(

و: قول سوم تفصيل قائل شدن بين زماني كه مركزيت بغـات سـقوط كـرده باشـد

در صورت نخست يعني زماني كه بغاتِ باقيمانده پـشتيباني نداشـته باشـند. باقي باشد 

و اسـير آنـان كـشته نمـي فراري آنها تعقيـب نمـي  و مجـروح شـود، آنچنانكـه شـود،

در صــورت دوم يعنــي عــدم ســقوط. در جنــگ جمــل انجــام داد)ع(اميرالمــؤمنين

و اسـيران كـشته  و داشتن پـشتيبان فراريـان تعقيـب شـده، مجروحـان مركزيت بغات

(شوند، آنچنانكه در جنگ صفين صورت گرفت مي و. حنفيـه، قـول شـيخ در نهايـه

بـ) محقق در شرايع  و اگرچه منكر امتنـاني ودن آقاي منتظري به قول سوم قائل است،

و موقت)ع(و امام علي)ص(فعل پيامبر  و جمل نيست، اما موسمي نسبت به اهل مكه
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و بودن آنها را نمي پذيرد، بلكه آنها را حكـم واليـي مـستمر تـا آخرالزمـان دانـسته،

و امـام)ص(ايشان با اشاره به سيره پيامبر. اخباري را نيز بر جمع خود شاهد مي آورد 

مي)ع(علي د تاكيد ر جنگ خصوصا با بغـات خـونريزي را بايـد بـه حـداقل كند كه

.رسانيد

1مناقشه مستشكل.ج

 1367ي تابـستان هـا اعـدام از مـدافعانو يكي از شاگردان قائم مقام وقت رهبري

خمينـي در برخـورد بـا زنـدانيان حـضرت امـام كـه ايـن«: اينگونه اشكال كرده اسـت

 در وابـستگي بـه سـازمان موضوع بحث، ميان كـساني كـه همچنـان بـر موضـع خـود 

و حمايت از آن پافشاري مي و ديگراني كه بر سرموضع خود نبودنـد، منافقين كردند

گردد كه با وجود بقاي مركزيت منافقان، فرق گذاشتند، به همين مالك شرعي برمي 

ــا  و همراهــي ب ــي ــم متجــاوز بعث ــراي رژي ــزدوري ب و م آن هــم در ســايه جاسوســي

و در سايه كاران حاكم بر عرا جنايت و كشور و دشمنان نظام و سران ارتجاع منطقه ق

حمايت آنان، آن دسته از منافقاني كه سرموضع خود بودند، در شـمار دسـته نخـست

و از نگاه فقهي فرقي نمي  و اسـير بودند كند كه اينان پيش از شروع جنگ بازداشـت

و  جـرم محاكمـه شـده به دليـل ارتكـابكه اينشده باشند يا هنگام آن يا پس از آن

از جاي شگفتي است كه آيت .... باشند يا نه  اهللا منتظري در نقد برخورد بـا ايـن دسـته

» استـشهاد«بـا سـران بازمانـده جنـگ جمـل)ع(منافقان از جمله به رفتار اميرالمومنين 

كنند، در حالي كه قـضيه منافقـان بازداشـتي از مـصاديق جنـگ صـفين اسـت نـه مي

)41(».جمل

 به مناقشهپاسخ.د

مالك آقاي خمينـي در حكـم: اول.در عبارت فوق سه مناقشه به چشم مي خورد

 
مس-1 .وي است كه مطالب وي به طور كامل در صفحات گذشته آمدشكل آقاي سيد ضياء مرتضت مراد از
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و غيرمــذهبي 1367خــود در مــرداد  در فرمــان اعــدام زنــدانيان سرموضــع مجاهــدين

برگرفته از شرط بقاي مركزيت در حكم قتل اسراي بغات است، بنابراين حكم ايشان

كند كه اينان پيش از شـروعي فرقي نمي از نگاه فقه«: دوم. داراي مبناي شرعي است 

و  و اسير شده باشند يا هنگام آن يا پس از آن  به دليل ارتكابكه اينجنگ بازداشت

آقاي منتظري در نقد اعدام زندانيان مجاهـد بـه: سوم».جرم محاكمه شده باشند يا نه

كه)ع(رفتار اميرالمومنين   منافقـان قضيه«در جنگ جمل استناد كرده است، در حالي

هـر سـه مناقـشه بـه شـرح ذيـل».بازداشتي از مصاديق جنگ صـفين اسـت نـه جمـل

.مخدوش است

 مالك آقاي خميني در حكم واليي در مورد اعـدام زنـدانيانكه اين: مناقشه اول

سراي بغات بوده محتمل است، امـا اشـكال عـدم مـشروعيتاهمان مالك مواجهه با

: است، زيراحكم آقاي خميني به قوت خود باقي

اعـدام كـساني كـه.و ليس في مذهبنا القيـاس! أوال آنچه انجام گرفته قياس است

با قياس به حكم بغـات كـه ايـشان) مقيس، فرع(ند،دامي ايشان نهايتا آنها را محارب 

مقـيس اليـه،(نـد،دا مـي)ع(آن را همانند جهاد ابتدايي منحصر به دوران حضور ائمه 

ف) اصل و ايـن بطـالن-قهي تنها با قياس  كه در مذهب اماميه باالجماع باطـل اسـت،

. قابل تسري است-اجماعي مورد تاييد آقاي خميني است

علـت حكـم بـه. مـشترك نيـست) اصـل(و مقيس اليه) فرع(ثانيا علت در مقيس

جواز در اسراي بغات دستگيرشده در معركـه در فـرض بقـاي مركزيـت اگـر كـشته 

ب  و حمله دوباره نشوند، خوف پيوستن اين علت در فـرع باعـث. شان استه پشتيبانان

كه-شود چرا كه زندانيان دستگيرشده مدتها قبل از وقوع معركه حكم به جواز نمي 

 بـدون اعـدام نيـز ممانعتـشان از پيوسـتن بـه-به زعم آقـاي خمينـي محـارب هـستند

 ادامه دوران زنـدان مركزيت به سادگي ميسر است، با تشديد حفاظت امنيتي زندانها،

با خدشه در جـامع يـا علـت كـه ركـن اصـلي.و تفرق زندانيان در زندانهاي مختلف
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و در نتيجـه قتـل و حكم به جواز قتل زنداني فاقد دليل قياس فقهي است، قياس باطل

. زندانيان نامشروع است

و قتال بي معني است: مناقشه دوم  كـهناي. در اسراي اهل بغي، اسارت قبل از بغي

و از نگاه فقهي فرقي نمي«گفته شده كند كه اينان پـيش از شـروع جنـگ بازداشـت

و   بـه دليـل ارتكـاب جـرم محاكمـهكه ايناسير شده باشند يا هنگام آن يا پس از آن

و حقوقي كامال بـرعكس اسـت، يعنـي تفـاوت» شده باشند يا نه اتفاقا به لحاظ فقهي

در مي يا» معركه قتال اسير«كند كه فرد شده» در حين فرار از معركه اسير«شده باشد،

و در صـورت اخيـر  و ارتكاب بغي زنداني شده باشـد، باشد، يا فرد قبل از وقوع قتال

نهشزنداني محاكمه  و دوران محكوميتش به پايان رسيده باشد يا . ده باشد يا نه،

و المحبـوس فـي الـ سجن حكـم اگر كسي بپندارد كه عناوين االسير في المعركة

عجاب«متفاوت فقهي ندارند،  لـزم منـه«و به فرموده شيخ اعظـم)42(» إنّ هذا لشيء

به عبارت ديگـر چنـين ادعـايي فاقـد مطلـق مبنـاي فقهـي،)43(»!تأسيس فقه جديد 

و به لحاظ مباني فقهي از اساس مردود است سخني كامال بي  تنها مصداق چنـين. پايه

. يعني مصادره به مطلوب! اي خميني استادعايي همين حكم خالف شرع آق

در)ع(استشهاد آقاي منتظري به سيره اميرالمـؤمنين: مناقشه سوم در جنـگ جمـل

عفـو« كامال صحيح است، زيرا شاهد بحث 1367ي خالف شرع تابستانها اعدامنقد 

ــولي ــان»)ع(م ــوده اســت، همچن و گذشــت ب ــو ــه عف ــضيه ب ــين ق ــشان در هم كــه اي

و جنگ هوازن هم استشهاد كردهدر)ص(اهللا رسول )ص(روش پيغمبـر«: اند فتح مكه

و جنگ هوازن ببينيد به چه نحو بوده اسـت؛ پيـامبر بـا را با دشمنان خود در فتح مكه

ــدا لقــب  و از خ و گذشــت برخــورد كــرد ــو ــة"عف ــالمين رحم ــت"للع روش. گرف

)44(».با اهل جمل را پس از شكست آنان مالحظه كنيد)ع(اميرالمومنين

بـراي. در هر دو مورد شاهد مثال عفو مجرمان از سـوي اوليـاي ديـن بـوده اسـت

و مـشهود بـه  و لزومـي نـدارد از هـر حيـث شـاهد استشهاد ادني مناسبت كافي است
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واال اسراي اهل بغي يا اسراي اهل شركو كفر هيچ تناسبي با زندانيان. يكسان باشند

ام-مسلمان يا ماركسيست  و در هـيچ شـد مـير محـارب محـسوب كه به نظر ولي ند

. نداشته است-معركه اي هم حضور نداشته تا حكم شرعي اسير بر آنها صدق كند 

 صادره از سوي آقـاي خمينـي بـه عـدم مـشروعيت 1367يها اعدامحكم: نتيجه

و مباحث مشاراليه آقاي منتظري در دراسات تخصصا از محـل نـزاع خود باقي است،

بح! خارج است  ث متنازع فيه قتل عـام زنـدانيان سياسـي سرموضـع اسـت نـه موضوع

آنچه آقاي منتظري در كتاب خود نوشته است مربوط به مـسئله دوم. اسيران اهل بغي

ارتباط بـدوي بـا قيـاس فقهـي. است كه هيچ ارتباط فقهي با مسئله مورد بحث ندارد 

 نيـز بـه واسـطه)نـزد اهـل سـنت(ممكن است كه با ادني تاملي حتي در قائالن به آن 

.فقدان علت در مقيسو مقيس اليه چنين قياسي باطل است

 جواز حمله به نظاميان دولت متجاوز: بحث سوم

و: ايــن بحــث شــامل ســه قــسمت بــه شــرح زيــر اســت خطابــه حملــه بــه نظاميــان

و پاسخ به مناقشه ديپلومات . هاي دول متجاوز، مناقشه مستشكل

د. الف و  يپلماتهاي دول متجاوزخطابه حمله به نظاميان

در اين حمله شبانه حداقل. هواپيماهاي آمريكا چندين شهر ليبي را بمباران كردند

(شته شدندكميصد نفر از مردم غيرنظا  ايران خواستار اسالمي مسئوالن جمهوري)45.

و عربي شـدند  و دولتهاي اسالمي (مجازات آمريكا توسط ملتها آقـاي منتظـري)46.

 خود نكاتي را در همين زمينه متذكر شد كـه 1365 فروردين27ي درس نيز در ابتدا 

( فـروردين شـد28گزارش مشروح آن تيتر اول روزنامه هاي پنجـشنبه بـه نظـر)47.

و  ايشان حمله آمريكا به كشور ليبي در حقيقت حمله به امت واحـده اسـالمي اسـت

. يت بي تفاوت نباشـند همه مسلمانان بخصوص كشورهاي عربي بايد در برابر اين جنا 

و كـشورهايي كـه بـا آمريكـا در ارتبـاط دولتـي هـستند در ايـن تمام دولتهاي غربي

و بايد در روابـط خـود بـا آمريكـا تجديـدنظر كننـد  . جنايت وحشيانه شريك هستند

)48(
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و« ي،يمثال ابن جنايات، تمام سربازان آمريكايي، افسران آمريكاادر اين جنايات

دهـد كـه به ملت مسلمان حق مـيها اين، همه]شريك جرمند[كائي سفراي آمري]و[

ما اعتَدىٰفَمنِ اعتَدى« را مورد حمله قرار بدهند، زيراها اين بِمِثْلِ فَاعتَدوا علَيهِ لَيكُمع ٰ
لَيكُمي كنيد[» عهر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعد)  كـه اين؛ ولو)49.]

در. اند آنجا را بمباران كرده اند آمدهي خاصي از آمريكا هواپيماها امـا اميرالمـؤمنين

َفواللّهِ لَو لَم يصيبوا مِنَ الْمـسلِمينَ«: نهج البالغه راجع به مردم جنگ جمل مي فرمايد 

رجالً واحِداً جرَّه،[اِالّ لِقَتْلِهِ بِالجرْم قَتْـلُ ذلِـك] معتَمِدينَ اِذْلَحـلَّ لـى الْجـيشِ كُلِّـهِ،

 ف ضَرُوهح[َو بِيد] لم ينْكِرُوا، عنْه بِلِسان وال به خدا قسم اگر جز به يـك[».لَم يدفَعوا

و بدون گناه او را مى كـشتند، كـشتن همـه  و عمداً نفر از مسلمانان دست نمى يافتند

و از او آن لشكر بر من حالل بود، زيرا همه در آن قتل حاضر بودند ولى   مانع نـشدند

و دست دفاع نكردند (به زبان مي)50.] شود همه نيروهـاي؛ در اين جناياتي كه انجام

و آنها كه به اين ديپلوماتها راه مي  با آمريكائي، ديپلوماتهاي آمريكايي و  هـا ايندهند

و بش )51(».نيمدامي را ما شريكها ايننند، همهكميخوش

 مناقشه مستشكل.ب

 گونـه در ايـن جلـسه بـه نقـد موضـع امـام اهللا منتظري كه ايـن مرحوم استاد آيت«

و آن را به رغم مبنايي كه خود ايشانمي» منافقان بر سرموضع«خميني درباره پردازند

و خون  بي در موضوع باغيان دارند، جنايت و مايـه ريزي و مانـدگار در تـاريخ سـابقه

سا ننگ مي  ل پيش از آن خود به صـراحت خـون آن همـه شمارند، چگونه حدود دو

 دولت متبوع آنـان بـهكه اينآمريكاييان را در هر كجاي عالم كه بودند، تنها به دليل

و نيز خون ديگراني كه كردميهاي اسالمي حمله نظا مقر يكي از سران دولت ه است

و پناه دهند هرچند مسلمان بودنـد، بـراي همـه كـساني كـه قـدرت دا شـته به آنان جا

و هدر مي  بايـد از كـساني كـه مـتن! داننـد؟ باشند، بدون تشكيل هيچ دادگاهي مباح

چه فرقي است: خميني منتشر كردند پرسيد جلسه ياد شده را به هدف نقد موضع امام 
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ميان وابستگي صرف افراد به دولت آمريكا كه به صرف اقـدام تجاوزكارانـه دولـت

با متبوعشان مهدور   نه تنها در اين اقدام شركت نداشتند بلكـهكه اين الدم اعالم شدند

و مجر و ميان زندانيان منافق ه به رغـم چنـد سـالكميچه بسا راضي به آن نيز نبودند

بي جنايت و خيانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظـامي بـه گسترده در كشتار گناهان

و سر  و شهرهاي كشور، بر موضع وابستگي خود به اين سازمان ان آن پافشاري مرزها

و شخـصيت  و مـرد هـاي داشتند؛ سراني كـه دستـشان تـا مرفـق در خـون هـزاران زن

و خدمت و رئيس جمهـوري و بيش از هفتاد تن از ياران وي گذار مانند شهيد مظلوم

و امامان جمعه فرو رفته بود؟ نخست )52(»!وزير كشور

 پاسخ به مناقشه.ج

و پـر مستشكل اين مناقشه را اشكال اصلي خو د دانسته با گشاده دستي آن را بـال

:اين مناقشه به داليل ذيل كامال مخدوش است. داده است

گزارش مستشكل از سخنان استادش در مواضع زيـر كـذب محـضو. پاسخ اول

:خالف واقع است

وي«: مستشكل. يك آسـيب] قـذافي[در اين حمله تنها به دختر يـا دخترخوانـده

از«: اسالمي خبرگزاري جمهوري!»رسيد  100در تجاوز هوائي آمريكا به ليبي بـيش

زخكميغيرنظا و صدها تن ديگر )53(».ندشدميشته

اهللا منتظري تمام وقت جلسه درس فقه را كه با حضور صدها آيت«: مستشكل. دو

شد، به موضوع حملـه آمريكـا اختـصاص نفر در حسينيه جنب بيت ايشان تشكيل مي 

ــد ــاي منتظــري تنهــا38ايــن جلــسه».دادن و آق ــود و15 دقيقــه ب در51 دقيقــه ــه  ثاني

: ديگـر مباحـث مطـرح شـده! محكوميت حمله آمريكا به ليبي صـحبت كـرده اسـت

ج6حدود ها بـه دنبـال اعـالمههب دقيقه درباره عدم لزوم عزيمت مسئوالن مملكتي به

ه هـاي بسيج عمومي از سـوي رهبـر جمهـوري اسـالمي، دو بنـد باقيمانـده از معاهـد 

و ذكر مقدمه اي براي بحث احتكار)ع(پيامبر در انتهاي بحث سياست خارجي اسالم
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(شود كه از جلسه بعد آغاز مي  ايشان تمام وقت جلـسه را بـه ايـن بحـثكه اين)54.

. اختصاص داده كذب محض است

و مستند بـه برخـي ادلـه فقهـي، بـر] ايشان[«: مستشكل. سه و قاطعيت به صراحت

و نيز هـر آمريكـايي كـه وابـسته بـه دولـت آمريكـا جواز كشت  ن هر سرباز آمريكايي

و اين حكم را بـهكهآن باشد، در هر يك از كشورهاي جه  به سر ببرند، حكم كردند

 دولـت كـهآن دهند توسعه دادند؛ با اين بـي همه كساني كه به اين آمريكاييان پناه مي

و از ايـن رو خـون همـه وابـستگان بـه آمريكا به سرزميني اسالمي حمله كرده اسـت

در همين عبارت كوتاه مستشكل سه بار به استاد خـود افتـرا».چنين دولتي هدر است 

: زده است

أوال آقاي منتظري در جلسه درس مذكور جـواز كـشتن احـدي را صـادر نكـرده

و فقهي دارد  و نبرد تفاوت حقوقي ايشان از مبـارزه عليـه. است، كشتن يا قتل با قتال

و حمله به وي به عنوان مقابله به مثل صحبت كرده اسـت  و. متجاوز كـشتن بـا تـرور

. چنين نسبتي به ايشان كذب محض است. شود فتك هم حاصل مي

و ديپلوماتهـاي ثانيا عين عبارت ايشان حمله مقابلـه بـه مثـل بـه سـربازان، افـسران

و افسر يعني نظامي، سرب. آمريكايي است، نه هر آمريكايي وابسته به دولت آمريكا  از

. ديپلومات آمريكايي هم اخص مطلق از هر آمريكايي متعلق به دولت آمريكاست

ثالثا ايشان هم پيمانان آمريكا را شريك جرم آمريكا دانـستند، امـا هرگـز دربـاره

و اقتـصادي  ايشان از لفظ حمله استفاده نكرد، بلكه از آنها خواست تا روابط سياسـي

. كا به حالت تعليق درآورندخود را با آمري

اي وابـسته بـه دولـت آمريكـا بودنـد، همين كه افـراد بـه گونـه«: مستشكل. چهار

و از پيش نيـز  هرچند به عنوان مثال كارمندي بيش در يك سفارتخانه آمريكا نبودند

حتي خبري از قصد حمله آمريكا به مقر سرهنگ قـذافي نداشـتند، طبـق ايـن حكـم 

و پناه! شدندالدم شمرده مهدور دهندگان بـه آنـان نيـز كـه مرحـوم خون همه حاميان
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شد» مزدوران«استاد از آنان به عنوان ».نام بردند هدر اعالم

و» مزدور«هاي برخالف اعاي مستشكل آقاي منتظري در اين جلسه مطلقا از واژه

و جـواز كـشتن» مهدورالدم« استفاده نكرد، خون احـدي را هـم هـدر اعـالم نكـرد،

.گيرد عنوان ديپلومات مثال مستشكل را در برنمي. حدي را نيز صادر نكرده استا

اشكال اصلي اين است كه مستشكل فهم خود را از درس اسـتادش بـه: پاسخ دوم

و قابـل  و نادرست است ايشان نسبت داده، اين گزارش در چند نكته اساسي غيردقيق

 ليبي يك كشور مسلمان در آن سـر انتساب به استاد نيست، از جمله ارتش آمريكا به 

آقـاي. دنيا حمله كرده حداقل يك صد نفر غيرنظامي را شبانه به قتـل رسـانده اسـت

و  منتظري ضـمن تـشويق دولتهـاي مـسلمان بـه لـزوم تجديـدنظر در روابـط سياسـي

و ديپلوماتهـاي آمريكـا«اقتصادي با آمريكا از  . سـخن گفتـه اسـت» حمله به نظاميـان

در. به مثل است نه چيز ديگر بحث از مقابله »)معركـه(ميـدان جنـگ«مقابله به مثـل

دولت متخاصم مناطقي را بمباران كرده، پيشنهاد ايشان حمله متقابـل. گيرد صوت مي

و نهايتا سياسي متجاوز است  مي. به مراكز نظامي به وقتي به كشوري تجاوز شود، تنها

و تيپي كه حمله كـرده بـود حملـه نمـ  ويهمان يگان شـود، تمـام واحـدهاي نظـامي

اين منطق مقابله به مثـل. شوند سياسي دولت متجاوز در معرض حمله متقابل واقع مي 

اما هرگونه حمله به غيرنظاميان ولو تابع دولت متخاصم باشند به لحاظ حقوقي،. است

و شرعي ممنوع است  آقاي منتظري در سخنراني فوق چيزي بـيش از همـين. اخالقي

و سياسي دولت متجاز در سراسر جهان مقابله  به مثل از طريق حمله به مقرهاي نظامي

 به مثل با لشكر متجاوز مطرحهالبالغه هم تنها مقابل در عبارت نهج. چيزي نگفته است 

. المللي معاصر است امري معقول در روابط بين)ع(كالم مولي. است نه چيز ديگر

از درخواسـت زيـر در نامـه سرگـشاده آنچه ايشان گفته چيزي بـيش:پاسخ سوم

 مـسافر بيگنـاه هواپيمـاي 290بعد از قتل عام. ايشان به رهبر جمهوري اسالمي نيست 

 1367غيرنظامي ايرباس ايران بر فراز آبهاي خليج فارس توسط ارتش آمريكا در تير
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ايـن جنايـت«: آقاي منتظري در نامه به آقاي خميني پيشنهاد مـشابهي را مطـرح كـرد

و منافقانه دولت آمريكا را براي جهانيان روشـن دل خراش بار ديگر چهره ضد انساني

و مسلمين عالوه بر عمالش در منطقه…نمود  بجاست اكنون كه دشمن اصلي اسالم

خود علنا به ميدان آمده دستور فرمائيد ضمن دفاع مقدس از مرزهـاي كـشور برنامـه

لي يعنـي آمريكـا در جبهـه هـاي هايي دقيق در جهت مبارزه اصـولي بـا دشـمن اصـ 

و عمل گذاشته شود، زيراس و به مورد اجرا و نظامي تدوين ياسي، اقتصادي، فرهنگي

و غفلت از علت العلل با هيچ منطقي قابل توجيه نيـست  اميـد وافـر ... توجه به معلولها

و دسـتور اقـدام دادنـد، تـوده  هـاي دارم كه اگر مقام معظم رهبري مـصلحت ديدنـد

و معنوي فوق العاده خـود را بـراي جنـگو ميليون ي مسلمانان جهان، امكانات مادي

و ملت و قرآن ».هاي مظلوم در اختيار قـرار خواهنـد داد مبارزه با دشمن اصلي اسالم

و حملـه(واضح است كه در هر دو مورد)55( حمله آمريكا به مردم غيرنظامي ليبـي

و آن حمله آقا) آمريكا به هواپيماي غيرنظامي ايراني  ي منتظري پيشنهاد واحدي داده

و مبارزه با آمريكاست، در هر دو موقعيت هم فرمانده كل قـوا آقـاي خمينـي متقابل

و هرگز حكم حكومتي نبوده اسـت،  بوده، سخن ايشان هم چيزي جز پيشنهاد نبوده،

و حكـم هـم نكـرده  و ولي امـر نبـوده اسـت، چرا كه ايشان در آن زمان حاكم شرع

.است

و فتاواي مفتي را در خطابه، سخنراني يا توضـيحات شـفاهي:پاسخ چهارم  احكام

جويند، آن را در فتاواي مكتوب يا مشروح مكتوبات فقه استداللي يـا تقريـر وي نمي

هـاي شـفاهي همـواره متـشابهاتي در سـخنراني. كنند دروس تحريرشده وي دنبال مي 

ف. است كه رهزن است   مـسئوالن جمهـوري65روردين سال در شرائط زماني مكاني

ميكمياسالمي در تبليغات رس كردند با تهديد لفظي آمريكـا حـضور نظـامي وشش

به اين عبـارت ميرحـسين موسـوي نخـست. اين ابرقدرت را در خاورميانه ناامن كنند 

و شـهروندان«: وزير وقـت توجـه كنيـد  آمريكـا بـا حملـه بـه ليبـي امنيـت موسـسات

سخنان قائم مقام رهبري در هماهنگي)56(».ن اسالم از بين برد آمريكايي را در جها 
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و تـشويق مـسلمان بـه مبـارزه بـا«كامل با ديگر مسئوالن نظام در مقام تهديد متجاوز

در» متجاوز و مطلقا ها بـه اضافه كردن ديپلومات. نيست» مقام بيان حكم عملي«است

مقن و عدم أراده . ام حكم عملي استظاميان قرينه أراده مقام تهديد

و تاسيسات نظامي دولت متجاوز حق مشروع مظلـوم: پاسخ پنجم  حمله به نظاميان

در در چنين حمله. است» مقام دفاع مشروع«در اي همه سازمان نظامي دولت متجاوز

و قتال قرار مي  اگـر. اند گيرد نه فقط افرادي كه در حمله شركت داشته معرض حمله

 هم به كشور حمله كنند، حمله متقابل بـه سـازمان نظـامي آنهـا گروهي مسلمان باغي 

شود، حق مشروع ماست، واضح است كه در حمله متقابل تنها با افراد متجاوز قتال مي

انـد بلكه تمام سازمان نظامي باغي ولو آن افراد در تجاوز مورد بحث شركت نداشـته 

و مبـارزه اند شرعا اما در معركه دفاع مشروع ما وارد قتال شده   هيچ مـشكلي در قتـال

امـا اگـر. اي نكـرده بـود آقاي منتظري هم هرگز در اين مورد مناقشه. با ايشان نيست

افرادي از شهروندان دولت غيرمسلمان متجـاوز قـبال بـه ادلـه ديگـري در كـشور مـا 

توان آنها را به اين دليل كه دولت متبوع آنهـا بـا مـا وارد جنـگ زنداني باشند آيا مي 

و بي پرده حقوق بينشد و موازين فقهي به ما چنين اجازهه اعدام كرد؟ صريح المللي

يا( مرتبطكهآن در مانحن فيه برخي شهروندان اير. دهد اي نمي اعم از عضو، هوادار،

چپ(با سازمان مجاهدين خلق) متهم به ارتباط  در زندان بـوده،) يا برخي سازمانهاي

و در  انـد، حـال گذرانـدن دوران محكوميـت خـود بـوده علي االغلب محاكمه شـده

ند، بعـضي نيـز منتظـر شـدميبرخي نيز بعد از گذرانيدن دوران محكوميت بايد آزاد 

و شـرعا مرتكـب بغـي. محاكمه بودند  در اين وقت آن سازمان به ايران حملـه كـرده

مي. شده است   توان زندانيان اين گـروه را صـرفا بـه دليـل سرموضـع بـودن بـدون آيا

 در معركه بغي حاضر بوده باشند اعدام كرد؟ بـه كـدام دليـل شـرعي؟ عنـوانكه اين

شرعي اين افراد محبوس يا مسجون است، نفـس سرموضـع بـودن يعنـي عـدم انكـار

و. كند رابطه سازماني آنها را شرعا باغي نمي بغي ارتكاب عملي الزم دارد، با همدلي
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بار كردن حكم جواز.ب عملي الزم دارد محاربه نيز ارتكا. شود نيت كسي باغي نمي

بر زندانيان سابق گروهي كـه بعـدا) اصل، مقيس اليه(حمله به نظاميان دولت متجاوز 

قياس فقهي است كه در مذهب اماميه باالجماع) فرع، مقيس(مرتكب بغي شده است 

در. مردود است  اين قياس مع الفارق است چرا كه در اصـلْ سـازمان نظـامي آزادانـه

و بـا  و ممنوع از فعاليت هستند حال فعاليت است، اما در فرع افراد سرموضع محبوس

تفرق در زنـدانهاي مختلـف، فرسـتادن بـه انفـرادي، تـشديد حفاظـت امنيتـي امكـان 

بار كردن عنوان باغي يا محارب بر محكوماني كه هيچ جـرم. كمترين فعاليتي ندارند 

و جديدي مرتكب نشده  در. حقوقي ممنوع است اند به لحاظ شرعي اعدام اين افـراد

و حقوق عنواني ندارد جز  جـواز اعـدام ايـن افـرد بـا.»قتل عام نفوس محترمـه«شرع

و علم فقهي جديد است، يعنـي دانـش  چنين توجيهي يقينا مستلزم علم حقوق جديد

و  و فقهي مطلقا چنين توجيهاتي را برنمي تابد ل قتـ«را67ي تابـستانها اعدامحقوقي

.نددامي» عام ظالمانه

 تبدل فتواي مفسد في االرض. بحث چهارم

آن: اين بحث مختصر شامل دو قسمت است و پاسخ به . مناقشه مستشكل

 مناقشه مستشكل. الف

و قضاوت درباره آنچه در عمل بر پايه اين حكم كلي امام« خميني صورت گرفته

وت درباره اعدام بـسياري از افـراد ممكن است خطاهايي نيز رخ داده باشد مانند قضا 

و بـر پايـه فتـواي فقهـي» مفـسد«از جمله قاچاقچيان مواد مخدر است كـه بـا عنـوان 

و بر خالف نظر فقهي امام آيت  ايـن فتـواي كـه اين. اند خميني اعدام شده اهللا منتظري

و آيا در مواردي باعـث ايـن شـده ايشان در محاكم دادگاه انقالب چگونه اجرا شده

بيا يـك گناهي ريخته شود يا نـه طبعـا پـس از بررسـي يـك ست كه ناخواسته خون

و اگر خطائي صورت گرفته باشـد طبعـا پرونده ها توسط افراد داراي صالحيت است

)57(».عاليقدر آقاي منتظري نيست مسئوليت آن متوجه فقيه
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 پاسخ به مناقشه:ب

سد في األرض را به نظر فقهـي با اجازه آقاي خميني مف 1366 مهر9قوه قضائيه از

(آقاي منتظري عمل كرده است، يعني كمتر از هجده ماه  در ايـن مـدت كوتـاه)58.

مجيز بوده است  تبـدل رأي فقهـي در ميـان فقهـا امـري رايـج. هم مسئوليت شرعي با

مشخص نيست مستشكل چگونه بـه. در تبدل فتوا با دو حكم ظاهري مواجهيم. است

و حكم مشهور را حكـم اهللا حكم اهللا واقعي دس  و حكم متبدل فقيهي را خطا ت يافته

. اما محل نزاع يقين به خطا در مقدمات حكم حاكم اسـت! واقعي قلمداد كرده است

در بخـشهاي. آن هم در جايي كه ادله متعدد شرعي برخالف نظر حاكم بـوده اسـت

ن. قبلي اين خطاي فاحش تقرير شد .نمكميتكرار

ماآث. بخش چهارم و ديانت  ار درازمدت نوار اخير بر سياست

و حتـي فتـاواي شـخص آقـاي 1367ي تابـستانها اعدام  خـالف مـسلمات شـرع

البته اگر حكم حكومتي ولي امر را عين شريعت. خميني در تحريرالوسيلة بوده است

و قانوني بودن  ي هـا اعدامو قانون فرض كنيم اين توجيه رئيس قوه قضائيه در شرعي

67ي هـا اعـدام به عبارت ديگر تنها راه توجيـه! قابل درك است)59(1367تان تابس

و و اخالقـي و قلم بطالن كشيدن به مـوازين شـرعي شارع فرض كردن آقاي خميني

و جايگزيني آن با يك اصل است  (حفظ نظام اوجب واجبات اسـت: قانوني در)60.

د و قـانون البتـه و اخالق يگـر اشـكال از أسـاس پـاك اين صورت با تعطيل شريعت

و اخالقْ آقـاي خمينـي، گماشـتگان قـضائي. شود مي و قانون اما مطابق موازين شرع

و پاسداران مجري حكم متهم به قتل نفـوس محترمـه، مقـصر ومـستوجب  امنيتي وي

. محاكمه هستند

و قـانون بـود وي كوشـيد. اعتراض تاريخي آقاي منتظري دفاع از اخـالق، شـرع

و شخص آقاي. لكه ننگ ابدي بر دامن جمهوري اسالمي بنشيندنگذارد اين  اما نظام
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از توجه بـه انتقـادات مـشفقانه شـاگردش او را بـه سـاده جايبهخميني لـوحي وتـاثر

و با پيراهن عثمان كردن قضيه مهدي هاشمي معدوم قائم  و ليبرالها متهم كرد منافقين

 نقطـه عطـف جمهـوري 1367 مرداد24بنابراين نوار مالقات. مقام خود را عزل كرد 

و بعد از خـود تقـسيم مـي . كنـد اسالمي است، كه تاريخ جمهوري اسالمي را به قبل

و قـانون قائم مقام رهبري عزل مي شود تا مردم درك كنند كه نظام به اخـالق، شـرع

و هشت سال بعد خـون چنـد هـزار بيگنـاه رسـواگر بـزرگ. پشت كرده است  بيست

نظام جمهوري اسالمي با حـذف منتظـري.ي شده نظام شده است جنايت سازمان ده 

و اصالح از درون پاسـخ  و به نقد دلسوزانه مهمترين بخش صالح خود را حذف كرد

آقاي منتظري مسلما نه نخستين منتقد جمهـوري اسـالمي بـوده نـه آخـرين. منفي داد 

ي كـه تـا بلنـداي قـائم فـرد. آن، اما يقينا بلندپايه ترين منتقد نظام تا كنون بوده است 

و بعد از كوشش خستگي و با اطالع كامل از همه ابعاد نظام مقامي رهبري پيش رفت

قبل از وي مراجعي از قبيل آقايـان سـيد كـاظم. ناپذير براي اصالح آن كنار زده شد 

و مجتهداني از قبيل  شريعتمداري، سيد حسن طباطبائي قمي، شيخ بهاء الدين محالتي

و سيد رضا موسـوي مجتهـد زنجـاني كوشـيدند اشـكاالت سـاختاري سيد ابوالفضل 

و منشو روش علوي را به آقـاي خمينـي و تخلف از سيره نبوي دادگاههاي انقالب

آقـاي منتظـري ديرتـر از بقيـه بـه عنـوان اعلـم. تذكر دهند، اما راه بـه جـايي نبردنـد 

و جانشين منتخب آقاي خميني به بخشي از همان نتايجي و شاگردان  رسيد كه مراجع

 نزاع شخـصي دو نفـر نيـست، 1367يها اعدامبحث. علماي پيش گفته رسيده بودند

تفكري كه مصلحت نظـام را اوجـب. رقابت دو تفكر در مديريت كالن كشور است

ودامي واجبات  و براي حفظ قدرت سياسي حاضر است تمام موازين شرع، اخالق ند

و اسم روش خود  و تفكـري كـه گـذار مـي را هم انقالبي گـري قانون را درنوردد د،

و با لمس مشكالت اداره كشور در سير تحـول خـود بـه  بتدريج خود را اصالح كرد

و نهايتا به نظـارت تقنينـي فقيـه اعلـم  نفي واليت مطلقه بلكه انكار مطلق واليت فقيه
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 اگر كساني هنوز نمي خواهنـد بپذيرنـد كـه شـيوه زمامـداري جمهـوري. رسيده بود

و بپرسند اگـر ايـن و هست لحظه اي با خود خلوت كنند اسالمي استبداد مطلقه بوده

 سـاله مبـتال بـه87 پيرمـردي كـه ايناستبداد مطلقه نبوده پس استبداد مطلقه چيست؟ 

و مرض حاد قلبي چند ماه قبل از وفاتش چند هزار نفر زنداني را سرطان بدخيم معده

ر دهد، قائم مقام رهبري منتخب خبرگـان را سـرخود اعدام كند، قانون اساسي را تغيي 

و چرا نداشـته باشـد، اگـر اسـتبداد مطلقـه و چون و احدي ياراي مخالفت عزل كند،

نباشد، پس استبداد مطلقه چيست؟ قضيه احمـد خمينـي قـضيه خيـاطي اسـت كـه در 

از. كوزه خودساخته افتاد  از مرگ مشكوك او زماني پرده برداشته خواهـد شـد كـه

 كـه ايـن.ه ماجراي بزرگ يك سال آخر حيات آقاي خمينـي پـرده بـرداري شـودس

. اي به لرزه افتـاده دور از انتظـار نيـست دقيقه40اركان نظام واليي از انتشار اين نوار

و. تنها سند نيست67نوار مالقات مرداد اسناد ديگر هـم در زمـان مناسـب از گوشـه

آو كنار شبكه  و خـود.ردهاي اجتماعي سربرخواهد پنبه را از گوش خود بدر آوريم

امـام راحـل«تئـوري توطئـه عليـه. را از اين توهمات توليدي نظام واليي آزاد سازيم 

آقاي خميني بزرگ بود، اما اشتباهات بسيار بزرگي هـم. در كار نيست» عظيم الشأن 

س نبـود آنچنانكه آقاي منتظري هم قـدي. البته هرچه كرد هم اشتباه نبود. مرتكب شد 

. او خود در چهارده موضع از خود انتقـاد كـرد.و همه مواضعش يكسره درست نبود

و كردنـد شاگردانش هم مي را. توانستند آزادانـه او را نقـد كننـد آيـا آقـاي خمينـي

و ديگري را باطـل مطلـق فـرضكه اين؟!توان نقد كرد نمي  مطلقا يكي را حق مطلق

و زمـين زدن ديگـريأص. كنيم نشانه عدم بلوغ فكري است ال بحـث بـاالبردن يكـي

بحـث در نقـد منـصفانه دورانِ. نيست، بخصوص كـه هـر دو در خـاك آرميـده انـد

 1367ي تابستانها اعدامقضيه. گذشته است تا ما اشتباهات بزرگانمان را تكرار نكنيم

و (»مـا ادراك مـا العقبـة«يكي از عقبه هاي جمهوري اسـالمي بـود جمهـوري)61!

از. مي در اين عقبه مردود شـد اسال و آنهـا كـه ايـن رفـوزگي را هنـوز نفهميـده انـد
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او» دوران طاليي امام راحل« دم مي زنند يا تكـرار همـان روشـها را توسـط جانـشين

و تشويق  و بـه نند بدانند عالوه بر عقب افتادگي، بـه كـج راهـه رفتـهكميتقدير انـد،

(نمكميبه همين مختصر بسنده. دارداين رشته سر دراز. نندكميبيراهه دعوت  .62(

 محسن كديور– 1395 مرداد29-والسالم

:ها يادداشت

 نويسنده شاگرد استاد منتظـري رضـوان اهللا عليـه بـوده، در ايـن مقالـهكه اينبا)1

و كوشيده نه از منظر شاگرد شيفته استاد بلكه حتي االمكان از منظر علمي بي طرفانـه

لذا در متن مقاله درباره هر دو شخصيت اصـلي بحـث بـه.ه نگاه كند منصفانه به قضي 

ضـمنا يـك هفتـه قبـل. عنوان آقا اكتفا شـده، از اسـتعمال القـاب پرهيـز شـده اسـت 

در» مهمتـرين سـند سـي سـال اخيـر جمهـوري اسـالمي«يادداشت كوتاهي با عنوان 

نيز به تفـصيل) 1392 آبان16(سه سال قبل. منتشر كردم 1367 مرداد24اهميت نوار

دادخواهي خونهاي به ناحق ريخته زندانيان«در مصاحبه اي مكتوب با جرس با عنوان 

و منتظـري: 1367سياسي در تابستان  بـه» بررسي تطبيقي ديدگاههاي آقايـان خمينـي

 1394مـرداد(» سـوگنامه فقيـه پاكبـاز«مسئله پرداختم كه بعدا در كتاب الكترونيكي 

طبيعي است كه مقاله اخير با اين مصاحبه فصول مـشتركي.شدمنتشر) 292-230ص

. دارد

اين رقم كامال حداقلي از جمع كشته هاي سازمان مجاهدين خلق در عمليـات)2

و اعدام زندانيان مرتبط)67هر دو دهه اول مرداد(مرصاد، اعدام اسراي اين عمليات 

و گروههـاي غيرمـذهبي در زنـدا و شهرسـتانها با سازمان مجاهدين خلق نهاي تهـران

و شهريور( . بدست آمده است) 1367مرداد

و اطالع رساني دفاع مقدس)3  مرداد26تاريخ مراجعه(فاتحان، پايگاه تخصصي

1395 .( 

حـاكم شـرع اعـدام پرسـنل. جزئيات بيشتري درباره ايـن دسـته خواهـد آمـد)4

و فاعدتا اين دسته رئيس سازمان قضائي نير  وهاي مسلح علي رازيني با متخلف نظامي
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بـدون« آقاي خمينـي بـوده اسـت، بـا تاكيـد بـر 1367 مرداد2حكم مضاعف مورخ

و پاگير  در» مجازات اعـدام«و تعيين» رعايت هيچيك از مقررات دست بطـور كلـي

. متن حكم

محاسبه زمان براساس كليه مدارك موجـود توسـط نگارنـده صـورت گرفتـه،)5

جه برگرفتـه از كتـاب خـاطرات آيـت رقم زندانيان اعدام شـد   628ص1اهللا منتظـري

. است

ج 1367 مرداد9نامه مورخ)6 ص1 آقاي منتظري بـه آقـاي خمينـي، خـاطرات،

مـوارد داخـل. در نوار اخير جزئيات بيشتري در ايـن زمينـه قابـل شـنيدن اسـت. 623

. كروشه برگرفته از نوار است

ج)7 د از بازداشت شدگان اسراي عمليـات واضح است كه مرا. 629ص1پيشين،

.اند مرصاد يا افرادي است كه در ارتباط مستقيم با اين عمليات بازداشت شده

ج)8 .635ص1پيشين،

ج صحيفه)9 اگـر حـاكم شـرع اسـراي. 1367 مـرداد2، حكم مـورخ21ي امام

. مرصاد كس ديگري غير از رازيني بوده از آن بي اطالعم

جاهللا خاطرات آيت) 10 .626و 624ص1 منتظري،

ج) 11 .627و 625ص1پيشين،

ج) 12 .639ص1پيشين،

سيد روح اهللا موسوي خميني، تحرير الوسيلة، كتاب الحدود، الفصل السادس) 13

ج5في حد المحارب، مسئلة  طبع سفارة الجمهوريـة االسـالمية االيرانيـة،(449ص2،

)م1998ق، 1418دمشق، 

ج1 پيشين مسئله) 14 .448ص2،

محمد فاضـل لنكرانـي،: هر سه عبارت برگرفته از شاگرد آقاي خميني است) 15

ص )ق1406قم،(638-640تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود،
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ج2تحريرالوسيلة، مسئله) 16 .448ص2،

وم اگر زنداني در حين عمليات مسلحانه دستگير شده بود يقينا به اعدام محك) 17

 توسط حكام شرع دادگاههـاي انقـالب محكـوم 1367اكثر اعداميان تابستان.شد مي

. به اعدام نشده بودند بلكه محكوم به حبس شده بودند

تحريرالوسيلة، كتاب االمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ختـام، المـسئلة) 18

ج .435ص1الثانية،

مي) 19 ن بغي را چند نوبت معـدود تنهـا دهد كه ايشا مراجعه به صحيفه امام نشان

و هرگز در مـورد اسالمي درباره تجاوز صدام حسين به جمهوري ايران استعمال كرده

.گروهاي برانداز استفاده نكرده است

در: نخستين بار اين مهم را در اين مقاله مطرح كردم) 20 حقوق مخـالف سياسـي

ص) 1380فــروردين(جامعــه دينــي  تهــران، كــوير،(216-241كتــاب حــق النــاس،

1387.(

 به آقاي خميني، خـاطرات، 1367 مرداد9بند پنجم نامه آقاي منتظري مورخ) 21

. 628ص1ج

 مرداد24 يادداشت قرائت شده در مالقات با هيأت مرگ تهران، مورخ2بند) 22

.و نوار اخير635ص1، خاطراتج1367

ج5بند) 23 . اخيرو نوار636ص1 يادداشت پيشين، خاطرات،

ج6بند) 24 .و نوار اخير636ص1 يادداشت پيشين، خاطرات،

ج7بند) 25 .و نوار اخير636ص1 يادداشت پيشين، خاطرات،

. 629ص1 به آقاي خميني، خاطراتج1367 مرداد9بند ششم نامه مورخ) 26

ج) 27 . 630ص1بند هشتم نامه پيشين، خاطرات،

ج) 28 . 639ص1خاطرات،

اي رئيس جمهور وقـت اعدام زندانيان غيرمذهبي به دست آقاي خامنه حكم) 29
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(افتاده بود، وي براي جلوگيري نزد آقاي منتظري آمده بود ج. ) 639ص1خاطرات،

منـابع: منتظري، دراسات في والية الفقيه وفقه الدولـة االسـالمية، بـاب هـشتم) 30

و:غنـائم جنگـي، جهـت هـشتم: مالي دولت اسـالمي، فـصل سـوم   غنـائم اهـل بغـي

ص3ج(اسيرانشان ام) 287، : در مـتن مقالـه عينـا ترجمـه محمـود صـلواتي را آورده

ج .490ص6مباني فقهي حكومت اسالمي،

ج) 31 ج294ص3دراسات، .502ص6، مباني

ج6 از ابواب جهاد عدو، حديث25وسائل الشيعة، باب) 32 . 58-59ص11،

ج) 33 و32ص5كافي، كتاب الجهاد،  مـن ابـواب جهـاد24سائل الـشيعة، بـاب؛

ح ج1العدو، . 144ص6 به نقل از تهذيبج54ص11،

ج) 34 .271و 268ص7طوسي، المبسوط،

ج) 35 .166ص3طوسي، الخالف،

ص) 36 .297طوسي، النهاية،

ج) 37 1قاضي نعمان مغربي، دعائم االسالم، كتاب الجهاد، ذكر قتـل المـشركين،

.376ص

ح21، مستدرك الوسائل، باب نوري طبرسي) 38 ج3 من ابواب جهـاد العـدو، ،2

. 251ص

ج) 39 ج295-296ص3منتظري، دراسات، .504-506ص6؛ مباني

ج59خوئي، منهاج الصالحين، كتاب الجهاد، مسئله) 40 بـا ايـن. 453-452ص1،

تبيـين كـرده)ع(توضيح كه آقاي خوئي اين مسئله را صرفا براي زمـان حـضور امـام 

و صفين خبري نيست! است و مثال جمل و منت . بعالوه در بحث ايشان از حكم اولي

 منهـاج آقـاي خـوئي حـدود سـه28چاپ.ام اين نكات رااز دراسات استخراج كرده

. سال بعد از اين درسهاي آقاي منتظري منتشر شده است

اهللا منتظـري دربـاره سيد ضياء الـدين مرتـضوي، نقـد فقهـي اظهـارات آيـت) 41

و نهـم 1395 مـرداد24، روزنامه جمهوري اسـالمي،67ي سالها عداما .، بنـد هـشتم
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بعـضي شـاگرد: بر سه دسته قابل تقـسيمند57شاگردان استاد منتظري پس از انقالب

ن» عاليقدر فقيه«بودند، بعضي شاگرد» قائم مقام رهبري«  كـرد مـي بودند، برايشان فرق

و.نهاستادشان مقام سياسي داشته باشد يا دسته سوم هر دو حيثيت برايشان مهـم بـود،

بعد از عزل ايشان از قائم مقـامي رهبـري، تمـام شـاگردان. دنددامي طيفي را تشكيل 

و بسياري از شاگردان دسته سوم به استادشان پشت كردند . دسته اول

ص آيه) 42 .5سوره

رط الفاسـد شيخ مرتضي انصاري، كتاب المكاسب، الخيارات، بحث هل الـش) 43

ج  لجنة تحقيق تراث الشيخ االعظـم، المـؤتمر(101ص6يوجب الخيار للمشروط له؟

)ق1415العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميالد الشيخ األنصاري، قم، 

، 1365 مــرداد24 يادداشــت خطــاب بــه كميتــه مــرگ تهــران مــورخ4بنــد) 44

ج خاطرات آيت نو635ص1اهللا منتظري، . ار اخيرو نيز

از) 45 و صـدها تـنكـمي غيرنظـا 100در تجاوز هوائي آمريكا به ليبي بـيش شته

(ندشدميديگر زخ ص1365 فروردين27جمهوري اسالمي،. ،1(

و نخست وزير در اين زمينـه، از جملـه) 46 سخنان رئيس جمهور، رئيس مجلس

ب: اي رئيس جمهور سيد علي خامنه  ه مناسـبت حملـه بايد شعار مجازات شدن آمريكا

(به ليبي در همه جا مطرح شود ص1365 فروردين27جمهوري اسالمي،. )12و1،

كشورهاي غيرمتعهد با قطع روابط خود بـا آمريكـا: اهللا العظمي منتظري آيت) 47

(بايد عمـال در مقابـل جنايـت وحـشيانه عليـه ليبـي بايـستند  28جمهـوري اسـالمي،.

مـي منتظـري خواسـتار قطـع روابـط كـشورهاي اهللا العظ؛ آيت)1ص 1365فروردين

(غيرمتعهد با آمريكا شد ) تيتر دوم1ص1365 فروردين28كيهان،.

و كيهان) 48 .3و16به ترتيب صفحات 1365 فروردين28جمهوري اسالمي

. 196سوره بقره آيه) 49

. 172نهج البالغه، خطبه) 50
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 درس واليت فقيه آقاي منتظري به علت اهميت اين قسمت عينا از نوار جلسه) 51

. نقل كردم10:12 تا دقيقه 8:47از دقيقه.1365 فروردين27مورخ چهارشنبه

اهللا منتظـري دربـاره الـدين مرتـضوي، نقـد فقهـي اظهـارات آيـت سيد ضـياء) 52

.2و1، بند 1395 مرداد24، روزنامه جمهوري اسالمي،67ي سالها اعدام

.3ص1365 فروردين27 مورخ جمهوري اسالميروزنامه)53

 واليت فقيه آقاي منتظـري توسـط دفتـر 1365 فروردين27نوار درس مورخ) 54

و نيز دفتر آقاي منتظري) وابسته به دفتر مقام رهبري(تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

و قابل مراجعه همگان است در شبكه . هاي اجتماعي منتشر شده

منتظري به فرمانده كل قوا آقـاي خمينـي، خـاطرات، آقاي 1367نامه تير ماه) 55

. 139 پيوست 1143-1144ص2ج

.11ص1365 فروردين27جمهوري اسالمي،) 56

اهللا منتظـري دربـاره الـدين مرتـضوي، نقـد فقهـي اظهـارات آيـت سيد ضـياء) 57

.5و4، بند1395 مرداد24، روزنامه جمهوري اسالمي،67ي سالها اعدام

 1392 اسـفند17بحث درباره حكم مفسد في االرض در نامـه مـورخ تفصيل) 58

احمد منتظري به پايگاه جماران در نقد صحيفه خواني سيد محمد موسوي بجنوردي

مي. آمده است . دهم خوانندگان را به آن ارجاع

)خبرگزاري ميزان، قوه قضائيه(1395 مرداد25سخنان مورخ) 59

نگاه كنيد به سوگنامه فقيـه پاكبـاز.ام تقرير كرده اين بحث را به تفصيل قبال) 60

و احكام جديد واليـت. مقام دوم: 260-264ص بررسي احكام صادره به عنوان فتاوا

. مطلقه فقيه

.12سوره بلد، آيه) 61

سه. مكتوبات اصلي نويسنده در اين زمينه هنوز منتشر نشده است) 62 به اميد خدا

. در راه است68تا64و رخدادهاي مقاله درباره آقاي منتظري

و كانال( ) محسن كديور تلگراميوبسايت
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:نقدِ نقد آقاي سيد ضياء مرتضوي

 اهللا منتظري آيت67 تا مرداد65از فايل صوتي فروردين

)اهللا منتظري مجتبي لطفي شاگرد آيت(

:اشاره

ظـري اهللا العظمـي منت پس از انتشار فايـل صـوتي مربـوط بـه جلـسه مرحـوم آيـت

،)نماينـده وزارت اطالعـات(پورمحمـدي: با آقايـان67ي مردادماهها اعدامپيرامون 

كه متـصديان) معاون دادستان(و رئيسي) قاضي شرع اوين(، نيري)دادستان(اشراقي

و اجراي حكم امام خمينـي بودنـد، مـشروح  و مؤدبانـه تشخيص مصاديق تـرين تـرين

و در صـدد تبيـين فقهـيا نقدي كه تا به حال بر اعتراض آيت  هللا منتظري نوشته شـده

از حكم مذكور است، از جناب آقاي سيد ضياء مرتضوي از شاگردان فقيه و عاليقدر

و نشر آثار امام در قم مي و . باشد مسئولين موسسه تنظيم بخشي از نوشتار اين بزرگوار

ار پـارادوكس اهللا منتظري دچـ گرامي به دنبال آن است تا ثابت كند كه ديدگاه آيت 

و براي عينيت بخشيدن به اين ادعا به جلسه درسي از استاد مرحـوم در سـال  65است

و معتقدنـد. انـد نيز استناد كرده آقـاي مرتـضوي در ادامـه، بـه بحـث بغـات پرداختـه

و مرحوم آيـت  شـدگان اهللا منتظـري حكـم اعـدام براساس فتاواي مرحوم امام خميني

و قانوني بود67مرداد  ب.ه است شرعي و شـايدهمن دنبال بحث فقهي آن جناب نيستم

و تناقـضاتي كـه ناقـد  وقتي ديگر يا دوستان ديگر بدان بپردازند اما در بـاره مـشابهت

،67و مـرداد65محترم در باره دو جلسه از مرحوم استاد يعني جلسه درس فـروردين 

و هم چنين نحوه اجراي حكـم مرحـوم امـام، ذكـر نكـا تي هـر چنـد مطرح فرمودند

ن  و فايده و بـه ترتيبـي كـه در پـي خواهـد آمـد بـهدامي مختصر را خالي از لطف نم

از. تأمالتي در باره نوشتار استاد مرتضوي مي پردازم  چونكه جنـاب اسـتاد مرتـضوي

عاليقـدر در جلـسه درس روي دفتر تقريرات خويش به مطالب طرح شده توسط فقيه 

و بر اين65 فروردين 27  اساس به نقادي پرداختند در ابتـدا مـشروح سـخنان پرداخته



غير محرمانه
230

و سپس به روايـت آقـاي ايشان را بدون ويرايش كه از نوار پياده شده ذكر مي نمايم

و تحليل موضوع خواهيم پرداخت  و به تجزيه قطعا. مرتضوي از جلسه درس پرداخته

و چنانچه آقاي مرتضوي مؤدبانه از لحاظ علمـي  چـه بـاگر-اين بحث طلبگي است

و دو هوا  (تيتر يك بام ، بـا صـراحت تمـام، اسـتاد-) در روزنامه جمهوري اسـالمي!

و انتظار من از جناب را نقد كردند به بنده نيز چنين اجازه1مشتركمان اي خواهند داد

آقاي مرتضوي اين است كه اگر اعتقاد دارنـد رمقـي از عـدالت در برخـي از رسـانه 

وجود دارد ايـن نوشـته را هـم بـا سـفارش ايـشان منتـشر هاي منتشر كننده نقد ايشان 

دارم چنـين انتظـاري اي كه از امثال روزنامه جمهوري اسـالمي نمايند گرچه با تجربه 

و استناد به قـانون مطبوعـات در ايـن  بـي شـك! لوحانـه جـا سـاده ساده انگارانه است

ت حكـم امـام بودن اين مباحث اقتضا دارد كه عامالن اجراي نادرسـ ضاي طلبگيتمق

در اين انديشه خام سير نكنند كه در پـس ايـن مباحثـات، آنـان در حاشـيه امـن قـرار

و از پاسخ  گويي مبرا شـوند بلكـه صـورت مـسأله دچـار مـروز زمـان خواهند گرفت

و الجرم آنها هستند كه بايد زواياي اين رخداد تلخ   را بـه طـور هـا اعدامنخواهد شد

. گشايي كنند رمزشفاف گرچه به زيانشان باشد،

اهللا العظمي منتظري در ابتداي درس خارج فقه مشروح سخنان مرحوم آيت: الف

)1365 فروردين27(

و به نستعين" "اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم
و« يكي از جنايات بزرگي كه در اين روزها واقع شد در عصر ما، حمله وحـشيانه

و سبعانه آمريكا  و بنغازي از شهر هاي ليبي بود كه سبب كـشته  به شهر هاي طرابلس

اهللا منتظـري عـاريو شاگرد آيت) آقاي مرتضوي(اهللا منتظري به عنوان قائم مقام رهبري ميان شاگرد آيت1
.تفاوت عميقي وجود دارد) آقاي لطفي(از پست حكومتي
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و اين طور كه گفته شد شايد بـيش از  نفـر كـشته 100مجروح شدن افراد زيادي شد

و افراد غير نظامي و اين يكـي ازجنايـات دولـت. شدند؛ كساني كه در خواب بودند

و هم م آمريكا و مسلمانها نسبت به اين تواننـد بـي تفـاوت سايل نمـي پيمانان آنهاست

و«):ص( كه حديث خوانديم از پيغمبراكرم طور همين. باشند هِمـارتَب الْمؤْمِنُـونَ فِـي

و الْحمـى  بِالسهرِ ائِرُهس ى لَهاعإِذَا اشْتَكَى تَد كَمثَلِ الْجسدِ اطُفِهِمتَع و مِهِمبنـي»تَرَاح ،

 يك جاي بـدن درد داشـته باشـد سـاير اعـضا وجـوارح آدم مثل يك پيكر مي مانند

را. همدردي دارند با او همدردي فقط اظهار همدردي نيست يعني تمام نيـروي شـان

علـي اي. نند تا اين كه آن درد وآن آفتي كـه پيـدا شـده برطـرف كننـدكميصرف 

ت آيد، همه مـسلمانها امـ اي است براي همه كه اين مسايل پيشمي حال، يك وظيفه 

و حمله به ليبي حمله بـه همـه مـسلمانهاست، حملـه بـه.»كنتم امه واحده«:اند واحده

و بي و ايـن بهانـه آمريكـا. تفاوت ماندن در برابر آنها گناه بزرگي اسـت اسالم است

ن و! نم مبارزه با تروريسمدامي دارد كه و قتـل اصال خود آنها اساس سياستشان ترور

 كـه ايـن اختيار اسراييل قرار داده بـاا امكاناتش را در صددرصد، آمريك. كشتار است 

و كـشتار وحـشيانه مـردم مـسلمان فلـسطين روي كـار آمـد . اسـرائيل براسـاس تـرور

و آمريكـا فلسطين دست مسلمانان بود، تروريـست هـاي يهـود بـا حمايـت انگلـستان

و بعد يك دولتـي تـش  كيل مسلمانها را وحشيانه قتل عام كردند از كوچكو بزرگ؛

آنوقـت ايـن تروريـسم. دادند حدود چهار ميليون فلـسطيني را آواره كردنـد در دنيـا 

مي! نيست؟ هـا، نيروهـاي كند به كوبا در خليج خوك يا مثال آمريكا يك دفعه حمله

را. كنند براي اين كه كوبا را واژگـون كننـد، نتواسـتند كوبايي را كمك مي  گرنـادا

 تروريـزم هـا ايـن. نـد، اصـال آنجـا را اشـغال كردنـد ها نيرو پياده كرد خود آمريكايي 

ها، منتها بـاالخره بـا افتـضاح بيـرون در ويتنام چقد جنايت كردند آمريكايي! نيست؟

اين ها اساس سياستشان بر ترور است، سازمان سـيا اسـاس سياسـتش بـر تـرور. رفتند

ال شخصيت و آنوقت به اسم تروريـزم دارنـد بـا و مردم جهان سوم است فـاظ ايـن ها
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اصال همه سياست دولت آمريكا براساس ترور پايه گذاري شـده! نندكميجور بازي

ميو آنوقت به اسم مبارزه با تروريزم اين جنايت  انگلستان هـم مثـل! دهند ها را انجام

مي. او با آمريكا همگام بوده در اين جريان  ميو اين كه كشورهاي عربي گويند آيند

كا ما محكوم مي  ر آمريكا را، ازشان ايـن معنـا پذيرفتـه نيـست بـه صـرف زبـان كنيم

هـاي گذاريـد، پـول شـما در بانـك شما امكاناتتان را در اختيـار آمريكـا مـي. بگويند

دهيد، نماينده رئيس جمهور آمريكا چند روز آمريكاست، نفت خود را به آمريكا مي

مي پيش درخانه شما با  قر هم گپ و ايد حاال بـه حـسب بستهدادهايتان را باهمارزديد

و غيـرت داريـد بايـستي تجديـدنظر! كنيد؟ ظاهر محكوم مي  اگر راست مـي گوييـد

ايران سفارت آمريكا. شود هيچ طور هم نمي! واهللا. بكنيد در رابطه خود تان با آمريكا

و جاسوس  و آمريكـا هـيچ غلطـي نتوانـست را اشغال كرد هاي آمريكا را بيرون كرد

چ. بكند خوريم از همين سردمداران كشورهاي اسالمي اسـت وبي كه ما مي همه اين

توانند با قطـع رابطـه بـا آمريكـا، آمريكـا را بـه زانـو درآورنـد؛ خودتـان هـم كه مي 

با اين كه نفت داريد امكانات داريد، خودتان را ذليل ريگـان. كنيد شخصيت پيدا مي 

و تجديـدنظر كننـد در بر گردند به شخصيت اسـالمي خودشـ. ايدو امثال او كرده  ان

ال تتخذوا«. نفتشان را اين جور حراج نكنند در بازارهاي آمريكا. روابطشان با آمريكا 

ال يألونكم خبـاال ودوا مـا عنّـتم خواهـد آمريكـا خيـر شـما را نمـي» بطانه من دونكم

در دهـد كـه پـدر همـه گيرد در اختيار اسرائيل قرار مـي امكانات را از شما مي  تـان را

مي هرچه ما بگوييم جنايت. وردآ كنـد بـر اثـر بـي غيرتـي ها در منطقه ما توسعه پيدا

اگـر يـك مـاه. ننـدك مـي دارند حكومت همين هايي است كه در كشورهاي اسالمي 

ــع  ــشان را قط ــه زانــو در كرد مــينفت ــد آمريكــا ب ــي فروختن ــه آمريكــا نم و ب ــد ن

را. تجديدنظر در رابطه شان بكنند.آمد مي بيرون كرديم هـيچ طـوري هـم ما آمريكا

را. نشد؛ هيچ غلطي هم نتوانست بكند  اگر خيال كرديـد بـه ايـن جـور آمريكـا شـما

و شـماها ها دارند رشد پيـدا مـي حفظ بكند؛ دنياي امروز جوري است كه ملت  كننـد
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مگـر. اگر اين جور باشيد سرنوشت محمد رضاي پهلوي در انتظار شماها هـم هـست

و اال ملت در روابطاين كه تجديدنظر كنيد  ند ها رشد پيدا كرده تان و.ا اگر با اسـالم

و ملت ها ببخشند  بِقوم«. ملت ها آشتي كنيد ممكن است شما را خدا ال يغير ما انّ اهللا

آمريكا هر چـه بـه داد محمـد رضـاي پهلـوي رسـيد بـه داد».حتي يغيروا ما بانفسهم 

در. رسد شماها هم مي نه اين. مقابل اين جنايت بايد ايستادگي كنندتا دير نشده واقعا

هكميكه با بوش بنشينند همگا  در. كنـيمم در زبان بگويند مـا محكـوم مـي نند بعد و

و امثال اين جنايات تمام سربازان آمريكايي، افسران آمريكايي همه ايـن اين جنايات

كه ها به ملت مسلمان حق مي  كه را مورد حمله قرار دهندها ايندهد فمن«براي اين

از» اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم  و لو اين كه هواپيماهاي خاصي

و آنجا را بمباران كردند اما اميرالمومنين در نهج البالغه راجع به مـردم آمريكا آمدند

إِ]ِإنْ[فَواللَّـهِ«:جنگ جمل مي فرمايد  لَّـا رجلًـا واحِـداً لَـو لَـم يـصِيبوا مِـنَ الْمـسلِمينَ

لَحلَ  رَّهج جرْمٍ لِقَتْلِهِ بِلَا و معتَمِدِينَ حضَرُوه فَلَـم ينْكِـرُوا إِذْ ذَلِك الْجيشِ كُلِّهِ قَتْلُ  لِي

ما عبِيدٍ د لَا و عنْه بِلِسانٍ قَتَلُوا مِنَ الْمسلِمينَ]إِنَّهم[لَم يدفَعوا قَد مةِ الَّتِـيأَنَّهمِثْـلَ الْعِـد

شـود، همـه نيروهـاي آمريكـايي، ما در اين جناياتي كه انجـام مـي.»دخَلُوا بِها علَيهِم

مي ديپلمات و هاي آمريكايي، آنها كه به اين ديپلماتها راه و بـا ايـن هـا خـوش دهند

و فرا. نيمدامي را شريكها ايننند همهكميبش  و از يكـي از جنايـات آمريكـا نـسه

و دارند تقويت مـي اين كه يك صداميها اينشوروي همه  كننـد را تحريك كردند

اگـر چنانچـه. دالرهاي نفتي همان كشورها، صدام را روي پاي خـودش نگـه داشـته 

گيرد ملت عراق، ملت ايران، شهرهاي عراق شهرهاي ايران همه مورد هجوم قرار مي 

خو همه اين افراد شهيد مي  و شهرها شود، گناهش فقط گـردن صـدام راب مي شوند

و همـين هـايي همان. نيست، صدام داخل آدم نبود  هايي كه صدام را تحريك كردند

و امكانات در اختيار صدام مي و كه پول گذارند، همه اين ها در اين جنايات شريكند

دانيم مگر اين كه تجديدنظر كننـد، توبـه كننـد، كمـك ما همه اين ها را شريك مي 
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و آن وقت صدام ديگـر هـيچ غلطـي نمـي هايش . توانـد بكنـد ان را ازصدام قطع كنند

ميكه اين و و بگويند چنين است مصلح بـشويم، آن روزي كـه كنار بنشينند خواهيم

و در گورهاي دسته  و مردم ما را شهيد كرد صدام آمد شهرهاي ايران را خراب كرد

وحا! جمعي دفن كردند، اين ها بغمه گرفته بودند  ال كه يك كمي ملت ايران جنـب

و مي در.خواهد انتقام بگيرد سروصداشان بلند شده جوش پيدا كرده علـي اي حـال،

را.شريكندها اينشود همه اين جناياتي كه از طرف صدام مي  آن همه شهرهاي ايران

و معلـوم  زدند، ترور نبود ولي دو تا آمريكايي در كاباره اي در آلمان مجروح شدند

آنهـا فقـط بـه. كنـد يست چه كسي انجام داده، آنوقت آمريكا اين جور جنايت مـين

و اين كشورهاي غير متعهد هم فقـط حـرف مـي زبان محكوم مي  صـرف. زننـد كنند

و جنايت عدم تعهد دردي دوا نمي  كند اگر راست مي گوييد متعهد بشويد با آمريكا

كانات خـود را در اختيـار آمريكـا كاران ترك ارتباط كنيد، در مضيقه قرار دهيد، ام 

و اال عدم تعهد آن هم به زبان، بـي فايـده اسـت  علـي اي حـال، در ايـن.قرار ندهيد

و فرانسه؛ فرانسه  و انگليس ها را در خودش اي كه اين همه تروريست جنايت آمريكا

و اين همه عزيزان ما را به شـهادت  جا داده، كساني كه سبب انفجار حزب جمهوري

و ها، جهـادي ندند، تروريست ها را مي فرستند داخل ايران، پاسدارها، بسيجي رسا هـا

و از آنهـا كننـد سـر نخـش هـم فرانـسه اسـ ديگر افراد را ترور مـي  و آمريكاسـت ت

مي! كنند آنوقت اين ها ترورزيم نيست؟ حمايت مي خـواهيم گويد مـا مـيو آمريكا

ه! مبارزه با تروريسم بكنيم  و در حمايت فرانسه سر دسته تروريست ا در پاريس است

هـم. علي اي حال، بايستي كـه مـسلمانها يـك فكـر اساسـي بكننـد.و آمريكا هستند

و هـم ملـت  دولت ها گناهكارند اگر چنانچه در مقابل آمريكا جدا ايستادگي نكننـد

بـاالخره يـك ميليـارد. ها،اگر چنانچه در مقابـل سـكوت دولـت هـا سـكوت بكننـد 

و انگليسو فرانسه اسرائيل همهشدميبا هم هماهنگ مسلمان اگر   هـا ايـن ند آمريكا

و در اثر اين كه قدرت را مي در توانستند سر جايشان بنشانند و امكانات خود را هايتان
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و لفظـي. دهند يد آنها اين جنايات را انجام مي گذارمياختيار آنها بعد هم مي نشينيد

و. كنيد محكوم مي   سكوت كردن در مقابل اين جـور جنايـات گنـاه اين وظيفه است

بشريت امـه واحـده اسـت هـر كـس. براي اين كه مسلمانان امه واحده،.بزرگي است

و سكوت هـم نكنـد  و جنايت شـوروي. غيرت دارد بايد اين جور باشد در برابر ظلم

و جوان قتل عام مي  وي آمريكا از شـور. كند هم بدتركه دارد ملت افغانستان را از پير

بدتر، شوروي از آمريكا بدتر، فرانسه هم از همه شان بدتر، آن پيـر استعمارانگلـستان 

اين ها همـه بچـه. چون كه او از اول آمد اين درس را به آنها داده است! از همه بدتر 

همه كفر ملت واحده است، اسالم هـم ملـت واحـده. هاي آن پير استعمار انگلستانند 

و عدالت نباي  و اسالم و جنايت بي تفاوت باشد است اين يك؛ مساله.د در مقابل ظلم

ديگر كه از ما مي پرسند اين است اين روزها زياد از ما مي پرسند ايـن كـه حـضرت 

هادامي دستور يك بسيج عمو) مدظله(امام  البته جبهه هـا بايـد حفـظ. دند براي جبهه

ر  و و به اندازه كفايت بايستي هم سرباز باشد، پاسدار وحاني باشـد امـا معنـايش بشود

و  همـه را تعطيـل كنـيم، ده ... اين نيست كه استاندارها، فرماندارها رؤساي دادگاه ها

و بگوييم خـب جبهـه-روز  و برگرديم  بيست روز در جبهه بمانيم، بعد خسته بشويم

»...خب حاال برويم سردرسمان....! مان را هم رفتيم

مر:ب و برداشت جناب سيد ضياء  فروردين27تضوي از جلسه درس روايت

هاي آمريكا به هدف كشتن سـرهنگ قـذافي بـه جنگنده 1365 فروردين26در«

وي. مقر او در بنغازي ليبي حمله كردند  در اين حمله تنها بـه دختـر يـا دخترخوانـده

و در دفتـر تقريـرات درسـي خـود نيـز. آسيب رسيد  نگارنده درسـت بـه خـاطر دارد

اهللا منتظري فروردين، آيت27 روز بعد مصادف با چهارشنبه يادداشت كرده است كه

تمام وقت جلسه درس فقه را كه با حضور صدها نفـر در حـسينيه جنـب بيـت ايـشان 

و ضـمن محكـوم كـردن تشكيل مي  شد، به موضوع حمله آمريكـا اختـصاص دادنـد



غير محرمانه
236

و مستند به برخي ادله فقهـي، بـر جـواز كـشتن هـ و قاطعيت ر شديد آن، به صراحت

و نيز هر آمريكايي كه وابسته به دولت آمريكا باشد، در هر يـك از سرباز آمريكايي

و اين حكم را به همـه كـساني كـه بـهكهآن كشورهاي جه   به سر ببرند، حكم كردند

بي اين آمريكاييان پناه مي  دولت آمريكا به سـرزمينيكهآن دهند توسعه دادند؛ با اين

و از . اين رو خون همه وابستگان به چنين دولتي هدر است اسالمي حمله كرده است

و عام كه از نگاه ما شاگردان نيز موضعي اصولي ايشان در استدالل بر اين حكم قاطع

فمن اعتدي علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدي«و قابل دفاع بود، از جمله به آيه 

و جالب آنكه اين سخن اميرالمومنين علي» عليكم را در نهج)ع(استناد كردند البالغه

طبق ايـن نقـل كـشتن تمـام)ع(نيز در شمار ادله حكم خود ذكر كردند كه حضرت 

گناه كشته باشند، را بـراي سپاهيان جمل، به اين دليل كه تنها يك نفر از مسلمانان بي 

يعني همين كـه افـراد. شمارد، چه رسد كه افراد زيادي را كشته بودند خود حالل مي 

وابسته به دولت آمريكا بودند، هرچند به عنـوان مثـال كارمنـدي بـيشدراي به گونه 

و از پيش نيز حتي خبري از قصد حمله آمريكا به مقـر  يك سفارتخانه آمريكا نبودند

خون همـه حاميـان! الدم شمرده شدند سرهنگ قذافي نداشتند، طبق اين حكم مهدور 

آو پناه  نام بردند هدر» مزدوران«نان به عنوان دهندگان به آنان نيز كه مرحوم استاد از

و واقعيت آن است كه ما نيز همه اين موضع قاطع را مطابق موازين شـرعي  اعالم شد

و نگارنده با همين تلقي گمـان مـيو فقهي مي  در دانستيم كـرد ايـن سـخنان آن روز

و گويـا بـا توجـه بـه بـار  صدر اخبار داخلي مطرح خواهد شد اما بـر خـالف انتظـار

و پــيح امــا ايــن حكــم از موضــع يــك فقيــه. آمــدهاي آن انعكاســي نيافــت قــوقي

امـا يـك ... مقامي رهبري نيز بودنـد صـادر شـد شده حوزه كه در جايگاه قائم شناخته

اهللا منتظـري كـه مرحوم اسـتاد آيـتكه اينو آن ... تواند ناديده بگيرد؛ پرسش را نمي 

» منافقـان بـر سرموضـع«ينـي دربـارهخم گونه در ايـن جلـسه بـه نقـد موضـع امـام اين

آن مي و بـه و آن را به رغم مبنايي كه خود ايشان در موضـوع باغيـان دارنـد پردازند
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و خون و مايـه ننـگ ريزي بـي اشاره خواهد شد، جنايت و مانـدگار در تـاريخ سـابقه

شمارند، چگونـه حـدود دو سـال پـيش از آن خـود بـه صـراحت خـون آن همـه مي

 دولت متبوع آنـان بـهكه ايندر هر كجاي عالم كه بودند، تنها به دليل آمريكاييان را 

و نيز خون ديگراني كه كردميهاي اسالمي حمله نظا مقر يكي از سران دولت ه است

و پناه دهند هرچند مسلمان بودنـد، بـراي همـه كـساني كـه قـدرت داشـته به آنان جا

و هدر مي  بايـد از كـساني كـه مـتن! ننـد؟دا باشند، بدون تشكيل هيچ دادگاهي مباح

چه فرقي اسـت: خميني منتشر كردند پرسيد جلسه يادشده را به هدف نقد موضع امام 

ميان وابستگي صرف افراد به دولت آمريكا كه به صرف اقـدام تجاوزكارانـه دولـت 

با متبوعشان مهدور   نه تنها در اين اقدام شركت نداشتند بلكـهكه اينالدم اعالم شدند

و مجر چه بس و ميان زندانيان منافق ه به رغـم چنـد سـالكميا راضي به آن نيز نبودند

بي جنايت و خيانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظـامي بـه گسترده در كشتار گناهان

و سران آن پافشاري  و شهرهاي كشور، بر موضع وابستگي خود به اين سازمان مرزها

و شخـصيت داشتند؛ سراني كـه دستـشان تـا مرفـق در خـون  و مـرد هـاي هـزاران زن

و خدمت و رئيس جمهـوري و بيش از هفتاد تن از ياران وي گذار مانند شهيد مظلوم

و امامان جمعه فرو رفته بود؟ نخست از(»!وزير كشور مقاله آقاي مرتـضوي برگرفتـه

و فضاي مجازي )روزنامه جمهوري اسالمي، نشريه حريم امام

:ي مرتضوي بر نوشتار آقاتأمالتي چند

تمام وقت جلسه درس فقه را كه با حضور صدها نفـر در حـسينيه جنـب« روايتِ

نادرسـت اسـت» شد، به موضوع حمله آمريكا اختصاص دادند بيت ايشان تشكيل مي 

انـد بـا كه البته نكته مهمي نيست ولي اگر ايشان در دفتر تقريرات خود چنين نگاشـته 

و مرحوم استاد  و تجهيـز جبهـهي نكتـه ديگـر نوار همخواني ندارد هـا در بـاره رفـتن

و جاسوسيفرمودن و سپس در موضوع جاسوس . به تدريس پرداختندد
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و نيز هر آمريكايي كه وابـسته بـه« پاراگرافِ بر جواز كشتن هر سرباز آمريكايي

وكهآن دولت آمريكا باشد، در هر يك از كشورهاي جه   به سر ببرند، حكـم كردنـد

ب دهند توسـعه دادنـد؛ بـا ايـنه همه كساني كه به اين آمريكاييان پناه مي اين حكم را

و از اين رو خون همـهكهآن بي  دولت آمريكا به سرزميني اسالمي حمله كرده است

اي وابسته به دولت يعني همين كه افراد به گونه ... وابستگان به چنين دولتي هدر است

ندي بيش در يك سفارتخانه آمريكا نبودند آمريكا بودند، هرچند به عنوان مثال كارم

و از پيش نيز حتي خبري از قصد حمله آمريكا به مقر سرهنگ قذافي نداشتند، طبـق 

و پناه! الدم شمرده شدند اين حكم مهدور دهندگان به آنان نيـز كـه خون همه حاميان

شد» مزدوران«مرحوم استاد از آنان به عنوان  ود نيز».نام بردند هدر اعالم قيق نيـست

ش شبرداشت :اگرد از مطلب استاد است زيراخصي

و بهـره. اسـتفاده نكردنـد"مـزدور"و"مهدورالدم" مرحوم استاد از عبارت:يكم

دارد شايد ناقل محتـرم را بـه تجديـدنظر نبردن از واژه مهدورالدم كه بار فقهي مهمي

.در برداشت از سخنان استاد مرحوم وادارد

نيم كه در دنيا اين مـسئوالن ايرانـي هـستند كـهكميب مشاهده پس از انقال:دوم

نُرم جهاني سخن راني  و. نندكميبيش از از رهبر گرفته تـا ريـيس جمهـور تـا وزيـر

و  دهنـد كـه حتي فرماندهان نظامي به خود اين حق را مـي ... وكيل، تا رييس قوه قضا

و گوش خاليق هم مي بايد در اجاره  جـاي تا ايـن! آنان باشد سخن ران خوبي باشند

كار باز هم مشكلي نيست اما ايراد عمده اين است كه گاهي سخن راني ها بـه منزلـه 

رييس اسبق دستگاه قضا روزي گفته بود سخنان رهبري. شود حكم يا قانون تلقي مي 

تـوان يـك اين مختصر را گفتم تا معلوم گردد كـه نمـي. براي ما به منزله قانون است 

سي را كه در واكنش به يك واقعـه در سـطح جهـان يـا منطقـه انجـام سخن راني سيا 

چـه چنـان. شده، حكم يا فتوا تلقي كرد گرچه از سوي يك فقيه هم ايراد شده باشـد 

و بررسي يك فرعي فقهي مي پردازد اما نمي توان در دروس عالي فقه، استاد به طرح
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م و تنها رجع اخذ فتـوا كتبـي اسـت از اين سير بحث، حكم يا فتوايي را بدست آورد

كه در آن فتاواي مجتهدان درج شده است به ويژه اين كه در اين فرايند ممكن است 

گذشته از مباحث علمي، در مباحث اجتماعي. تبدل نظر حداكثري هم صورت گيرد 

. توانند حكم يا دستورالعمل تلقي گرددو سياسي، در غالب موارد سخن راني ها نمي 

وم امام در يك سخن راني از شكستن قلم ها، در جايي از دار زدن از باب نمونه مرح

و جايي از تكفير دكتر مصدق سخن به ميان مي آورند  جايي معتقدند. سر چهارراهها

و در جـاي ديگـر بـه طـالب جـوان  جامعه مدرسين توان اداره يك نانوايي را نـدارد

(يكايي شوند كند مبادا دچار اسالم آمر سفارش به جذب به اين نهاد مي  همگي نقـل.

گونه سخنان آيا نبايـد زمـان در برخورد با اين.و موارد ديگري) به مضمون اما مستند 

و مكان از مهم  ترين شاخص ها براي فهـم يـك مـتن صدور را در نظر گرفت؟ زمان

الحـراره باشـيم بلكـه متـون الزم نيست حتما در متون مقدس به دنبال اين ميزان. است

سـخن مرحـوم. طلبـد اشته شده توسط ابنـاء بـشر نيـز چنـين ميزانـي را مـي گفته يا نگ 

و ديپلماتهـاي آيت اهللا منتظري نيز در باب اين كه مسلمانان حق دارند به افراد نظـامي

توان به اين سادگي از آن برداشـت آمريكايي حمله كنند از همين سنخ است كه نمي 

و يا  البتـه. نقل بر آن برهان آورده شودحكم نمود گرچه در يك سخن راني از عقل

 بزرگوار چنين باشد ولي برداشت وي تنها بـراي خـود شايد در نگاه جناب مرتضويِِ 

ايشان حجت است بر همين اساس جايي ديده نشده كه كسي به حتي يك آمريكايي

و بنغازي حمله كند  و روان تـر. پس از واقعه طرابلس توجه به نكتـه زيـر شـايد بهتـر

ر .ا حالجي كندموضوع

 يكي از مشكالت برخي مجامع روايي ما تقطيع شدن روايات است بر همين:سوم

بروجردي دستور گردآوري كتاب جامع احاديث شيعه اهللا العظمي اساس مرحوم آيت

را دادند چرا كه مرحوم حر عاملي براساس برداشت خود گاه روايتي را قطعـه قطعـه 

و در چند باب جاي داده است   اما نكته مهـم در فهـم بهتـر روايـت، عـالوه بـر.كرده
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و ذيـل هـم بايـد توجـه رعايت نكات رجالي، اين است كه در بخش درايي به صدر

در. ويژه نمود  چنين نيست كه اين دقت ويژه تنها در باب متون فوق بشري باشد بلكه

ي سوگمندانه بايد گفت جناب مرتـضو. تراوشات لساني ابنا آدم هم الزم االجراست 

به واسطه در اختيار نداشتن فايل كامل مطالب استاد به اين راهكار براي فهم جمالت

اند در صدر آنچه كه توسط جناب مرتضوي بلد به كار رفته توسط استاد به خطا رفته 

و در ذيل آن آمده  و بزرگنمايي شده بحث حمله هواپيماهاي آمريكايي به ليبي است

كه«: است شود، همـه نيروهـاي آمريكـايي، ديپلماتهـاي انجام مي ما در اين جناياتي

بش آمريكايي، آنها كه به اين ديپلماتها راه مي و با اين ها خوشو نند همهكميدهند

و شوروي همه. نيمدامي را شريكها اين و فرانسه  اينها اينيكي از جنايات آمريكا

و دارند تقويت دالرهـاي نفتـي همـان ننـدك مـي كه يك صدامي را تحريك كردند

اگر چنانچه ملت عراق، ملت ايـران،. كشورها، صدام را روي پاي خودش نگه داشته 

و همه اين افـراد شـهيد شهرهاي عراق شهرهاي ايران همه مورد هجوم قرار مي  گيرد

مي مي و شهرها خراب شود، گناهش فقط گـردن صـدام نيـست، صـدام داخـل شوند

و امكانـات همان هايي كه صدام. آدم نبود  و همين هايي كه پـول را تحريك كردند

و ما همه ايـن هـا را گذارميدر اختيار صدام  ند، همه اين ها در اين جنايات شريكند

مي.»نيمدامي شريك  اهللا منتظري توان گفت مراد مرحوم آيت با توجه به اين ذيل آيا

و منافع آمريكاييان كشتن اس و جواز آن به افراد اگر چنين برداشتي!ت؟از حق حمله

و عراق با ايـن كـه كـشورهايي ماننـد آلمـان،  درست باشد چرا در زمان جنگ ايران

با)روسيه(شوروي و فرانسه از حاميان صدام حسين بودند، روابط حسنه اي ، عربستان

 كـه وابـستگان ديپلماسـي ايـن كـردميآيا كسي به مخيله اش خطور! ايران داشتند؟

ح و آنها را مهدورالدم بداند؟ كشورها را مورد آيا ازتأكيـد چنـد بـاره! مله قرار داده

و روابط اقتصادي با آمريكا اين قرينـه بـه دسـت نمـي  مرحوم استاد فقيد بر قطع نفت

و مقصود، تحريك بر انجـام واكـنش هـاي  آيد كه مراد ايشان از حمله كشتن نيست
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و اقتصادي است؟ آيا جناب آقاي مرتضوي در زما ن صدور حكم مهدورالدم سياسي

، چنين تصوري داشتند كه بتـوان بـه)براساس برداشت ايشان البته(بودن آمريكايي ها

و بر سرموضـع خـود سفارت اين كشورها حمله كرد چرا كه از حاميان صدام هستند

قطعا چنين حكمـي را برداشـت نكردنـد بلكـه بـه خـوبي واقـف بودنـد كـه! هستند؟

يك شريك بودن در اين  و كيفري محسوب نمي جا فرجـام ايـن. شود عنوان حقوقي

 كه در سخنان مرحـوم" حمله"توان از واژه بخش از سخن اين كه به قرينه ذيل، نمي 

و براسـاس آن عمـل كـرد آيت اهللا منتظري وجود دارد حكم شرعي را استنتاج نمـود

و يا جنـگ روانـي سياسـي اسـت  و امـا آيـا تعـدي از گفتـار. بلكه اين يك واكنش

جـا بـا اصـول ديپلماتيـك مناسـبت دارد يـا نـه؟ قطعـا مرحـوم رسيدن به عمل در اين

اهللا منتظري به ويژه در دهه پاياني عمر خـويش بـسيار بـر آن تاكيـد داشـتند كـه آيت

و مقررات بين دولت ها را رعايـت نمـود  در. بايستي احكام بـر همـين اسـاس گرچـه

و به رخ همين سخنراني از اشغال سفارت آمريكا تما  شند ولـيكـميم قد دفاع كرده

و هم از حمايت خود در آن برهه از زمان انتقـاد  در كتاب انتقاد از خود هم از اشغال

ميك مي و سفارت يك كشور را به مثابه خاك آن كشور در همين موضوع. دانند نند

بـ بحث ما هم با توجه به موارد مشابه از جمله اشغال سفارت آمريكا، مي  ه يقـين توانم

و به چنين سخناني مراجعه مجـدد ادعا كنم اگر آيت اهللا منتظري در قيد حيات بودند

و اگــر برداشــت ديگــر كرد مــينــد همــين برداشــت نگارنــده را مطــرح كرد مــي نــد

را   اراده كـرده بودنـد بـر آن نيـز- بر فـرض-شاگردشان يعني جناب آقاي مرتضوي

و تجديدنظر ميد(ند كردميانتقاد وارد كرده و مواردي از اين دست توانر اين باره

 امنيتـي مطـرح–البته بحثـي در سـپهر نظـامي .) به كتابچه انتقاد از خود مراجعه نمود 

توان براي مصونيت از گزند مقارن دشمن او را با جنگ نامتقارن سرگرممياست كه

در. نمود كه گويا مرحوم شهيد محمد منتظري به اين تاكتيك معتقد بوده است  البتـه

و روابـط بـين دول بايـد مراعـات گـردد گرچـه  همين تاكتيـك هـم جهـات شـرعي
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و جدال، اگـر بـه مي و گرنه در زمان ترك مخاصمه تواند از باب استثناء مطرح شود

.شود قاعده تبديل گردد درصحنه جامعه جهاني، سنگ روي سنگ بند نمي

وي آمده مرحوم استاد همان گونه كه به درستي در گزارش جناب آقاي مرتض.3

آمـده 172در خطبه. اند به جمله اي از نهج البالغه در باره اصحاب جمل اشاره كرده 

 پس به خدا سوگند اگر آنان با مسلمانان برخورد نكرده بودند مگـر ايـن كـه":است

تنها يك مرد را از روي عمد بدون اين كه جرمي را مرتكب شده باشـد بكـشند، هـر

 لشكر براي من حالل بود زيرا آنان بر اين كـشتار حاضـر بودنـد، آينه كشتن همه آن 

و دست دفاع نكردند و از او با زبان اهللا منتظري در جلـد مرحوم آيت"انكار ننمودند

تـوان در برابـر چگونـه مـي"اند كـه هشتم شرح نهج البالغه اين شبهه را مطرح كرده 

و جايز   سپس به نقل خاطره" شمرد؟ كشته شدن يك نفر، كشتن گروه زيادي را روا

در به ياد دارم در سالهاي اول انقالب كه مرحوم آيـت":اي پرداختند كه اهللا خمينـي

قم در منزل آقاي يزدي سكونت داشتند اين بخش از نهج البالغـه را بـه ايـشان نـشان 

توان به عنوان قتل يك نفر، تعداد زيادي دادم كه ايشان تعجب كردند كه چگونه مي 

و در پي، به توجيهاتي از سوي ابن ابي الحديد، قطـب) 168صفحه(" قتل رساند را به 

و ميرزا حبيب اهللا خويي مـي پردازنـد امـا بهتـرين پاسـخ را كـه تـا حـدودي راوندي

كه مرحوم قطب راوندي بدان پرداخته اين مي  جـا مـسأله بغـي يـا به نظر ما اين"دانند

 درست است كه قاتل فقط يـك نفـر":د سپس مي فرماي"محاربه بر امام مطرح است 

و گروه به همراه قاتل به بصره هجـوم و يك فرد را به قتل رسانده اما جمع فرد است

و محارب محسوب مـي  و بر امام به حق به عنوان باغي  از مجمـوع"شـوند آورده اند

توضيحاتي كه مرحوم استاد داده اند كه تنها چند سطر آن بيان شد به دست مي آيـد

كهگرميتوان حكم اعدام براي تما در صورتي مي كه وه باغي يا محارب صادر كرد

و گروه به همراه قاتل، براي كشتن هجوم آورند" به درستي مبرهن است كـه."جمع

و محاربه برآنان صدق نمـي(تمام آمريكايي ها  كنـد ولـي از بـاب كه البته عنوان بغي
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شره در حملـه بـه يـك كـشور مـسلمان بالمبا) مشابهت شايد بتوان ربطي حاصل كرد

و نمي  از. توان جواز كشتن آنها را صادر كرد حضور نداشتند استشهاد بـه ايـن جملـه

نهج البالغه توسط استاد قرينه ديگري است كه مراد، حمله به آمريكايي ها يي اسـت 

بـا توجـه بـه ايـن كـه. انـد كه مستقيما در هجوم به يك كشور مسلمان شركت كرده 

مي استاد به اين نكته دقت داشتهمرحوم  شود كه آنچه كه ايشان در سردرس اند معلوم

و نمي  توانـدو در يك سخن راني فرمودند صدور حكم مهدورالدم براي آنان نيست

و با مواضع انتقادي ايشان در باره اعدام مجاهدين خلقي كه در  دست مايه قرار گرفته

ــه در جبهــه نظــامي، ســنجي  و ن ــدان هــستند و نتيجــهزن در ده شــده ــري شــود كــه گي

وانگهـي در بـاره زنـدانيان اعـدام شـده! گيري هاي ايشان تناقض وجـود دارد موضع

ــا تهــاجم كننــدگان در عمليــات مرصــاد، چگونــه مــي تــوان ثابــت كــرد كــه آنهــا ب

و شده"همراه"عمال و نه صرف اعتقاد و محاربه مربوط به عمل است اند؟ عنوان بغي

و عقيـدتي بـا67دگان در مردادش اعدام. انديشه  نهايتـا ممكـن اسـت از نظـر فكـري

و صرف اين همسازي آيا آنان را تحت عنوان باغي قرار مهاجمان همساز بوده باشند

آن دهد؟ اگر چنان مي و يـا بـه چه فردي از زنا يا سرقت فرد ديگـري خوشـش آمـد

و بـا توجـه بـه  ايـن كـه عـالوه بـر راضي باشد، او هم بايستي مجازات دنيوي شـود؟

مجاهدين خلقي كه اعدام شدند، تعدادي از زندانيان موسوم به چپ نيز اعدام شـدند 

! آنان چه همراهيي با شركت كنندگان در عمليات شكـست خـورده فـروغ جاويـدان 

چرا جناب آقاي مرتضوي از اين گروه در نوشتار خـويش سـخني بـه ميـان! داشتند؟

!نياوردند؟

ج.4 توانـد ناديـده اما يك پرسش را نمي":اي ديگري فرموده اند ناقد محترم در

گونه در اين جلسه به نقـد اهللا منتظري كه اين مرحوم استاد آيتكه اينو آن ... بگيرد؛

كهمي» منافقان بر سرموضع«خميني درباره موضع امام  و آن را به رغم مبنايي پردازند

ا  و به آن و خـون خود ايشان در موضوع باغيان دارند ريـزي شاره خواهد شد، جنايت
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و مايه ننگمي بي و ماندگار در تاريخ از سابقه شمارند، چگونه حدود دو سـال پـيش

آن خود به صراحت خون آن همه آمريكاييان را در هر كجاي عالم كه بودند، تنها به 

هـاي اسـالمي حملـه دولـت متبـوع آنـان بـه مقـر يكـي از سـران دولـتكه ايندليل 

و پنـاه دهنـد هرچنـد مـسلمان كردمينظا و نيز خون ديگراني كه بـه آنـان جـا ه است

و بودند، براي همه كساني كه قدرت داشته باشند، بدون تشكيل هيچ دادگاهي مبـاح

بايـد از كـساني كـه مـتن جلـسه يادشـده را بـه هـدف نقـد موضـع! داننـد؟ هدر مـي 

ستگي صرف افراد بـه دولـت چه فرقي است ميان واب: خميني منتشر كردند پرسيد امام

الـدم اعـالم شـدند بـا آمريكا كه به صرف اقدام تجاوزكارانه دولت متبوعشان مهدور 

وكه اين  نه تنها در اين اقدام شركت نداشتند بلكه چه بـسا راضـي بـه آن نيـز نبودنـد

و مجر گـسترده در كـشتاره بـه رغـم چنـد سـال جنايـتكـ مـي ميان زنـدانيان منـافق

خ بي و و شـهرهاي كـشور، گناهان يانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامي به مرزهـا

و سـران آن پافـشاري داشـتند؛ سـراني كـه  بر موضع وابستگي خود بـه ايـن سـازمان

و شخصيت  و مرد گذار مانند شـهيد هاي خدمت دستشان تا مرفق در خون هزاران زن

و نخـست  و رئـيس جمهـوري و بيش از هفتاد تن از ياران وي و مظلوم وزيـر كـشور

"!امامان جمعه فرو رفته بود؟

:به اين مقايسه مالحظاتي چند وارد است

اگر حمله آمريكايي ها به يك كشور مسلمان را در حقيقت جنگ بـا آن كـشور

و اگر براساس برداشت جناب ناقد، حكمي از سوي آيت  اهللا منتظري مبني تلقي كنيم

 شده باشد، آيا نيازي بـه تـشكيل دادگـاه برحمله به آمريكايي ها در ساير عالم صادر 

هست؟ آيا اصوال چنين چيزي امكان دارد؟ در حالي كه براي مجاهـدين خلقـي كـه

و بـا توجـه بـه ايـن كـه در زندان  ها در اختيار ما بودند چنـين امكـاني وجـود داشـت

و امنيتـي  و ثغور، كامال شكست خورده بودند، متـصديان قـضايي مهاجمين به حدود

توانـستند دادگـاه مجـددي بـا برديم به راحتي مـي در دوران ثبات به سر مي چون كه 
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و آنان را اگر جرم جديدي مرتكب شده بودنـد رعايت مراحل دادرسي تشكيل داده

و جواب مبهم كه آيا سرموضع هستي يـا  به جوخه اعدام بسپارند نه اين با چند سؤال

و بدون  هـيم شـود اگـر سرموضـع باشـد بـه او تف كـه ايـن نه آن هم در شرايط خاص

و جـواب  حكمش اعدام است، افرادي را با روش انجام شده كه غافل از كنـه سـؤال

و براي كيان  و حكم مرحوم امام خميني اعدام نموده بودند، با سوء استفاده از نوشتار

و كشورمعضل بزرگي را ايجاد نمايند  تـوان گفـت مطلقا با توجه به شواهد نمي. نظام

مگر اين كه بگوييم افراد زنداني فوق اصـال داخـل.م امام چنين بوده باشد نظر مرحو 

و مراحـل دادرسـي مجـدد در بـاره آنـان  و حقوق آنـان آدم نيستند تا كرامت انساني

دليل مهم يا شرط عمده براى اثبات«:اهللا مصباح مي فرمايند رعايت شود چنانچه آيت

ب» حق كرامت« و احترام با پـذيرش عـضويت.ه قوانين آن است پذيرش نظام اسالمى

مى در چنين جامعه  همانند حق حيات» حق كرامت«. گردد اى، تمام حقوق شامل فرد

حـق رأى، حـق: از حقوق اساسى بشر است كه به دنبال آن، حقوق فرعى ديگر مانند 

و حق كارفرما نيز ثابت مى  چـه شـخص چنان. گردد معامله، حق مالكيت، حق كارگر

خود از تابعيت اين نظـام خـارج گـردد، يـا در صـدد برانـدازى باشـد، تمـام با اختيار 

در ايـن حالـت،. گردد حقوق او، اعم از حق كرامت يا حقوق فرعى ديگر ساقط مى 

گـردد، بلكـه عـالوه بـر آن بايـد صرف انسان بودن، موجب اثبات ايـن حقـوق نمـى 

اهللا مـصباح يـزدي جلـسهتپايگاه اطالع رساني آيـ(». تابعيت نظام اسالمى را بپذيرد 

كه البته با شـناختي كـه از جنـاب آقـاي مرتـضوي )).2(حق كرامت انسان/ نوزدهم

از. داريم، ايشان از منتقدان جدي چنين ديـدگاهي اسـت  جنـاب آقـاي سـروش كـه

و از شاگردان قديمي مرحوم استاد آيت در دوستان آقاي مرتضوي اهللا منتظري هستند

را«: يزدي مي نويسندذيل سخنان آقاي مصباح  لطفاً يك بار ديگر هـم جمـالت بـاال

و بر تعبيرات تأكيد شده، مثل  و ساقط شدن» درصدد« بخوانيد تمـام«براندازي بودن،

كه» حقوق و سپس پاسخ دهيد  كسي كه نظـام اسـالمي را نمـي-1: بيشتر تأمل كنيد
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ن و يا به قوانين آن احترام كه-2ارد؟ د، آيا هيچ حقي ند گذارميپذيرد » قيـام« كسي

برانـدازي بـوده، آيـا از هـيچ حقـي» به فكـر«بر عليه نظام اسالمي نكرده، بلكه صرفاً

و اگر پاسخ بـه ايـن سـؤاالت منفـي اسـت، در ايـن صـورت چـرا  برخوردار نيست؟

و شكنجه در برابـر كـسي كـه هـيچ حقـي  و توأم با زجر هرگونه رفتار خشونت آميز

و از   محروم است، جايز نباشد؟ اين جمـالت نـه در يـك محفـل»همه حقوق«ندارد

و نه از زبان يك فرد عادي اظهـار شـده، بلكـه در يـك مراسـم خصوصي ايراد شده

و سپس به  و از رسانه ملي پخش شده و از زبان يك عالم مشهور مطرح شده رسمي،

ناني كه با ارائه اين آموزه هاي ديني، اگر جوا! صورت كتاب، بارها منتشر شده است 

و شور انقالبي اند، به سرعت هر منتقد يا معترضـي را بـر مبنـاي  غرق در غيرت ديني

از» برانـداز«،»نيت خواني« و سـپس او را و مـستحق» جميـع حقـوق«دانـسته محـروم

هرگونه برخوردي بدانند، چه كسي را بايد مالمت كـرد؟ در ايـن شـرايط، چـه بايـد 

ب»شخص«كرد؟ آيا واقعاً با چند  و بعد از اثبات جرم، مجازات كـردن، رخورد كردن

و آيا بـا ايـن شـيوه مـي  تـوان اطمينـان پيـدا كـرد كـه چنـين آن ها، چاره ساز است؟

و يا بايد ريشه هاي اين  و بروز پيدا نخواهد كرد؟ عفونتي، فردا از جاي ديگر، ظهور

و بـراي عـالج آن فكـري نمـود؟  سـ(»غده بدخيم را پيدا كـرد روش وبـسايت آقـاي

اهللا منتظري آنچه كه در پرسش هـاي اسـتاد سـروش محالتـي مرحوم آيت ). محالتي

و به ويژه دهه   در خـشت خـام مـي ديدنـد امـا ايـشان بـه60آمده در سالهاي گذشته

و نفوذ آنهـا در بيـت ايـشان مـتهم مـي آيـا ايـن شـاگردان! شـوند همنوايي با منافقين

آن! هم معطوف دارند؟ حاضرند چنين پرسش هايي را به آن زمان ها  يا برخوردهاي

!نند؟كميدهه را توجيه 

و خوانندگان در اين بخش از نوشتار بـه تنهـا محض اطالع جناب آقاي مرتضوي

و پاسخ يكي از متهمان تـرور مـي پـردازم  از. يك مورد از چگونگي بازجويي يكـي

ب  ايـست پيگيـري كارشناسان ارشد امنيتي سابق اطالعاتي در باره پرونده اي كه نمـي
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و به نظر وي دستگيرشدگان بي گنـاه بودنـد ولـي توسـط آقـاي علـي فالحيـان شود

معاون وزير اطالعات تحـت فـشار قـرار گرفتـه تـا اعتـراف مجـدد گرفتـه شـود كـه 

مي تروريست بوده  از. گويد اند؛ سخن وي سـپس در بـاره بـازجويي مجـدد خـودش

آقاي فالحيان گفتـه بـود شـما«:ويدگ يكي از اين بازداشتي ها كه يك دختر بود مي 

و خطـوطي، چيـزي يـاد  عرضه نداشتيد از مـتهم اعتـراف بگيريـد، اقـال برويـد خـط

رفـتم. چـشم بنـدت را بـاز كـن: به دختر گفـتم ... خيلي براي من سنگين بود. بگيريد

و گفتم من را مـي شناسـي؟ گفـت نـه  گفـتم مـسئول دروغ گوهـا. جلوي او ايستادم

و يـا فرقي نمي. هستم كند هر كسي كه دروغ بگويد ترور نكـردم ولـي كـرده باشـد

مي. هر چه بخواهي مي گويم[!] برادرجان نزن: گفت.ام نكرده، بگويد كرده بگو چه

اي؟ گفـت هـر بگو چند تا تـرور كـرده: ام؟ گفتم خواهي؟ بگويم چند تا ترور كرده 

و همين چند جمله براي كساني كه در امـ. چند تا شما بفرماييد  و بـازجويي ر هـدايت

ترين سررشته اي داشته باشند بيان گر همه واقعيت اسـت كال امور اطالعاتي كوچك

و مــسئولين اطالعــات شــهرباني تلفــن را  و مــن هــم جلــوي متهمــين، بــازجوي چــپ

و وقتي مدير كل التقاط گوشي را برداشت گفـتم ايـن. خورديـد بـه سـقف: برداشتم

ك  نيد، خسارت شان را هم بدهيد عذر خـواهي هـم بكنيـد بنده خداها را ببريد درمان

ديـديم. رفتـيم دفتـر امنيـت. گفتند برو دفتر معاونـت امنيـت. آمديم باال وزارت [...] 

و سالم كرديم [...] گوش تا گوش همه نشسته اند  آقاي فالحيان پريد يقه. تا رفتيم تو

اج آقـا مـرا از اتـاقح[...]ني؟كميكار مرا خراب! مرا گرفت كه من زدم تو سقف؟ 

":دقـت مـي فرماييـد) 233،ص21دو ماهنامـه رمـز عبـور، شـماره(»...بيرون انداخت 
و چـه باليـي در بـازجويي"هرچند تا ترور شما بفرماييـد مـي گـويم! برادرجان نزن

و دو همراهش آمده كه اين بـازجوي توسط آقاي فالحيان يا تيمش بر سر اين دختر

ماك–باشرف وزارت اطالعات   اين بنـده": گويدمي-ه كم نيستند در سيستم امنيتي

را اگر تنها همـين يـك مـورد".خداها را ببريد درمان كنيد، خسارتشان را هم بدهيد
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اهللا منتظـري دربـاره چگـونگي برخـي پذيرا شويم آيا نبايد به آنچه كه مرحوم آيـت

خ اعتراف گيري ها در زندان  و در نامه هاي ويش بـه مرحـوم امـام ها اعتراض داشتند

آيا كساني كه خود روزي از كانال هاي ارتباطي! ند، ايمان بياوريم؟ كردميمنعكس 

و پاسـخ اهللا منتظري با زندانيان بوده ميان آيت  انـد نبايـد بـه وجـدان خـويش مراجعـه

اهللا منتظـري از طريـق منـافقين كـسب آيـت: كساني را بدهند كه امروزه مـي گوينـد 

 انسانم آرزوست؟: يا نبايد گفتآ!؟كردمياطالع 

از":جناب آقاي مرتضوي فرموده اند  نگارنـده اطـالع دقيقـي از آنچـه در عمـل

 كه اين نكتـه"جمله در چگونگي احراز سرموضع بودن اين افراد گذشته است ندارد

و نه تنها آقاي مرتضوي بلكه نوع جامعه چنـين اطـالع دقيـق را ندارنـد درستي است

ا  ":ين كه به بي اطالعي اعتراف دارند ولي در عبارت بعدي مي فرمايند ولي ايشان با
و مجر و گسترده در كـشتار بـيه به رغم چند سال جنايتكميزندانيان منافق گناهـان

و شـهرهاي كـشور، بـر موضـع  خيانت بزرگ سازمانشان در تجاوز نظامي بـه مرزهـا

و سران آن پافشاري داشتند   اگر جنـاب ايـشان از ايـن"وابستگي خود به اين سازمان

وك مـي امر اظهار بـي اطالعـي ننـد بـر چـه اساسـي از موضـوع پافـشاري بـر مواضـع

و سران آن سخن به ميان آورده اند؟ اگر ايشان در ايـن بـاره  وابستگي به اين سازمان

و متقني دارند بيان فرمايند  وانگهي مشخص فرمايند كه در چه شـرايطي. اطالع دقيق

وو با چه سازك  و قانوني چنـين اعترافـي گرفتـه شـده اسـت؟ بنـابر روايـت ار شرعي

و هم چنـين گزارش مرحوم آيت  اهللا منتظري كه مستند به گزارش برخي حكام شرع

و افراد  نمايندگان ايشان در زندانها كه اسامي آنها در خاطرات آن مرحوم درج شده

بر سرموضع هـستند يـا نـه؟ باشد؛ اعتراف گيري ها كه آيا شناخته شده اي هستند مي 

در شرايط ويژه اي بوده كه اگر احتياط در دماء بخواهد رعايت گردد مي بايـست از 

جالب اين كه حضرت.شدمياند جلوگيري گونه اعتراف كرده اعدام افرادي كه اين 

مي":آقاي مرتضوي مي فرمايد  دهند آن گونه كه مسئوالن امر در اين جلسه توضيح
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ت و جنبه الش كرده آنان بسيار انـد كـه افـراد مـشمول هاي احتياطي را لحاظ داشته اند

و به حداقل برسد  از".حكم تا سرحد امكان كاهش يابد  با توجـه بـه ايـن كـه يكـي

شركت كنندگان در جلسه كه گويا آقاي نيري است در برابر اصرار مرحوم استاد كه

دا  ميالاقل به احترام محرم از كشتار مابقي دست نگه ما تعدادي را اعـدام: گويد ريد

و تعداد  و 200كرديم  نفر را از بند عمومي به انفرادي منتقل كرديم تـا اعـدام شـوند

را! برگردانيم اين خوب نيست كه آنها را دوباره به بند عمومي شما اجازه دهيد اين ها

و سپس متوقف نماييم   مـي اهللا منتظـري كـه آيـت) نقل به مـضمون("هم اعدام كنيم

هر فرد منصفي كه اين درخواست آقاي. اعدام حتي يك نفر نيز مجاز نيست: فرمايند

كند آيـا بـا چنـين نگرشـي آيـا ايـن نيري را استماع كند از آقاي مرتضوي سؤال مي 

با توجه بـه ايـن كـه! ها كاهش يابد؟ حاكم شرع اهل احتياط است كه تعداد اعدامي 

و بــدون همــاهنگي بــا اهللا مــسوالن قــضايي وقــت از جملــه آيــتمرحــوم امــام رأســا

اردبيلي، افرادي را جهت اجرا كردن حكم خـويش منـصوب فرمودنـد، آيـا موسوي

و قضات شرعي را منصوب  –ند كه عالوه بر دانـش فقهـي كردميبهتر نبود دادستان
ند؟ مرحوم امـام كـه در كتـاب كردميقضايي بيشتر، در حوزه دماء، احتياط بيشتري

را رير اجتهاد را از جمله شروط قاضي مي القضاء تح  داننـد آيـا حـاكم شـرع مـذكور

ندامي مجتهد  و اگر قاضي مأذون هم بوده باشند آيا مناسب تر بود كه از گروه نستند؟

آقاي الجوردي كـه رفتارتندروانـه اش موجـب عـزل وي شـد، بـراي ايـن امـر مهـم 

ي فرموده اند گناه خـون هـاي استفاده نشود تا همان گونه كه به درستي آقاي مرتضو 

اهللا منتظري اگر به نوار مردادماه آيت! به ناحق ريخته به پاي مرحوم امام نوشته نشود؟

اهللا منتظري مطرح مراجعه شود اين دغدغه خاطر دلسوزانه بارها از سوي مرحوم آيت 

و با تكـرار ادعاو تكرار مي  هـاي شود ولي جز اندكي از منتقدان به آن توجه ننمودند

عاليقدر از منافقان يا نفـوذ آنـان در بيـت ايـشان، در صـدد پـاك تهوع آور دفاع فقيه 

و چه زيبا جناب آقاي علي مطهـري  در«: كـه انـد گفتـه كردن صورت مسأله هستند
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كه در مجموعه قانون مجازات اسالمي در كدام ماده واحده صرف سرموضـع بـودن 

 آمده 186آنچه كه در قانون مجازات اسالمي ماده! شود؟ به عنوان جرم محسوب مي 

هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسالمي قيام كند مـادام": گويد مي

و هـواداران آن، كـه موضـع آن گـروه يـا  كه مركزيت آن بـاقي باشـد تمـام اعـضاء

و تـالش مـؤثر دارنـد جمعيت را مي  و به نحوي در پيشبرد اهـداف آن، فعاليـت دانند

 در كـهآن شـدگ يـا اعـدامآ"محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشـند 

و تالش"توانستند قيد زندان بودند چگونه مي  به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت

كه! را مصداق ببخشند تا محاربه بر آنان صدق كند؟"مؤثر و تحليل هايي قطعا اخبار

و ملحق بـه گـروه تروريـستي شـوند مطرح مي  شود كه ممكن بود آنان را آزاد كنيم

و قانون دارد نيست چه برسد مورد قبول  هيچ صاحب نظري كه دستي در قوانين شرع

. چـرا كـه قـصاص قبـل از جنايـت اسـت! به محقق بزرگوار جنـاب آقـاي مرتـضوي 

 وجود داشت چـهها اعداموانگهي اگر چنين علم غيبي هم از سوي دست اندركاران
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ري در ايـن بـاره تعداد از آزاد شدگان قبلي به مجاهدين پيوستند؟ بـد نيـست بـه آمـا

اي21در نشريه رمز عبور شماره. اشاره كنم   با خانمي به نام مـريم سـنجابي مـصاحبه

از. صورت گرفته كه وي مدتي مسئول پرسنلي سازمان مجاهدين بوده است خبرنگار

 خـانم" پس از آزادي به سازمان پيوستند؟60 چقدر از زندانيان دهه":وي مي پرسد 

ازدر":گويد سنجابي مي  نفرشـان از 150 كـهآن زنـداني بنـد زن 250شـهر خودمـان

و از مرد5مجاهدين بودند  نفر بودنـد 800-700كهآن نفرمان به سازمان وصل شدند

 قضاوت در باره اين كه چنـد درصـد از آزاد". نفر به سازمان وصل شدند30 الي 20

و در مقياس كلي آيا قابل توجه هس و اين كه شدگان به سازمان وصل شدند ت يا نه،

و قانونا عده كثيري را به قـول معـروف براي احتمال چند درصد ناچيز مي توان شرعا

و جناب مرتضوي عزيـز وا  و از ميان برداشت، به خوانندگان گرامي پاسوز آنان كرد

اما خوب بود منتقداني كه از انتشار ايـن نـوار برآشـفتند، درصـدي نـاچيز.مگذار مي

و احتمال خطا، حد  اقل، آن هـم از ناحيـه گـزارش دهنـدگان بـه امـام از يـك سـوي

دند نه اين كـه برخـي تمـام قـد، كـلدامي مجريان حكم مرحوم امام از سوي ديگر، 

!ماجرا را دروغ بدانند

و آن را كامـل.5  جناب آقاي مرتضوي به تقريرات خويش اعتماد كامـل دارنـد

در. دانند مي  باره گروه تروريستي رجوي هم نكاتي با توجه به اين كه حضرت استاد

و به جا بود كه در نوشـتار خـويش مواضـع ايـشان در بـاره فرموده اند، چقدر خوب

ند تا از استاد خويش كه ايشان را جـزو كردميمنافقين را هم در نوشتار خويش درج 

را ذوي الحقوق خود مي  دانند در برابر اين همـه نـامردمي در ايـن روزهـا كـه ايـشان

و بـراي اولـين بـار كمـي از اسـتاد مي منافقين مي حا دانند، اندك دفاعي كرده باشند

ميكميخويش در برابر ظل  ازه روا داشته و شايد كمـي شود، دفاعي هم كرده باشند

و حاميـان. حق استاد را ادا نموده باشند   هـا اعـدام آيا نمي بيننـد كـه امـروزه عـامالن

!د تا اصل ماجرا تحت الشعاع قرار گيرد؟وبنكميچگونه بر طبل اين اكاذيب
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همـين جـا شايـسته": جناب آقاي مرتضوي در خالل نوشتار خويش آورده اند.6

اهللا صانعي، دامـت بركاتـه، كـه است ياد كنم از اين سخن استاد معظم، حضرت آيت 

خميني، بـه اهللا منتظري با حكم امام ها پيش، در جلسه درس در نقد مخالفت آيت سال

و اين نكته اين  و عليه آن بود نكته اشاره كردند كه اين حكم در مقابله با منطق ترور

و قابل توجهي است كه ايشان به آن توجـه دادنـد  و روش".مهم  بـا توجـه بـه مـنش

اهللا صانعي در دوران تصدي دادستاني كل، خوب قضايي استاد مشتركمان يعني آيت

ن  ا.شدميبود از ايشان مايه گذاشته اهللا صانعي معتقد هستند ستاد معظم جناب آيتآيا

و در حـال! از بين مي رود؟"منطق ترور با كشتن" زندانياني كه حكم زنـدان داشـته

از سپري كردن دوران حبس خويش بودند اگر چنـان  كـه تـروري انجـام داده بودنـد

با.ندشدميابتداء اعدام  و آنچه كه من از منش ايشان به يادگار دارم منافات روايـت

و. يا برداشت آقاي مرتضوي دارد  اين استاد بزرگوار بارها سر به آسـمان بلنـد كـرده

هم ايشان بودند كه با تالش. خدا را شاكرم كه دستم به خوني آلوده نشد: مي گويند 

اهللا منتظري در پي دستور مرحوم امام مبني بر آزادي دختر دكتـر نفيـسي مرحوم آيت 

زندان اوين محبوس بود، علـي رغـم عـدم تمكـين برخـي از كه در حال بارداري در 

و فـرد  مسوالن وقت زندان از جمله آقاي الجوردي، بـا قاطعيـت ايـستادگي كردنـد

ايشان بارها مي فرمودند بـراي بيـرون آمـدن از دسـتگاه قـضا بـه. مورد نظر آزاد شد 

ش)ع(زيارت عاشوراي امام حسين  از.(وندمتوسل شدم تا امام استعفاي مرا پذيرا بيش

و مي گذرمگذارمياين  !)م

را": انـد جناب آقاي مرتضوي در عباراتي رجزگونه فرموده.7 آيـا شـجاعت آن

و در معـرض آگـاهي65دارند كه متن صوتي آن جلسه درس سال   را نيز عينا منتشر

و از جمله برخي رسانه و اگر بـه هـر دليـل نزديكـان !... هاي بيروني قرار دهند؟ عموم

مي ان خود را معذور در اين امر مي ايش را دانند، پيشنهاد شود كساني كه اين سخنراني

در اختيار دارند، از جمله واحد صوت دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم آن را در 
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 نگارنـده از متـصديان كـه اينبا".27/1/1365اختيار عموم بگذارند؛ نواري به تاريخ

و از طريـق فـضاي مرحـوم آيـت67پخش فايل صوتي مردادمـاه اهللا منتظـري نبـودم

 آقاي مرتضوي خيالشان از شجاعت داشـتنكه اينمجازي بدان دست يافتم، اما براي 

در يا نداشتن بيت آيت و اهللا منتظري راحت شود عين نوار درخواستي ايشان را پيـاده

اع بـودنو براي اين كه خيالـشان از شـج. صدر اين نوشتار در معرض عموم گذاشتم 

و چـه پـس از انقـالب  انقالبـي كـه ايـن خـانواده–اين خانواده زجر كشيده چه قبل

و جانبـاز دادنـد   بـه همـين نكتـه بـسنده–برايش زندان رفتند، شكنجه شـدند، شـهيد

و جانكـاه بعـدي،ك مي نم كه اگر اين شجاعت وجود نداشت، با درك تبعات سخت

و با در پيش گرف  تن مصلحت سنجي هـاي معمـول، فايـل به آسايش خويش پرداخته

ن .ندكردميصوتي اخير را منتشر

 نكته پاياني حقير در پايان اين نوشتار؛

و دفاع هايي كه در پي اقدام بيت آيت اهللا منتظـري در انتـشار وراي تمامي نقد ها

و آن ايـن كـه  : اين نوار مطرح شد، يك فايده بسيار مهم مـورد غفلـت قـرار گرفـت

 تاريخي، گذشته از ممانعت از محبوس شدنشان در كنج پستو خانه ها در انتشار اسناد

حوزه عبرت اندوزي اين ثمره مبارك را داراست كه آيندگاني كه ممكـن اسـت در

و به ويژه قضايي  گيرنـد بـه تبعـات كـار خـويش امنيتي قـرار مـي–مصادر مديريتي

و خواهند گفت هميشه خورشيد پشت ابـر نمـي مانـد  و شـفافيت روزي بـه انديشيده

ماكهآن سراغ عملكرد آنان نيز خواهد آمد پس چه واجب  عملي برخالف قاعده از

ح و جامعه از اين لحاظ در و مردم يادمان نرفته. اشيه امن قرار خواهند گرفتسر نزند

و در ايـن زنجيره هاي كه افشاي قتل  و قتل ستار بهشتي اي، جنايت كهريزك، شكنجه

ا  در زمـان دولتـي كـه خـود را پاكدسـت تـرين(ختالس هاي ميلياردي زمان، افشاي

همگي البته در همين حد اندازه حداقلي، كـه اطـالع(حقوقي، هايو فيش) نستدامي 

و دارد) رساني شده  در قبـال برخـي از منتقـداني كـه. چه بركاتي براي جامعه داشـته
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و دغدغه خاطرهايي را مطرحشكمياقدام به انتشار اين قبيل اسناد تارخي را به نقد ند

و تبعاتي در پـيش رو قـرار مـي درست است كه رنجش: نند بايد گفتك مي گيـرد ها

ولي فوايد آن در مقياس با چند درصد مضّار به وجود آمده نيز بايستي مـد نظـر قـرار 

و گاه نوش داروي تلخي بـه بيمـاري خورانـده مـي. گيرد و رنـج شـود تـا ريـشه درد

ا  و روح عفونتي را ز بن بركند اما در حاشيه آن ممكن است گوشه ديگـري از جـسم

و حتي خود انسان ناخوش، آسـيب هـاي جـانبي بيمار آسيب ببيند اما، در نزد طبيبان

و نبايد صورت مسأله را پاك نمود .قابل تحمل خواهد بود

)انصاف نيوز)(28/5/95مجتبي لطفي،(

و دو هوا و دو هوايك: نقدي بر مقاله!دو بام  بام

)عاليقدر يكي از شاگردان فقيه(

اي را از سـوي جنـاب روزنامه جمهوري اسالمي مقالـه 1395 مرداد24در تاريخ

و دو هـوا«: حجة االسالم سيد ضياء مرتضوي تحت عنوان  در نقـد سـخنان» يك بـام

اهللا العظمي منتظري منتشر نمود كه به طـور اجمـال آن را مـورد بررسـي مرحوم آيت 

ميق :دهم رار

كه ابتدا ايشان در طي مقدمه  انتـشار كـه اين«: اي كوتاه به اين سؤال پرداخته است

با چه هدفي صورت گرفته امري قابـل توجـه) اهللا منتظري فايل صوتي آيت(اين متن

و  است اما ترديدي نيست كه اين اقدام مايه دامن زدن به اخـتالف در جبهـه انقـالب

و دشم  ناني است كـه حـضور هـيچ يـك از فرزنـدان انقـالب را در شادماني معاندان

و گروه جريان و فكري برنمـي ها و هاي مختلف سياسي و تنهـا در پـي اهـداف تابنـد

و حتي حمايتشان از گروه  و جنايت منافع خود هستند كاري ماننـد سـازمان هاي معاند

و انقـالب منافقين نيز با اين انگيزه است كه از آنان به عنوان ابزاري عليه   منافع كشور

و جاي شگفتي است اگر عامالن انتشار اين جلـسه بـه ايـن واقعيـت توجـه بهره ببرند
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از اين رو جاي اين پرسش هست كه اين اقدام بـا چـه هـدفي صـورت. نداشته باشند

»گرفته است؟

كننـدگان آن فايـل اسـت، بـا موضـوع البته اين سؤال كه مربوط به انگيزه پخـش

قد يك نظريـة فقهـي اسـت ارتبـاطي نـدارد؛ هرچنـد خـود بـه تنهـايينكهآن بحثش

سـنجي در بيـان يـك مـرز مـصلحت: تواند مورد اين بحث جدي قـرار گيـرد كـه مي

و ارائـه مـستندات آن كجاسـت؟ آن هـم حقيقتـي تـاريخي كـه بـاالخره در  حقيقت

و كيــان آن را بــه مخــاطره روزگــاري آشــكار مــي و مــذهب و اســاس شــريعت شــد

و حفظ آن مهم. داختان مي و همچنين آيا بيان حقيقت تـر اسـت يـا مـرز اشـخاص؟

و زمان ابـراز آن اسـت؟ اساساً چه چيزي تعيين  كننده درستي يا نادرستي بيان حقيقت

 كه حفظ حريم مرحوم امام خميني به عنوان يـك مرجـع گونه همانقطع نظر از اين، 

و مرحـو و واجـب اسـت و شخص اول انقالب الزم اهللا منتظـري نيـز بـام آيـت ديني

انـد، همچنـين حفـظ حـريم پافشاري بر همين هدف مطالب آن فايل را اظهـار داشـته 

و متأسـفانه قريـب سـه آيت و از مراجع بزرگ است اهللا منتظري كه از اركان انقالب

و اتهامات رسانه دهه مورد هجمه  مي ها و و بيت ايـشان نيـز بارهـا اي قرار گرفته گيرد

و شخص دوم انقالب مورد هدف  فيزيكي واقع شده است، به عنوان يك مرجع ديني

و اخالقاً فرضو واجب است و دو هوا. شرعاً تفكيك بين اين دو امر، روش يك بام

و اخالق در گستره شريعت  و قانون مندي با مداري  مقيـاس در كـه ايـن محوري است؛

و نقلي است، نه اشخاص .اين گستره، اصول مسلم عقلي

 اما نكات عمده اي كه جناب آقاي مرتضوي به عنوان نقد خـود مرقـوم داشـته،و

:عبارتند از

هـاي آمريكـا بـه هـدف كـشتن جنگنـده 1365 فـروردين26در«: انـد گفته: الف

در اين حمله تنها بـه دختـر يـا. سرهنگ قذافي به مقر او در بنغازي ليبي حمله كردند 

د. دخترخوانده وي آسيب رسيد  و در دفتـر تقريـرات نگارنـده رسـت بـه خـاطر دارد
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 فروردين،27درسي خود نيز يادداشت كرده است كه روز بعد مصادف با چهارشنبه

اهللا منتظري تمام وقت جلسه درس فقه را كـه بـا حـضور صـدها نفـر در حـسينيه آيت

و ضـمن جنب بيت ايشان تشكيل مي  شد، به موضوع حمله آمريكا اختـصاص دادنـد

ش و مستند به برخي ادله فقهي، بر جواز محكوم كردن و قاطعيت ديد آن، به صراحت

و نيز هر آمريكايي كه وابسته به دولت آمريكـا باشـد، در  كشتن هر سرباز آمريكايي

و ايـن حكـم را بـه همـهكهآن هر يك از كشورهاي جه   به سر ببرنـد، حكـم كردنـد

 دولـت كـهآن؛ بـا ايـن بـي دهنـد توسـعه دادنـد كساني كه به اين آمريكاييان پناه مـي

و از ايـن رو خـون همـه وابـستگان بـه آمريكا به سرزميني اسالمي حمله كرده اسـت

و عـام كـه از نگـاه مـا. چنين دولتي هدر است  ايشان در استدالل بر اين حكـم قـاطع

و قابل دفاع بود، از جمله به آيـه  فمـن اعتـدي علـيكم«شاگردان نيز موضعي اصولي

و جالــب آنكــه ايــن ســخن»ل مــا اعتــدي علــيكمفاعتــدوا عليــه بمثــ اســتناد كردنــد

البالغه را نيز در شمار ادله حكم خود ذكـر كردنـد كـه در نهج)ع(اميرالمومنين علي 

از)ع(حضرت طبق اين نقل كشتن تمام سپاهيان جمل، به اين دليل كه تنها يـك نفـر

چـه رسـد كـه افـراد شـمارد، گناه كشته باشند، را براي خـود حـالل مـي مسلمانان بي 

اي وابسته به دولت آمريكا بودند، يعني همين كه افراد به گونه. زيادي را كشته بودند 

و از پيش نيـز  هرچند به عنوان مثال كارمندي بيش در يك سفارتخانه آمريكا نبودند

حتي خبري از قصد حمله آمريكا به مقر سرهنگ قـذافي نداشـتند، طبـق ايـن حكـم 

و پناه! شدندالدم شمرده مهدور دهندگان بـه آنـان نيـز كـه مرحـوم خون همه حاميان

شد» مزدوران«استاد از آنان به عنوان  ».نام بردند هدر اعالم

اهللا در ذيل اين مطلب ناقد محتـرم، ابتـدا مـتن پيـاده شـده سـخنان حـضرت آيـت

و سپس به چند نكته اشـاره ن مـت.نمكـ مـي منتظري در مورد يادشده را عيناً مي آورم

:سخنان ايشان به اين قرار است

و به نستعين«  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم
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و يكي از جنايات بزرگي كه در اين روزها واقع شد در عصر ما، حملـه وحـشيانه

و  و بنغازي از شهر هاي ليبي بود كه سـبب كـشته سبعانه آمريكا به شهرهاي طرابلس

و اين طور كه گفته شد شـايد بـيش از مجروح شدن افراد  نفـر كـشته 100 زيادي شد

و افراد غير نظامي  و اين يكـي از جنايـات دولـت. شدند؛ كساني كه در خواب بودند

و مسلمانها نسبت به ايـن مـسائل نمـي و همپيمانان آنهاست تفـاوت تواننـد بـي آمريكا

مثـل«): وسـلم وآلـه عليهاهللا صلي(طور كه حديث خوانديم از پيغمبراكرم همين. باشند

 ـائِرُهس ى لَهاعإِذَا اشْتَكَى تَد كَمثَلِ الْجسدِ اطُفِهِمتَع و مِهِمتَرَاح و هِمارتَب الْمؤْمُِنونَ فِي

و الْحمى  مي، بني»بِالسهرِ مانند يـك جـاي بـدن درد داشـته باشـد آدم مثل يك پيكر

و جوارح همدردي  اوساير اعضا همدردي فقط اظهار همدردي نيست يعني. دارند با

تا تمام نيرويشان را صرف مي  و آن آفتي كه پيـدا شـده برطـرفكه اينكنند  آن درد

آيد، همـه اي است براي همه كه اين مسائل پيشمي علي اي حال، يك وظيفه. كنند

ــتم امــه واحــده«: انــد مــسلمانها امــت واحــده ــه.»كن ــه ليبــي حمل ــه ب ــه همــهو حمل ب

و بي  . تفاوت ماندن در برابر آنها گناه بزرگي است مسلمانهاست، حمله به اسالم است

ن اصـالً خـود آنهـا اسـاس! نـم مبـارزه بـا تروريـسمداميو اين بهانه آمريكا دارد كه

و كـشتار اسـت  و قتل صددرصـد، آمريكـا امكانـاتش را در اختيـار. سياستشان ترور

ك  و كـشتار وحـشيانه مـردم مـسلمان اسرائيل قرار داده با اين ه اسرائيل براساس تـرور

هاي يهود بـا حمايـت فلسطين دست مسلمانان بود، تروريست. فلسطين روي كار آمد

و آمريكا مسلمانها را وحشيانه قتل  و بعـد انگلستان عام كردند از كوچـكو بـزرگ؛

آن. در دنيـا يك دولتي تشكيل دادند حدود چهار ميليون فلـسطيني را آواره كردنـد 

مي! وقت اين تروريسم نيست؟ كند به كوبـا در خلـيج يا مثالً آمريكا يك دفعه حمله

كنند براي اين كـه كوبـا را واژگـون كننـد، ها، نيروهاي كوبايي را كمكمي خوك

. ها نيرو پياده كردند، اصالً آنجـا را اشـغال كردنـد گرنادا را خود آمريكايي. نتواستند

نيها اين ها، منتها بـاالخره بـا در ويتنام چقدر جنايت كردند آمريكايي! ست؟ تروريزم
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 اسـاس سياستـشان بـر تـرور اسـت، سـازمان سـيا اسـاس هـا ايـن. افتضاح بيرون رفتند

و آن وقـت بـه اسـم تروريـسم و مردم جهان سـوم اسـت سياستش بر ترور شخصيتها

 آمريكا براساس ترور اصالً همه سياست دولت! كنند دارند با الفاظ اين جور بازي مي 

و آن وقت به اسم مبارزه با تروريسم اين جنايت پايه مي گذاري شده ! دهند ها را انجام

 كـشورهاي عربـيكه اينو. انگلستان هم مثل او با آمريكا همگام بوده در اين جريان

مي مي مي آيند به گويند ما محكوم كنيم كار آمريكا را، ازشان اين معنا پذيرفته نيست

در شما امكاناتتان را در اختيـار آمريكـا مـي. صرف زبان بگويند  گذاريـد، پـول شـما

دهيـد، نماينـده رئـيس جمهـور هاي آمريكاست، نفت خـود را بـه آمريكـا مـي بانك

و قراردادهايتـان را بـا هـم آمريكا چند روز پيش در خانه شما با هم گـپ مـي  زديـد

مي بسته مي!كنيد؟ ايد حاال به حسب ظاهر محكوم و غيـرت داريـد اگر راست گوييد

. شـود طـور هـم نمـي هـيچ! واهللا. بايستي تجديدنظر بكنيد در رابطه خودتان با آمريكا 

و جاسوس و آمريكـا ايران سفارت آمريكا را اشغال كرد هاي آمريكا را بيـرون كـرد

خـوريم از همـين سـردمداران همه اين چـوبي كـه مـا مـي. هيچ غلطي نتوانست بكند 

توانند با قطـع رابطـه بـا آمريكـا، آمريكـا را بـه زانـوي اسالمي است كه مي كشورها

 نفت داريـد امكانـات داريـد،كه اينبا. كنيد درآورند؛ خودتان هم شخصيت پيدا مي 

و امثال او كرده و. ايد خودتان را ذليل ريگان برگردند به شخصيت اسالمي خودشـان

تشان را اين جور حراج نكنند در بازارهاينف. تجديدنظر كنند در روابطشان با آمريكا 

ال يألونكم خباال ودوا ما عنتّم«. آمريكا آمريكا خير شـما»ال تتخذوا بطانه من دونكم

مي را نمي  دهـد كـه پـدر گيرد در اختيار اسرائيل قـرار مـي خواهد امكانات را از شما

پ. همتان را درآورد  كنـد بـر اثـر يـدا مـي هرچه ما بگوييم جنايتها در منطقه ما توسـعه

اگـر. كننـد دارنـد حكومـت مـي هايي است كه در كشورهاي اسالمي غيرتي همين بي

و به آمريكا نمي يك ماه نفتشان را قطع مي  مي كردند . آمد فروختند آمربكا به زانو در

ما آمريكا را بيرون كرديم هيچ طوري هم نشد؛ هـيچ. شان بكنند تجديدنظر در رابطه
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اگر خيال كرديد به اين جور آمريكـا شـما را حفـظ بكنـد؛.ت بكند غلطي هم نتوانس

مي دنياي امروز جوري است كه ملت  و شماها اگر ايـن جـور ها دارند رشد پيدا كنند

 كــه ايــنمگــر. باشــيد سرنوشــت محمدرضــاي پهلــوي در انتظــار شــماها هــم هــست

و اال ملتها رشد پيدا كرده و ملتها آشتي اگر. اند تجديدنظر كنيد در روابطتان با اسالم

و ملتها ببخشند  بِقوم حتـي يغيـروا مـا«. كنيد ممكن است شما را خدا ال يغير ما انّ اهللا

. آمريكا هرچه به داد محمدرضاي پهلوي رسيد به داد شماها هم مـي رسـد».بانفسهم

بنـشينند با بوشكه ايننه. تا دير نشده واقعاً در مقابل اين جنايت بايد ايستادگي كنند

ميكميهمگا و امثـال. كنيم نند بعد هم در زبان بگويند ما محكوم و در اين جنايـات

 بـه ملـت مـسلمانها ايناين جنايات تمام سربازان آمريكايي، افسران آمريكايي همه

كه حق مي فمـن اعتـدي علـيكم«كـه ايـن را مورد حمله قرار دهند بـرايها ايندهند

لو» دي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعت   هواپيماهاي خاصي از آمريكا آمدندكه اينو

البالغه راجـع بـه مـردم در نهج) السالم عليه(و آنجا را بمباران كردند اما اميرالمؤمنين

إِلَّـا رجلًـا واحِـداً]ِإنْ[فَواللَّـهِ«:فرمايـد جنگ جمل مي  لَـو لَـم يـصِيبوا مِـنَ الْمـسلِمِينَ

لِ  لَحلَ معتَمِدِينَ رَّهج جرْمٍ ولِيقَتْلِهِ بِلَا ينْكِـرُوا فَلَـم ضَرُوهح إِذْ ذَلِك الْجيشِ كُلِّهِ قَتْلُ

ما عدٍ دبِي لَا و عنْه بِلِسانٍ مِثْـلَ الْعِـدةِ الَّتِـي]إِنَّهم[لَم يدفَعوا قَتَلُوا مِنَ الْمسلِمِينَ قَد مأَنَّه

شـود، همـه نيروهـاي آمريكـايي، ما در اين جناياتي كه انجـام مـي.»وا بِها علَيهِم دخَلُ

با ديپلماتهاي آمريكايي، آنها كه به اين ديپلماتها راه مي  و و بـشها ايندهند  خـوش

و. دانـيم را شـريك مـي هـا ايـن كنند همـه مي و فرانـسه از يكـي از جنايـات آمريكـا

و دارند تقويت مـييككه اينها اينشوروي همه  كننـد صدامي را تحريك كردند

اگـر چنانچـه. دالرهاي نفتي همان كشورها، صدام را روي پاي خـودش نگـه داشـته 

ملت عراق، ملـت ايـران، شـهرهاي عـراق، شـهرهاي ايـران همـه مـورد هجـوم قـرار 

مي مي و همه اين افراد شهيد مي گيرد و شهرها خراب شود، گناهش فقط گردن شوند

و همـان. نيست، صدام داخـل آدم نبـود صدام هـايي كـه صـدام را تحريـك كردنـد
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مي همين و امكانات در اختيار صدام  در اين جناياتها اينگذارند، همه هايي كه پول

و ما همه  تجديدنظر كنند، توبـه كننـد،كه ايندانيم مگر را شريكميها اينشريكند

و آن وقت كمك توانـد صدام ديگـر هـيچ غلطـي نمـي هايشان را از صدام قطع كنند

و مـيكه اين. بكند و بگوينـد چنـين اسـت آن كنار بنشينند خـواهيم مـصلح بـشويم،

و در  و مـردم مـا را شـهيد كـرد روزي كه صدام آمد شهرهاي ايران را خـراب كـرد

حاال كه يك كمي ملـت! بغمه گرفته بودندها اينجمعي دفن كردند، گورهاي دسته 

و جو  و مي ايران جنب و صداشـان بلنـد شـدهش پيدا كرده . خواهد انتقام بگيـرد سـر

آن. شـريكند هـا ايـن شـود همـه علي اي حال، در اين جناياتي كه از طرف صدام مي

اي در آلمـان همه شهرهاي ايران را زدند، ترور نبود ولي دو تا آمريكـايي در كابـاره

و معلوم نيست چه كسي انجام داده، آن وقت   آمريكا اين جور جنايت مجروح شدند

مي. كند مي و ايـن كـشورهاي غيـر متعهـد هـم فقـط آنها فقط به زبان محكوم كننـد

گوييـد متعهـد كند اگـر راسـت مـي صرف عدم تعهد دردي دوا نمي. زنند حرف مي 

و جنايتكاران ترك ارتباط كنيـد، در مـضيقه قـرار دهيـد، امكانـات  بشويد با آمريكا

و اال عدم تعهد آن هم به زبان، بي خود را در اختيار آمريكا  . فايـده اسـت قرار ندهيد

و انگلـيسو فرانـسه؛ فرانـسه اي كـه ايـن همـه علي اي حال، در اين جنايت آمريكـا

و اين همه  تروريستها را در خودش جا داده، كساني كه سبب انفجار حزب جمهوري

دا عزيزان ما را به شهادت رساندند، تروريستها را مـي  خـل ايـران، پاسـدارها، فرسـتند

و ديگر افراد را ترور مـي ها، جهادي بسيجي و ها كننـد سـر نخـش هـم فرانـسه اسـت

و از آنها حمايت مي  و آمريكـا! تروريـسم نيـست؟ها اينآن وقت. كنند آمريكاست

مي مي سر دسته تروريستها در پاريس است! خواهيم مبارزه با تروريسم بكنيم گويد ما

و آمريكا هستندو در حمايت فرانس  علي اي حال، بايستي كـه مـسلمانها يـك فكـر.ه

هم دولتها گناهكارند اگر چنانچـه در مقابـل آمريكـا جـداً ايـستادگي. اساسي بكنند 

و هم ملت ها اگر چنانچه در مقابل سكوت دولتها سكوت بكنند  يك. نكنند باالخره
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و انگ ميليارد مسلمان اگر با هم هماهنگ مي و اسـرائيل شدند آمريكـا لـيسو فرانـسه

ميها اينهمه  و در اثر را و امكانـات كـه اينتوانستند سر جايشان بنشانند  قـدرتهايتان

بعـد هـم مـي. دهنـد گذاريد آنها اين جنايات را انجـام مـي خود را در اختيار آنها مي

و لفظي محكوم مي  و سكوت كردن در مقابل اين جـور. كنيد نشينيد اين وظيفه است

 مسلمانان امت واحده، بـشريت امـت واحـدهكه اينبراي. ات گناه بزرگي است جناي

و سـكوت هـم. است و جنايـت هركس غيرت دارد بايد اين جور باشد در برابر ظلم

و جـوان قتـل. نكند . كنـد عـام مـي شوروي هم بدتر كه دارد ملت افغانستان را از پيـر

شان بدتر، آن پير فرانسه هم از همه آمريكا از شوروي بدتر، شوروي از آمريكا بدتر،

. كه او از اول آمد اين درس را به آنها داده است چون! استعمار انگلستان از همه بدتر 

همه كفر ملت واحده اسـت، اسـالم. اند هاي آن پير استعمار انگلستان همه بچهها اين

و جنايت بي  و عدالت نبايد در مقابل ظلم و اسالم . فاوت باشدت هم ملت واحده است

اين يك مسأله ديگر كه از ما مي پرسند اين است اين روزها زيـاد از مـا مـي پرسـند

البتـه. هـا دنـد بـراي جبهـهدا مـي دستور يك بسيج عمـو) مدظله( حضرت امامكه اين

و روحـاني جبهه و به اندازه كفايت بايستي هم سرباز باشد، پاسدار ها بايد حفظ بشود

و نيست كه استاندارها، فرماندارها، رؤساي دادگاه باشد؛ اما معنايش اين  همه را ... ها

و  و برگـرديم تعطيل كنيم، ده روز، بيـست روز درجبهـه بمـانيم، بعـد خـسته بـشويم

»...خب حاال برويم سردرسمان...! مان را هم رفتيم بگوييم خب جبهه

:اما نكات قابل ذكر

و دقـت دسـت-1 نوشـته خـود از درس جناب آقاي مرتضوي، هرچند بر صحت

مرحوم استاد تأكيد فراوان دارند، دچار خطا شده، در گزارش خود امانت را رعايـت 

اهللا منتظـري حمـالت آمريكـا تنهـا بـه زيرا اوالً براساس گـزارش آيـت. نكرده است 

و بـه غيـر نظاميـان نيـز  و طـرابلس و مقر قذافي نبوده بلكه به شهرهاي بنغازي بنغازي

 در اين حمالت تنها دختر يا دخترخوانده قذافي مجـروح نـشده بلكـه ثانياً. بوده است 
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اهللا منتظـري تنهاحـدود ثالثـاً آيـت. اند شته شدهكميطبق گزارش، بيش از صد غيرنظا

و موضوع جبهـه  هـا اختـصاص يك ربع ساعت از وقت درس خود را به اين موضوع

را  م! دادند نه تمام وقت جلسه حتـرم، در هـيچ بخـش از رابعاً برخالف تصريح مقـرر

و نيـز هـر«و» مـزدوران«: كالم ايشان، كلمـات  جـواز كـشتن هـر سـرباز آمريكـايي

و مهدورالدم بـودن آنهـا بـه كـار نرفتـه» آمريكايي كه وابسته به دولت آمريكا باشد 

! است

گر صدور حكم يـا فتـوا نبـوده؛ بلكـه وجه بيان اهللا منتظري به هيچ سخنان آيت-2

ي  و ظاهراً به هدف تهديد سياسـي بـه شـمار مـي تنها بيان . رفتـه اسـتك نظريه فقهي

و فتـوا داشـته باشـد، از عبـارت و ادبيات حكم : هركس اندكي آشنايي با متون فقهي

و امثال اين جنايات تمام سربازان آمريكايي، افسران آمريكايي همـه« در اين جنايات

را اين ها به ملت مسلمان حق مي  تلقـي حكـم» مورد حمله قرار دهنددهند كه اين ها

به يا فتوا نمي  و نيـز هـر«بودن» مهدورالدم«كند؛ آن هم حكم هـر سـرباز آمريكـايي

تعبيـر»!آمريكايي كه وابسته به دولت آمريكا باشد، در هر يك از كـشورهاي جهـان 

شاهد ديگـري اسـت كـه ايـشان در مقـام صـدور حكـم» امثال اين جنايات«ايشان به 

اهللا منتظـري يعنـي نظريـه مؤيد ديگر بر اين مطلب نظريه مورد تأكيـد آيـت.دان نبوده

انتخاب در عصر غيبت است كه برخالف نظريه نصب، والي كـه حـق صـدور حكـم 

و قهراً در زمـان  واليي را دارد، در هر زمان فقط يك فقيه جامع شرايط بيشتر نيست،

 حملــه بــه آمريكاييــان حــضور امــام خمينــي، ايــشان خــود را در مقــام صــدور حكــم

. نسته استدامين

 ناقد محترم به اين نكته توجه نكـرده اسـت كـه حتـي در فـرض حكـم بـودن-3

اهللا منتظري در مورد مزبور، حاكميـت آمريكـا در آن زمـان از حاميـان فرمايش آيت

بلكه از مشاركان جدي صدام به عنوان دشمن جنگنده اصلي با يك كـشور اسـالمي 

و قهراً  ميبود و از كفار اهل حرب به شمار رفـت، كـه حكـم متـصديان اهـل حـرب
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.روشن است» حتي وضع الحرب اوزارها«زيرمجموعه هماهنگ آن

 آن سخنان در مقام افتاء يا صدور يك حكم شرعي بوده باشدكه اين بر فرض-4

و حكـم كلـي)كه البته فرضي غير واقعي است( ، با اين حال ممكن است از نظر افتاء

و يا تطبيق آن در آن مصداق، در زمـاني متـأخر از سـوي خـود ايـشان يـا شرعي اش

و در هر صورت با فتوا يا حكم يا نحوه  شخصي ديگر مورد مناقشه يا نقد قرار گيرد؛

و قاتلكمياجراي حك  و در مورد زندانيان مسلماني كه كافر حربي ه در زمان متأخر

و حكم آنها صادر شده بوده، منا .فاتي نداردنبوده

ناقد محترم در بخش ديگري از نقد خـود اعـدام آن زنـدانيان را نظيـر اعـدام:ب

وو بـر پايـه فتـواي فقهـي آيـت» مفـسد«قاچاقچياني دانسته كه با عنـوان  اهللا منتظـري

.اند برخالف نظر فقهي امام خميني اعدام شده

در هرچند پيش از اين، در اين باره سخن گفته ذيـل بـا توجـه بـه شده است، امـا

:نكاتي كه قبالً انتشار يافته، چند نكته داراي اهميت است

اهللا منتظري در مقطعي از زمان از نظر اند، آيت كه ناقد محترم خود نوشته چنان-1

مي حكم كلي فقهي، اعدام مفسد في  شمردند ولي بعـداً از آن عـدول االرض را جايز

و زماني هم كه چنين فتوايي كرده و عـام داشته اند؛ مفـسد«اند در اصل موضوع كلي

را»االرض في و قيـودي و همچنين در احراز موضوع خاصو مـصداق آن، شـرايط ،

و بـه معتبر دانسته و كشف مصداق آن را بـسيار دشـوار اند كه تحقق آن را در خارج

.غايت اندك كرده است

و قضاوت دو مقوله متفاوتنـد.2 كا. افتاء رشناسـانه فقهـي دربـاره افتـاء ابـراز نظـر

و براساس منابع معتبر است؛ ولي قضاوت  حكم كلي شرع پيرامون يك موضوع كلي

و فـصل خـصومت  تطبيق حكم شرع بر موضوع خاصو متشخص به جهت رفع نزاع

و نوعي فرمـان اسـت. است و قضاوت از سنخ انشاء و.و در واقع افتاء از سنخ إخبار،

ره حكم مفسد في االرض در آن زمـان، موقعيـت افتـاء اهللا منتظري دربا موقعيت آيت
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و فرمان في بوده است، نه موقعيت قضاوت .االرض دهي به اعدام مفسد

و مـشروعيت قـضاوت قاضـيِ غيرمجتهـد بر پايه نظر آيت.3 اهللا منتظري، صـحت

و دليل معتبري براي آن در دسترس نيست  : در اين رابطه به كتـاب ايـشان. ثابت نشده

و فقه الدولة االسالمية دراسا« ص2ج»ت في والية الفقيه و. به بعد مراجعه شـود 156،

و قضاوت كند، بنابراين قاضي طبعاً بايد طبق آنچه خود حكم شرعي مي داند داوري

دهـد، تواند طبق فتوايي كه آن را خطا دانسته يا احتمـال خطـا بـودن آن را مـيو نمي 

اهللا منتظري، آن قاضي كـه حكـم اعـدام مفـسد بنابراين طبق نظر آيت. قضاوت نمايد 

مي في كند بايد خودش از نظر اجتهادي فتوا بـه جـواز اعـدام مفـسد االرض را صادر

و في و چنانچه در اين موضوع نظر ديگري داشته يا نظري نداشـته االرض داده باشد،

توانـد در ايـن موضـوع طبـق نظـر شـخص در صحت اين فتوا ترديد داشته باشد نمي 

و حكم صادر كند يگري همچون آيتد .اهللا منتظري در آن زمان، قضاوت كرده

و از مقـامي نخواسـته اسـت كـه آيت.4 اهللا منتظـري خودشـان هيچگـاه از كـسي

مرحـوم امـام نيـز كـه نظـر فقهـي. درباره مفسد في االرض به فتواي وي عمـل شـود 

آي ديگري داشته  و والي بالفعل اگر نظر اهللا منتظري را ناصـحيحتاند، به عنوان حاكم

انـد، هرگـز اجـازه عمـل بـر طبـق ايـن فتـوا را صـادر دانسته يا برخالف مصلحت مي 

.كردند نمي

مي.5 اهللا منتظري گذرم كه از تاريخ ارجاع امام خميني به فتواي آيت از اين نكته

و كساني كه عالقه و نيم فاصله است؛ وري مند به يادآ تا بركناري ايشان تنها يك سال

اند كه محاكم قـضايي ايـران، پـس از ايـن تـاريخ تـا اين فتوا هستند، مشخص نكرده 

امروز كه قريب سه دهه است، براساس فتواي چه كسي به اعـدام مفـسد فـي االرض 

اند؟ اين در حالي است كه آقاي موسوي بجنوردي عـضو شـوراي عـالي حكم كرده 

اهللا منتظري ارجـاع را به فتواي آيت امام آن شوراكه اينقضايي در آن زمان، عليرغم 

آيـد وقت يادم نمـي در آنجا هيچ«: گويد داده بودند، در مصاحبه با سايت جماران مي 
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».كه حكمي را كه به عنوان مفسد في االرض باشد، امضاء كرده باشيم

به هر تقدير، فتوا به جواز اعـدام مفـسد فـي االرض بـه عنـوان يـك حكـم كلـي

و مجتهد ديگر قضات را به آن ارجاع مي شرعي، كه احياناً  دهد، هيچ ربطي به حكـم

از: به تعبير خود آقاي مرتضوي  دستور قضايي اعدام توسط امام خميني ندارد تا يكي

فتوا درباره يك موضوع كلي، اجراي حكم آن موضـوع. آنها با ديگري مقايسه شود 

بنـابراين. كنـد را در مصداق خـاصو متـشخص خـودش مـستند بـه فتوادهنـده نمـي 

و يك هواي مخصوص به خود دارد و حكم، يك بام . هركدام از اين دو منصب فتوا

 ناقد محترم در نقد خود به تعبير دستور قضايي اعدام توسط امام خمينيكه اينجالب

و هنگا تصريح مي اي از ايـن گـردد در تكملـهه با اشكال فـوق روبـرو مـيكميكند،

ميدستور به ارائه مالك فق !.كند هي درباره جمعي محدود ياد

بايد ديـد اگـر چنـين«: ناقد گرامي در بخش ديگري از مقاله خود نوشته است:ج

و با منافقان به  آن مواضع قاطعي نبود و حمله نظامي بـا ايـن رغم و خيانت همه جنايت

و شد كه به گفته آيت نگاه برخورد مي  اهللا منتظري در همين جلـسه، آنـان يـك فكـر

ميي و انقالب به كجا انجاميد؟ همين جا شايسته است يـادك منطق هستند، كار نظام

اهللا صانعي دامت بركاته كه سـالها پـيش كنم از اين سخن استاد معظم، حضرت آيت 

اهللا منتظري با حكم امـام خمينـي، بـه ايـن نكتـه در جلسه درس در نقد مخالفت آيت 

و اشاره كردند كه اين حكم در مقابله با  و اين نكتـه مهـم و عليه آن بود؛ منطق ترور

».قابل توجهي است كه ايشان به آن توجه دادند

:اين بيان نيز از چند جهت قابل تأمل است

و تروريست نبودنـد، حتـي طبـق نظـركهآن آن دسته از منافق-1  در زندان بودند

و اهللا منتظري اگر مسعود رجوي را هـم خود مرحوم امام به نقل از آيت  قبـول داشـته

و مستحق جمهوري اسالمي را قبول نداشته ولي قصد براندازي نداشته اند، مهدورالدم

. اند اعدام نبوده
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ميكه اين-2 و انقالب شود اگر آنان اعدام نمي گفته شدند معلوم نيست كار نظام

ط. انجاميد، بسي موجب تعجب است به كجا مي  و بعـاً زيرا اوالً ما علم به غيب نداريم

و انقالب در آينده نمي  تواند تأييدي در اجـراي حكـم مزبـور معلوم نبودن حال نظام

و آييني مجاز نيـست. باشد : ثانيـاً. چراكه مجازات قبل از ثبوت جرم در هيچ شريعت

شـود، شخص در آينده جرمـي را مرتكـب مـيكه ايندر آيين اسالم حتي با يقين به

ج نمي  بـه كـه ايـن بـا)ص(پيـامبر اكـرم. رم مجازات نمـود توان او را قبل از ارتكاب

و طبق نظر ما با علـم غيـب نيـز جرائم انجام شده اشخاصي چون ابوسفيان علم داشتند

مي مي و رحمت بـا دانستند كه آنان چه جناياتي را مرتكب شوند، با اين حال با رأفت

و خانـه ابوسـفيان را هـم محـل امـن پناهنـدگان قـ  و آنان برخورد كردنـد رار دادنـد؛

مي دانستند ابنميكه اينبا)ع(حضرت علي  و از آن هـم خبـر داده ملجم او را كـشد

بـر همـين قيـاس. بودند، ولي با اين حال قصاص او را قبل از جنايت جـايز نـشمردند 

و زبير قبل از خروج آنان از مدينه با   خـود كـه ايناست برخورد آن حضرت با طلحه

و برخورد با كساني چون مروان پس از جنگ جمل بـا گري آنان آگاه به فتنه  بودند؛

و شـرعي: ثالثاً. وجود آنكه خود از آينده آنان خبر دادند و«هرچند بـه حكـم عقلـي

مِثْلُها سيئَةٌ سيئَةٍ زاءوِفاقاً«و»ج و قاتـل محكـوم بـه اعـدام»جزاءاً شـخص تروريـست

و اعدام دفن نمي است، اما منطق تروريستي كه يك انديشه  و غلط است با ترور شود

و هم  علي التحقيـق،. سنخ هستند قابل دفع است تنها با منطق مناظره كه از يك مقوله

و از هيچ متن ديني استفاده نمي  و روايتي نيامده شود كـه صـرف انديـشه در هيچ آيه

ا غلط حتي شرك  و دنيوي داشته باشد؛ بلكـه مـستفاد ز منـابع انديشي مجازات عملي

و جـدال احـسن دفـع و موعظه حسنه ديني آن است كه انديشه واهي بايد با حكمت

و شـرع بايـد مجـازات بـا جـرمو چنان. شود كه اشاره شد، اساساً براساس حكم عقل

.سنخيت داشته باشد

فقهاي مـا از گذشـته تـا حـال«: در بند ديگري از مقاله ناقد محترم آمده است:د
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وهيگرمي در اقداكهآن اند، كساني از مسلمان منتظري تصريح كردهاهللا ازجمله آيت

و به جنگو مقابله با آن  و حكومت مشروع اسالمي دست به سالح ببرند عليه حاكم

و روزه باشند، بـا شـرايطي در  بپردازند، هرچند اهل عمل به ظواهر اسالمي مانند نماز

خ شمار باغيان قرار مي  و مشمول احكام آن واهند بود كه بـه تفـصيل در منـابع گيرند

و. فقهي آمده است  يكي از اين احكام مربوط به چگونگي رفتار با اسـيران، زخميـان

و بـا. فراريان گروه باغي از جمله پس از شكست در جنگ است  فقهاي ما به روشني

و فراري كه به رغم شكست در  و اسير اتفاق نظر در اين موضوع، ميان باغيان زخمي

و مركزي هستند كه بتوانند گـرد آن آينـد، ماننـد سـپاه جنگ،  همچنان داراي گروه

مانده چند نفـر هـم باشـند كـه تـوان معاويه در جنگ صفين، حتي اگر آن گروه باقي 

و  و ميان كساني كه گروهشان كامال از هم پاشيده سازماندهي دوباره را داشته باشند،

ــازمان  ــدرت س ــي ق ــا چن ــد ي ــاره را ندارن ــي دوب ــروه ده ــد گ ــد، مانن ــصدي ندارن ن ق

هم شكست و از و خـوارج فـرق گذاشـته خورده در فـرض نخـست. انـد پاشيده جمل

شوند، فراريان رها همان گونه كه در روايت حفص بن غياث آمده، اسيران كشته مي 

مي گذاشته نمي  و زخميان نيز كارشان تمام و بـاقي گذاشـته شوند تا كشته شوند شود

خميني در برخورد با زنـدانيان موضـوع بحـث، ميـان حضرت امامكه اين... شوند نمي

و حمايـت از آن  كساني كه همچنان بر موضع خود در وابستگي بـه سـازمان منـافقين

و ديگراني كه بر سرموضع خود نبودند، فرق گذاشتند، بـه همـين پافشاري مي  كردند

آن مالك شرعي برمـي  هـم در سـايه گـردد كـه بـا وجـود بقـاي مركزيـت منافقـان،

و همراهي با جنايـت  و مزدوري براي رژيم متجاوز بعثي كـاران حـاكم بـر جاسوسي

و در سـايه حمايـت آنـان، آن  و كـشور و دشـمنان نظـام و سران ارتجاع منطقه عراق

و از نگـاه  دسته از منافقاني كه سرموضع خود بودند، در شـمار دسـته نخـست بودنـد

ا فقهي فرقي نمي  و اسـير شـده باشـند يـا كند كه اينان پيش ز شروع جنگ بازداشـت

و نهكه اينهنگام آن يا پس از آن ». به دليل ارتكاب جرم محاكمه شده باشند يا
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:ذيل اين سخن نيز نكاتي قابل ذكر است

ِإنْ طائِفَتـانِ«: فرمايـد خداي متعال در آيـه نهـم از سـوره حجـرات مـي-1 مِـنَو 

ؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلَى الُْأخْرى الْمما عداهإِح غَتما فَِإنْ بنَهيب حتَّىتَبغيفَقاتِلُوا الَّتيلِحوا

إِلــىتَفــي ءــب يحِ ــه ِإنَّ اللَّ ــِسطُوا أَقْ و ــدلِ بِالْع بينَهمــا ــلِحوا فَأَص تــِإنْ فــاء ــهِ فَ ــرِ اللَّ أَم

».الْمقِْسطين

ا» باغي«قدر متيقن از عنوان او» سركشو متجاوز مسلح«ست كه عنوان كسي بـر

و چنان  اند، اين عنوان شامل بغي گروهـي اهللا منتظري بيان كرده كه آيت صادق باشد؛

و دولتي مسلمان بر دولت مسلماني ديگر،  از از مسلمانان بر گروهي ديگر، و گروهي

و امام جائر بر امت مي (گردد مسلمانان بر امام عادل، و. ج دراسات في ،3الية الفقيـه،

يا) 280ص و صدق عنوان باغي بر كساني كه فقط هوادار يك عده باغي بالفعل بوده

و سركشي مسلحانه نكرده مي از باشند يا هوادار كساني باشند كه هنوز بغي و پـس اند

و سركشي مي اهللا منتظري از امام كنند، روشن نيست؛ بلكه طبق نقل قول آيت آن بغي

و جمهـوري خميني در همان   فايل صوتي، زنـدانياني هـم كـه طرفـدار رجـوي بـوده

و حتـي اسالمي را هم قبول نداشته ولي اقدام عليه آن هم نمي كنند، محكوم به اعدام

 كـه آن دسـته از اسـراي بـاغي كـه محكـوم بـه قتـل گونه همان. باشند زندان هم نمي 

.اند شدند، از نيروهاي مسلح اهل بغي بوده مي

ه عنوان باغي شامل حال هواداران غيرمسلح شود، حكم جواز قتـل بر فرضك-2

و بـر آن و روايت حفص بن غيـاث كـه بـه آن اشـاره اسير باغي مورد اختالف است

در. استدالل شده، ضـعيف اسـت  و بـر فـرض تـصحيح سـند، خبـر واحـد اسـت كـه

و پرهيـز از خطـر در آن كـرد ه مواردي مثل دماء كه شرع سفارش اكيـد بـر احتيـاط

در. است، حجيتش مورد ترديد است و بر فرض حجيت، مربوط به اسيراني است كه

و پيوسـتن آنـان بـه معركه قتال بوده يا در حال فرار به طرف مركزيت خود بـوده انـد

و مـورد اطمينـان باشـد  و صـرف»فئـة يرجعـون اليهـا«: مركزيت خود امكان داشـته ،
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و در شـود؛ احتمال رجوع به مركزيت مجوز قتل نمـي نـه اسـيراني كـه زنـداني بـوده

و حتي اگر آزاد شوند حكومت مي  توانـد آنـان را زيـر نظـر چنگ حكومت هستند،

. گرفته، با رفتار خوب يا سيستم اطالعاتي خود تحت كنترل قرار دهد

را-3  ناقد محترم در حالي ادعاي اجماع فقيهان شيعه در جواز قتل اسـراي بـاغي

كرده كه خود به مخالفت شيخ طوسـي بـا ايـن نظـر در دو كه داراي مركزيت باشند

!تصريح كرده است» مبسوط«و» خالف«كتاب 

 ناقد محترم از صدر تا ذيل مقاله خود را براساسكه اين نكته قابل توجه ديگر-4

داخل بودن زندانيان مزبور تحت عنوان باغي تنظيم كرده است؛ در حالي كه براساس

يني، حكم صادره درباره آنان براسـاس عنـوان محـارب بـوده نامه منسوب به امام خم 

. است

اهللا ناقد گرامي در بخشي از نقد خويش اظهار شگفتي كـرده اسـت كـه آيـت-5

منتظري چگونه زندانيان مورد نظر را همانند اصحاب جمل دانسته است در حالي كـه

و از طـرف بايد آنان را همانند اصحاب صفين بدانـد كـه داراي مركزيـت بـوده  انـد؛

ديگر چگونه آمريكايياني را كه حكم به كشتن آنها كرده تشبيه به اهل جمـل كـرده 

.است

:در پاسخ بايد گفت

حتي درباره اسراي جنگ صفين)ع(در روايتي آمده است كه حضرت علي: اوالً

را همواره آنان را آزاد مي  فرمود مگر اسـيري را كـه مرتكـب قتـل شـده بـود كـه او

م  و مگر اسيري را كه پس از رهاشـدن دوبـاره بـه جنـگ آمـده بـوديقصاص . كرد،

ج( ص2مستدرك الوسائل، )4 از ابواب جهاد العدو، حديث21، باب 251،

ظاهراً قياس زندانيان مزبور به اصحاب جمل بـه ايـن جهـت بـوده اسـت كـه: ثانياً

پ توانسته طور كه اصحاب جمل پس از شكست نمي همان يـدا كننـد، اند تشكل جديد

و تحت كنترل شديد بوده  اند همانند اصـحاب جمـل زندانيان مزبور هم كه در زندان
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و حتي پس از آزادي نيـز بـا توجـه بـه نظـارت. اند به سران خود بپيوندند توانسته نمي

و در مورد حدود. دستگاه اطالعات، حداقل معلوم نبوده كه چنين تواني داشته باشند

بهو مجازات بايد احتياط و با صرف شبهه خـصوص در مـورد اعـدام، مجـازات شود

.گردد منتفي مي

و كه گفته شد آيت چنان: ثالثاً اهللا منتظري هرگز حكـم بـه جـواز كـشتن سـربازان

و سفراي آمريكايي نكرده  و تنها به ملـت حـق داده افسران تواننـد بـه انـد كـه مـي اند

ميكهآن آن و حمله اعم از قتـل آمدند در آن زمان اهل حرب به شمار ، حمله كنند؛

و شامل حمالت ايذايي، به عقب و تـصرف امـاكن اشـغالي، بـه اسـارت است رانـدن

و مانند آن نيز مي  و اصـرار ناقـد محتـرم بـر چنـين. گردد درآوردن نيروهاي اشغالگر

و غير اخالقي است . اسنادي به استاد خود، عليرغم آشنايي با ادبيات فقهي، غير علمي

يعنـي وقتـي. اس اين مورد به اصـحاب جمـل هـم از بـاب قيـاس اولويـت اسـتو قي

انـد كـشتن آنهـا را جـايز درباره اصحاب جمـل كـه مـسلمان بـوده)ع(حضرت علي 

انـد، بـه طريـق اولـي اند، حمله به آمريكاييـان متجـاوز كـه كـافر حربـي بـوده شمرده

از. تواند جايز باشد مي  باب مسلمان بودن اهلو اين اولويت از دو جهت است؛ يكي

و ديگري از باب جواز قتل اهل جمـل و كافر حربي بودن آمريكاييان متجاوز، جمل

.و جواز حمله به آمريكاييان متجاوز كه اعم از قتل است

 سوگمندانه، ناقد محترم دستور اعدام زندانيان سرموضع را مستند به سيره امـام-6

قاً حكومت او همچـون حكومـت پيـامبر نيز كرده است؛ شخصيتي كه تحقي)ع(علي

از صرف. در طول تاريخ بيشترين مدارا را با مخالفان خود داشته است)ص(اكرم  نظر

بار معنايي واژه سيره كه داللت بر استمرار دارد، به چند روايت در ايـن بـاب اشـاره 

: شود مي

ر الـسالم بـه جنـاب مالـك اشـت در خبري آمده است كه حضرت علي عليـه: يك

ال يقتـل«: فرمودند و ال يفادي ».اذا اصبت اسير اهل القبله فال تقتله؛ ان اسير اهل القبله

ج مستدرك( ص2الوسائل، )9 از ابواب جهاد العدو، حديث22، باب 252،
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السالم اذا اخذ اسيراً من اهل الشام كان علي عليه«: در خبري ديگر آمده است: دو

من اصحابه احداً فيقتله به، فـاذا خلـي سـبيله فـان عـاد خلي سبيله اال ان يكون قد قتل 

و لم يخل سـبيله  ج(».الثانيه قتله ص2همـان،  از ابـواب جهـاد العـدو،21، بـاب 251،

)4حديث

: كنـد كـه فرمودنـد در روايتي صحيح زراره از امام باقر عليه السالم نقـل مـي: سه

ع لوال ان علياً عليه« و الغنيمـه للقيـت شـيعته السالم سار في اهل حربه بالكف ن الـسبي

».واهللا لسيرته كانت خيراً لكم مما طلعت عليه الشمس«: ثم قال».من الناس بالء عظيماً

بديهي است تعليل در ايـن روايـت)8 از ابواب جهاد العدو، حديث25وسائل،باب(

.شود به طريق اولي شامل باغياني كه داراي مركزيت هستند، مي

انا لما هزمنا القوم نـادي«: نقل شده است كه اصبغ بن نباته گفت در روايتي: چهار

و من القي سالحه فهو آمن، سنّه يستن بها: مناديه ال يتبع مدبر، و ال يذفف علي جريح

ج(».بعد يومكم هذا ص2مستدرك الوسائل،  از ابـواب جهـاد العـدو،22، باب 252،

)7حديث

مي:ه :كنم در پايان به دو نكته اشاره

 دغدغـه حفـظ هـا اعـدام اهللا منتظري در تمـام مراحـل مـاجراي مرحوم آيت-1

و دلسوزي ايشان در اين زمينه ويژه در آينده تاريخ را داشته آبروي مرحوم امام به اند،

و حتي در خـاطرات خـود در انتـساب نامـه   بـه مرحـوم امـام هـا اعـدام آشكار است؛

و. انــد تــشكيك كــرده و برخــي امــا امثــال ناقــد محتــرم روزنامــه جمهــوري اســالمي

 بـه هـا اعداممتصديان مؤسسه نشر آثار امام، با مواضع اخير خود عمالً انتساب دستور 

و تثبيت كردند  چـه كـساني دلـسوز واقعـي نظـامكه اينداوري. امام خميني را تأييد

و امام و آيندگان اسالمي !اند، با خوانندگان

و دفاع-2 ها را مساوي با عدم پذيرش اشتباه از شخصيت برخي از افراد دلسوزي

و نمونه. دانند از سوي آنان مي  نهو در جريان فوق را هاي آن، تنها مـصداقي از اشـتباه
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باره تنها در اين. تابند پذيرند بلكه اشتباهات فرزند ايشان را نيز برنمي نسبت به امام نمي

 فـروردين6م امـام در مورخـه در نامه منسوب بـه مرحـو: كنم به يك نمونه اشاره مي 

اهللا منتظري آمده است كه شما اعدام معدودي از منافقين را بـه آالف خطاب به آيت

در حالي كه در ايـن فايـل صـوتي يكـي از اعـضاي هيـأت اعـدام.و الوف رسانديد 

تعبيـر. خواهان اعدام دويست نفر از جاماندگان اعدامي تنهـا در اسـتان تهـران اسـت 

چه» معدودي«نادرست اعدام  از منافقين با توجه به اين حجم وسيع از اعدام، از سوي

!كسي است؟ واهللا العالم

و تعالي جامعـه را دارنـد،كهآن از همه مردم به ويژه طبقه خاص آن  دغدغه رشد

و اصالح ساختار حاكميت تقاضا مي شود كه در جهت ارتقاي دانشو فرهنگ مردم

ر  و شريعت وو اجتماع، عقالنيت و در مقام داوري هيچگاه ميزان حق ا محور دانسته

و يـا خـداي نـاكرده باطل را افراد غير معصوم، هرچند بلندمرتبه باشند، قـرار ندهنـد؛

و يـا بـراي تخريـب كـسي فـرد  براي تبرئه شخصي شخص ديگـري را مـتهم نكننـد،

و تعديل ننمايند عت". ديگري را توثيق ".يدو ما يلفظ من قول اال لديه رقيب

و پنج، يكي از شاگردان فقيه( )عاليقدر بيست شهريورنود

67در حاشيه اعدام زندانيان در مرداد ماه

)آبادي اهللا صالحي نجف قتل اسيران جنگ از ديدگاه مرحوم آيت(

حقيقت اين است كه قتل عام كردن نيروهاي شكست خورده اي كه عموما آلت«

تن دست روساي مغرور خود بوده  ها هيچ ضرورتي ندارد بلكه بـر روحيـه انـسان اند نه

و فرزانه تأثير منفي  و وجدان همه انسان ها حكـم گذارميهاي باوجدان د، زيرا عقل

و بدون زياده روي مجـاز اسـت مي كند كه ريختن خون بشر فقط در وقت ضرورت

بنابراين، اگر همه نيروهاي باقيمانده از دشمن شكست خورده بـدون هـيچ دليـل قتـل 

شـوند شـديدا بـه عام شوند اين كار هم مردم كشوري را كه نيروهايشان قتل عام مـي 



273 
(دفتر دوم )محك:

و تحريك مي كند كه براي انتقامجويي به تجاوزي جديد دست بزنند خشم مي آورد

و اگـر ايـن خـون  و هم وجدان همه انسان ها را بر ضد عامالن اين كار بر مي انگيزد

 جهانيان بر ضد دين تحريكو به آن بدبين ريزي بي دليل به نام دين انجام شود همه

و نفرت همه مردم را بر انگيـزد روز بـه روز مي و ديني كه وجدان ها را بيازارد شوند

و راه سقوط را در پيشمي ضعيف تر مي  بي. گيرد شود بنابراين، كشتن همه نيروهاي

و زمينگير نه تنها دين خدا را تقويت نمي  مي حركت و بـه كند بلكه تضعيف هم كند

و اغمـاض بـشود  عكس، اگر با انسانهاي ذليل شده برخوردي انساني همـراه بـا عفـو

چنانكه پيغمبر پرگذشت اسالم در فتح مكه عمل كرد، در اين صورت نه تنها بر خود 

و در مقيـاس جهـاني  ايشان تأثير مثبت دارد بلكه تحسين جهانيان را نيز بر مي انگيـزد

ميقلب هاي آماده را به سوي مي ديني كه چنين رهنمودي و موجب دهد جذب كند

و گسترش بيشترآن مي ».شود نفوذ

ص اهللا صالحي نجف جهاد در اسالم، آيت( ) 176آبادي،

 گوي فارس نيوز با آقاي محسن رفيقدوستو گفت

آنچه موجود است گله مندي شهيد الجوردي از شوراي عالي قـضايي بـود كـه ...

م مي و يـا نافقين فهميدم شوراي عالي گفت آنچه من از قضايي نمـي خواهـد بفهمـد

و حتي اين گله خود را در نامه من نميكه اين )ره(اي كه بـه امـام توانم به آنها بفهمانم

و برداشت شوراي عالي. نوشت هم عنوان كرد از برداشت الجوردي از منافقين قـضايي

ن  داشت؟منافقين چگونه بود كه اين دو نگاه با هم تطابق

اهللا همان زماني كه مرحوم شهيد بهشتي نسبت به منافقين اين ديد را دارد كه آيت

مي رباني كند كه برو زندان مبادا به آنهـا سـخت گرفتـه شـود، شـهيد املشي را مامور

الجوردي بـه عنـوان دادسـتان انقـالب معتقـد اسـت اگـر ايـن زنـدانيان ميـدان پيـدا 

شناخت شـهيد الجـوردي از منـافقين عميـق بـود،.ندبرد ند نظام را از بين مي كرد مي
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ي كه مورد توجه اعضاي هيات حاكمه آن زمان بودنـد نظـر تنـديا حتي درباره عده

و مي مـن. گفت بايد همه دستگير شوند چون در اين بـاره هـم عقيـده نبودنـد داشت

شهيد توانم درباره علت اين موضوع پاسخگو باشم اما معتقدم اگر به حرف هاي نمي

 كمتـر هزينـه شـد مـيو بيشتر بـه ايـن سـخنان بهـا دادهشدميالجوردي بيشتر توجه 

.شهيد الجوردي درست فهميده بود.يمكردميپرداخت

 شما هم به آنها هـم اشـاره كرديـد در زمـان حيـات شـهيدكهآن برخي مسئول

كـه الجوردي مسئوليت داشتند، مثال مجيد انصاري در اظهار نظـري عنـوان كردنـد

و به اين نتيجه رسيده بود كه آقاي  شوراي عالي قضايي از زندان اوين بازديدي داشته

مي الجوردي در زندان خودسري  از هايي انجام و همـين بهانـه اي بـود كـه وي دهـد

 اين را قبول داريد؟. دادستاني عزل شود

در دو دورانـي كـه. الجـوردي يـك انـسان كـامال متـشرع بـود. من قبـول نـدارم

جوردي مسئوليت داشت كه هر دو هم در زندان بود، زياد بـه ديـدن او مـي رفـتم،ال

و آن  يك روحاني بود غير از مجيد انصاري كه نام او را برديـد كـه مـن، الجـوردي

روحاني هر سه قبل از انقالب در زندان بوديم در زمان دادستاني يك روز پيش آقاي 

كه از يـك طـرف بـه) همان روحاني(الجوردي رفتم كه به من گفت برو به رفيقت 

مي)ره(امام  و صـالبه گزارش شيم، بگـو كـهكـ مـي دهد اينجا ما زندانيان را به سـيخ

بداند خود را حاكم شرع نداند، حد تعزير او حد شرعي نيست، بگو اگـر قـرار اسـت 

و بغض به كسي شالق نزن، ما بايد به خاطر خـدا ايـن  كسي تعزير شود از روي حب

ب  ن. كنيمكار را فـت تعزيـرگر مـي الجوردي اگر الزم بـود تـا از حـاكم شـرع حكـم

تحمـل. نـد كرد مـي ولي ديگراني بودند كه جـو را عليـه الجـوردي ترسـيم كردمين

الجوردي براي بسياري سخت بود، الجوردي اصال اهل توصيه پذيرفتن نبـود، يكـي 

ي كـه مـن از دوستان نزديك ما دختري داشـت كـه آن زمـان دسـتگير شـد در حـد 

شناخت داشتم نبايد در فعاليت هايش عنصر چندان فعالي مي بود، مـن از الجـوردي
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سؤال كـردم كـه وضـعيت وي چگونـه اسـت تـا اسـم ايـن زنـداني را آوردم گفـت

و. نم ادامه ندهكميخواهش  پرونده وي كامال روشن اسـت كـه در تـيم تـرور بـوده

ب  و موجب شود كه تـو از مـن دادگاه ممكن است سرنوشت ديگري براي او رقم زند

و پيرو امـام. گله مند شوي  و معتقـدمدا مـي)ره(الجوردي را يك مسلمان متعبد نـم

.شود درست نيست ايراداتي كه به او گرفته مي

عمده اختالفاتي كه شهيد الجوردي با برخي مسئوالن داشت به چه دليل بـود بـه

ننـد چهـرهك مـي الجوردي صحبت طوري كه همين امروز هم برخي جريانات وقتي از 

 دهند، چرا؟ ريشه اختالفات آنها چه بود؟ خوبي از وي نشان نمي

نند، يكي از كساني كه در محكـم شـدن پايـه نظـام سـهم بـسياركميبي انصافي

.بااليي داشت مرحوم الجوردي بود

 عمده اين اختالفات بر سر منافقين بود؟

ا. بله، بر سر منافقين بود بتداي تـشكيل ايـن سـازمان نـسبت بـه آنهـا الجوردي از

و آنها را منحرف  هـا را روشـن جـوان كـرد مـي تالش. نستدامي شناخت پيدا كرده

و رضا رضايي از اعضاي منـافقين كـه بـا هـم مكاتبـه. كند در خاطرات ليال زمرديان

 از هـا ايـن. شود نماز يك پوشش است براي برنامـه هـاي سـازمان ند گفته مي كرد مي

 بودند، در خلوت نماز نمي خواندند امـا جلـوي مـسلمانان اهـل نمـاز گونه همينا ابتد

من مامور بودم كه درباره مسائل اختالفي بـا. با موسي خياباني در زندان بوديم. بودند

سازمان با موسي بحث كنم، در مباحث مان به مساله تقليد رسـيده بـوديم، موسـي بـه 

من گفت عقل حكم نمي صراحت مي  و بـا جـان خـود كند كه اسلحه در دست دارم

و كتـاب چرمـي مـيكميبازي  نم از كسي كه در گوشه يك حجـره در قـم نشـسته

و الجوردي اين را شناخته بود! خواند تقليد كنم  يكي. برداشت آنها از تقليد اين بود

از اشكاالت بزرگي كه اين سازمان داشت اين بود كه خيلي از فرزنـدان مـا را از راه 

هـاي بـسيار خوشـنام هنـوز هـم در جامعـه امـروز يكـي از خـانواده. در كرده بـود به

اهللا محمـدي خوشـنام تـر از آيـت. خاموشي ها هستند اما يك نفر از آنهـا منـافق شـد 



غير محرمانه
276

اهللا مشكيني نـداريم كـه خوشنام تر از آيت. گيالني نداريم كه دو پسر او منافق شدند

رين كار را در تاريخ كرد كه همـسر خـود ابريشمچي بدت. يكي از پسرانش منافق شد 

و به عقد مسعود رجوي درآمد  ابريشمچي از خانواده اي بود كه هميـشه. را رها كرد

.همه ما، او را مي شناختيم. برپا بود)ع(در خانه آنها هيات امام حسين

اول عـزل. دو نكته اساسي درباره دوران حيات شهيد الجوردي محل بحث اسـت

و دوم استعفاي وي از سازمان امور زندان وي از دادستان  به نظر مـي رسـد.هاي انقالب

شـود اين دو اتفاق در اثر فشار برخي جريانات خاص اتفـاق افتـاد، مـثال گفتـه مـي 

و باند سيدمهدي هاشمي در اين اتفاقات چهره هايي مثل موسوي خوييني ها، منتظري

 اين گروه هاي فشار چه بود؟نقش. به خصوص در ماجراي عزل الجوردي نقش داشتند

 كه نام برديد، بودند كه من نمي خواهم از آنها نـامها اينالبته ديگراني هم به جز
. تفاوت داشت)ره(آقاي منتظري از ابتدا نظرش نه تنها با الجوردي بلكه با امام. ببرم
الج)ره( ملت به ارزش كار امامكه اينبراي وردي مطلعو افراد همراه با او مثل آقاي

و17شوند از بين   هزار شهيد ترور به دست منافقين تنها هزار پرونده را مطالعـه كننـد
و بعدها مشخص شد از همه روشن تر پرونده سه كميته اي كه منافقين آنها را گرفتند

و حقانيت كار پي ببرند  از. چه كردند را بررسي كنند آن وقت به ارزش اگر اين بـال
فعاليـت)ره(طرفداران امـام. منافقين داعيه حكومت داشتندشدمينسر ملت برداشته 

 سران منافقين نزد57نستند در دي ماه سالدامي هاي مبارزاتي خود را تكليف شرعي 
و شـما و گفتند به نظر اتفاقاتي در حال رخ دادن است و منتظري رفتند آقاي طالقاني

تمـام. ستيد، كـار را بـه مـا بـسپاريد پيروز اين اتفاقات هستيد، شـما حكومـت بلـد نيـ 
حركاتي كه بعد از آن از سوي منافقين شناسايي شد در جهت گـرفتن حكومـت، نـه 

را)ره(امام. در جهت خدمت به مردم بود  و يـك نظـام يك حركت انقالبي را آغاز
ساقط كـرد بالفاصـله مـردم را در تـصميم گيـري بـراي نظـام آزاد گذاشـت كـه بـه 

و رئـيس جمهـور انتخـاب كننـدا اسالمي جمهوري و نماينده مجلـس . يران راي داده
خودش هـم بـه قـم رفـت امـا حركـات منـافقين قـدم بـه قـدم بـه گونـه اي بـود كـه

را. خواستند حاكميت را به هر قيمتي به دسـت آورنـد مي آقـاي منتظـري ايـن مـساله
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و انصافا نمي نمي ن شـد اگـر برخوردي كه به خواسـت خـدا بـا منـافقي.1فهميد فهميد
 آنهـايي كـه در هـر زمـاني بـا الجـوردي مخالفـت2.نبود، امروز مـا امنيـت نداشـتيم

و)ره(اگـر همـان قـدر كـه امـام. ند، شناختشان نسبت به مجاهدين ناقص بود كرد مي
و خيلي هاي ديگر منافقين را شناختند، مخالفين الجوردي هم مـي مرحوم الجوردي

ن شناختند، اين .دنكردميگونه صحبت

اين روزها يكي از مسائلي كه در فضاي رسانه اي كشور مطرح است، موضوع فايـل

 در چنين زماني به اصـطالحكه اين. صوتي منتشر شده توسط بيت آقاي منتظري است 

 چنين فايلي منتشر شده، چه معنايي دارد؟ به نظر در ايـن67ي سالها اعدامسالگرد

بيالجورد«فايل، آقاي منتظري از اصطالح و .كند استفاده مي3»شعورهاي

از يـك انـسان. لـوح بـود آقاي منتظري يـك آدم سـاده. اين اقدام، دشمني است
او)ره(توان انتظار داشت كه البته امام لوح چيزي جز اين نمي ساده همان زمـان پاسـخ

و بـستگانشكه اينمنتظري دو نقطه ضعف بزرگ داشت اول. را داد   نسبت به فاميل
و دوم خيلـي زودبـاور بـود وابـسته در داسـتان دسـتگيري پـسر آقـاي طالقــاني،. بـود

و. ما را به قم خواندنـد)ره(امام و اگـر اشـتباه نكـنم خـانم دبـاغ، آقـاي غرضـي مـن
. بـرديم)ره(پرونده پسر آقاي طالقاني را براي امـام. احتماال آقاي رضايي به قم رفتيم 

و شما احمد را اگر اين پرونده متعلق«فرمودند)ره(امام فتيد، مـنگرمي به احمد بود
م، اما اين پرونده مربوط به آقاي طالقاني است كه حـق بزرگـي كردمياز شما تشكر 

 
چ آيت، بر خالف نظر گوينده.1 و واهللا منتظري چه در دوران مبارزه  پس از انقالب شناختچهه در زندان

اي اهللا خامنـه به متن آغازين ايـن مجموعـه از قـول آيـت(خوبي از مجاهدين به ويژه سران آنان داشتتند
در اين. بودند همراه با آرم آنان اساسا مخالف حضور آنان در مالقات با امام دليل همينهب)مراجعه گردد
با"باره به مقاله  . كه در ضميمه دفتر دوم خواهد آمد مراجعه گردد"منافقيناتهام ارتباط

و قاطع با متجاسرين به قانون.2 و تـرور برهمو ارتباط امنيت با برخورد قانوني زنندگان امنيت از راه قتـل
بي قابل درك است اما هيچ رابطه  و اي با اعدام و عالوه بر خـالف مـوازين عقلـي، شـرعي گناهان ندارد

و يكي از مؤلفهقانوني بودن  و خشونت شده مي خود باعث ايجاد كينه .گيرد هاي ضدامنيتي شكل
و در نـوار صـوتي وجـود نـدارد)فارس( خبرنگار سايت متعلق به سپاه.3 . اين واژه را خود اختراع كـرده

مي دوست هم فايل صوتي را گوش نكرده است اما تمام قد درباره آن اظهار پيداست آقاي رفيق !كند نظر
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و جوانـان مـا دارد برويـد مـاجرا را يكجـوري جمـع كنيـد هنـوز».بر گردن مملكت
و زندانيان عادي، آزاد نـشده بودنـد سـيدمهدي هاشـمي هـم  انقالب پيروز نشده بود

يـك روز آقـاي منتظـري بـه مـن گفـت تـو هـم معتقـدي. جزء زندانيان عـادي بـود 
آبادي است؟ گفتم خـودش نكـشته امـا رئـيس گـروه سيدمهدي هاشمي قاتل شمس 

و فرمانده اين گروه كه حكـم داده شـمس آبـادي كـشته شـود، سـيدمهدي هدفي ها
م. هاشمي است  ثـل همـان آقاي منتظري گفت اگر من بگويم نيست، چي؟ گفتم اين

منتظري چنين ديدي. است كه بگوييد االن شب است در حالي كه آن لحظه روز بود 
و ايـن فـرق امـام  بـه آقـاي)ره(امـام.و منتظـري بـود)ره(نسبت به بستگانش داشـت

و رضا سيف ري و وزيـر اطالعـات گفتنـد برويـد شهري اللهي رئيس اطالعات سـپاه
ب  و )ره(وقتـي پرونـده را پـيش امـام. ياوريـد پرونده سيدمهدي هاشمي را تهيه كـرده

گفت دو مورد از قتل هاي انجام شده را در اين پرونده نياورديد ايـن)ره(بردند، امام
من با قلبـي آرام« يك ابرمرد مي نويسدكه اين1.در مسئله دقت داشت)ره(يعني امام 

و ريزبيني»نمكميو ضميري مطمئن شما را ترك  )ره(امـام، نشان دهنده همين دقت
نمـي بيـنم كـه اينگونـه اطمينـان)ره(بوده، حداقل من در تاريخ كسي را در حد امام

اگر امروز كـشور مـا جزيـره ثبـات اسـت، بـه خـاطر كارهـايي بـود كـه. داشته باشد 
.انجام داد)ره(امام

املشي هم محل اهللا رباني آبادي اشاره كرديد، مرگ آيت به مسئله فوت آقاي شمس

 اند؟ ترور بيولوژيك شدهها ايناآي. بحث است

و هم خيلي هاي ديگر مرگشان به گروه هم رباني هدفي«املشي هم رباني شيرازي
و چـه كـساني كـه بـا سـم چه كساني كه در تصادف كشته شـده.ددگرميبر» ها انـد

و ترور بيولوژيكشد تدريجي، رباني درباره شهادت شهيد.2املشي هم اينگونه كشته

 
ري.1 و مي خواسته جزيياتي از اين مسئول مستقيم اين پرونده بوده است وزير اطالعات وقت،شهري آقاي

را اما وي چنين نكتهدست را بيان كند !مطرح نكرده است در دو كتابش اي
ع اهللا رباني طي نوشـتاري بـه ايـن موضـو فرزند ايشان آقاي فتح،املشي اهللا رباني در باره درگذشت آيت.2

و احتماالتي را مطرح كرده است چند روز بعد از اعدام مهدي هاشمي،.بسم اهللا الرحمن الرحيم«: پرداخته
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زا آقاي رباني را مسموم كرده مهدي هاشمي اقرار كرده با پودر سرطان: آقاي مومن تلفني به بنده خبر داد
در قم خيابـان ايـستگاه مركـز قـضايي بعد از تلفن ايشان، بالفاصله قاضي پرونده آقاي رازيني را،. است

را": در جواب گفت. از كيفيت اين قضيه پرسيدم. نيروهاي مسلح، مالقات كردم  موقعي كه مهدي هاشمي
او. به خواسته ما، دو بار اين مطلب را نوشته است. برديم، چنين اقراري كرده است براي اعدام مي  صـداي

و سقم".ايمب بودند، از اعتراف او فيلم نگرفتهچون فيلمبردارها خوا. ايم را هم ضبط كرده  در مورد صحت
و مرحوم پدرم را مهدي-احتمال اول: اين اعتراف سه احتمال ذيل وجود دارد   اين اعتراف صحيح است

و همـين امـر باعـث فـوتش با پودر سرطانا هاشمي شخصا يا به وسيله ايادي زا مبتال به سرطان كرده
و قضايي مربوطه آقايان محمدي ري مسئول. ايشان شده است  و رئيس(شهري ين اطالعاتي وزير اطالعات

و دادستان دادگاه ويـژه روحانيـت(، فالحيان)دادگاه ويژه روحانيت  و رازينـي) قائم مقام وزير اطالعات
و بنـده داشـتند، در صحبت) قاضي دادگاه ويژه روحانيت( هايي كه با آقاي مومن، آقاي احمـد منتظـري

اما در عمل لوازم چنـين بـاوري را رعايـت. دانستند اين اعتراف، يعني احتمال اول، را صحيح مي همگي
از نكردند؛ يعني شخص اعتراف  كننده را، بدون اينكه كمترين تحقيقي راجع به اعترافش كنند، بالفاصله بعد

و. اعتراف اعدام كردند  . همچنين از اعالم رسمي اين مطلب خودداري كردند در رابطه بـا اينكـه همـه ...
و صحيح مي  رئـيس(اي دانستند، گفتني اسـت كـه آقـاي خامنـه مسئولين مربوطه اين اعتراف را درست

آبادي پيغام داده بود كه اين مطلب را روي سنگ قبر نيز از طريق مرحوم آقاي طاهري خرم) جمهور وقت
بي تماس. پدرم بنويسيم  در يكي. شتر در رابطه با اعالم خبر بود هاي مكرر آقاي مومن با آقاي ري شهري

مي از تماس  و صـحيح مـي: گويد ها، آقاي ري شهري به آقاي مومن و آقـاي اين اعتـراف قطعـي باشـد
در فالحيان اين خبر را رسماً اعالم مي  كند؛ اما در حال حاضر در مشهد است، بعد از مراجعت به تهـران،

بعد از مدتي اين كار انجـام نـشد، پـس از پيگيـري آقـاي چون. يك كنفرانس خبري، اعالم خواهد كرد 
مي مومن، آقاي ري  مي: گويد شهري پي. كند فالحيان مريض است، پس از بهبودي خبر را اعالم گيـري در
مي بعدي آقاي ري  مي: گويد شهري و به سبب آن را آقاي فالحيان خوابي ديده است گويد، من ايـن كـار

ميآقاي ري شهري خواب. كنم نمي بينـد كـه فالحيان در عالم خواب مـي": كند را به اين صورت تعريف
مي مقدار زيادي هيزم را در جايي جمع مي  و را: پرسدمي. خواهند آن را آتش بزنند كنند چـرا ايـن كـار

مي مي مي كنيد؟ بعـد از خـواب. خيزد او سراسيمه از خواب برمي. خواهيم ترا در اين آتش بيندازيم گويند
 آقـاي مـومن بـا".ايـم كـرده هايي است كه ما در مورد مهدي هاشمي روي نكند اين آتش زياده:يدگو مي

مي شنيدن اين خواب عصباني مي و به ري شهري مي": گويد شود كنيد؟ احتمال مملكت را با خواب اداره
و خانواده نمي مي دهيد كه اين آتش ظلمي است كه در حق آقاي رباني س"كنيد؟ اش كه يكي از ؤال هايي

شود، اين است كه چرا بعد از اقرار، بالفاصله، حكم اعدام با احتمال صحيح دانستن اين اعتراف مطرح مي 
و سقم اين اعتراف، نحوه انجام اين عمل مجرمانـه،. را اجرا كردند  در حالي كه قاعدتاً بايد در باره صحت

و  ميتحق... شناسايي عوامل دخيل، انگيزه انجام چنين كاري اثبات يا عـدم اثبـات ايـن اعتـراف.شد يق
به گفته آقاي رازيني، فاصله بـين صـدور. كرد كه باعث رهايي او از اعدام شود چيزي از جرم او كم نمي 

بنابراين اگر تعجيل در اجراي حكم براي جلـوگيري از هـر. حكم تا اجراي آن حدود ده روز بوده است 
ب  توانـست انجـام اين اقدام در اين ده روز هم مـي: وده است، بايد گفت نوع اقدام براي رهايي او از اعدام

از. اي نيست كننده پس اين دليل قانع. شود پاسخ مسئولين مربوطه دربـاره چرايـي اعـدام بالفاصـله بعـد
مي. اعتراف نيز قابل ذكر است  ري آنچه به خاطرم مي آيد، ظاهرا آقاي موقـع": گويد شهري در خاطراتش
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ت و از اين اعترافات بعد از اعدام خبردار شدم اعدام در  معني اين حرف اين است كـه آقـاي".هران نبودم
رازيني كه در شب اعدام همراه مهدي هاشمي بوده است، اصالً خبر اين اعتراف را به آقـاي ري شـهري،

و رئيس دادگاه ويژه، نداده است  مـن": يـدگو آقاي فالحيان به آقاي احمد منتظـري مـي. وزير اطالعات
گفتم اعدام را به تأخير بينـداز تـا. آقاي رازيني مرا تلفني از اعتراف با خبر كرد. موقع اعدام تهران نبودم 

و بر اين حرف اصرار كردم  و تحقيق شود : رازيني در مقابل اصرار مـن گفـت. درباره اين اعتراف بررسي
آقاي رازيني هم به بنده مطـالبي را دربـاره"نكند تو هم وابسته به اين باندي كه اين همه اصرار مي كني

:ام آورده) وزيـر اطالعـات وقـت( به آقاي دري16/8/77علت تعجيل در اعدام گفت كه در نامه مورخ 
ميمي" با ترسيديم آن شب فرار كند؛ چون تا آن موقع از حكم اعدام مطلع نبود؛ آدم زرنگي بود، توانست

مي. كندخريد يكي دو نفر از نگهبانان فرار  خواسـتيم داديم؛ مـي احتمال حمله آمريكا در خليج فارس را
كليد اتاق اعدام ده شب بود گم شده بود، آن شـب پيـدا. اگر اين اتفاق افتاد، مشكل داخلي نداشته باشيم 

و كرده بوديم، مي  .ترسيديم دوباره گم شود  موضوع ديگري كه آقاي مومن، همان روزها كـه پيگيـر"...
مي": آقاي احمد خميني در تماس تلفني به ايشان گفته است: ند، گفتند اين بود قضيه بود كنم من احساس

و آقا حاج و فرزند مرحوم آقاي رباني(اهللا فتح خانم مي) همسر دانند، در حالي مرا مانع اعالم خبر اعتراف
احتمالي حتي در ذهن مـا من پس از شنيدن اين مطلب، به آقاي مومن گفتم كه چنين".كه اينگونه نيست 

و باعث شود چنين  و وي از آن آگاه شده باشد هم خطور نكرده است تا احياناً آن را به زبان آورده باشيم
و ايشان نمي. چيزي را به شما بگويد  ديديم ولي گفته ايشان باعـث ايجـاد ما اصالً ارتباطي بين اين قضيه

ن-احتمال دوم. شود شبهه مي  در اين احتمال، مهدي هاشمي كه خود را در چند. دارد اين اعتراف صحت
و در ايـن قدمي اعدام مي  ديده، چنين دروغي را گفته است، به اميد اينكه در اعدام تأخيري حاصل شـود

: هرچند آقاي رازيني، در همان مالقات، به بنده گفـت. براي نجات او از اعدام صورت گيرد فاصله اقدامي 
وج" ميمهدي هاشمي به هيچ و تا آخرين لحظه خيال كرد ما شوخيه موضوع اعدام را جدي نگرفته بود

و آمد مـي. كنيم مي ".داد كـرد؛ لـذا احتمـال اعـدام را نمـي روابط ما خيلي دوستانه بود، به اتاق ما رفت
و قضايي مربوطه، در صحبت همان با گونه كه در توضيحات احتمال اول گفتم، مسئولين اطالعاتي هايي كه

و بنده داشتند، هيچ  از. را مطـرح نكردنـد) احتمـال دوم(گاه اين احتمال آقاي مومن، آقاي احمد منتظري
و در نمايشگاه و اين رو در خاطراتشان مي... هاي وزارت اطالعات را. دادند اين اعترافات را نشر اگر آن

و صحيح نمي  مي قبول نداشتند  اين اعتراف-احتمال سوم. ردندك دانستند، حداقل بايد در قبال آن سكوت
در. صحت ندارد فرق اين احتمال با احتمال دوم در اين است كه در احتمال دوم، به منظور ايجـاد تـأخير

و كـسي  اجراي حكم اعدام، اين مطلب دروغ به ذهن مهدي هاشمي كه در چند قدمي اعدام بود، رسـيده
و ولي در احتمال سـوم، كـسي،. آن را به او نگفته است   از در خيرخـواهي، ايـن موضـوع را بـه او القـا

راهنمايي كرده است كه اين اقرار دروغ را بكن تا با تأخير در اجراي حكم، امكان اقدام براي رهايي تـو
و مـشكلي از ناحيـه دروغ. از اعدام فراهم شود  بودن اين اعتراف نيز بعداً بر مسئولين آشكار خواهد شـد

چون اين اعتراف در موقع بردن او به اتاق اعـدام انجـام شـده اسـت،. هد شد اين اعتراف متوجه تو نخوا 
مطرح شدن اين احتمـال بيـشتر بـه سـبب. تواند باشد مشخص است كه راهنمايي كننده از چه كساني مي 

(نحوه برخورد مسئولين مربوطه با اين قضيه است  در بررسـي احتمـال دوم، ايـن برخـورد تـا حـدودي.
و به قتل رسيده باشد؛ امـا در اگر .) تشريح شد  شخصي كه مرحوم شده است، با مرگ طبيعي فوت نكرده

و تصور همگان بر مرگ طبيعي او باشد، اين امكان هميـشه وجـود  زمان فوت موضوع قتل مطرح نباشد
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ن و گفته مي الجوردي شود كته اي كه وجود دارد بحث پرونده نخست وزيري است
هـا آقاي الجوردي بعد از آنكه از سازمان زندان1.همين مسئله عامل شهادت وي شد 

ن  پرونـده نخـست. كـردميبيرون آمد، ديگر روي پرونده انفجار نخست وزيري كار
ن .كردميوزيري باز بود، اما آقاي الجوردي روي آن كار

چرا هر كس كه با پرونده نخست وزيري مرتبط شد، عاقبتش شـهادت بـود، مثـل

و آيت اهللا رباني آيت  اهللا قدوسي؟ املشي، شهيد الجوردي

اي كاش اين. به هم خيلي ارتباط ندارند، اما به هر حال خوش بحالشانها اينالبته
.عاقبت براي من هم رقم بخورد

و دارد كه موضوع جنايت در آينده مشخص شود؛ يعني پرونـده و قاتـل شناسـايي و بررسـي اي مفتـوح
چون با قبـول. كردن احتمال سوم، اين امكان براي هميشه منتفي است اما، در صورت قبول.مجازات شود 

و پرونده مختومه  و به جزايش رسيده و ديگـر موضـوعي بـراي اين احتمال، قاتل شناسايي شـده اسـت
و شـقاوت. در نتيجه قاتل اصلي در امان خواهد بـود. ماند بررسي در آينده باقي نمي   هـايي كـه جنايـات

و ساير جنايـات واقـع هاي زنجيره مأموران رسمي وزارت اطالعات در قتل شـده در ايـن اي انجام دادند
و همچنين نحوه برخورد مسئولين امر در قضيه اعتراف مهدي هاشمي باعث مي  شـود كـه احتمـال كشور

.»1393 نوروز-اله رباني فتح. سوم نيز بتواند مطرح شود
ب آقاي ري شهري  در پـاورقي خـاطرات خـويش، پس از نقل اظهارات سيدمهدي هاشـمي اره، نيز در اين

جانب پس از اجراي حكم اعدام سيدمهدي هاشمي مطلع شدم كه او پس از نوشتن وصيت اين«:گويد مي
و قبل از اجراي حكم، اظهارات مذكور را نمود، از حاكم شرع پرونده پرسيدم كه چرا اجـراي حكـم  نامه

مي: مورد اين اظهارات تحقيق شود؟ ايشان فرمودند تأخير نيفتاد تا در  داديم كه اين مـسايل احتمال قوي
و از طرفي تأخير اجراي حكم را بـه جهـت شـرايط آن  و او بخواهد دفع الوقت كند واقعيت نداشته باشد

ص(» روز مصلحت نمي ديديم  يزاهللا رباني شيرا در باره مرحوم آيت ). 241خاطرات سياسي، چاپ دوم،
و مـشخص نيـست آقـاي رفيـق يز در كيفر خواست سيدمهدي هاشمي هيچ اشارهن اي به اين اتهام نشده

مي دوست با توجه به كدام دليلي براي اولين بار آن را غير  برخي اين گمانه را مطرح. كند مسئوالنه مطرح
(شيرازي توسط گروه فرقان صادر شده است كنند كه حكم اعدام آقاي رباني مي  سايت مركز اسـناد:منبع.

ب ). 58293:انقالب، كد خبر دست مي آيد كه سخنان آقاي رفيق دوستهاز مجموع گزارشات مستند فوق
.!تا چه حدي مقرون به صحت است

و ربطـي بـه مـاجراي انفجـار.1  معروف است كه عامل ترور آقاي الجوردي از مجاهدين خلق بوده است
مي. نخست وزيري ندارد و تحليلي رفيقرسد آقا به نظر هاي جورواجور دوست دوست دارد در اظهارات

! بر آن نداشته باشدو تخصصياز ناحيه خود توليدات جديدي عرضه نمايد اگرچه مستند
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 چه بود؟محل اختالف در پرونده نخست وزيري

و نه قبول داشتند .الجوردي دليل هايي مي ديديد كه ديگران نه مي ديدند

 ايشان در اين پرونده با چه گروه هايي مواجه بود؟

و معتقد بود يـك به قول خودش با نفاق جديد، خودش از نفاق جديد نام مي برد
.كند جريان نفاق جديد روي كار است كه آن جريان چنين كارهايي را مي

 يعني جرياني سواي جريان منافقين؟

و همان سازمان نبود. بله .شايد از ريشه هاي منافقين بودند، اما همان فرماندهي

ها اسـتعفا داد، كه شهيد الجوردي از رياست سازمان زندان70پس تا اواسط دهه

 اختالفات چه بود؟

.ي باقي نماندها بيرون آمد، تا شهادت زمان زياد بعد از آنكه از سازمان زندان

و گفتيد فرد متاثري بود كه از اطرافيـانش به شخصيت آقاي منتظري اشاره كرديد

سيدمهدي هاشمي به طور مشخص چقدر بر روي منتظري تاثير.فتگرميبسيار تاثير 

 داشت؟

.خيلي زياد

يك دوره اي فرماندهان سپاه از سوي آقاي منتظـري ممنـوع المقـاالت شـده در

 تحت تاثير القائات اطرافيان وي بود؟بودند، اين هم 
ن. بله بعد از آنكـه سـيدمهدي را از واحـد نهـضت. كردميآقاي منتظري مالقات

. هاي سپاه كنار گذاشتيم، آقاي منتظري در مسئله جنگ با سپاه اختالف نظـر داشـت 
از)ره(سپاه در مسئله جنگو دفاع مقدس آقاي منتظري را مثل امـام قبـول نداشـت،

مياين رو يك دوست. پذيرفت حتي من دو بار به زور با او مالقات كردم كمتر ما را
وقتـي. مشتركي داشتيم كه از همشهريان آقاي منتظري بود، به نام حاج حـسن معينـي 

كـه)ره(به ايران تشريف آوردند، در مدرسه علوي غـذاي مخـصوص امـام)ره(امام
درشدميپخته غذاهاي بسيار ساده اي بود در منزل آقاي معيني  ، آقـاي منتظـري هـم

از. به او گفتم مي خواهم آقاي منتظري را ببيـنم. منزل آقاي معيني اقامت داشت بعـد
من شرط كردم در اين مالقات غير از آقاي معينـي، هـيچ. مدت ها زمان مالقات داد 
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چـادري زده. سـر سـاعت تعيـين شـده بـراي مالقـات رفـتم. كس ديگري نبايد باشد
و ديدم دو نفر از اهالي نجـف كه1بودند آبـاد از همـشهريان از بين چادر، نگاه كردم

و آقــاي  و مــدام در حــال حــرف زدن هــستند آقــاي منتظــري، دو طــرف وي نشــسته
شد. كند منتظري گوش مي  و. صحبت آنها يك ساعت بيشتر صـدايم را بلنـد كـردم

ري پيغـام بردنـد براي آقاي منتظ! گفتم يك ساعت از زمان مالقات من گذشته است 
و 7-6من كه نزد آقاي منتظري رفتم، ديـدم. كه من منتظرم  و غيرروحـاني  روحـاني

با دعوا. گفتم قرار بود مالقات خصوصي داشته باشم. اند افغاني دور منتظري را گرفته
و وساطت حاج معيني، همه رفتند تا من بتوانم با آقاي منتظري صحبت كنم  .و مرافعه

 آقاي منتظري گفتم قائم مقام يعني چه؟ گفت حاال ماست بنـد اويـن در آن ديدار به
گفت بـه نظـر خـودت يعنـي چـه؟. گفتم آمدم ياد بگيرم. آمده ادبيات ياد من بدهد

در گفتم قائم مقام در زمان مقام، همانطور كه او مي خواهد كمك مقـام مـي  و كنـد
مي غياب مقام، مطابق آنچه تصميم مي  شما همه چيز را بر خالف كند، اما گيرد، عمل

مينااهللا منتظري در بياب دوست به مالقاتي با آيت گويي آقاي رفيق1 گويـد هاي حجاز يا مغولستان رفته كه
آن! چادر زده بودند  هاي ديگري در جاي ديگري البته وي دروغ! هم در خانه قائم مقام وقت؟ چادرزدن

 بود كه خدمت امام58و اواخر سال59اوايل سال«:جا مي آوريم مطرح كرده كه يك نمونه از آن را اين
و در مورد مبلغي بال صاحب كه نزدم بود سؤال كردم ايشان نحوه هزينه كـردن پـول را بـه شرفياب شدم

من  اولين حواله آقاي منتظري پرداخت هفتاد ميليون ريال به سـيدمهدي هاشـمي.تظري محول كردند آقاي
هنگامي كه شب وارد شـدم مـشاهده. بنده را دعوت كردند.هيأتي از عراق مهمان مهدي هاشمي بود. بود

و پر از مشروب الكلي قراردارد  را. كردم بر روي ميز تعدادزيادي شيشه خالي تـرك با اعتراض مجلـس
. شما در اين كارها مداخلـه نكـن: ايشان در جواب گفت. كرده موضوع را به آقاي منتظري منعكس كردم 

و موضوع را خدمت امام رساندم. معلوم بود خودش اطالع كافي داشته و. من دلم آرام نشد ر امام بـا تغيـ
نـشريه بنيـاد،(».ي قرار نگيردناراحتي فراوان دستور دادند از باقي پول هيچ مبلغي در اختيار آقاي منتظر 

ص. 131شماره  جـا فرصـت آن نـداريم كـه در نقـد ايـن ما در اين)57به نقل از كتاب بهاي آزادگي،
اظهارات سراپا كذب مطلبي بنويسيم ولي تنها چند سوال؛ اگر اين واقعـه درسـت باشـد چـرا سـيدمهدي 

اي؟ چرا به همراه سران سپاه به ديدار امام منهچندين سال در سپاه بود آن هم با نظر موافق امثال آقاي خا 
دوست دستور بررسـي موضـوع را صـادر نكردنـد؟ اگـر مي رود؟ چرا امام پس از خبرچيني آقاي رفيق 

و آقاي رفيق آيت از اهللا منتظري از موضوع فوق اطالع داشتند موضوع دوست مراتب اطالع آقاي منتظري
اهللا منتظـري، بـه آيـت بعـد ساس چه حجت شرعي باز هم تا سـاليان فوق را به امام منتقل كرده، امام برا 

و بخشي از اختيارات خود را به ايشان واگذار كرده است؟  ...و! عنايت ويژه داشته
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مي)ره(امام كنيـد، ايـن چجـور قـائم مقـامي اسـت؟ گفـت از كجـا معلـوم كـه عمل
مي)ره(امام و در نهايت سـر)ره(كند؟ گفتم پس شما قائم مقام امام درست كار نمان

و مالقات طوالني نشد  آقاي منتظري خيلي تحت تاثير داماد،1.و صدايمان باال گرفت
و 2. پسرانش بودبرادر داماد

و مخالفـتا عده ي معتقدند آقاي الهوتي هم جزء كساني بود كه در عزل الجوردي
و در اين زمينه جزء كساني بوده كه در پشت پرده فـشارهايي را بـه با او نقش داشته

 نقش وي در اين مسئله چه بود؟.ه استكردميشوراي عالي قضايي تحميل 
 يكي از پـسرانش عـضو سـازمان مجاهـدينكه اينآقاي الهوتي هم شايد بخاطر

و متواري بود، در اين مسئله نقش داشت را. خلق از زماني كه ما با فشار توانستيم وي
و تـا زمـان مـرگش  و به زندان رفت از سپاه بيرون كنيم تا زماني كه الهوتي دستگير

و نقـل خدمات زيادي به منافقين انجام داد، مـُهر سپاه را با خود برده بود بر  اي حمـل
و به نام سپاه براي آنها مـُهر مي زد  الهوتي گرفتار دو مسئله شد، اول3.اسلحه منافقين

يك روز الهوتي وارد خانه آقاي منتظري شـد، ايـن را از قـول. گرفتار حب جاه شد 
و آقاي هاشمي رفسنجاني، مقام معظم رهبري، موسوي. كنم خودش نقل مي  اردبيلـي

ب رباني راجع به هسته مركـزي حـزب جمهـوري بـا آقـاي منتظـري. ودنداملشي آنجا
به محـض ورود آقـاي الهـوتي، اعـضاي جمـع حرفـشان را قطـع.ندكردميصحبت 

مي. نندك مي در سپاه همه كارهايش جـاده.4شود الهوتي از همان لحظه، ضد انقالب

 
مي مرحوم آيت.1 كردند تا مالقات كنندگان بدون لكنت زبان حـرف اهللا منتظري همواره متواضعانه برخورد

ميخود را بزنند ولي آيا براساس  و شنود طبيعي به نظر !رسد؟ روايت جناب رفيق دوست اين گفت
و متنوعييها عاليقدر از كانال فقيه.2 و براسـاس آن تـصميم، مختلف و گزارشـات را رصـد كـرده  اخبار

هاي مرداد ماه توسط يكي از قضاتي كه هم اكنـون نيـز در قـوه قـضاييه كه گزارش اعدام گرفتند چنان مي
ب  و خبر اعدام گروه مسئوليت دارد، اي بـه هايي از جمله آقاي خامنـه هاي چپ را شخصيته ايشان رسيد

.اهللا منتظري دادند آيت
و مورد حمايت آقاي سيد احمد خميني قرار داشت.3 با ايـن. آقاي الهوتي مدتي نماينده امام در سپاه بود

هاي حـاج احمـد ونه اي از حمايتنم(!وصف چگونه امثال آقاي رفيق دوست او را از سپاه بيرون كردند 
 در اين مدرك احمد آقا از قول امام نقل كـرده 112ص21آقا خميني از وي،در مجله رمز عبور، شماره 

!)"هر كس الهوتي را اذيت كند من را اذيت كرده است":است كه
شدآقاي الهوتي! جلَّ الخالق.4 شد! همان لحظه ضد انقالب !و خودش راوي ضد انقالب شدنش
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فق بـود،، فرزند سومش كه منـا كردميدر خانه فعاليت.1كني براي منافقين بود صاف
خـودش. مامورين را فريب داده بود كه من در پاساژ آلومينيوم قراردارم. دستگير شد 

و كشت  ن. را از باال به پايين پرتاب كرد اي بـه داشت نامـه. نستدامي الهوتي اين را
و روي پرونـده الهـوتي موجـود  اين پسرش مي نوشت كه آن نامـه در زنـدان اويـن

را بـه)ره(امـام. ده ام، چنـدين بـار آن را مطالعـه كـردم من خودم نامه را خوان. است
را شدت در آن نامه مورد اهانت قرار مي  دهد كه من در مصاحبه علني اهانـت هـايي

فردي كـه در رأس گـروه دسـتگيري الهـوتي بـود،. كه انجام داده بود را نمي گويم 
طش را جمع مدت ها در تيم حفاظت من بود كه يكبار به من گفت وقتي الهوتي بسا 

و. كرد گفت يك دارويي دارم كه بايد با خودم بياورم  يك شيشه پنيسيليني برداشت
فرداي روز مـرگش فهميـدم. داخل وسايلش جاسازي كرد كه در آن شيشه، سم بود 

2.كه با سم آرسنيك خودكشي كرده است

و اصـال چند وقت پيش خانم فائزه هاشمي درباره اين مسئله، هجمه هايي كردنـد

.صحبتي از خودكشي الهوتي به ميان نمي آورند

چند وقـت پـيش. گويد كه اين دفعه دومش باشد مگر اين خانم چقدر راست مي

.نوه آقاي الهوتي آمده بود پيش من همين حرف ها را برايش زدم

كساني كه به واسطه سيدمهدي هاشمي در دفتر آقـاي منتظـري نفـوذ داشـتند،

ي ا تحت تاثير آنها؟نفوذي هاي منافقين بودند

يـك روز مـن را بـه منـزل آقـاي. شود گفت آنها با منـافقين ارتبـاط داشـتند نمي

بـراي محدثـه)ره(گفتنـد امـام. بودنـد» هدفي هـا«منتظري دعوت كردند همه گروه 

و هم به درد ايـن كـار  انقالب، خوب بود، اما براي مبقيه انقالب هم سنش زياد است

 
در.1 و جاده صاف كن منـافقين نماينـده امـام  اگر اين نكته درست باشد معنايش اين است كه يك طرفدار

چه اي از ناحيه آيت اگر چنين نماينده! سپاه بوده است ها كه گفتـه اهللا منتظري در جايي منصوب شده بود
!شد نمي

،عروس آقاي الهـوتي، مـرگ آقـاي خانم فاطمه هاشمي رفسنجاني: اين ماجرا روايت ديگري هم دارد.2
ص.(الهوتي را مسموميت با سم توسط عوامل دادستاني دانسته است ).113همان،
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ما تشكيالتي هـستيم. الب آقاي منتظري گزينه خوبي است براي ادامه انق. نمي خورد

و تشكيالتمان يك تدارككميكه براي اين كار فعاليت  چي كم دارد تو بهترين نيم

گفـتم مـن خـدمت. فهميدم ماجرا از چه قرار است. چي براي اين كار هستي تدارك

فر. روزي در اين باره فكر كنم3-2شما ارادت دارم، اما بايد  صـت خواسـتن، همـين

1.بهانه اي شد كه از دست آنها فرار كنم

و تنها نيستند، با هم در كفرها اين. امروز ما تعداد زيادي گروه تكفيري داريم  يكي

معلوم بود كـه. نهايت گروه هدفي ها همين منافقين بودند. جهت هستند هم2و ذاللت

.نندكمياز هم دفاع 

از اخيرا گفته مي ها« همين گروه شود كه شاخه هايي امروز در بيت برخي» هدفي
3.آقايان نفوذ دارند

)انصاف نيوز(

ه بازنشر فايل صوتي آقاي منتظري پشت پرد

)4بخش دبير سياسي هفته نامه پرتوسخن آقاي قاسم روان(
د ي منـافقين از سـوي هـا اعـدام ربـاره اين روزها با انتـشار فايـل صـوتي منتظـري

د رسـانه كـاران سـايت وي، اندستد و جـد هـاي مكتـوب،  اري واردد ال معنـار نـزاع

 اگر مراد گوينده از هدفي ها سيدمهدي هاشمي است كه وي نوعا در تهـران. است موهومي ادعاي نيز اين.1
و در دفتر آيت د. داد اهللا منتظري تشكيل جلسه نمي بود وست بر اين است كه دروغ هـاي رسم آقاي رفيق

و فكر مي  !كند هر چه دروغـش بزرگتـر، باورپـذيرتر بزرگتري در قياس با ديگر همسانان خويش بگويد
القاعده ايشان بايد آن را به سمع مقامات امنيتـي علي! دهد آقاي رفيق دوست خبر از يك شبهه كودتا مي

 به واسطه اهميت موضوع، ايشان بايـد بازخواسـت رغم گذشت زمان اما علي. رساند كه نرسانده كشور مي 
!را كتمان كرده است! شود كه چرا خبر اين تشكيالت كودتايي

. باشد"ضاللت"به نظر مي رسد مراد،! امالي خبرگزاري فارس.2
و زمينـه مناسب آن است كه آقاي رفيق.3 هـاي ديگـر را بـه دوست جزئيات اطالعات خود در اين زمينـه

!كه اين خبر به مانند ديگر اخبار ايشان باشد تي منعكس نمايد مگر اينمقامات امني
.اهللا مصباح يزدي متعلق به موسسه امام خميني تحت اشراف آيت.4
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د انده شد دو رباره علل انتشار ايند. انده رگير كردر اين مصاف، افكار عمومي را نيز
و محتواي آن نكاتي وجود  آند فايل صوتي چـرا ايـن: كنـيم ها اشـاره مـي ارد كه به

د  شد فايل صوتي ددي؟ بي تردر اين زمان منتشر ر سال هاست كـه ايـن فايـل صـوتي
د و قبال نيز به صـورت خـاطرات فتر آقاي منتظري بود اختيار اي منتـشر صـفحه 900ه

د1ه است شد مي ولي انتشار آن دد تواندر چنين شرايطي : اشته باشد اليل مختلفي
د كنيم كه گروهك منافقين سال فراموش نمي) الف صد هاست هدازي بـو برانددر

د و ؛ خـواه شـود از همـراه مـير هر شرايطي كه فرصتي بيابد با جريـان برانـدو هست
د از خارجي باشد جريان براند و خواه سياسي باشـد يا همراهـي ايـن. يـا نظـامي اخلي

د گروهك با گروهك نهضت آزاد  و ايجاد خط ترورهاي كـور،ر ابتدي اي انقالب
در غائلـه كـردداز ها با جريان براند همراهي آن  و خلـق تـركو خلـق عـرب ر سـتان

و آذربايجان؛ همراهي با صد د خوزستان و حزب بعث عراق  سال جنگ8ر ام حسين
و همراهي آن  مـا همـه بـا هـم نترسـيد نترسـيد« بـا شـعار88ها با جريان فتنـه تحميلي

ن» هستيم و اكنـون و انقـالب اسـت يـز هـر نشانگر عمق كينه اين گروهـك از اسـالم
و گروهكي كه با ارزش  د جريان و انقالب  بـه همـانر تعارض باشـد هاي اسالم ناب

يـكر نـزد اي ايـن گروهـكد امات منطقـه بنابراين اقد. يك است ها نزد نسبت به آن
و مزد شد و محمود عباس و فرانـسه را نبايـد جـدن به عربستان از وري براي آمريكـا ا

د د جريان خط آمريكا د اخلر و وابـستگانش ر از جمله جريـان سـيدمهدي هاشـمي
د 2.انست بيت منتظري

د ولت موردد)ب و متاسـفانه قبول جريان منتظري، ر سال پاياني خود قرار گرفتـه
مدد در اين و مرد مهمي ستاوردت تقريبا هيچ ند براي كشور هـايه اشته است؛ وعـدم

هـاي برجـاميه روزه گرفتـه تـا وعـد 100ه الـي از وعـد انتخاباتي رئيس جمهور اعتد 
سياست خارجي كشور نيز احترام به پاسپورت ايرانـي را بـه پـايين.ه است محقق نشد 

و كار به جايي رسيد رساند98مراتب خود يعني رتبه  ده است يگـر كـشورهاييه كه

 
و خاطرات آيت.1 . صفحه است1599اهللا منتظري در دو جلد
. به اين شبهه تكراري بارها پاسخ داده شده كه در اين مجموعه نيز آمده است.2
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و جيبوتي هم براي پاسپورت ايراني احترامي قائل نيستند مانند مالد و ركودگر. يو  اني
هاي نجـومي هـمر اين ميان موضوع حقوقد.ه استو بيكاري نيز به اوج خود رسيد

تدد و اميد ولت ر رئـيس خالـت بـرادد.ه اسـت را با چـالش سـنگيني مواجـه كـرد بير
شد جمهور نيز مزيد د بر علت و البته يك است هم نزد96ر چنين شرايطي انتخاباته

دو احتمال موفقيت رئـ  دادت كـاهشد بـه شـد96ر سـال يس جمهـور را و ر نقطـهه
دد1.مقابل، احتمال موفقيت يك اصولگرا افـزايش يافتـه اسـت ولـت،ر سـال پايـاني

د اختن تقصيرها به گرد اند دن و ند ولت قبل نيز رنگ باخته پس چـه. ارد يگر كارايي
مي كرد بايد پ اقد رسد؟ به نظر و وه هـم حزبـي هـاي كوبنـد اسخام سايت منتظري هـا
مي هم و اعتراض به حقوق تواند فكرانشان به آن، د فضاي نقد و ناتواني ر هاي نجومي

د د مذاكرات برجامي را به ريل و به عبارت از يگر حواس مـرد يگري منتقل كند م را
و موضوع مرد د30 را كـه مربـوط بـه2ايه مساله اصلي پرت كند ر سـال قبـل اسـت

دد گونـه مراقـب باشـند فريـب ايـن هـا بايـد بنـابراين رسـانه.هد ستور كار امروز قرار
دو موضوع اصلي را همچنان زند هاي زرگري را نخورند رگيريد پرسش. ارنده نگه

د  شد ليلي كه اعد اصلي اين است كه منافقين به هر انـده كـه بـودادو هـر تعـد انـده ام
و خود مسؤ  ا گذشته است و آقايـان موسـوي ... والن وقت قضايي مانند آيت اردبيلـي

د هـا، بجنـورد سيد حـسين موسـوي تبريـزي، موسـوي خـوييني  و بـه عبـارت يگـري
 ولي پرسش اصلي امـروز ايـن اسـت3گوي آن باشند پاسخ طلبان امروزي بايد اصالح

د د كه چرا مدر مـ عي راستگويي از يك سو يارانه ناچيز مرد ولت از شـوديم قطـع و

و در بهار بخش آقاي روانبينين پيشاي1 . دكتر روحاني مجددا رأي آورد96 عملي نشد
اهللا منتظري بـه ماننـد ديگـر موضـوعات تجربه نشان داده است موضوع مورد بحث در فايل صوتي آيت.2

و اگر بحث اعـدام چه برسد به اين،تاريخي از اين دست شامل مرور زمان نخواهد شد  هـاي كه مرده شود
.اي بود اين همه واكنش را در پي نداشت موضوع مرده67 تابستان

و امـام خمينـي پرونـده نوع مسئوالن نامبرده شده در زمان اعدام.3 ها، حتي اطالعي از اين ماجرا نداشتند
ب67 تانستانهاي اعدام دره را برخالف رويه قانوني دست تيمي جداي از شوراي عالي قضاي سپردند كه

(ئولين قضايي آن زمان پاسخگو نبودند برابر مس  و پاورقي. هاي اين مجموعه به ايـن موضـوع در مقاالت
و: ها يعني بخش نامي از هيأت اعدام كه آقاي روان جالب اين) پرداخته شده  پور محمدي، نيـري، رييـسي
و به دنبال فرافكنـي. آورد اشراقي نمي  و پـاك كـردن شايد به اين دليل كه از نظر سياسي هم نظر هستند

!صورت مسأله است
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د مد اخت يگر با پرد سوي يران نورچـشمي ريختـه هاي نجومي اموال عمومي به جيب
د شود مي و چرا و شـوراي؟ و شـروط مجلـس ولت به رغم تاكيد مقام معظم رهبري

د رموضوع برجام همه امتيازات را يك  ؟ بـه راسـتي جا واگذار كرد عالي امنيت ملي،
ي هزينه آن اخت كند پردك طرفه را چه كسي بايد هاي سنگين اين توافق ؟ آيا وقـت
د نرسيد ده است كه هاي ناشيو خسارت گاه فرا بخوانداد ستگاه قضايي عامالن را به

و نابود بيني از خوش آني سرمايه هاي مفرط د هاي عظيم ملت را از ؟ ريافت كند ها
د)ج هد البته گاهي مي شمن با يك تير، چند د زندف را اف نيـز اهـدر اين مورد؛

د هد اشته باشد گوناگوني ممكن است د از اين رو عالوه بر سازي نبال فضاف فوق، به
د  ر خارج كشور است تا بتوانند جمهوري اسـالمي را رژيمـي عليه جمهوري اسالمي

و زمينهم آد و تحريم كش معرفي كند جد هاي فشارها ضد هاي  ايـران فـراهم يد را بر
.زدسا

و تكفيري سعود)د دي اسالم وهابيت در سال ها و هاي اخير با خلق اعشو طالبان
و كشتار كود  و حمله نظامي به يمن و راه اند تجاوز به بحرين و كان اختن خـط تـرور

و كشتار به شد  و قتل شد انفجار و مردت منفور ده است ر مقايسه بـا اسـالميم جهان
پيي آن است به ناب بوددكه جمهوري اسالمي منا رو انده بردن اسالم شيعي  از ايـن

و همسويان با آنان با انتشار اين و وارد گونه صوت وهابيان و كشتار كرد ها ن اتهام قتل
و خلق آمار قتل تا مرز بيش از زد هـزار نفـر مـي35به ايران ن بـه خواهنـد بـا آسـيب

د به ها را بازسازي كننديت رفته سعودس آبروي نظام جمهوري اسالمي، آبروي از و
.ل بر قرار نمايند خيال خام خود تعاد

از گروهك منافقين بـه سـركرد)ه  سـال اسـت كـه40گـي مـريم رجـوي، بـيش
د شد رسواي خاصو عام ر شرايط كنونين اين گروهكد فعال كرد.ه استر جهان
آن با برگزاري همايشد و سخنرر فرانسه براي د اني وزير سابق اطالعات سعودها ري

و حمايت سعود آن آن همايش دي از و برقـراري رابطـه و وسـتانه ميـان سـعود هـا، ي
و مالقات محمود عباس با مريم رجوي نشان از توطئه جد رژيم صهيونيستي يد بـر اي

آن. دارد نظام جمهوري اسالمي ضد د ظاهرا ك،ن ايـن گروهـ با فعال كـرد ارند ها بنا
د و ترور را د خط انفجار د؛ زيـرا حكومـت سـعود ازي كننـد انـد اخل ايـران راهر ري

د و هر بار عناصرش قبل اخل ايران شكست خورد پروژه اعزام تروريست خارجي به ه
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شد ام سپرد از موفقيت به جوخه اعد دآن. اندهه صد ها و مظلـومدر نمـايي ند با تطهيـر
د را از آثار شوم اين نزد شان اين گروهك، خود  د يكي نجات و د هند اخل ايران نيزر
آن با اين مظلوم نمايي  د ها مشروعيتي براي و پا كنند ها ! ولي زهـي خيـال باطـل. ست
د از ملت ايران هرگز ه توسـط ايـن عناصـرو تـرور شـد هزار انسان شهيد17اغ بيش

خد خائن را فراموش نخواهد و د8ر مكشدر آد مات اين عناص كرد د سال فـاع وران
.س به رژيم بعث را از ياد نخواهد برد مقد

)نشريه پرتو سخن(

 وگوي فارس نيوز با سيد حميد روحاني گفت

و منـافقين در هـا اعدامبا توجه به انتشار فايل صوتي منتظري درباره ي محـاربين
و67سال  ديدار مريم رجـوي كه به صورت همزمان پس از نشست منافقين در پاريس

با رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين اتفاق افتاد، ارزيابي شما از انتشار اين فايل در
 حال حاضر چيست؟

و معتبرتـرين مـدرك اين فايل صوتي كه از آقاي منتظري منتشر شد بهترين سند
و فريـب براي اثبات ديدگاه حضرت امام اسـت كـه منتظـري را شخـصي سـاده  لـوح

آل  و مي دانست،ت دست منافقين مي خورده و فرمـايش ما اگر خواسـتيم طبـق نظريـه
و تحقيق برسيم به چنـين سـندي نيـاز داشـتيم، آقـاي منتظـري از يـك  امام به تدوين

و خطاهايي شده اسـت هايي دريافتند كه در زمينه اعدام منافقين تندروي كانال بـر. ها
و عقل اقتضا مي  ايـم، نظريـات طـرف تي را شـنيده كند وقتي چنين نظريـا مبناي شرع

 احمد منتظري در حـال حاضـر اقـدام بـه انتـشاركه اين اما علت1.مقابل را نيز بشنويم 

و آيت.1 و آنان نيز قضاوت سيد حميد روحاني نادرست است  گرچه تنهـا-اهللا منتظري متكلم وحده نيست
و به تعبير آيت حكم اعدام مجري مي بوده دهند كـه از جـاي ديگـري اهللا منتظري به سازي واكنش نشان

مي-كوك شده  و پيغـام بر آن ايشان نامهو عالوه؛دارند نظرات خويش را بيان از ها هـاي ارسـال شـده
و پيگيري وضعيت زندانيان از سوي آيت سوي بيت امام را مورد توجه قرار داده  به اند اهللا منتظري منحصر

و با توجه به بررسي  در ايـن بـاره بـه. هاي انجام شده چندين ساله، به قضاوت پرداختند اين مورد نيست
و تذكرا نگاري نامه و بخشي از آن ها ه اجعـمر در اين مجموعـه آمـده، نيز تي كه در خاطرات ايشان آمده

.گردد
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ايـن اسـت كـه اسـتكبار جهـاني بـا بـه راه كـردهها اعدامفايل صوتي منتظري درباره
و القاعـده  انداختن جنگو خونريزي در خاورميانه از طريق جريـان داعـش، طالبـان

ست ايران را به خاكو خون بكشد، هدف آنها اين بود كه سراسر كشورمان خوا مي
را به حمام خون تبديل كنند، آنها گماشـتگاني اطـراف فلـسطين بـراي حفـظ رژيـم 
صهيونيستي قرار داده بودند اما اين بيداري اسالمي مـوجي ايجـاد كـرده كـه ممكـن 

يـاني در جهـان اسـالم راه است اين رژيم را از پاي درآورد لذا تالش كردند كـه جر 
و جنگ را در كشورهاي اسالمي بـه حـدي برسـانند كـه ديگـر  و خونريزي انداخته

و مبارزه با آمريكا نباشد  هدف اصلي آنهـا ايـران بـود،. كسي به فكر آزادي فلسطين
و حـسن  اگر روزي آمريكا موفق به اين كـار شـود امثـال آقـاي هاشـمي رفـسنجاني

و حلـوا حلـوا را روي سرشان مـيها اينكه آمريكا، روحاني نبايد فكر كنند  گـذارد
مي مي و اجازه اگـر روزي آنهـا بـه كـشور مـسلط. دهد كه آنها حكومت كننـد كند

هر شوند كشور را به نابودي مي  و اسالم فراموش شود، به و عدالت كشانند تا آزادي
را   نـدارد، حال چون آمريكا ديد در عمل داعش قدرت نـابودي جمهـوري اسـالمي

و از اين رو در حال مي خواهد اين سياست را از طريق منافقين در داخل پيگيري كند
جمهـور ماسـت در پـاريس فرانـسه كـه بـسيار محبـوب رئـيس.تقويت منافقين است 

مي تشكيالت راه مي  و آنها را دعوت موجوديـت رژيـم سـعودي بـراي. كنند اندازند
و با بودجه بيت  و پول نفت كشور اسالمي منطقه را به خاك الم حفظ اسرائيل بوده ال

در اين موقعيت نفوذي كه منافقين در بيـت. كشند تا اسرائيل مصون بماندو خون مي 
و هنوز هم دارند باعث مي  شود كه چنين فايلي را منتشر كنند تا براي منتظري داشتند

و خارج دست به دست هـ  1م دادنـد آنها كسب پرستيژ كنند، با اين سياست در داخل

عِرض خود مي مي اما بايد بدانند كه و زحمت ما كـشور ايـران كـشوري. دارنـد برند

 
البتـه ايـشان كـه.(اهللا منتظري را نام ببرد نام منافقين نفوذي در بيت آيتخواهيممي! از اين مورخ انقالب.1

و در فرايند پروژه تخريب بيت آيت  كـرد ذ، همنوايي مـي اهللا منتظري با كد نفو روزي محبوب بيت امام بود

و مي  ) اند منافقين در بيت امام نفوذ كرده:گويد در سطور آينده به بيت امام هم رحم نكرده احمد منتظـري!

اند كه در ايـن مجموعـه درج شـده هاي ارائه شده را پاسخ داده گونه تحليل هايي، اين در پاسخ به پرسش 

.است
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مي نيست كه داعشي و اگر و داخلي بتوانند در آن نقشي ايفا كنند توانستند هاي وطني
تـر دادند چرا كه ايران از نظر اطالعاتي به مراتب از االن ضعيف همان زمان انجام مي 

و سبكي كه از پادگانهاي سنگ بود، سالح  ها برده بودند اگر در هر كشور ديگري ين
مي اين اتفاق مي و سلطه پيدا پا افتاد كشور را در اختيار گرفته كردند اما آنها دست از

و نهايتا در يك كنفرانس تجمالتي شركت مي .كنند درازتر از ايران رفتند
مي مخالف67چرا آقاي منتظري با اعدام محاربين در سال اوت و سند ادعـاي كرد

 گناه بودن منافقين چه بود؟ براي بي
وقتي كساني كه مجري حكم اعدام بودند ماننـد حجـج االسـالم نيـري، رئيـسي،

و اشراقي، عقـل اقتـضا مـي  كـرد كـه منتظـري از آنهـا بخواهـد بگوينـد پورمحمدي
 اگـر پايبنـد يعني1.اند براساس چه مدركو مالكي منافقين را محكوم به اعدام كرده 

و عقل داشته باشـد بايـد اول از افـراد توضـيح بخواهـد كـه چقـدر از شرع هم نباشد
 ايشان در اين مالقات از آغاز شروع به حمله، انتقاد،. موارد آن متناقضو متغاير است

مي اعتراض مي و در عين حال اعتراف كند كه من شما را به عنوان افراد متـديني كند
م مي يي كه انجام داديـد در طـول تـاريخ بـه عنـوانها اعدامگويد با اينيشناسم، اما

و آنها را محكوم مـي جنايتكار شناخته شده  و شـرعي. كنـد ايد ايـن بـا مـوازين عقـل
و تنها به قاضي رفتن است، وقتي بعد از   دقيقه حرفهاي آقاي منتظري30تناقض دارد

و اهانت تمام مي مي شود  نفر شـروع بـه پاسـخ4وقتي كه آن دهد، هاي خود را انجام
و وسـط جـواب كنند، كامال محسوس است كه نمي دادن مي خواهد جواب را بشنود
از رود كه اصال هيچ مناسبتي با حـرف آنهـا نـدارد، او مـي آنها مي  گويـد مـن يكـي

تواند منكر شود كه از خيلـي از افـراد انقـالب سـهم افرادي هستم كه هيچ كس نمي 
و  ام در انقالب زيادتر است يعني آقاي منتظري وسـط دعـوا نـرخ سابقهبيشتري دارم

و خودخـواهي تعيين مي  حـال ايـن سـند را در جهـت. كند، اين يعني همان خودبيني

 
و مستند اعدام.1 و ايـن هنگامي كه مشخص است مالك كـه اگـر سرموضـع ها حكم منسوب به امام است

اهللا منتظري غير از اين چه توضيحي از حضار بايد بخواهد؟ در ادامه مگـر آنـان هستند اعدام شوند، آيت 
به مقاله! اند؟ ها چه چيز مستند ديگري گفته غير اين اعضا مابقي مدافعان اعدام! گويند؟ غير از اين چه مي 
.صفحات گذشته آمده مراجعه گرددآقاي كديور كه در 
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و شخصي كه آنجـا بحـث مـي محكوميت امام منتشر كرده كنـد نـه حاضـر اسـت اند
و نه تحقيقي ارائه مي  دهـد نـشان مـي كـه ايـن1كند حرفهاي طرف مقابلش را بشنود

.عمق فكري آقاي منتظري متاثر از منافقين است
هايي دريافتـه بـود كـه آقاي منتظري اين موضوع را از كانال شما اشاره كرديد كه

هـاي محمـد كند گزارش خطا بوده، يكي از مواردي كه آقاي منتظري به آن استناد مي 
گف. حسين احمدي قاضي وقت اهواز است  بر ته مي ماجراي اين گزارش كه شود مبتني

 دارد؟67ي سالها اعدامسند هم نيست چه نقشي در تحليل آقاي منتظري از 
و بـي تـوجهي آقـاي منتظـري اسـت، علمـا خود اين مسئله نـاظر بـه سـاده لـوحي

و مـي مي گويـد بـراي گويند طبق كالم قرآن هيچ وقت نبايد سخن واهي را پذيرفت
و سـند تحقـيقش چـه بـود، شنويد بايد تحقيق كنيد، سخني كه مي  آقاي منتظري مبنا
و منتظري هم ايـن موضـوع) قاضي اهواز(آقاي احمدي  و اين حرف را زدند آمدند

را تكرار كرد اما بايد پرسيد كه ايشان براي صحت ايـن قـضيه از چـه كـسي تحقيـق 
و نه حاضر شـدند در ايـن  كرد؟ آقاي منتظري نه صحت اين موضوع را دنبال كردند

و روشـن2.تحقيقي انجام دهند زمينه   يك مسئله كه در زندگي آقاي منتظري واضـح
ديـد در ايـن كرد ديگر نيازي نمي است، اين است كه وقتي ايشان به كسي اعتماد مي

و تحقيقي به عمل آورد لذا وقتي اين سند را منتشر كردند كـامال نـشان  زمينه بررسي
و آلـت دسـت فرمودند سادهدهنده اين است كه اين شخص همان طور كه امام  لـوح

و مطالبي را مي  را منافقان بوده است و بدون هـيچ گونـه تحقيقـي آن موضـوع گرفته

 
دهـيم تـا خوانندگان را به متن پياده شده آن جلسه كه در دفتر اول اين مجموعه درج شـده ارجـاع مـي.1

.صدق يا كذب گزارش آقاي حميد روحاني از محتواي جلسه روشن شود
و هـستند.2 و افراد ديگري كه مورد اعتماد نظـام بـوده و قضات  از جملـه منـابع آقاي احمدي شاهرودي

آن اطالعاتي آيت و برخي از ها از جمله آقاي احمدي هنوز در مصادر قضايي مهم نظام اهللا منتظري بودند
مي عالوه بر اين آيا آيت. حضور دارند  مي اهللا منتظري از چه چيزي كردند؟ آيـا بايست بيش از اين تحقيق

آ  و از جمله حاج احمد و تأكيد بيت امام قا كه ناقل نظر امام بودند بايد مورد تحقيق قـرار اصل حكم امام
عاليقـدر مي گرفت؟ آيا چگونگي اجراي حكم بايد مورد تحقيق قرار مي گرفت؟ آيا فرايند تحقيـق فقيـه 

و تنها يك شبه طي شده بود يا اين  و ...كه طي چندين سال به اين نتيجه رسيدند؟ ؟ با مراجعه به مكتوبات
د و همچنين ميخاطرات ايشان .شود فتر اول اين مجموعه شبهه سيد حميد روحاني رفع
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مي حجت مي و نظريه آنها را منعكس اي كه در ايـن فايـل صـوتي مسئله. كرد دانسته
و آيـد ايـن اسـت كـه ايـشان بـدون تحقيـق صـحبت مـي منتظري بدسـت مـي  كـرده

و حرفاش از منا تاثيرپذيري هاي آنها را بـه نحـوي تكـرار فقين كامال مشخص است
 نيست، منافقينها اعداملوح بودن آقاي منتظري فقط در قضيه البته اين ساده1.كرد مي

و به همين دليل آنها سپاه را سـدي در مقابـل از سپاه ضربه هاي سنگيني خورده بودند
جاميديدند، در آنجا آقاي منتظري سپاه را متهم خود مي  كند به عنوان كسي كه هر

 است، آيا بـراي ايـن حـرف حجـت شـرعي خواسته خانه هاي مردم را تصرف كرده 
دادنـد چگونـه شد، بايـد توضـيح مـي دارد، ايشان بايد در دادگاه انقالب محاكمه مي

مي مدعي شدند سپاه هر مكاني را كه مي   يكي از موارد2.كرده است خواسته تصرف
منتظري حمله به حاج احمدآقاست، سـازمان منـافقين از سـيداحمد لوحي آقاي ساده

خميني دل پردردي داشت چون آنها اميد داشتند به همان نحو كه به بيت منتظـري از 
و نظرات خـود را3طريق مهدي هاشمي ورود كردند  و توانستند بر ايشان سوار شوند

 بيت امـام نيـز ايـن نفـوذ را بر آقاي منتظري تحميل كنند، اين انتظار را داشتند كه در
و جايي كه ايشان و آمد كردند و با ايشان رفت داشته باشند؛ دور احمد آقا را گرفتند

هاي سيداحمد آقا را منتشر كردند تا از طريق ايشان نقـشه خـود صحبت كرد صحبت 
را در بيت امام پياده كنند در حالي كه سيداحمد خميني دست پرورده حـضرت امـام 

و در  و بسيار انسان هوشمندي بود بود سيد احمد خمينـي. مكتب امام رشد كرده بود

 
مي هاي منافقين را به فقيه شرع حرفقضات آيا به عقيده حميد روحاني1 !؟ندا كرده عاليقدر منعكس
بي اهللا منتظري به برخي از مصادره اشاره آيت.2 مي هاي باشد كه برخي از افراد تندرو در دادگاهها حكم جا

و  البته به جز آن در برخي از شهرها با توجه به شـرايط. يا بلعكس سپاه مجري آن بوده است آن را داده
و سرزمين زمينو غير از آن، جنگي شد ها دخالـت. هاي وسيعي به عنوان پادگان توسط اين نهاد تصرف

و به تعبيـر هاي سازماني اين نهاد ندارد مانند انتخابا سپاه در برخي از امور ديگر كه ربطي به مأموريت  ت
و انتقاد ناظران و اقتصادي، مورد نقد برخي فرماندهان آن روشنگري، يا دخالت در امور فرهنگي، سياسي

و مي اهللا منتظري با زبان ساده در سال اين هماني است كه آيت امروزي قراردارد .گفتند هاي گذشته
ا.3 و كيفرخواست وي بحث و در هيچ يك از اتهامات سيدمهدي هاشمي رتباط بـا منـافقين مطـرح نـشده

مي! نگار معلوم نيست اين تاريخ  كه سيدمهدي هاشـمي كند چه برسد به اين از كجا چنين ادعايي را مطرح
! واقعا قافيه به تنگ نيامده؟. اهللا منتظري شده باشد واسطه ورود منافقين به بيت آيت
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 از ايـن1آنها بتوانند در بيت امام جاي پايي داشته باشند كوچكترين رخصتي نداد كه
و خشمگين بودند، يا از آقاي الجوردي رو منافقين به شدت از حاج احمد آقا دلگير

م  و و انقالبي بود ورد بغض منـافقين نيـز قـرار داشـت امـا همـه كه فردي بسيار متعهد
2. آقاي منتظري هم هستند كساني كه مورد بغض منافقين بودند مورد بغض

ل انقالب، حتي در ذهن همفكران سيد حميـد ارتباط آقاي سيد احمد خميني با مجاهدين در اواي موضوع.1
 هم مطرح است بـر همـين اسـاس در مجلـه- امنيتي برخوردارندوهاي اطالعاتي كه از رانت-روحاني
،(رمزعبور و مرداد21شماره اي با بعضي ازاعضاي بيـت مجاهدين خلق رابطه ويژه": آمده است)95 تير

كرد وديدارهاي زيـادي بـا آنهـا در مراسم هايشان شركت مي ايشان. امام از جمله حاج احمد آقا داشتند 
و ارتبـاط داشـت حميد سيد".داشت  روحاني در باره اين نكته معتقد است سيد احمد آقا خميني ديـدار

مي ولي آن و حتي گاهي به نفع آنان موضع ها را سر كار و حرف گذاشت آن گيري كرده هايي زده ولي بـه
و عالوه بـر مجاهـديني اين تحليل اين است كه وي آدم دروغ قاعدتا معنا! باور نداشت  گويي بوده است

و كدام سرجايي استو معلوم نيست كدام حرف در اين! مردم را هم سركار گذاشته بود  آيـا! جا سركاري
 اي ندارند؟ ها حاشيه بازماندگان ايشان به اين حرف

دخ* تر خانمي به نام عفت غني پـور بـه تنهـايي در خبر مهمي كه در مجله فوق بدان پرداخته شده حضور
ميو كنار امام است   اين دختر خانم قصد داشته كـار،خواسته با آب حوض وضو بگيرد در حالي كه امام

و آن دختر مرعوب شـده او هـم! سالم:گويد امام را تمام كند اما در يك لحظه ايشان برگشته به وي مي
و پشت سر امام نماز مي ص21شماره(بنابر گزارش مجله رمز عبور. خواند وضو گرفته اين دختر) 174،

 خوب. اين قصه مورد واكنش بيت امام واقع نشده است!نفوذي سازمان مجاهدين در خانه امام بوده است 
مي بود الاقل يك چنين مواردي در بيت آيت ه باور كند كه منافقين شد تا آدم يك ذر اهللا منتظري هم يافت

ن !فوذ داشتنددر آن جا
و ازجمله در همين فايـل اهللا منتظري در مراحل مختلف مخالفت خويش با منافقين را بيان داشته آيت.2 اند

و مي با اين وصف اكاذيب سيد حميد روحاني چگونه. ها به شهادت رساندند گويند فرزند مرا همين صوتي
عاليقـدر بـا در باره زاويـه داشـتن فقيـه گوييو در ضمن گفت63اي در سال آقاي خامنه. پذيرفتي است 

و بـدون رودربايـستي بـا آيـت«:گويد منافقين مي  و افـشاگرانه و قـاطع اهللا منتظـري برخـوردي صـريح
و دارند كه اغلب اين گروهك ها با ايشان مدتي همزنـدان بودنـد هـم گروهـك هـاي گروهك ها داشته

و هم گروهك  ان عالوه بر معرفت هـاي دورادور، از نزديـكو ايش. هاي متمايل به شرق متمايل به غرب
و هم چنين در ادامه آشنايي هايي داشته با اين ها آشنايي  هاي زنـدان ايـن ارتبـاط اند كه قاعدتا در زندان

گيري بشود ايـشان بـه طـور ها موضع در عين حال آن وقتي كه الزم بود در مقابل گروهك. وجود داشته 
و قاطع موضع  ه صريح بـه نظـر.م در مقابل منافقين هم در مقابل گروههاي متمايل به راست گيري كردند

و محـدويت هـاي علـي من بايد يكي از خصوصيات آيت  و نداشتن رودربايستي اهللا منتظري را صراحت
و علي الباطن معلول خصلت هاي منفي، در ايشان دانست  عاليقدر، مصطفي ايزدي، فقيه(،».الظاهر اخالقي

ص2ج ،370(
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هـايي را عليـه اعـدام آن آقاي منتظري صـحبت پس شما گزارشي را كه بر طبق

مي67محاربين در سال  مي مطرح  دانيد؟ كند بدون سند

1.رش سندي نداشتبله، قطعا، سند آن گزارش كجاست؟ آن گزا

از درباره عملكرد هيات هاي عفو آقاي منتظـري كـه خروجـي آن حـضور خيلـي

بود نظـر شـما) مرصاد( در عمليات فروغ جاويدان65،66منافقين آزاد شده سالهاي 

 چيست؟

كرد در همه امور دخالـت كنـد آقاي منتظري به عنوان قائم مقام رهبري سعي مي
امام وقتي ديدند ايشان دوست دارد كـه در همـه كارهـا از جمله مسئله عفو مجرمان؛ 

و گفتنـد كـه ايـن2دخالت داشته باشد اين مسئله را به عهده آقاي منتظـري گذاشـت 

و نامه قاضي احمدي مراجعـه شـودبر.1 وانگهـي. اي روشن شدن كذب اين ادعا به دفتر اول اين مجموعه
عالوه بر ايـن. اهللا منتظري اعتراضي نداشتند هيچ كدام از حاضران در جلسه به مستند بودن اظهارات آيت 

و چرا در آن سوي ماجرا، گزارش كاملي از نحوه محاكمه، اتهامات جديد، دفاعيـات، تعـدا  ...د اعـداميان
و اين پرونده تا چه زماني قرار است سر به مهر باقي بماند؟ كشته ! شدگان منتشر نشده است؟

مي اين.2  دوست داشت در همه كارهـا دخالـت"اهللا منتظري به تعبير حميد روحاني ديد آيت كه امام چون
يعنـي ايـشان! هين بـه امـام نيـست؟ آيـا تـو! به همين دليل عفو زندانيان را به ايشان واگذار كـرد"كند

مي مسئوليت و به شايستگي ها نظري نداشـت؟ ها را براساس دوست داشتن فرد، به وي واگذار آيـا! كرد
اهللا منتظـريو ثانيا، برخالف نظر سيد حميد روحاني، آيـت! مابقي انتصابات امام نيز از همين سنخ است؟ 

اي عالقه ن امام بودند كه برخي از اختيارات خويش را كه در ذيل ماده اي به دخالت در امور نداشتند بلكه
ج 110 اهللا منتظري عاشق ماندن در حكومت اگر آيت. عاليقدر واگذار كردندا آمده به فقيه.ا. قانون اساسي

گر، الحاق عفـوو ثالثا بر خالف نظر مصاحبه. كردند تا به جايگاه رهبري برسند بودند قطعا مدتي صبر مي 
ب  و بر فرض صحت اين ادعـا ملحـق شدگان و صرف ادعاست و مدرك مستندي ندارد ه مجاهدين، دليل

گونه كه در يكي از مقاالت اين مجموعه آمـده، در نـشريه رمـز عبـور همان. اند شدگان بسيار ناچيز بوده
ن با خانمي به نام مريم سنجابي مصاحبه اي صورت گرفته كه وي مدتي مسئول پرسنلي سازما21شماره 

مي. مجاهدين بوده است  پـس از آزادي بـه سـازمان60 چقدر از زندانيان دهـه":پرسد خبرنگار از وي
مي"پيوستند؟ از":گويد خانم سنجابي  نفرشـان از 150 زنـداني بنـد زنـان كـه 250 در شـهر خودمـان

كه5مجاهدين بودند و از مردان  نفر بـه30 الي20 نفر بودند 800-700 نفرمان به سازمان وصل شدند
مي»".سازمان وصل شدند آن با اين وصف آيا توان افرادي را به صرف احتمال ملحق شدن بـه منـافقين

و اندازه، قصاص قبل از جنايت كرد؟ !هم در اين حد
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هم. مسئله عفو را هم شما پيگيري كنيد اما ما ديديم كه آقاي منتظري در پرونده عفو
وقتي.و نشيب داشتنه تنها به وظيفه خود عمل نكرد بلكه عملكرد ايشان خيلي فراز 

و دو  برادر داماد آقاي منتظري يعني مهدي هاشمي دو نفر افـراد بيگنـاه را يـك پـدر
مي پسر را مي  و در چاه و حاال يـك اتفـاقي گويد اشتباه كرده آنجا مي1اندازد، كشد
دهـد، ايشان وا اسـالما سـر مـي3رسد اما وقتي نوبت مجازات منافقين مي2افتاده است

و هميشه آلت دستميبنابراين  توان گفت كه آقاي منتظري استقالل شخصي نداشته
.بوده است

و شـرع دليل حمايت آقاي منتظري از محاربيني كه حكم آنها مبتني بر حكم فقه

 اعدام بود چيست؟
و جنجال راهكه ايندليل اندازند پندار بـاطلي بـود كـهمي روي اين موضوع جار

و روشـنفكران اعتبـار براي ايشان ترسيم كرده بو  و انقالب در ميان مـردم دند كه امام
و مردم از آنها رو برگردانده  و به همين دليل به ايـشان خود را از دست داده است اند

القا شد االن بهترين موقعيت است كه شما طوري صحبت كنيد تا مردم به شـما اقبـال 

 
آن.1 هـا بـه تـشخيص مباشران قتل افراد ذكر شده دو نفر بودند كه به صراحت اعالم كـرده بودنـد كـشتن

و  و به ها در هنگام اعدام در حضور اولياي دم گفته بود كار وي هيچ ربطـي يژه يكي از آن خودشان بوده
.به سيدمهدي هاشمي نداشته است

اي به امام درخواسـت نمـود بـه اتهامـات اهللا منتظري در نامه آيت، برخالف اين خبر سيد حميد روحاني.2
اين نامـه در خـاطرات ايـشان آمـده. براساس قانون رسيدگي شود"و لو بلغ ما بلغ"سيدمهدي هاشمي 

آن. است و قضاتي كه در اهللا منتظري شاغل بودند مورد نقد آيت واگذاري اين پرونده به وزارت اطالعات
و شرعي مي  و اعترافات وي در زندان را فاقد وجاهت حقوقي  به ويژه اعترافات وي در بـارهنددانست بود

اي دفتر آيت و مدارس زير نظر و افراد وابسته به بيتاهللا منتظري .شان
اهللا منتظري با مجازات منافقين مجرم به ويژه سران آنان كه جرمـي مرتكـب شـده بودنـد، مخـالفتي آيت.3

و جـرم جديـدي بلكه با اعدام كساني كه به محكوميتي مادون اعدام در زندان به سر مـي،نداشتند بردنـد
ا. مرتكب نشده بودند مخالف بودند  در حضور67ظهارات متصديان حكم اعدام در مردادماه با مراجعه به

شود كه هيچ كدام معتقد نبودند كه جرم جديدي كه مجازات اعـدام در پـي مشخص مي آيت اهللا منتظري، 
به متن پياده شده فايل صوتي كه در دفتر اول آمده مراجعه. داشته باشد از سوي زندانيان انجام شده است 

. گردد
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اي صحبت آن هيات به گونه بينيم كه آقاي منتظري در حضور لذا ما مي1.نشان دهند
و انقـالب برگـشته مـي  و ايـشان انگـار قـرار اســت كنـد كـه انگـار مـردم از امـام انـد

و فكر مي  و توجهات را به خود جلب كند كرد جايگاهي كـه دارد كارگرداني كرده
و به خود من گفت كه2.از جايگاه امام فراتر است   اين تصور را بني صدر هم داشت

و ادعـاا نظرسنجي كرده و متوجه شدم كه جايگاه امام در جامعه افـت كـرده اسـت م
مي47كرد امام تنها مي و من درصد در بين مردم موقعيت دارد  درصد بـين85گفت

مي! مردم داراي اقبال هستم كرد لذا منافقين بني صدر را هم به آنجا رساندند كه فكر
و خودب. محبوب مردم است  رتر بيني او اين بـود كـه تـا علت جدا شدن نگاه منتظري

و گـاه هـيچ از ايشان شناخت داشتم40جايي كه بنده تا سال   اسـتقالل ذاتـي نداشـت
و تكيه داشـت و تحـصيل. هميشه به كسي وابسته بود در همـان موقـع كـه طلبـه بـود

از مي و بعد شدكهآن كرد تحت تاثير آقاي مطهري قرار داشت  نهضت انقالب آغاز
يكي از كارهاي ما در زمان پيش. تحت تاثير آقاي رباني شيرازي بود ايشان به شدت

و از آنها امضا مي  و آن را پخـش از انقالب اين بود كه از علما طوماري تهيه گـرفتيم
مي مي آن كرديم، وقتي طومار را به ايشان نشان پرسـيد را بخواند مـي دادم بدون آنكه

ك آيا آقاي رباني شيرازي هم آن  و اگر پاسخ ما منفي بود ايشان هم امـضا را امضا رده
و ما ديگر فهميده نمي آن كرد  بوديم كـه اگـر بخـواهيم ايـشان امـضا كنـد اول بايـد

و67اهللا منتظري در همان مردادماه حميد روحاني درست است چرا آيت اگر اين بافته.1  مشروح اين ديدار
و اگر ايشان به دنبال اقبال مردم به خود بودند چرا نامه خويش به امام در بـاره! فايل آن را منتشر نكرد؟

و چرا اقدام به انتشار از سوي كساني صورت اعدام  گرفت كه به دنبـال ها را در همان موقع منتشر نكردند
و ايجاد اختالف ميان امام وايشان بودند؟ اهللا منتظري حتي به دنبال مرجعيت خـويش مرحوم آيت! سوژه

و آرام مشي كنيد تا مرجعيت شما:ندصي به ايشان گفته بوداشخاروزي. هم نبودند  شما قدري با مالحظه
و پس از آن حرف هايتان را بزنيد  مرجعيت مي خـواهم! گور پدر مرجعيت":ندايشان فرمود. تثبيت شود

و فايده اي دارد؟  از("چه كنم؟ مرجعيتي كه نتواند سخن خود را بگويد چه كارآيي نقشه راه، جلوه هـايي
) 124اهللا العظمي منتظري،ص انديشه آيت

قـ در آن جا آيت. اين توهم گوينده، برخالف محتواي نوار صوتي است2 سم اهللا منتظري بـا لحـن خاصـي،
و شخصيت امام در آينده هستند جالله مي  و نگران اعتبار از. خورند كه دلسوز و ايـشان تـا پايـان عمـر

مي مرحوم امام به احترام ياد مي و ايشان مرد بزرگي بود كه به گردن همه ما حق دارنـد امـا: گفتند كردند
.معصوم نبودند
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مي. طومار توسط آقاي رباني شيرازي به امضا برسد گفتيم كـه آقـاي ربـاني لذا وقتي
و همانجـا امـضا مـي ايشان ديگر نمي شيرازي آن را امضا كرده   اصـوال1.كـرد خوانـد

و انقالبي بودن آقاي منتظري ريشه در همين ارتباط ايشان با آقاي رباني شيرازي دارد
و دليلش اين است كه قبل از آغـاز نهـضت امـام2خودش ذاتا روحيه انقالبي نداشت 

كساني كه در بين روحانيون صاحب انديشه بودند با نظام شاهنشاهي سر ناسـازگاري
ن  و اگر مبارزه هم . كردنـد كردند حداقل با رژيـم شـاه همكـاري هـم نمـيميداشتند

رفت روحانيون آن شهر به بهانه زيارت يا كسالت از شـهر وقتي شاه به شهرستاني مي
رفتند تا نخواهند با شاه مالقات كنند اما آقاي منتظري در خاطراتش نوشـته بيرون مي 

در وقتي نخست وزير به نجف  و  ايـن3. كنار او ايستادمآباد آمد من به استقبالش رفتم

آيم اعالميه اگر اين كالم سيد حميد روحاني درست باشد بايد تما.1 آن ربانياهللاتهايي كه نام شيرازي ذيل
در در حالي كه مجموعه ايـن اعالميـه، باشد داشتهرا اهللا منتظري است امضاي آيت  و هـا موجـود اسـت

، وجـود شيرازي ذيل آن ديـده شـود كه نام آقاي رباني اهللا منتظري بدون اين ها امضاي آيت بسياري از آن 
ك(.دارد عاليقدر در آن عينـا درجي از اسناد مبارزات فقيهيتاب ستيز با ستم كه بخش ها مراجعه شود به

و بسياري از مبارزان به اعتبـار امـضاي آيـت).شده است  اهللا منتظـري عالوه بر اين قضيه برعكس است
مي اعالميه و آقاي رباني به واسطه موقعيت فقيه ها را امضا در عاليقدر سعي داشت امـضاي ايـشان كردند
اهللا منتظري البته مخفي نيست كه آيت. ها درج گردد تا ديگران بدون دغدغه خاطر همراهي نمايند اعالميه

و ديگر مبارزان همفكري داشتند ربانياهللاتبا مرحوم آي .شيرازي
مي بر خالف نظر حميد روحاني آيت.2  مـا راه": گوينـد اهللا منتظري در دوران مبارزه در پاسخ به پرسشي

ميخ اهللا خميني اهل مبارزه نبود يا دست از مبارزه بردارند، من به تنهايي دهيم، فرضا هم آيت ود را ادامه
و مي روم  ام، مـن كه آقاي خميني مبارزه كرده اسـت مبـارزه نكـرده من به علت اين. اين راه را مي رفته

)124اهللا العظمي منتظري،ص نقشه راه، جلوه هايي از انديشه آيت(".خودم به اين راه اعتقاد دارم
«: انـد گونه به تصوير كشيده اهللا منتظري ديدار با اقبال نخست وزير وقت را در خاطرات خويش اين آيت.3

و الزمي بود، البته آنها هم ناچار بودند احترام علما را در آن زمان تماس علما با مسئولين دولتي امر رايج
ي.حفظ كنند  اد دارم اينكه در يك سالي هيات دولت وقت به نخـست وزيـري آقـاي از جمله اتفاقاتي كه

و از نزديـك بـا مـشكالت منـاطق  دكتر اقبال تصميم گرفته بودند جمعا به نقاط مختلف كشور سفر كنند
و يـك روز هـم بـه در تابستان كه من در نجف. مختلف آشنا شوند  آباد بودم اتفاقا به استان اصفهان آمده

مي آباد آمدند، نجف و هم در آن زمان استاندار اصفهان آقاي سرلشگر گرزن بود گفتند مرد خوبي است، او
آبـاد در سـاختمان شـهرداري بـا هيـات دولـت بنا شد علماي نجف. آباد آمده بود همراه مقامات به نجف 

د  و مرحوم حاج آقـا عطـاء مرتـضوي و من ر دو مالقات كنند، حدود ده پانزده نفر از آقايان علما بودند
و خيـر مقـدم آقاي حاج شيخ نعمت. طرف دكتر اقبال قرار گرفتيم اهللا صالحي نيز بنا شد سـخنگو باشـد

و تذكرات گفتند كه من از نامه موال اميرالمـومنين. بگويد )ع(ايشان پس از سخناني مشتمل بر خير مقدم
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مي به مالك اشتر هديه اي به شما تقديم مي فيو ليكن": فرمايند كنم، حضرت  احب االمور اليك اوسطها
و اجمعها لرضا الرعيه فان سخط العامه يجحف برضا الخاصه،و ان سخط الخاصـه و اعمها في العدل الحق

بعد من به دكتر اقبال گفتم كه به نمايندگي از طرف. دكتر اقبال خيلي خوشش آمد"يغتفر مع رضا العامه 
عل حضرت آيت  و مـا از دولـت بـراي حـوزه ميه نجف اهللا العظمي بروجردي متصدي حوزه هـا آباد هستم

چيزي نمي خواهيم ولي انتظار داريم جاهايي را كه براي سكونت طالب علوم دينيه وقف كرده اند دولـت 
و عـزاداري حـضرت سـيد آنها را تصاحب نكند، در نجف  آباد مكاني هست كـه بـراي سـكونت طـالب

پ)ع(الشهداء و و سالهاست كه آموزش و هرچه اقدام كرده ايـم وقف شده رورش آن را تصرف كرده است
و پرورش. نتيجه اي گرفته نشده است  در همان جلسه آقاي دكتر اقبال به آقاي دكتر مهران وزير آموزش

و با يك مرتبه رفتن من به معيت مرحوم شهيد مطهـري نـزد  و او هم يادداشت كرد دستور داد اقدام كنيد
و پرورش در ته  و خـم اداري وزير آموزش و در پـيچ و تحويـل دهنـد ران او دستور داد محل را تخليه

و پرورش نجف  و آباد در آن وقت نمـي گرفتار نشديم، هرچند مسئولين آموزش خواسـتند تحويـل دهنـد
و خواسته هاي مردم نيز به نخست وزيـر تـذكر در همان جلسه كمبودهاي نجف. كردند كارشكني مي  آباد

آباد را از بخشداري به فرمانداري ارتقاء داديـم ومـن بـه او گفـتم اقبال گفت كه نجف بعد دكتر. داده شد 
بعدا شنيدم دكتر اقبال گفته. اميدواريم ساير خواسته ها نيز انجام شود"شاءاهللا كل الصيد في جوف الفراان"

و خواس  و تنها جايي كه به ما تملق نگفتند ته هاي خودشـان را بود علماي اصفهان به ما زياد تملق گفتند
و ما را نيز نصيحت كردند نجف ج خاطرات آيت(».آباد بود مطرح نمودند ). 173-172،ص1اهللا منتظري،

و ارشـادو نكته مهم اين است مصلحان تاريخ همواره از روش هاي مختلفي از جمله گفت  گو با حاكمـان
و مهم  ب آنان به عنوان اولين و ترين راه بهره برده اند چنانچه ه گزارش قـرآن انبيـاي الهـي ماننـد ابـراهيم

و فرعونيان در وهله اول سخن مي و موسي با نمروديان و انقالب به عنـوان آخـرين گزينـه و قيام گفتند
و نمي. واكنش، پيش روي آنان بوده است . توان مصلحان اجتماعي را سازشكار خواند اين تاكتيك اصيل است

بـه بـد نيـست! اهللا منتظـري آقاي حميد روحاني در باره مبارز نبودن آيـت هاي جا به مناسبت گفته دراين*
و تحريف گرايانه وي در پي چنين تحليلي اشاره شود  و. اقدامات عملي آقاي حميد روحاني در گذشـته

مي) 1364(در چاپ دوم  و در مقدمه آن و كتاب نهضت امام خميني گويد ما در ايـن كتـاب نـام كـسان
بد شخصيت و القاب مي ها را و آيت ون ذكر عنوان اهللا العظمي منتظري كه اين القاب آوريم جز امام خميني

 كه توسط موسسه نشر آثـار امـام خمينـي 1381(اما، همو در چاپ پنجم. با آنان پيوند ناگسستني دارد 
يك) تجديد چاپ شده علي شـيخ حـسين:باره هر كجا از اين ايشان ذكري به ميان آمده، نوشـته اسـت به

با تا اين! منتظري يا آقاي منتظري  و تا اهللا العظمي نمي امثال وي، فقيهي، آيتالقابجا مشكلي نيست شود
آن. با نگفتن روز ديگر، از اين عنوان مسلوب گردد  و قبـل از  در چنـدين،حميد روحاني در چـاپ دوم

را مورد آيت ، 292، 187: صفحات(انسته استد"روحاني مجاهد، عالم مجاهد، فقيه مجاهد"اهللا منتظري
حميد روحـاني).420، 277: صفحات( تمام اين توصيفات را حذف كرده است،اما در چاپ پنجم) 334

مي از چاپ دوم به واكنش مردم پس از دستگيري آيت 335در پانوشت صفحه  در اهللا منتظري پردازد؛ اما
ا! كند ،آن را به كلي حذف مي 469چاپ پنجم صفحه  كـه در چـاپ دوم از آقـاي هاشـمي يـنو جالـب

مي"برادر مجاهد"رفسنجاني به  . 472(اما در چاپ پنجم آن را حذف كرده است) 337: صفحه(برد نام (
و قلم اين تاريخ و تزلزل فكر و معلوم نيـست طـي! نگار انقالب اين ها مشت نمونه خروار بود از تحريف

.سال هاي آينده چه بر سر تاريخ آورد
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كـاري نيـز دهد ايشان روحيه انقالبي كه نداشته بمانـد بلكـه روحيـه سـازش نشان مي
. اما در سايه ارتباط با آقاي رباني شيرازي به سمت انقالب كـشيده شـد1.داشته است 

دانـستند آقـاي بعد از انقالب دو جريان براي استفاده از ايشان به كار افتادند چون مي
ري فردي تاثيرپذير است، يكي از آنها جريان اسـتعمار بـود، اگـر در اسـناد النـه منتظ

 تحت عنوان موضوع مالقات 357بينيد كه در سند شماره جاسوسي مالحظه كنيد مي 
از با آيت  توسـط كـه ايـن اهللا منتظري مباحثي مطرح شده است، سفارت آمريكـا قبـل

ا ز كارمنـدان سياسـي سـفارت بـه دانشجويان پيرو خط امام تـصرف شـود چنـد نفـر
و مـردم عـادي محـسوب رونـد، آقـاي منتظـري مـي مالقات  آنهـا كارشـناس بودنـد

اند كه آقاي منتظري فـردي شدند، آنها در گزارش خود پس از اين ديدار آورده نمي
 لذا آنها با همين نقطه ضعفي كه بدست آوردند موفق شدند در ايشان2بسيار ساده بود
ع و موساد مانند قرباني نفوذ كنند؛ و كنگرلو واملي از سازمان سيا  تاثيرگذار بودند3فر

اهللا منتظري در طول مبارزات خويش با رژيم سابق حتي يك كلمـه يـا كـردار سازشـكارانه وم آيت مرح.1
و دفاعيه خويش در دادگاه، از رژيـم طلـب  و بارها در نوشته ها گرچه تاكتيكي هم از خود بروز ندادند

ميعاليقدر بد نيست آقاي حميد روحاني كه چنين بي پروا از سازشكاري فقيه. كارهم بودند  گويـد سخن
و شكجنه  و جهاد و مبازره و تبعيد از خروش و زندان ها هاي مشعشع خود بگويد تا بـدانيم در محـضر ها

 در زنـدان هـا اي كه منتظـري در همان برهه–البته شايد زندگي در آب هواي نجف! قضاوت چه كسي هستيم 
وو با آقازاده-دنشالق مي خور و جعل و گاه تحريف !خودش مبارزه محسوب شود... ها گعده كردن

اهللا اگر چنين گزارشي وجود داشته باشد نشان از سادلوحي كارمندان سفارت آمريكاست چـرا كـه آيـت.2
و طبق معمول سياست از منتظري در برخوردهاي خود بدون تكلف بود -د پهلوگويي ابا داشتچنبازان،

مي خيليو همين سيره مستمره-اما بر سر اصول خود استوار بود داشـت كـه ها را به اين تحليل غلط وا
!لوح بخوانند ايشان را ساده

مي اين.3 هم كه چطور و شود اين دو نفر هم مسئول خريد سالح براي ايران در زمان جنگ از آمريكا باشند
و سيا، از آقاي هاشمي  و وزير وقت اطالعـات يعنـي رفسنجاني به تعبير حميد روحاني جاسوس موساد

و كتب امام را با پرداخت هزينه از سـوي اما مرحوم اميد نجف. اي ري شهري بايد پرسيد آق آبادي رساله
مي قرباني كه چتر اطالعـاتي خـويش را سـال رغم اين هاي امنيتي كشور علي از شبكه. رسانيد فر به چاپ

يـابي حميـدو جاسـوس اند بايد پرسيد چرا شما به اين كشفيات اهللا منتظري پهن كرده هاست بر بيت آيت 
و التفات نداريد؟  اين بنده خدا سال هاست بر اين ساز مي كوكد اما دريغ از يك حركـت! روحاني توجه

و تحليل آيا تاريخ! از سوي مستمعين موزون هاي وي ارزش نـدارد كـه حتـي يـك بـار از زبـان نگاري
ت  و براي دلخوش كني هم كه شده كرار شود؟ اقال به انـدازه قـصه معاونت ضد جاسوسي نهادهاي امنيتي

جو" ( هم نيست؟"توفيق قيسي"يا"عبدالقيس جو در كتاب اولجلدبه در باره اين نام،!  حميد روحاني
.)باره انقالب مراجعه شود
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1.كنـدو آقاي منتظري در جاي جاي خاطرات خـود چيزهـايي را از آنهـا منتـشر مـي

جريان ديگري كه به دنبال سوءاستفاده از آقاي منتظري بود يك جريان داخلـي بـود
او اين بود كـه آقـاي منتظـري كه از يك سو آقاي هاشمي رفسنجاني است كه عشق 

و نظر امام را در اين زمينه ناديده گرفت براي اين بود كه آقاي  قائم مقام رهبري شود
او هاشمي رفسنجاني دريافت كه با روش امام نمي  توانـد برنامـه خـود را پـيش ببـرد،

و نقشه خيلي برنامه   آقـاي2.كـرد ها داشت اما امام به صورت قـاطع آنهـا را رد مـي ها
كرد كه اگر آقاي منتظري بعد از امام به عنوان رهبر تعيـين شـود هاشمي احساس مي

و در حقيقـت كـارگردان باشـد ايشان مي  از طـرف. تواند كارها را در دسـت بگيـرد
ديگر مهدي هاشمي احساس كرد كه از يك طرف رباني شيرازي بر آقـاي منتظـري 

آقاي رباني شـيرازي را از نظـر آقـاي تاثير گذار است لذا سياستي را پياده كردند كه 
و از3دند؛خمنتظري زير سؤال بر   بنابراين آقاي منتظري كامال از طـرف سـازمان سـيا

و مهدي هاش و مهـدي هاشـمي. اناليزه شده بودكميطرف منافقين بـر سازمان منافقين
و نتيجه به اينجا رسيد كه آقـاي منتظـري   روي آقاي منتظري نفوذ عميقي پيدا كردند
و آقاي رفسنجاني بدبين بود نسبت به گذشته خود از جمله امثال آقاي رباني شيرازي

 
و هنگامي كه آيت.1 و دوم كتاب نهضت امام خميني چنين نظري ندارد اهللا سيد حميد روحاني در جلد اول

م وانگهـي اگـر. سازي هاي امثال حميد روحاني آغاز گشت قامي رهبري وداع كرد تاريخ منتظري با قائم
و سـيا بـوده قاعـدتا اقدامات انقالبي آيت  اهللا منتظري به گفتـه حميـد روحـاني متـأثر از نفـوذ سـاواك

 آيـا! هاي ايشان از امام مانند پيشگامي در اعالن مرجعيت امام خميني هـم متـأثر از نفـوذ بـوده حمايت
و و ساواك به دنبال مرجعيت امام بوده ساواك نگرلـو نماينـده رسـميكو ثانيا، آقـاي محـسن! اند؟ سيا

و به ويژه آقاي  وناجمهوري اسالمي و ميرحسين موسوي در خريد سـالح از آمريكـا هاشمي رفسنجاني
مي. برخي كشورهاي ديگر بود س سازمان تواند جاسو چگونه چنين كسي كه هنوز هم در قيد حيات است

و موساد بوده باشد؟ با اگر چنين فردي در آيت! سيا اهللا منتظري نفوذ كرده باشد پس بر چه اساسي ايشان
و اسراييلي در دوران جنگ مخالفت ورزيدنديهاي آمريكا خريد سالح  و مـاجراي مـك!؟ي  در اين باره

گ فارلين، به خاطرات فقيه و كتابچه انتقاد از خود مراجعه .رددعاليقدر
و به ويژه سيد احمد خميني رابطه صميمانه.2 و بيت امام اي برقرار بود كه شـايد حتـي ميان آقاي هاشمي

كـرد امام در مقاطع مختلف از آقاي هاشمي دفاع جانانه مـي. رييس جمهور وقت چنين مقبوليتي نداشت 
ه. كه در ماجراي مك فارلين شاهد آن بوديم چنان اشمي مخالف بودند چرا ايشان اگر امام با مواضع آقاي

!كردند تا اعتبار ايشان دچار خدشه شود؟ را توبيخ نمي
آي.3 تجربه نشان داده كه سيد. اهللا منتظري زير سؤال نرفت شيرازي نزد آيت ربانياهللات هرگز اعتبار مرحوم

و نفاقحميد روحاني استاد ايجاد دوئيت . است، تفرقه
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و مقام معظـم رهبـري )اي اهللا خامنـه آيـت(و حتي عزل خود را زير سر آقاي هاشمي
اش بـه آنجـا كـشيده از آن طرف سياه نمايي آقاي منتظري در سـخنراني1.دانست مي
مي مي مي شود كه و خـود او در اعالميـه گويد آنقدر كه شما اش كشيد شـاه نكـشت

مي15براي  اما اينجا تحت تاثير منافقان دست2 هزار نفر كشته شدند15گويد خرداد
مي به سياه هاي تاثيرپـذيري آقـاي منتظـري از منـافقين يكي ديگر از نشانه. زنند نمايي

و مدعي اين است كه سازمان مجاهدين خلق را يك جريان فكري مي  بودنـد دانست
و عقيده جواب داد  و. كه يك جريان فكري را بايد با فكر يعني او انتظـار دارد ملـت

و مذاكره منـافقين  و با منطق و مقامات قضايي دست روي دست بگذارند رهبر ايران
در حالي كه حضرت علي نيز زماني كـه خـوارج نـاامني ايجـاد كردنـد. را قانع كنيم 

د  ر نهروان بروند به اصحابشان فرمود از آنها بـيش از وقتي كه خواستند به جنگ آنها
از نفر نمي 10 و از شما بيش شـود، خـود حـضرت فرمـود كـه نفر كشته نمي10ماند

و در وصيتنامه  شان فرمودند كه بعد از من با خوارج مبـارزه نكنيـد، جريان عقيده بود
امـا نكتـه. درست است كه آنهـا مـرا شـهيد كردنـد امـا روي عقيـده انحرافـي بودنـد 

يـك عقيـده نبـود بلكـه يـك) سازمان مجاهدين خلق(اينجاست كه سازمان منافقين 
مي جريان جاه  و قدرت طلبانه بود كه خود آقاي منتظري گويـد وقتـي انقـالب طلبانه

 
اهللا منتظري با آقاي هاشـمي در برخـي امـور از جملـه اداره آيت! تا كجا؟ تقوايي سيد حميد روحانيبي.1

آ.كردنـد ها اختالفاتي داشتند كه البته بـه وي منتقـل مـي زندانو اقتصادي كشور، جبهه ها   قـاي در بـاره
و آيت خامنه اهللا منتظري در آن برهه كمتـرين اخـتالف را بـا ايـشان اي هم چنين قضاوتي نادرست است
.داشتند

از15 هزار كشته در واقعه15 آمار.2 و مشهور بـود امـا مـا پـس  خرداد گرچه در دوران انقالب معروف
و اگـر چنـين بررسي، اطالعيه اي از آيت اهللا منتظري پيدا نكرديم كه بـه ايـن آمـار اشـاره كـرده باشـند

م علت اين است كه كتاب. اي هست ما از آن بي خبريم اطالعيه بـارزات ايـشان توسـط مستقلي از اسناد
و علي   تعـداد،رغم نامه نگاري در زمان قائم مقامي با وزارت اطالعات مركز اسناد به چاپ نرسيده است

آن. عاليقدر قرار گرفت بسيار ناچيزي از اين اسناد در اختيار دفتر فقيه در چه كه آيت وانگهي اهللا منتظـري
جا بد نيـست در اين. حال استباهاي سياسي گذشته اعداماند در باره مقام مقايسه با رژيم شاه بيان كرده 

 خرداد را چه تعـداد ذكـر15به كتاب سيد حميد روحاني نگاهي شود تا مشخص گردد او تعداد شهداي 
مي.كرده است و تا شاه سقوط نكند نمي وي توان به آمار دقيقـي دسـت گويد آمار دقيقي در دست نيست

قمه15يافت اما معروف است كه  و تنها شهر نهـضت امـام!( نفـر كـشته شـدند 400زار نفر كشته شدند
ص1خميني چاپ يازدهم،ج   كل شهداي انقالب بـه،جاست كه براساس برخي تحقيقات جالب اين) 494،

و چگونه400مرز مييي تنهابه نفر نمي رسد ! شهيد داده باشد؟400تواند قم
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و موسي خياباني وارد بنـد و ما در زندان بوديم ديديم كه مسعود رجوي اوج گرفت
رب  و آقاي و كنار بنده گويد آنها به مـا اني شيرازي آمدند؛ آقاي منتظري مي ما شدند

گفتند حاال كه انقالب در حال پيروز شدن است شما با آقاي خمينـي صـحبت كنيـد 
و مي  و سازمان داريم توانيم كـشور كه حكومت را دست ما بدهد چون ما تشكيالت

و آخوندها كشورداري بلـد نيـستند لـذا ايـن افـراد قـدرت   بـراي طلـب را اداره كنيم
 هزار نفر از عزيزان اين ملت را به خاكو خون كشيدند17رسيدن به قدرت بيش از
ميو از آن طرف در جنايت گويد ايـن هاي صدام همدست شدند بعد آقاي منتظري

و منطق جواب داد و عقيده را بايد با عقيده 1.مسائل از روي عقيده است

 كـه ايـن شود، با توجه بـهق مطرح مي جا سؤالي درباره شبكه زندانيان مناف در اين

و در سال60آنها از سال  نيز در واقع مانند شبكه منافقان67 وارد فاز مسلحانه شدند

و طراحي كرده بودند كه در عمليات مرصاد ابتدا زندان در زندان عمل مي هـاي كردند

ن  و زندانيان منافق بتوانند به آنها بپيوندند، ظرشـما دربـاره شهرها به تصرف در بيايد

و» سرموضـع« منافقـان همچنـان كـه ايناقدام قاطع امام چيست، با توجه به  بـوده

.شدند محارب محسوب مي

و نمي و لـذا آقاي منتظري تحت تاثير منافقين بود توانست اعـدام آنهـا را بپـذيرد

كرد اما اصل قضيه اين است كه كار سازمان منافقين اعدام اين محاربين را توجيه مي 

 
خويش دربـاره مجاهـدين خلـق، حـساب سـران فاسـد را از اهللا منتظري در مواضع متعدد مرحوم آيت.1

و افراد گول سمپات مي ها گيري از انحراف اين دسته از افـرادو اعتقاد داشتند ما در جلو؛كنند خورده جدا
و نبايد اجازه مي عاليقدر فقيه. داديم افكار جوانان توسط سران فاسد به انحراف كشيده شود كوتاهي كرديم

و بيـژن كـه) 1356سال( در قالب مناظره، در زندان اوين كتابي اعتقادي  نوشتند با عنوان منـاظره حـسن
همزمان با همبند بودن ايشان با اين دست از زندانيان به ويژه پس از انحراف سازمان مجاهدين نوشته شد 

شد"از آغاز تا انجام"و در سال هاي اخير با عنوان  از آن غافـل اهللا منتظـري اي كـه آيـت نكتـه. منتشر
و اساس نامه شدندميطلبي محسوب نبودند اين بود كه سران مجاهدين افراد جاه   اما آنان داراي مرام نامه

و فريبنده، توانستند افـراد زيـادي را بـه خـود جـذب و به واسطه برخي شعارهاي جذاب عقيدتي بودند
سر حميد روحاني اما اشتباه تاريخي. نمايند اهللا منتظـري ان مجاهدين را به بند آيت اين است كه زماني كه

.شيرازي از زندان آزاد شده بود آوردند آقاي رباني
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و امام در همان نامه مي فريبكاري بود مي اي كه براي مجازات آنها كنند نويسند تاكيد

و اظهـار نـدامت كردنـد،. كه كار آنها فريبكاري است  آنها در زندان بـه ظـاهر توبـه

و اقـدام مـسلحانه انجـام  كساني كه فقط در حد همبستگي با سازمان همكاري كـرده

و يـا5هـايي كه مرتكب جرم شده بودند، به زندان نداده بودند آزاد شدند اما آنهاي 

آن. ساله محكوم شدند 10 بنده خودم براي مالقات با آنها بـه زنـدان اويـن رفـتم در

و برخي از آنهـا نيـز سـر ها مشخصمي مالقات شد كه كدام يك از آنها توبه كردند

و بيـرون بكـشند، يكـي تا پا چشم مي   از آنهـا خـانم شدند تا از زبان ما چيزي بشنوند

بود كه توبه هم كرده بود اما جالب است وقتي كه منافقين به ايران حمله» اللهي آيت«

و وارد كشور شدند آنها در زندان  را كرده و شورش كردند لذا او كـساني ها آشوب

آنهـا نـه تنهـا زنـدان را بـه آتـش. شـناخت كه به معني واقعي كلمه تواب بودنـد مـي 

 در بـين آن تـوابين خـانمي بـه نـام1بين واقعي نيـز حملـه كردنـد؛ كشيدند بلكه به توا 

و آقاي الجوردي بـراي مـن تعريـف كـرد» حجتي« وجود داشت كه اهل گيالن بود

و كنده شده بـود كـه اللهي از موي سر خانم حجتي به گونه كه خانم آيت  اي كشيده

كار بودند طوري آنها بسيار فريب. به اندازه يك كف دست سر ايشان سفيد شده بود 

اللهي را خواسته بودند كه توضيح بدهد چـرا ايـن كـار را كـرد كه دوباره خانم آيت 

و بـه7گفته بود من  و خواهرانم در سازمان مجاهدين هـستند  نفر از بستگانم از برادر

و تاكيد داشت كه من بايد با آنها باشم گفت كه آنها شهيد شده تعبير خودش مي . اند

ميكه اينشان فريبكاري بود به محضتاما چون سياس گرفتند در شرايط سختي قرار

.گرفتندمي راه توبه را پي 

ح.1 و اگر چنين اقداماتي از سوي زنـدانيان انجـامم اين ادعاي يد روحاني تكرار مكررات بدون سند است
مي شده بود حتما به محضر آيت  بـ رسيد در حالي اهللا منتظري درا فقيـه كه هيچ يك از آقاياني كه عاليقـدر

مي67جلسه مردادماه  بنـابراين معلـوم نيـست حميـد. ها شورش كردنـد اند كه اعدامي كنند نگفته مباحثه
و كيفبراي تبيين موضوع بايستي! روحاني اين خبرشورش را از كجا اختراع كرده است كه كم  گزارشاتي

.تشر گرددبه امام در اين باره از سوي وزارت اطالعات وقت داده شد من
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و فقهي امام براي اين ازها اعدامحكم شرعي  كه كـامال روشـن اسـت امـا يكـي

گيرد درباره مباني اين حكـم مواردي است كه از سوي ضد انقالب مورد هجمه قرار مي

. توضيح بفرمائيد است،67ربين در سال فقهي امام براي اعدام محا

 كامال مشخص است، امام اوال بحث عـدمها اعداممحورهاي حكم امام براي اين

و نكته چهارم كـه بـسيار و محارب بودن اعتقاد به اسالم، اهل نفاق بودن، اهل ارتداد

و  و اعـدام بـه همـراه دارد راه انـداختن جنـگ كالسـيك در غـرب و قتل مهم بوده

ــوب ــه بعثــي جن و كمــك ب و ضــربات. هاســت كــشور ــا اســتكبار جهــاني ــاط ب ارتب

 البتـه عـدم موردي بود كه حـضرت امـام مطـرح فرمودنـد؛8ناجوانمردانه به انقالب 

و مرتد بودن مسائل عقيدتي محـسوب مـي و حيله و اهل نفاق و اعتقاد به اسالم شـود

در باعث اعدام نيست اما آنچه باعث مي  بـاره منـافقين مبنـي بـر شود كه حكم شرعي

و ارتباط با اسـتكبار اعدام اجرا شود، راه   انداختن جنگو جاسوسي براي رژيم بعث

ه خـوارج دسـت بـه اسـلحهكـمينيز مادا)ع( حضرت علي1.جهاني عليه كشور است

و حتي حقوق و متعرض آنها نبرده بودند كاري با آنها نداشت  آنها را نيز قطع نكردند

وق. نشدند تي دست به ناامني زدند حـضرت نيـز حكـم خـدا را دربـاره آنهـا اجـرا اما

2.كرد

 بـه آن هـا اعـدام يكي از مسائلي كه آقاي منتظري در فايل صوتي خود پيرامـون

مي اشاره مي  به خـاطر عـصبانيت67ي سالها اعدامكند دليل كند اين است كه ادعا

ك و نكته بعد اين اسـت حكومت از جنگي است كه منافقين در غرب كشور ايجاد ردند

از كه مي  سال زندان به اعدام ارتقا داده است؟10و5گويد حكومت چرا احكام آنها را

و جفاي آقاي منتظري به امام است، در روز  وقتـي كـه 1360 تيرماه7اين تهمت
در تن از بهترين شخصيت72بيش از و هاي كشور به خـاكو خـون كـشيده شـدند

 
چگونـه زنـدانيان. در عمليات مرصاد شـركت نداشـتند67 هيچ يك از زندانيان اعدام شده در مردادماه.1

و دوباره به زندان برگردند تا اعدام شوند؟ !توانستند به گيالن غرب رفته در آن عمليات شركت كرده
و با بسيار)ع(ولي امام علي! تا اينجا درست2. ماندگان از خوارج بودندي كه جزو باقيهمه را كه نكشتند

و آنان را از حقوق شهروندي خود محروم نكردند .با رأفت برخورد كردند
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 اسالمي انفجار رخ داد كساني كه دست اندركار بودند از جمله دفتر حزب جمهوري
و شـخص آقـاي همين آقاي عليخاني كه نام او در يكي از اين گزارش ها آمده است

و تاكيـد كـرد يونسي كه قاضي بودند، مي  گويند صبح سيد احمد آقا به ما زنـگ زد
و كه امام فرموده امروز هيچ دادگاهي براي سـازمان مجاهـدين خلـق   تـشكيل نـشود

ر و مي.ي صادر نشودأكسي را محاكمه نكرده به يعني امام دانست كه بزرگان كشور
و مسلما يك قاضي هر چقدر هـم خويـشتن دست منافقين به شهادت رسيده  و اند دار

و حكم صادر كردن در نظـر عدالتخواه باشد نمي  تواند جنايت را در وقت راي دادن
دا  دگاهي تشكيل نشود، حال امام دربـاره منـافقين فرمـود كـه نگيرد لذا فرمودند هيچ

و كسي كه ناامني ايجاد كرده فرقي نمي  كند كه در زنـدان باشـد آنها محارب هستند
و ايجاد ناامني دارند يا در سطح كشور، 1. ماهيت براندازي نظام

و دست به شورش هم زده بودند .يعني شبكه منافقين بودند منتها در زندان

و گرنـه خـودش بله  تفاوتي نداشتند بنابراين آقاي منتظري خود را به تجاهل زده

به به خوبي مي  سال محكـوم بودنـد حكمـشان اعـدام7يا6فهمد كه چرا آنهايي كه

واقعيت اين است كه اگر شـما فـردي را بـه جـرم كـاري كـه امـروز انجـام داده. شد

و اظهـار نـدامت مـي محكوم مي  و شـما نيـز كنيـد براسـاس اظهـار نـدامت راي كنـد

دهيد، لذا راي شما بر مبناي اين بود كه اين فرد از يـك وابـستگي اظهـار نـدامت مي

و طبق ندامت او حكم صادر شده بود اما بعـدا معلـوم مـي  شـود كـه ايـن كرده است

و دروغ گفته2منافقين سرموضع  انـد بنـابراين مـشخص اند كه توبه كـرده خود هستند

 
 تيـر بـر7 است اما او از بـاب فرافكنـي، بـه واقعـه67هاي سال سوال از حميد روحاني در باره اعدام.1

و محمد منتظري در دفتر حزب به شها مي عامل گفته مي شود. دت رسيدند گردد كه بزرگاني چون بهشتي
و ثانيا تحليل بسياري بر اين.و در يك كشور اروپايي مخفي استهاين جنايت بزرگ از كشور فرار كرد 

و براسـاس چـه داري مـي تير سفارش به خويـشتن7است كه اگر مرحوم امام پس از واقعه كننـد چـرا
ك  و خـوني نريختـه بودنـد،ه در آن معركه نبودند گزارشاتي، پس از واقعه مرصاد در باره اسيران دربندي

! داري پيشه نكردند؟ خويشتن
. درباره اتهام سرموضع بودن، به مقاالت مختلفي كه در اين مجموعه آمده مراجعه گردد.2
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ش اين جور نبود كـه فـرد در زنـدان نشـسته. كند رايط حكم فرق مي است كه در اين

و درباره حكم او تجديدنظر شود، دقيقا شرايطي مانند خانم  اللهـي وجـود آيـت باشد

و حكمـش   سـال زنـدان بـود امـا وقتـي10داشت، ايشان به ظاهر اظهار ندامت كـرد

ن و آنها نيز در زندان شورش كردند ه تنها زندان را به آتـش منافقين وارد ايران شدند

و شتم قرار دادند  لـذا مـشخص اسـت1كشيدند بلكه توابين واقعي را نيز مورد ضرب

مي كه اينجا حكم فرق مي دانـد امـا چـون كند، آقاي منتظري هم اين مسئله را خوب

و خود را مي و دموكرات نشان هدفش جوسازي است خواهد فردي خيلي آزاديخواه

.كند دهد خلط مبحث مي

و هياتي كه همراه ايشان بودند به آقاي منتظـري در همان هيات آقاي پورمحمدي

.گويند كه ما از آنها خواستيم كه توبه كنند اما آنها خودشان نپذيرفتند مي

مي. حرف همين است و وقتي طرف توبه كند ما محكوم به حفـظ ظـواهر هـستيم

و سـر بايد بپذيريم اما وقتي دوباره سرموضع مي  ايـستد ديگـر حـرف خـود مـي آيـد

اي كه در سخنراني اخير آقاي منتظري پخش شـد مسئله. توان توبه او را پذيرفت نمي

و كـه اينبهترين سند در جهت اثبات نظر امام بود مبني بـر   ايـشان آلـت دسـت شـده

و اهل تحقيق نيست بدون منطق حرف مي  نفر4من تعجب كردم وقتي كه ديدم. زند

ش و حاكم آيند اما آقاي منتظري به آنها اجـازه توضـيح هر به حضور او مي از قضات

را در حالي كه بايد از آنها مي2.دهد نمي خواست بـه عنـوان كـساني كـه ايـن حكـم

صادر كردند بگويند كه بر چه اساسي كار را انجام دادند اما سـرآخر نـه تنهـا اجـازه 

 
. كننـد اهللا منتظري دارند به شورش اشاره نمي ها در جلسه اي كه با آيت هيچ يك از اعضاي اجراي اعدام.1

و امكان تحقق آن در آن زمان، از مصاديق محاربه نيست وانگهي صر به كتاب تحريرالوسـيله.ف شورش
.امام خميني مراجعه گردد

هيأت اعدام،:كه آن چه مبرهن است اين. كذب اين ادعا با مراجعه به مطالب دفتر اول كامال آشكار است.2
و اينا  و آيـت در صدد محاكمه نبودند بلكه حكم از قبل صادر شده بود اهللان تنها مسئول اجراي آن بودنـد

و رد نمودند .منتظري با اشراف به اين واقعيت اظهارات آنان را استماع
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يك صحبت نمي و حتي مي دهد و من قبول ندارم گويد كه اين كار اشتب طرفه اه بوده

و نه مدركو برمبناي اعتقاد هم حرف نمي  زده لـذا لذا چنين شخصي نه منطق داشته

اين فايل صوتي سند بسيار خوبي براي اين مـدعا بـود كـه مـا بابـت انتـشار آن بـسيار 

.كند آقاي منتظري بر چه اساسي حركت داشته است خوشحال هستيم كه ثابت مي

 اخيرا آقاي احمد منتظري انتشار اين فايـل صـوتي را در تاييـدهك اينبا توجه به

و صحبتي را نيز درباره شما آورده، نظرتـان در خـصوص خاطرات پدرش عنوان كرده

 اين اظهارات آقاي احمد منتظري چيست؟

وگويي بـه آن اشـاره كـرده اسـت اي كه آقاي شيخ احمد منتظري در گفت نكته

براي انتـشار ايـن سـخنراني منتظـري چـه بـوده اسـت درباره توضيح پيرامون هدفش 

و گفته است اين فايل صوتي تاييد صحبت  اهللا منتظري هاي آيت خواسته راه گم كند

مي است كه در سال  و گفته شود اين اسناد واقعي نيـست يـا هاي قبل منتشر شده است

و اين فايل تاييد آن اسناد را مـي  رو اسناد درست نيست حـاني در كنـد، آقـاي حميـد

را15نشريه  و آنهـا  خرداد گفته است اين خاطرات منسوب به آقـاي منتظـري اسـت

ايشان متاسفانه خواسته در اينجا راه گريزي پيدا كنـد امـا. مخدوش اعالم كرده است

در همان جا محكوميت خود را روشن كـرده اسـت؛ مـن وقتـي كـه خـاطرات آقـاي 

مي15نامه منتظري را در فصل  گفـتم كـردم هميـشه در رفـرنس دادن مـي خرداد نقل

خاطرات منسوب به آقاي منتظري، خوانندگان از من سؤال كردند كـه چـرا منـسوب 

در ثابـت نـشده آيـا ايـن حـرفكه اينگوييد، به آنها پاسخ دادم براي مي هـايي كـه

و خاطرات آمده همه را منتظري گفته يا آنها اجمـاال حـرف  هـاي منتظـري را گرفتـه

مي. اند اتي را به آن اضافه كرده خودشان نك  كـنم كـه من به بيت آقاي منتظري اعالم

و نوار خاطرات ايشان را از ابتـدا تـا آخـر منتـشر كننـد، آنهـا كـه الحمـداهللا بـا  بيايند

ميبي بي و و راديو اسرائيل رابطه دارند احمد. توانند به آنها بدهند تا پخش كنند سي

را سال10منتظري با گذشت بيش از  از اين قضيه يك قسمتي از خـاطرات منتظـري
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مي30كه حدود و  هـزار صـفحه2خواهـد بگويـد كـه همـه دقيقه است منتشر كرده

كـنم كـه ايـن آقايـان از آقـاي منتظـري حاال نيز تاكيد مـي. خاطرات هم همين است

و آنجــا حــرف خــاطرات را گرفتــه  در كتــاب هــا ايــنامــا هــايي را مطــرح كــرده انــد

اند اضافه كردند لذا بهتر اسـت كـه نـوار خـاطرات ان هرچه را كه خواستهش خاطرات

1.آقاي منتظري را از اول تا آخر منتشر كنند

اي كه خطاب به منتظري نوشتند در نامه68 فروردين سال6حضرت امام در تاريخ

و الوف رسيدن منافقين از طريق منتظري دارند كه اين مسئله به همين  اشاره به آالف

ميها اعدامموضوع  .گردد باز

و الوف رسـاندند، امـام صـريحا بله امام فرمود با زبان شما، اعدامي ها را به آالف

و الوف رسيدند اشاره مي 2.كند كه منافقين از زبان آقاي منتظري به آالف

و موسسه امام درباره ايـن60هاي دهه درباره سكوت خط امامي ، مجمع روحانيون

و چرا تا اين حد ما شـاهد عقـب هجمه بيت منتظ  ري به حضرت امام نظر شما چيست

و بارها در زمان حيات خـويش بـر صـحت انتـساب برخالف نظر حميد روحاني آيت1 اهللا منتظري بارها
و حميد روحاني خود را به خـواب زده خاطراتشان به خود تأكيد كرده  ح. اسـت اند يـدموانگهـي امثـال

و پيوست  همها روحاني آيا اسناد آيـا! كنـد؟ كه در جاي جاي خاطرات ايشان آمده است انكار مي يي را
 حميد روحاني خوب مي دانـد در ضمن!اي هم نياز به نوار دارد؟ هاي امام يا آقاي خامنه مثال دست خط 

و اهللا منتظري آرشـيو چنـدين سـاله حسينيه آيتكه هم مسلكان امنيتي وي طي چندين بار حمله به بيت
.از اين دوستانش بخواهد تا نوارهاي خاطرات ايشان را در اختيارش بگذارند! اند ايشان را غارت كرده

اهللا خمينـي بـه آيـت6/1/68در نامـه. از باب اتفاق خوب شد حميد روحاني اين نكته را مطرح كـرد.2
آ آيت و الوف رسانديد اهللا منتظري مي نويسند شما كه آمار دقيقي با توجه به اين! مار معدودي را به آالف

مي30از كشتگان نداريم وآمارهايي حتي تا  به هزار مطرح و با توجه شود كه معلوم نيست درست باشد؛
آن آمار آيت  و با توجه به آماري كـه آقـاي نيـري در جلـسه بـا، نفر است2800اهللا منتظري كه حداقل

اين پرسش در پيـشاني تـاريخ مانـدگار اسـت كـه گـزارش ليقدر ذكر كرده؛ با جمع همه اين آمارعا فقيه
به دهندگان چه آمار اندكي به آيت  مي»معدود«اهللا خميني دادند كه از آن اگر به عرف مراجعـه! كنند؟ ياد

و نشنيديم  و شايد به بيست نفر هم نرسد ولي جايي نديديم  2800كـه حـداقل شود معدود يعني چند نفر
ميو آيا چه گزارشي دادند كه مرحوم امام به آيت! نفررا بگويند معدود گيرند چرا تعداد اهللا منتظري خرده

و الوف رسانديد؟ مي با توجه به اين! را به آالف !شود يك ميليون كه جمع الف در الف
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و مواضع سست آنها در برابر اهانت به حضرت امام هستيم آيـا ايـن مـسئله. نشيني

 باعث تحريف انقالب نخواهد شد؟

االسالم سيد احمد خميني مصيبتي كه اتفاق افتاد اين بود كه بعد از رحلت حجت

كـرد ها از دنيا رفت، چيزي كه منافقين را عـصباني مـييكوهي استوار در برابر نفوذ 

مي اين بود كه ايشان دست رد به سينه كسي نمي  و با همه و گـپ مـي زد و نشست زد

مي همه را راه مي  و آنها فكر ديدنـد هايشان اجرا شده اما بعـد مـي كردند كه نقشه داد

ا  با رفتن ايـشان كـساني.ستكه سيد احمد مانند كوهي استوار در مقابل آنها ايستاده

فهميدند يا در زمان امام كودكاني بودند كه يا چيزي از خط امام نمي) بيت امام(آنجا 

و نه امام را مـي بودند كه در كوچه بازي مي  و بـه كردند و نـه خـط امـام را شـناختند

.يكباره يادگار امام شدند

.باره ادعا داشت البته مجمع روحانيون كه در اين

ب مي يت امام را عرض مي اول مي كنم، امروز وقتي نگاه بينيم كه چه كـساني كنيم

اكبـر هاشـمي رفـسنجاني، بانـد در آنجا نفوذ دارند، بانـد مهـدي هاشـمي، بانـد علـي 

و به اين ترتيب آن تشكيالت از حيز انتفاع افتاده1اند منافقين در آنجا جا خوش كرده

و نمي د است فاع از خط امام انجام دهد اما دربـاره مجمـع تواند رسالت خود را براي

و برخاست داشته .ام روحانيون مبارز كه بنده با آنها نشست

.البته شما جزء اعضاي هيات موسس مجمع روحانيون هم بوديد

و مـن هـم بـه دو دليـل ايـن بله، اول اسم ما را به عنوان اعضاي موسس گذاشتند

و آقاي كروبي فكركه اينموضوع را تكذيب نكردم، اول   سـال سـابقه50 كردم من

و نكته دوم اين بود كه وقتي آقـاي ري شـهري خـدمت امـام رفتنـد بـه دوستي داريم

 
و حاال عين همان.1 از چه خوب است كه بيت امام اين اتهام را پاسخ دهند  اتهامي كه برخي به عنوان دفاع

مي بيت مرحوم امام، به بيت آيت نگار انقالب بـه بيـت امـام زدند توسط اين به اصطالح تاريخ اهللا منتظري
!شود زده مي
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و ايشان گفت كه دستور دهيـد تـا مجمـع روحـانيون بـه جامعـه روحانيـت بازگـشته

بعـد. كاسه شوند اما امام فرموده بود صالح در اين است كه چنـد صـدايي شـود يك

ه مجمع روحانيون رفتم امـا ديـدم در جلـسات آنهـا چيـزي كـه برايـشان بنده به جلس 

و حرفـشان وقتـي دور هـم جمـع. مطرح نيـست مـشكالت مـردم اسـت تمـام تـالش

اي بريزنـد كـه حريـف فـردا اند چه برنامه شوند اين است كه اگر در راس قدرت مي

و اگر در راس كار هم نباشند حرفشان  اين است كه چه نتواند قدرت را از آنها بگيرد

طلب شود نان را به نرخ روز كار كنيم قدرت را در دست بگيريم، وقتي انسان قدرت

مرد دشمن مي و آمريكا را بزرگتـرين خورد، وقتي امام آن شناس در راس قدرت بود

دانست، آنها ضد آمريكـايي بودنـد، امـا بعـد از فـوت امـام وقتـي خطر براي بشر مي 

وقتي آقاي خاتمي رئيس. اي شدند درجه 180ر چرخش شرايط عوض شد آنها دچا 

را جمهور شد كساني كه تا قبل از آن اگر فردي اسم مذاكره با آمريكا را مـي  بـرد او

و گفتند ديگر اينگونه شـعارها راه بـه كافر مي  دانستند اما يكدفعه تغيير سياست دادند

 كـه در مجمـع روحـانيون گويم همه اينگونه بودنـد چـرا برد، البته من نمي جايي نمي 

الوقت وقتي افراد ابن. رسيد كساني بودند كه مخلص بودند اما صدايشان به جايي نمي

.روند كه با منافعشان همخواني داشته باشد شوند دنبال مواضعي مي

در هاي خود اشاره كرديد كه منافقين در بيت امام نفوذ كـرده شما در صحبت انـد

ب اين باره مصداقي .فرمائيدتر صحبت

من آنها عمال آنجا هستند، كساني كه در بيت منتظري اند عمال در بيت امام هم نفوذ دارند،

)گو از مريم عاقليو منبع فارس، گفت(1.آورم اما آنها با يكديگر قرابت دارند اسم نمي

و منافق خواندن خاليق توسط وي موارد ديگـري وجـود دارد.1 و جاسوس . در باره پديده حميد روحاني
وقتـي حميـد«: بـا عنـوان شود كه در فضاي مجازي منتشر شده است مي جا يك مورد ديگر ذكر در اين

و محمد باقر صدر را  در»! اسرائيل خواند"جاسوس"روحاني، امام موسي صدر سيد صـادق طباطبـايي
گـوش در نجف، بـه 1349در سال) حميد روحاني(خاطراتش آورده است كه وقتي اين اتهامات زيارتي 

و نگران مي رسيد، ايش)ره(امام خميني  و ان چنان ناراحت شود كه درس دو روز بعد خود را تعطيل كـرده
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 نامه شهيد چمران به صادق طباطبايي در باره حميد روحاني

ب به صادق طباطبايي در بـاره حميـد روحـاني اي خطا شهيد چمران درضمن نامه

:مي نويسد

 خدا به نام

 تـو را ديـروز از مجلـس نامـة گرامي! را بپذير برادرت گرم سالم! مهربانم صادق

 دربـارة. شما بفرسـتم براي برادر محمد صالح توسط االَّن دارمو سعي داشتم دريافت

و سـفير شـاه امنيـت دانيـد سـازمان مـي نطور كـه صـدر، همـا آقـاي بـه راجـع مطلبِ

و تحريك صدر افتاده آقاي جانبه فطرتش، قدر، در بيروت پست  آدمـيكه هايي اند

نويـسندمي شده تحريف در رد مطالب رسمي صدر جوابي آقاي. كندمي را ناراحت

ميو براي   خواهنـد چـاپ لبنـان هايه خود را در روزنام مطالب همچنين. فرستند شما

مي به حميد روحاني:روزنامه وقايع اتفاقيه نوشت. پردازد جاي آن به تذكر درباره اين اقدامات خالف شرع
مي تأثيرگذار، به سال هاي با نام اصلي حميد زيارتي، سابقه حمالتش به چهره  اني گردد؛ زمـ هاي دور باز

و جيـره آيت و امام موسي صـدر را بـدون هـيچ دليلـي، جاسـوس، عامـل خـوار اهللا سيدمحمدباقر صدر
و صهيونيسم مي  و زماني امپرياليسم مي ناميد مي كه از او دليل خواسته كه گفت طوري حركت كرده شد، اند

اسـت كـه وقتـي ايـن سيدصادق طباطبايي در خاطراتش آورده. اند جاي نگذاشته هيچ ردپايي از خود به 
رسيد، ايـشان چنـان)ره(گوش امام خميني در نجف، به 1349در سال) حميد روحاني(اتهامات زيارتي 

و نگران مي  به ناراحت و جـاي آن بـه تـذكر دربـاره ايـن شود كه درس دو روز بعد خود را تعطيل كرده
ر هم از حمالت افراطـي خـود هاي اخي در سال) روحاني(حميد زيارتي. پردازد اقدامات خالف شرع مي 
و هاشمي روزهاي قبل هم اظهاراتي از او منتشر شـد. رفسنجاني را هم بارها نواخته است دست برنداشته
همـان) 285496سايت فرارو، كد خبـر(».جمهوري را به عمروعاص تشبيه كرد كه حسن روحاني، رئيس 

و مدعي مي  اهللا سيد شود شاه ايران آن را براي آيت دوره حضور وي در كنار امام در نجف، چكي را جعل
از جمله جاسوس سازي حميد روحاني) خاطرات جالل الدين فارسي:نك(محمد روحاني فرستاده است 

توان به جلد سوم كتاب نهضت امام خميني نيز اشاره كرد كه وي دكتر شريعتي را ساواكي معرفي كرده مي
و تحريف تاريخ، تعجـب ايـن اسـت كـه امـام با توجه به سابقه درخشان حميد روحاني! است در تقلب

و در نجف جعليات وي در بـاره امثـال آيـت خميني با اين  اهللا كه از سوابق وي در اين باره اطالع داشتند
و محمد باقر صدر را هم ديده بودند، به چه دليلـي از چنـين فـرد غيـر و امام موسي سيد محمد روحاني

ميقابل اعتمادي به عنوان مورخ  مي انقالب ياد و بر چه اساسي رئيس مركز اسناد انقالب !.؟شود كنند
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و ما عـين ] روحـاني[ حميـد دربـارة. فرسـتاد شـما خـواهيم هـا را بـراي روزنامـه كرد

 دارنـد او تنهـا همـه خوبـان آنچـه. است شما صحيح برداشت. بوديد نوشته چيزهايي

مي شريعتي. دارد و غيره را آنطور  گفتـه پرسيدم، شـريعتي از ايران در حاليكه شناسد

 كلـي بـهاش نتيجـه كـه نيز كردم ديگري هاي آزمايش همچنين. شناسد او را نمي كه

 مـا بايـد فقـط. است نشده زيرا اثبات بدهم او نسبتيبه توانم بود، اما هنوز نمي منفي

و دوستان پرهيز كنيم بهو خود را  دروغ ايـن شـايد دليـل. خطـر نينـدازيم خود را

و مانـدگي عقـبو عقـدة شكـست زياد دارد، عقدة او عقده. باشد او عقده هاينگفت

و او را بـاز كـرده حميـد نامـةكهو گفت نوشتاي نامهمنبه صهري! ديگر هاي عقده

آنو يكي است خوانده كهاي ها نامه از آن بـودم نوشـته صهريبهمن بود  نامـهو در

كه مواظبتكه بودم حميد داده ربارةد شرحي  ولـي. بافـد زيـاد مـي حميد دروغ كند

به استبعادي هيچو بنابراين است را ديده نامه حميد اين و حتيمن ندارد به بد بگويد

و باأل آقاي  محفـوظ از شـرش خـود را فقـط هر حـالبه! دكتر شريعتيبه خره صدر

 همهو سالمتي موفقيت. برسانيد سالمو همفكران همة دوستانبهمن قولاز ...بداريد

مي بزرگ شما را از خداي .كنم آرزو

 چمران ارادتمند شما مصطفي

)خبرآنالين به نقل از پايگاه اينترنتي مؤسسة فرهنگي تحقيقاتي امام موسي(

!از شنيدن بخشي ازحقيقت برآشفته نشويد

ر( )جايي محقق تاريخ انقالبغالمعلي

اكبـر االسـالم والمـسلمين علـي نقل قول من از جنـاب حجـت،در يادداشت قبلي

/6/1 نامه منتشره در صحيفه امام در رحماني از اعضاي دفتر امام درباره عدم انتساب 

ابهاماتي! اهللا منتظري براي بعضي از دوستان مشفق وغير مشفق امام به مرحوم آيت 68

.نمكميد كه براي بر طرف شدن اين ابهامات به توضيح بيشتري اشاره ايجاد كر
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و توسـطميكه اين-1 و در هـيچ جـايي گويم نامه منسوب به امام چون تـاكنون

بـا ايـن.هيچ شخص يا مركزي اصل دست خط امام درايـن بـاره منتـشر نـشده اسـت 

م كـه فرمـوده انـد متـون ايشان بگـذاري مقدمه اگر بنا را بر اين گفته امام در وصيتنامه 

كـه آن را كارشناسـان مربوطـه بايـد تاييـد-ادعايي منسوب به ايـشان اگـر خـط وي

دوسـتاني كـه بـه حجيـت ايـن نامـه كماكـان. نباشند اين ادعاها واقعيت ندارد-كنند

.اصرار دارند لطفا به اين دوگانگي جواب بدهند

و مطلـب بعـضي رسـانه هـا نـشان-2 دهـد ايـن نامـه مـي آنگونه كه اسناد موجود

از76نخستين باردر سال  سال از صـدور آن توسـط مرحـوم آقـاي فـاكر8 يعني پس

و ديگر  و سومكه اينمنتشر شد كه اوال دست خط امام نبود كه اين همه متن نامه نبود

و نشر آثار.شدميدر بعضي از متن نامه خط خوردگي هايي ديده امام موسسه تنظيم

و مقاب  له با اين كار تمام متن نامه منـسوب بـه امـام را در اختيـار روزنامـه در اعتراض

.داد كه اين نامه هم دست خط امام نبود جمهوري اسالمي قرار

و ايـشان خبـر-3 احتماال همين نامه منسوب بـه امـام بـه مرحـوم منتظـري رسـيده

و در جـواب آن در مورخـه هفـتم فـروردين بـه امـ  ام بركناري خود را از آن دريافته

در نامه در. شـده اسـت8/1/68اي نوشته است كه باعث نامه دوم امام بـه ايـشان لـذا

آن در ششم فروردين نامهكه اين اي به آن مرحوم رسيده ترديـدي نيـست ولـي قطعـا

.نامه دست خط امام نبوده است

تشكيك من درباره اصل صدور نامه توسط امام نبـود بلكـه در انتـساب آن بـه-4

ك  اهللا توسلي در گذشتهه در اين زمينه به قول ونظر كساني مانند مرحوم آيت امام بود

 كه داماد ايشان دكتر واليي به من گفت كه از آن مرحوم اين عدم انتساب نامـه بـه-

. واخيرا هم آقاي رحماني استناد كرده بودم-امام را شنيده است

ام-5 ام نيست دربـاره محتـواي عالوه بر اشكال وارد به اصل نامه كه قطعا به خط

نامه هم بحثهاي متفاوت ومفصلي خصوصا توسط نزديكان مرحوم منتظري شـده كـه 



غير محرمانه
316

.دراين يادداشت مجال توضيح آنها نيست

دوستان اصولگرا براي درك حقيقت تـاريخ بـا خـودداري از زدن انـگو اتهـام

و  و دروغگو م ... منافق و واقعيتها كه به ذاقـشان خـوش نسبت به راويان برخي حقايق

و زيبنده يك مسلمان در باره برادر مسلمان ديگر نيـست مـي بايـست بيـشتر  نمي آيد

و بايـد حوصله كنند چـون هـيچ تـاريخي درزمـان خـودش كامـل نوشـته نمـي  شـود

. صبورانه در انتظار زمان نشست تا ابعاد نهفته برخي حـوادث بـر مـردم آشـكار شـود 

.ناسان با خط حضرت امام مغايرت هايي داردرسم الخط اين نامه بنا به ادعاي كارش

و ابهـام هـاي زيـادي وجـود دارد كـه بـراي-6  در باره اصالت اين نامه نكته هـا

و-توضيح آنها ديگراني كه تمام يا بخشي از حقيقت اين ماجرا در اختيارشان اسـت

و در زمره آنها نيستم! خوشبختانه يا متاسفانه صـادقانه بـه بايـد! بنده نگارنده ازجمله

و تكليف افكار عمـومي را درايـن بـاره روشـن نماينـد  ابهامـاتي ماننـد. ميدان بيايند

در-:كه اين و آنها  نامه منسوب به امام توسط چه كساني از دفتر امام به قم برده شده

و مي از-گويند؟ باره اصالت نامه چه گفته  سـال8 چرا بايد نخستين بار اين نامه بعـد

76حوم آقاي فاكر كه نماينده مجلس شـوراي اسـالمي بـود در آبـان سـال توسط مر

و نشرآثار امام؟ ترديدي در ايـن نيـست كـه-منتشر شود نه دفتر امام يا موسسه تنظيم

و  و بـا چـه نيتـي نامه منسوب به امام به مرحوم منتظري خصوصي بوده است چگونـه

چـرا-ر رسـيده اسـت؟ توسط چه كس يا كساني بخشي از آن بـه دسـت آقـاي فـاك 

اي را از دفتر امام دريافـت دفترمرحوم آقاي منتظري كه به هر حال در آن تاريخ نامه 

و ابهام زدايي نكرد؟  و موضعي اتخاذ ننمود -كرده دراين رابطه سكوت اختيار كرد

و منتـشر نـشود چـرا آقـاي فـاكر بـر و خصوصي باشـد اگر بنا بوده نامه امام محرمانه

و علني كـرد؟ خالف تدبير  و اجازه چه كس يا كساني آن را منتشر و به اشاره -امام

اي كـه دربـاره اصـالت چرا اصل دست خط نامه-چرا اصل نامه به خط امام نيست؟
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 آيا در آخـر نامـه-1آن اين همه ابهام وجود دارد در صحيفه امام منتشر نشده است؟

را اگراين نامه امالي امام بـوده ولـيچ-منسوب به امام امضاي امام وجود دارد يا نه؟

؟ به هر علت به خط ديگري نوشته شده است به اين مساله تصريح نمي  آيا اين-شود

فرضيه درست است كه بعضي كارشناسان خط را بـا مقايـسه نوشـته هـاي امـام نظـر 

شود براين است كه با تفاوتهايي كه دررسم الخط بعضي حروف در آنها مشاهده مي 

ه  و درحضورايشان نامه ا وبيانيه هاي چند ماه آخر عمر مبارك امام بوسيله ايشان امال

و آيا در اين زمان امام به دليل سال قبـل وصـيت16كه اينتوسط ديگري نوشته شده

نامه مفصل شان رانوشته والك ومهر كرده بودند دراين باره متوجه تذكر منـدرج در 

نظر فوق صـحت داشـته باشـد چيـزي از ارزش آيا اگر-اند؟ وصيت نامه خود نبوده 

و مــي آن ومنزلــت امــام در نظــر مــردم كاســته شــده شــود كــه مــسولين امــراز اظهــار

و نشر آثار امام دراين باره بـه واقعيـت هـاي-نند؟كميخودداري  چرا موسسه تنظيم

و تمـام گونه همانموجود   كه درسابق نامه منتشره توسط آقاي فاكر را ناقص دانـست

و.كند را در اختيار روزنامه جمهوري اسالمي قرارداد تصريح نميمتن  ....؟

زخكه اينو نكته آخر ! هنهكمي من در يادداشت برگي ناخوانده قصد تازه كردن

و بي ادبانه بعضي مبني بر زنده كردن مرده اي سياسي را نداشـتم كـهو به تعبير زشت

دهـد نـه بخـاطر قبرش در قم نـشان مـي كه كثرت زائران گونه هماناهللا منتظري آيت

و دارند بل بخاطرخدمات بـي  و بيش داشته و فرضا اشتباهاتي كه مانند همه كم بعضا

 
و در سال اين نامه سرانجام پس از سال1 شد78ها در صحيفه امام المـسلمين احمـدو االسالم حجت. درج

 زمـاندرو برداشـتدررا)ره(امـام هاي نوشتهوها گفتهكهاي مجموعه«:گويد منتظري در اين باره مي
 كـه مجموعه ايندر.است نيامده نامه اين مجموعهآندرو بود"نور صحيفه"شد منتشر ايشاناتحي

 عنوانبا22جلد 1371 سالدرو آمده،8/1/68 نامه فقطشد با اينكه منتشر1369سالدرآن21 جلد
 است؛دهنش درج6/1/68 نامههمآندركه نشده؛ منتشرو چاپ گذشتهدركه اضافاتي يعني مستدرك

ايدر 1378پاييزدرو بار اولين براي ولي  جـاي.شد اضافه نامه اين"امام صحيفه" عنوانبا مجموعه
گو بـا احمـدو اهللا منتظري، گفت سايت آيت(»!است؟ شده اضافه چرا نبودهكه چيزيكه هست سؤال اين

)."نگاهي به گذشته"منتظري با عنوان 
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و آثار ارزشمندي كه از خود بـه يادگـار و تشيع نموده و انقالب شماري كه به ايران

و وجدان مردم مسلمان ما زنـده اسـت  مـن هرگـز در صـدد. گذاشته هميشه در ذهن

و انكار و البتـه اختالف نظر بين آن دو عزيز درگذشته دربرخي مـسائل نبـوده نيـستم

ه  رگـز نمـي پـسندم بعضي تعابير شاگرد دوره جواني امام را در مكاتبه با استاد خـود

ــران آن  ــوعي جب ــاري ن ــه امــام پــس از بركن ونامــه هفــتم فــروردين آن مرحــوم را ب

هدامي تندرويهاي وي به ساحت امام  م البته در فرداي آن به اين نامـه وآن نم كه امام

نيز مطلقا قصد ورود به قضيه بركناري ايشان توسط امام. انعطاف مهربانانانه پاسخ داد

و بعد بسيار مهمي  و دارد كه يا هنوز بيان نشده را نداشتم چون اين مساله ابعاد قبل انـد

و در   يك يـا دو مقالـه نيـز يا بايد براي تحليل درست مساله حتما به آنها توجه داشت

در. توان اين مساله را تبيين نمود نمي  مواضـع فرزنـد امـام مرحـوم حـاج كـه ايـن مثال

احمد آقا نسبت به مرحوم منتظري همان مواضع وي در زمان نوشتن رنجنامه به ايشان

نبوده هيچ شكو ترديدي نيست كه من در مقاله اي در اين زمينه با عنـوان دريـغ از 

ق  البتـه بـه خواننـدگان بعـضا.ام در ناشناخته ماند به مستنداتي اشاره كـرده بزرگي كه

و ناگفتـه كـه بعـضي از ايـشان بـدون! متحير از شنيدن اينگونه خاطرات غير متعارف

و دروغگو  و اين كمترين را منافق و نـه-دانند بايد قدري در تحيرمي!! انصاف راوي

و-توهينشان و تقصير دراين تحير و ناداني آنان را متوجه بعـضي حق داد سرگرداني

و بعضي يـاران امـام دانـست كـه البـد از سـر مـصلحت  ! از آگاهان از حقيقت ماجرا

و و بـر سـاحل عافيـت نشـسته انـد نسبت به بيان حقـايق غالبـا سـكوت اختيـار كـرده

و هم اكنون اين مطالب بحث برانگيز رابه هر  و فرزندش متاسفانه در زمان حيات امام

و با هر مصلحت دل و در صندوق سينه نگاه داشته ومي! يل غـرض. دارند بيان ننموده

و خاك علـوي از يـك  و تاريخ اين آب من از اينگونه يادداشتها اداي ديني به مردم

و تنبه برخي مومنان هنوز  و بيداري ذهن آن! كينه مند! سو نسبت به سـاحت ومنزلـت

و بـا مرحوم بود كه در قضاوت درباره ديگرا  ن عنان سخن را در دست داشـته باشـند

خدايا بـه. تذكار روز سخت قيامت از عقوبت قضاوت نابجا در باره ديگران بهراسند
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و دارند كه و روزهاي آكنده از نوري كه چنان در نزد تو حرمت داشته حق اين شبها

ه كه مـا فت حقايق را آنگونه كه هستند نه آنگونگرميرسول تو تمامي آنها را روزه 

و و مـا و دلهاي ما را آماده قبول حقايقي كه بر نمي تابيم بگردان مي خواهيم بما بنما

و بمـا بيـاموز  و دلهاي ما را از كينه نسبت به يكديگر تهي ساز گذشتگان ما را بيامرز

و محاسن بي شـمار آنهـادامي كه درقضاوت نسبت به آنچه اشتباه ديگران  نيم فضائل

و يكسره برخدماتشان قلم بطالن نكشيم را ناديده نگي  و! خدايا.ريم و مـرا بر ما مگير

1.ما را ببخش واز ما درگذر

(http://www.gholamalirajaee.blogfa.com/post/٦١)

 آقاي صادق آملي الريجاني

)رييس قوه قضائيه(

اهللا صـادق آملـي به نقل از روابط عمومي قوه قـضائيه، آيـت» انتخاب«به گزارش

و بـا)ع( الريجاني در جلسه امروز مسئوالن عالي قضايي با تبريك والدت امام رضـا 

و امنيـت خـود هـيچ گونـه اسـالمي جمهـوري كـه ايـن تاكيد بر ايـران بـر سـر اقتـدار

و به شهادت رساندن بـيش هاي گروهك منافقين اي نخواهد كرد؛ به جنايت مسامحه

و گفت17از و مسئوالن كشورمان اشاره كرد هـا، منافقين تـا سـال: هزار نفر از مردم

و بزرگـان مـورد احتـرام ايـن مـردم را  و خشونت آميزترين روش ها مردم با بدترين

و در جنايت با ترور كردند و بازار هم نگذشتند؛ هاي خود حتي از مردم عادي كوچه

و مرموز از سوي رسانه نون در حركتي شيطنت اين حال اك  هاي غربي با همراهي آميز

و افراد در داخل كشور در صدد تطهير اين جنايـت  و احيـاي نـام برخي جريان ها هـا

به. آنان هستند   منافقين در زمان خود بدتر از داعـشكه اينرئيس قوه قضائيه با اشاره

در1  به مناسبت دامن زدنط آقاي غالمعلي رجايي نوشته شده كه اين روزها توس26/4/1389 اين مقاله
شد در فضاي مجازي باز نشر امام68به نامه ششم فروردين .يافت كه در اين مجموعه نيز درج
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و اذناب منطقه: بودند افزود و كشورهاي غربي اي آنان با دعوت از منافقين به فرانـسه

و متاسفانه برخي نيـز در داخـل بـه  برگزاري همايش، سعي در حمايت از آنان دارند

و تشويش اذهان عمومي هستند؛ اما بايد بداننـد  نحوي در حال همگامي با اين جريان

و هر گونه تشويش اذهان عمـوم  ي در قوه قضاييه همچنان با اقتدار عمل خواهد كرد

اهللا آملي الريجاني تاكيد آيت. اينگونه امور امنيتي مسلماً پيگرد قضايي خواهد داشت

و قـوانين انجـام شـده اسـت: كرد آنچه از احكام دادگاه ها بر حسب موازين شـرعي

و حكم گروه   اما متاسفانه برخي1هاي محارب كامال آشكار است؛ قابل خدشه نيست

و اكنون و ادعاي پوزش ها راه را كج مي روند و غريبي مي زنند  حرف هاي عجيب

خواهي از كساني دارند كه فرزندانشان در طول سال هاي متمادي انسان هاي شريف

رئيس قوه قضائيه خواسـتار بـه ميـدان آمـدن. اين كشور را به خاكو خون كشيدند 

و سخنوران براي مقابله با  و نويسندگان كهكس» نغمه هاي شيطاني«دلسوزان نظام اني

و ساده« و ادعاهاي سخيف لوحانه در پي به انحراف كشاندن تاريخ انقـالب با سخنان

و تصريح كرد» هستند و امام: شد ، همچنـين بيـت مكـرم)ره(همه دوستداران انقالب

و اين نغمه هاي شيطاني را در هـم بـشكنند)ره(حضرت امام اهللا آيـت. به ميدان بيايند

ب و پـيش بينـي هـاي دقيـق ايـشان)ره(ه تيزبيني حضرت امام آملي الريجاني با اشاره

و )ره(تيزبيني حـضرت امـام: خواندن آنان گفت» لوح ساده«درخصوص برخي افراد

ند بعدها كردميدر كنار الهي بودن ايشان موجب شد كه برخي، كساني را كه گمان

ــي  ــه م ــي فقي ــر ول ــي، ام ــود آن تيزبين ــر نب و اگ ــد ــار كنن ــرعت بركن ــه س ــوند ب وز ش

)ره(ايران مسير ديگري داشت اما مي بينيم كه تعـابير حـضرت امـام اسالمي جمهوري

و ما همچنان شاهد برخـي سـاده و قابل اتكا است و حـرف امروز هم تازه لـوحي هـا

رئيس دسـتگاه قـضا بـا تاكيـد بـر. كند هايي هستيم كه رسانه هاي غربي را تغذيه مي 

 
از به جاي تهديد، آيا براي اقناع افكار عمومي بهتر نيست در اين صورت،.1  پرونده زنـدانيان اعـدام شـده

بي بايگاني و ادله ها اي كه بدان واسطه اعدام شدند، در اختيار عموم قـرار گيـرد تـا چـون رون آورده شده
و تقصيرات احتمالي آينده مصون بماند؟ و دامن نظام از قصور  استخواني در گلو نمانده
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اكه اين بايـد رنـج نامـه: دفـاع كـرد افـزود)ره(مـام امروز بايد از مظلوميت حـضرت

و با بررسـي1)ره(حضرت امام   در پاسخ به برخي افراد در آن دوره را به دقت خواند

و فجـايع منـافقين و تاريخ انقالب اجازه نداد كـه ايـن تـاريخ تحريـف شرايط امروز

و بـصيرت آنـا  و تكيه بر صـداقت و البته قطعاً با حضور مردم مؤمن و فراموش شود ن

و دستگاه قضايي نيز وجود علماي بزرگ نغمه هاي شيطاني در نطفه خفه خواهد شد

قاطعانه در مقابل كساني كه ضمن تالش بـراي تحريـف تـاريخ انقـالب اسـالمي در 

و متـدين  و پاره پاره كردن جامعـه انقالبـي و دودستگي صدد ايجاد خالءهاي امنيتي

.ايران هستند، خواهد ايستاد

)انتخاب(

)1(قاي محمد جعفر منتظريآ

)و رئيس دادگاه ويژه روحانيتدادستان كل كشور(

 سـال پـس از انقـالب27 در طـول كـه ايـن منتظري با بيان: نيوز به گزارش آفتاب

اند، بـه گروهـك اسالمي دشمنان از هيچ تالشي براي نابودي انقالب فروگذار نبوده

و تروريستي منافقين كه در ابتداي انقالب قصد ضر  به زدن به كشور را داشتند، اشاره

و بعـد از مـدت: اضافه كرد  هـا مـشخص منافقين در آن زمان در كشور تشكيل شدند

آنهـا بـه صـورت دروغـين شـعار. گيـرد شد كه آبشخور آنها از كجـا سرچـشمه مـي 

مي امپرياليسم مي  و از اين طريق جوانان را به خود جذب كردند اما بعدها آنهـا دادند

. از امپرياليسم درآوردند كه ما هر روز شـاهد يـك حركـت از آنهـا هـستيم خود سر 

و دسـت در دسـت: دادستان كل كشور تصريح كرد آنها در دامـن اسـرائيلِ متجـاوز

و عربستان سعودي با يكديگر فالوده مي و اروپا هاي شما حتما جنايت. خورند آمريكا

مي60و50هاي سال  هـزار17ايـد، آنهـاه از ياد نبردهشد را كه توسط منافقين انجام

و كودكان را به صورت ناجوانمردانه و بازار، زنان و مردم كوچه نفر از مقامات عالي

 
!نامه نامه معروف، نوشته مرحوم سيد احمد خميني است نه امام خميني كتابچه رنج.1
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و آمريكـاي و در عمليات مرصاد با پـشتيباني صـدام خـائن از دم تيغ خود گذراندند

دن متجاوز قصد نابودي كشور را داشتند اما جاي تعجب دارد كه امروز عده  بـال اي به

اند كساني كـه تـا مرفـق دستـشان بـه خـون هاي اين افراد برآمده كاري تطهير جنايت 

به. آلوده است  و ايدئولوژي خودكه اينوي با اشاره  امروز دنياي استكبار، استراتژي

در آن زمــان اســتكبار از عناصــر درون كــشوري،: را تغييــر داده اســت، اضــافه كــرد

ا همچون منافقين استفاده مي ما به دليل حضور پررنگو شجاعانه شما ملت ايران كرد

اي اهللا العظمـي خامنـهو پس از آن آيت)ره(و رهنمودهاي رهبر انقالب امام خميني 

و شكـست خوردنـد كنند برنامه كه اين سرزمين را رصد مي . هاي آنها به نتيجه نرسيد

 دروندركــه ايــندادســتان كــل كــشور در بخــش ديگــري از ســخنان خــود بــا بيــان

هم جمهوري اسالمي عده و نواي دشمن شده اي و آمريكـا و همـساز بـا اسـرائيل انـد

هاي ابتـدايي انقـالب دنياي غرب به دنبال تطهير جنايتكاران منافق هستند كه در سال 

ها اخيراً فايل صوتي را كه در آن سال: اند، گفت هاي بسياري را مرتكب شده جنايت

ا بيز طريق رسانه از يك آقايي گرفته بودند سي در سراسر دنيـابي هاي بيگانه همانند

را در اين فايل صوتي صحبت. پخش كردند  شـيخ«هايي از شخصي كه امام راحل او

مي» لوح ساده لـوح اين حركـت از طـرف بيـت شـيخ سـاده. كردند، وجود دارد تلقي

يي ايـن آقايي در يك جلسه خصوصي با برخي از مسئوالن قضا. تاسف برانگيز است 

و قـصد دارنـد فايل را منتشر كرد   تا آن را در راديوهاي دشمن به گوش همه برسـاند

و گفته با صحبت اند كه اسناد ديگـري هاي اين شيخ نيز امام راحل را زير سؤال ببرند

را. كنند هم در دست دارند كه آن را منتشر مي  وي خطاب به شخصي كه ايـن اسـناد

را پخـش) هاشـمي(گوييد اسناد سـيدمهدي راست مي اگر: منتشر كرده است، گفت 

و جنايت  و مـا هـاي زيـادي را انجـام مـي كنيد كه در اصفهان دست به گوني بود داد

و چـه هاي زيادي را در اين خصوص داريم كه چه جنايت پرونده هـايي انجـام شـده

و با شرفي نيز با گوني به باغ انسان گوييـد مـي شما اگر راسـت. اند ها رفته هاي مظلوم
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 منتظري در1.كنيد ما اين اسناد را داريم اين اسناد را پخش كنيد؛ اگر شما پخش نمي

و اميدواريم اين افراد از اين حركت: پايان اظهار كرد هاي ضد انقالبي دست بردارند

.بر پايه عقل زندگي كنند

)آنا(

)2(آقاي محمدجعفر منتظري

 منتـشر كننـده فايـل صـوتي حـسينعلي دادستان كل كشور از احضار: صراط نيوز
و المـسلمين محمـد بـه گـزارش فـارس، حجـت. منتظري به دادسرا خبر داد االسـالم

جعفر منتظري در حاشيه مراسم تشييع پيكر مطهـر دو تـن از شـهداي مـدافع حـرم در 
 آيـا در رابطـه بـا فايـل كـه اينجمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر 

اهللا منتظري پيگيري قضايي انجام شـده اسـت يـا شده از سوي بيت آيت صوتي منتشر
. خير؟ پاسخ داد فردي كه اين كار را انجام داده است به دادسـرا احـضار شـده اسـت 

مي: وي تصريح كرد  وابسته بـه بيـت آن آقـا2دهد اين فرد دستگير شده بررسي نشان
پر: دادستان كل كشور گفت. است و در البته رسيدگي به اين ونده تمام نـشده اسـت

و المسلمين محمدجعفر منتظري دادستان كل كشور حال بررسي است حجت  االسالم

 
يك.1  هـستند، بـهو رييس دادگاه خاص روحانيـت مقام قضايي كه دادستان كل يك كشور شايسته است

و نـه بـا و بررسي اين پرونده بپردازنـد و با زباني كارشناسانه به نقد لحاظ حقوقي وارد اين عرصه شده
و تهديد به افشاگري در باره سيدمهدي هاشمي كه در سال لسان تالفي  و هـر آنچـه66جويانه  اعدام شد

و آقـاي ري شـهري منتـشر در و اگـر مطلـب گرديـد پرونده وي بود توسط مرحوم سيد احمد خميني ؛
و ما از انتشار مي جديدي وجود دارد نبايد احتكار كرد كنـيم ماننـد چگـونگي زواياي پنهان آن استقبال

بج علي رغم مرا64بازجويي از وي، فريب دادن او، علت عدم بررسي پرونده قبل از سال  ه دادگاه عه وي
و . اصفهان و اعدام ... ها، بـه البته دادستان محترم بهتر بلكه واجب است با بررسي مجدد اين موضوع نوار

چه كـه وظيفه دادستاني خويش بپردازند نه اين بالكل عملكرد گذشتگان را عاري از اشتباه بدانند زيرا آن 
لوح هم بهـره لبته ايشان از لقب تكراري سادها. هاي مستقل در دنيا سراغ داريم همين استناما از دادست 

و اين برده و چرايي انتساب آن و چـه كـساني اند كه ما وقت خودمان را صرف نقد اين واژه كه چه كسي
.كنيم اليق آن هستند نمي

. در جريان فايل صوتي كسي دستگير نشدبه جز احمد منتظري كه به بارها به دادستاني احضار شد،.2
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همچنين در مراسم تشييع پيكر مطهر دو تن از شـهداي مـدافع حـرم ضـمن تجليـل از
اهللا منتظري انتقاد مقام باالي اين شهيدان از فايل صوتي منتشر شده از سوي بيت آيت 

و گفت  ميدر: كرد و آمريكا بينيم عده درون نظام اي با دشمنان با سازي كه اسرائيل
و عناصر درون منطقه آنها مـي  و بـه دنبـال تطهيـر نوازنـد همراهـي مـيو غرب كننـد

از: وي افزود. كه در ابتداي انقالب چه جناياتي كردند. جنايتكاران منافق هستند  بعـد
و با حم  ايت آمريكا كه قصد رسيدن به تهران حمله گسترده منافقين زير پرچم صدام

و تا نزديكي كرمانشاه هم آمدند در عمليات مرصـاد كـه شـما مـردم بينـي  را داشتند
هـايي از آن امـروز توسـط داعـش ها را به خاك ماليديد، آن جنايـاتي كـه نمونـه آن

و از طريق راديوهاي بيگانه آن فايل صوتي كه سال. شاهد هستيم  ها از آقايي گرفتند
و در جهت تطهير جنايات منافقين اين كار را انجـام دادنـد BBCثلم . منتشر كردند

لوحي بود كه در دست منافقين گرفتار همان آقايي كه با تعبير فرمايش امام شيخ ساده
لـوح امروز اين حركت از سمت بيت آن شـيخ سـاده: منتظري تصريح كرد. شده بود 

ها پيش در جلـسه خـصوصي كـه كه سال آن فايل صوتي. بسيار تاسف برانگيز است 
و  بعضي از مسئولين قضايي پيش اين آقا بودند را به راديوهاي بيگانـه منتقـل كردنـد
و جايگاه رفيع امـام راحـل را بـا عمـل شـنيع خـود زيـر سـؤال  و صالبت آن قداست

و در آينــده آن را منتــشر اي مــيو در مــصاحبه1بردنــد گوينــد اســناد بيــشتري دارنــد
مي: دادستان كل كشور گفت.دكنن مي گويم بياييد آن اسناد من خطاب به اين حرف

و قهـدريج   بـه دسـت عوامـل بـومي كـهآن جنايات سيدمهدي اسناد جنايات اصفهان
و پرونده بگذاريد همـه بداننـد شـما چـه. ها را منتشر كنيد هاي اين جنايت اتفاق افتاد

آن اگر شما منتشر نمي. جنايتي كرديد  و آن اسـناد موجـود كنيـد مـا  اسـناد را داريـم
: خاطرنـشان كـرد» ايم ما جنايات منافقين را فراموش نكرده«كه اين وي با بيان2.است

از60و50هاي جنايات منافقين را در سال هـاي هزار نفـر شخـصيت17و ترور بيش

 
هاي دسته جمعي شنيع است يا خبر دادن از آن؟ اگر خبر شنيع اسـت آيـا گوينده، آيا اصل اعدام به نظر1.

!نشان از اصل واقعه ندارد؟
آيا اسناد جديدي وجود دارد كـه. هاي وابسته به حكومت منتشر شده است اسناد ادعايي بارها از رسانه.2

بيكنند يا همان تكر جناب دادستان تهديد به وجود آن مي !تأثير است؟ ار مكررات
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و زن را و بازار، كودكو جـوان وارد نظام مقدس جمهوري اسالمي تا مردم كوچه
آن: االسالم منتظـري تـصريح كـرد حجت1.ايم راموش نكردهف هـا در عمليـات حملـه

و آمريكاي متجاوز فراموش نشده، امروز دنياي غرب،  مرصاد با پشتيباني صدام خائن
و آل سعود به دنبال تطهير جنايتكاران برآمده  اند؛ جنايتكاراني كـه دسـت صهيونيسم

ي استكبار با همان ايـدئولوژي كـه داشـت بـا ها تا مرفق به خون آغشته است، دنيا آن
و ملـت و تغيير در تاكتيك ها نتوانست از عناصر دروني استفاده كند همان استراتژي

و پس از آن رهبري  و رهبري هوشيارانه امام راحل صحنه را براي آنها خالي نكردند
و ارزش  و انقالب معظم جمهوري رهبر انقالب مقام معظم رهبري از نظام  اسالمي ها

و صيانت مي را حفاظت و گروهـي كند كـه آنهـا برنامـه هـاي خـود را تغييـر دادنـد
و مـدتي منطقـه را بـه  و بـه صـحنه آورد و اسرائيل به نام داعش تربيت كـرد آمريكا

. آتش كشيدند
)صراط نيوز(

 اهللا منتظري به دادگاه ويژه روحانيت احضار فرزند آيت

اهللا منتظري بـا هام انتشار فايلي صوتي از جلسه آيت احمد منتظري اعالم كرد به ات
و كانال تلگرامي مرحـوم آيـت67مسئولين قضايي در سال  اهللا منتظـري بـه در سايت
 بوده است؛"افشاي اسرار نظام"يكي از موارد مطرح شده. دادگاه احضار شده است 

و مقا اهللا منتظري قائم با اين استدالل كه زمان ضبط اين فايل، آيت م رهبر ايـران بـوده
و اسراري كه او در جريان آن قـرار داشـته، از اسـرار نظـام جمهـوري اسـالمي بـوده

 سال پيش در خاطرات20ام اين اسناد حدود به دادگاه گفته. است"جرم"افشاي آن 
و آيت  اتهام".چيز جديدي در اين فايل صدا افشا نشده است"اهللا منتظري منتشر شده

و منافقين"شده است ديگر كه وارد  با انتشار ايـن"كمك به اتحاد عربستان سعودي

 از آنـان ضـربه بسيار اهللا منتظري خود آيت، كه هاي انجام شده توسط منافقين نيست بحث بر سر جنايت.1
كار تشخيص آنان را جنايت،ديده است بلكه بحث بر سر اعدام ديگراني است كه قضات قوه قضاييه وقت

و بعضا در شرف آزادي از زندان بودند .نداده
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. اهللا منتظري اين خبر را منتشر كرد كانال تلگرامي آيت. فايل بوده است
)تابناك(

.اهللا منتظري از دايره انصاف خارج نشويد درباره آيت

بـه دنبـال انتـشار فايـل صـوتي: عليرضا خامـسيان در يادداشـتي تلگرامـي نوشـت
و)ره(اهللا منتظري آيت پايگاه خبري جماران مبـادرت بـه انتـشار سلـسله مـصاحبه هـا

 كـرد كـه60در دهه)ره(اهللا منتظري يادداشت ها در واكنش به انتشار اظهارات آيت 
و هم طبيعي است اما آنچه كه اين. اين اقدام پايگاه خبري جماران هم حق هم وظيفه

ان  هـاي مختلـف قالب مي بايـست در انتـشار ديـدگاه رسانة منتسب به بيت رهبر فقيد
از در ارتباط با موضوع اظهارات آيت ويژه به اهللا منتظري رعايـت كنـد خـارج نـشدن

و اخالق است  و رعايت ادب متاسفانه طي چند روز گذشته ديده شـده.دايره انصاف
بـه است برخي مطالب منتشر شده همراه با واژگاني است كه دون شأن رسانه وابـسته 

و نشر آثار امام خميني است  بـه عنـوان مثـال در مطلبـي كـه بـا عنـوان. موسسه تنظيم
اهللا منتظـري مطلب ارسالي يكي از كاربران در جماران منتشر شده بود فرزندان آيـت 

و يا در پاسخ آقـاي محمـدعلي انـصاري بـه اظهـارات آيـت» نادان« اهللا خطاب شدند
.ناميده شده است» لوح ادهس«منتظري، ايشان توسط آقاي انصاري

)تابناك(

 اهللا عليخاني آقاي قدرت

)نماينده سابق مجلس(
ــي انتخــاب ــري تحليل از حجــت): Entekhab.ir(پايگــاه خب االســالم عليخــاني

اهللا نـسبت بـه انتـشار فايـل صـوتي آيـت)ره(هاي نزديك به بيت حضرت امـام چهره
هـاي اهللا عليخـاني از چهـره بـه گـزارش انتخـاب، قـدرت. منتظري واكنش نشان داد

و بارهـا)ره(نزديك به بيت حضرت امام  است كه از مبارزان دوران ستم شاهي بـوده
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و پس از انقالب اسـالمي نيـز از نزديكـان بيـت امـام )ره(در آن دوران به زندان افتاد
بوده كه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، نسبت به پخش فايل صوتي

بـه نظـر مـن ايـن: اين نماينده ادوار مجلس، گفت. منتظري واكنش نشان داداهللا آيت
و مسئله را نبايد خيلي ساده نگاه كنيم، زيرا اخيرا در اروپا منافقين فعـال تـر شـده  انـد

و يك مقام  اجالسي را در فرانسه با حضور برخي از مقامات عربستاني برگزار كردند
و خـالف واقـع سعودي در اين نشست در مخالفت با نظ  ام اسالمي اظهارات سـخيف

و هدف آن  آن عنوان كرد و سـابقه سـياه در ها اين بود كه منافقين را مطرح كرده هـا
و مسئوالن كشورمان را تطهير كنند  اما قطعـا مـردم ايـران: وي ادامه داد. كشتار مردم

و بـه اعتقـاد مـن اگـر   امـروزه عزيز جنايات منافقين بر عليه ملت را فراموش نكردنـد
و سر انسان داعش جنايت مي مي كند ده ها را از برد، در گذشته منافقين ها مرتبه بـدتر

و جنايت  ها را صورت دادند، بـه طـوري كـه در آن دوران، ايـن گـروه اين اقدامات
و مـردم عـادي نيـز رحـم نكردنـد  و حتـي بـه كاسـبان . تروريستي مـردم را سـوزانده

يستي منافقين در كارنامـه سـياه خـود، سـابقه بمـب گروه ترور: عليخاني تصريح كرد
و مقامــات  و بــه شــهادت رســاندن مــسئوالن گــذاري در حــزب جمهــوري اســالمي

وي)ره(اهللا بهشتي را دارد، فردي كه امـام خمينـي كشورمان از جمله آيت  در مـورد
فرمودند بهشتي يك ملت بود، همچنين اعضاي اين گروه تروريستي، اقدام به انفجار 

و باهنر به شهادت رسيدندد از طرف. فتر نخست وزيري كردند كه در نهايت رجايي
و  ديگر ترور شهيد هاشمي نـژاد از خطيبـان بـزرگ كـشور، تـرور شـهداي محـراب

و ترور مقام معظم رهبري نيز در آن دوران توسط منافقين رخ داد آيت وي. اهللا مفتح
گذ: ادامه داد و جنايـت به نظر من منافقين در سال هاي هـايي را انجـام شـته اقـدامات

دهد، البته داعش در چنـد سـال اخيـر دادند، كه امروزه داعش هم آن ها را انجام مي 
جنايت بسياري را صورت داده، ولي گروه تروريستي داعش نيز براي اقدامات خود، 
و منـافقين در آن  درس از گروه هايي مانند گروهك تروريستي منافقين گرفته اسـت

و دستگاه قضايي دور و قطعا اقتدار نظام و ملت ايران را سلب كردند ان امنيت كشور
و البتـه نقـش عمـده  كشور بود كه اين گروه تروريستي را بر سـر جـاي خـود نـشاند



غير محرمانه
328

و اروپا براي پاك كردن سوابق سـياه منـافقين را نبايـد ناديـده گرفـت ايـن. عربستان
و پـاك كـردن در شرايط كنوني: نماينده ادوار مجلس گفت  ، منافقين به دنبال تطهير

و كشورهاي اروپايي نقـش و به نظر من در اين مسير عربستان سوابق خودشان هستند
و اجالس اخير فرانسه به قول خودشان يك نمايش قدرت نمايي بـود عمده اي دارند

و آن  اهـو بعد از آن نيز شاهد بوديم كه سركرده منافقين با محمود عباس ديدار كرد
من اقدامات اخير منافقين را بـا: وي افزود. با اين اقدامات به دنبال اظهار وجود بودند

ن پخش فايل صوتي صحبت هاي آيت  از طرف ديگر1نم،دامي اهللا منتظري بي ارتباط
و مرحوم حاج احمد آقا در واقع به معنـاي زيـر)ره(قطعا زير سؤال بردن امام خميني

و خـون شـهدا سؤال بردن اعتقادات ديني و قلبي مردم ايران نسبت بـه نظـام، كـشور
 همچنين به طور حتم مرحوم حاج احمد آقـا همـواره مـورد اعتمـاد حـضرت2.است
و واسطه اي بود كه هرگز به امام خالف واقع نگفت، بلكـه امـام)ره(امام و ملت بود

و تمجيــد كردنــد)ره(خمينــي . در جاهــاي مختلــف از مرحــوم حــاج احمــد تعريــف
قطعا دلسوز تر از حاج احمد آقا به امام كسي وجود نداشـت، از ايـن: عليخاني گفت

و يا پخش نواري كه به نفع اين گروهـك تروريـستي  رو امروزه زنده كردن منافقين
و يا به شك انداختن اذهان جوانان كشور، جز خيانت چيز ديگري در بر نـدارد  بوده

و ات  مـن همـواره در دوران: وي گفـت. فاقي نيستو قطعا اين اقدام اخير امري ساده
و از نزديك با بيت حضرت امام  مرتبط بـودم)ره(انقالب در متن قضاياي نظام بودم

و در خيلي از جلسات امـام بـا سـران كـشور  و رفاقت با مرحوم حاج احمد اقا داشتم
و پيروزي هاي كـشور از جملـه در دوران جنـگ، بـه و قطعا دستاوردها حاضر بودم

و مردم ايران بـه امـام خمينـي  و هـست)ره(خاطر اعتقاد ما ايـن نماينـده ادوار. بـوده
و بـه حـق: مجلس، ادامه داد  به اعتقاد من برخورد نظام با منافقين، يك اقدام صـحيح

 
.ن سخن آقاي عليخاني تهمتي بيش نيستاي.1

ق.2 آ مياي بر خالف نظر از برد اعدام عليخاني آنچه همه چيز را زير سؤال و شـرع مدارهاي خارج  قانون

و اخبار از آن !ها است نه اعالن
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و در شرايطي انجام شد كه منافقين عمال در جريان مرصاد، همراه ارتش عراق به بود
گ1.خاك ايران تجاوز كردند  به طور حتم عامالن انتشار فايل صوتي، كينـه:فت وي

و مرحوم حاج احمد آقا دارند كه كينه خودشان را مي خواهند  بزرگي نسبت به امام
2.از اين طريق بروز دهند

)انتخاب(

 آقاي مسيح مهاجري

)مدير مسئول روزنامه جمهوري اسالمي(

فـشان بـراي برانـدازي تر از آن هستند كه بتوانند به اهدا دشمنان خارجي كوچك

هـائي كـه بـر شـاخ نظام جمهوري اسالمي نزديك شـوند بـه ايـن شـرط كـه خـودي 

ترفند شكست خورده بنگاه سخن پراكني انگليس. اند درصدد بريدن بن نباشند نشسته

بعد از اتمام نامه نگاري با مقامـات. در برخورد با امام خميني گويا بناي توقف ندارد 

و به بي آمريكائي كه راه به  انجاميـد، اكنـون» سـي بـي بـي«اعتبارتر شـدن جائي نبرد

و به بهانه67ماجراي اعدام منافقين در سال   در دستور كار اين روباه مكار قرار گرفته

و انتشار جمالتي توسط افرادي كه با تصور باطل بـه فكـر كـسب اعتبـار بـراي خـود

د ضربه زدن به مسئوالن نظام برآمده  رصدد ضربه زدن به بنيانگـذار نظـام اند بار ديگر

و3.برآمده است جمهوري اسالمي   تكليف بنگاه سخن پراكني انگليس روشـن اسـت

و لجن پراكنـي نمـي . تـوان داشـت از دشمن انتظاري غير از ضربه زدن، انتقام گرفتن

67هـاي مـرداد مـاه آقاي شيخ قدرت عليخاني هم مانند ديگران حق دارد اعتقاد خود را در باره اعـدام1

گويد اما از چه جايگاهي؟ از جايگاه يك مطلع؟ ايشان چه اطالعاتي از ارتكاب جرم جديـد زنـدانيانب

و اعدامي  ...دارند؟ چه ربطي ميان اين زندانيان با نيروهاي حاضر در عمليات مرصاد وجود دارد؟

و در اين مجموعه آمده است2. . تهمتي است بزرگ كه احمد منتظري به آن پاسخ داده

. پاسخ داده است در همين مجموعهين اتهامات مسيح مهاجري را احمد منتظريا3.
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و بـا اگر سخني هست با كساني است كـه بـر سـر سـفره نظـام جمهـوري نشـسته انـد

خو خيال د درصدد ضربه زدن به انقالبي كه امـام خمينـي آن را بـه پيـروزي هاي خام

و كننـد از ايـن طريـق مـي اين افراد تـصور مـي. آيند رساند بر مي تواننـد بـراي خـود

و ادامـه مجموعه و از امـام خمينـي اي كه بـه آن تعلـق دارنـد اعتبـاري كـسب كننـد

ف تالش اين افراد بـراي هيچكس مخال1!دهندگان راه آن يگانه دوران انتقام بگيرند 

و شيرين شدنشان در چشم مردم نيست، اما متاسفانه اينان براي رسيدن به كسب اعتبار

پيمودن اين بيراهه نـه تنهـا ايـن افـراد را بـه. اند اين هدف به راه انحرافي روي آورده 

مي هدفشان نمي  و به مردم رساند بلكه از يكطرف نقاب از چهره واقعي شان كنار زند

و از2اي را بـه آتـش بكـشند فهماند كه اينان حاضرند براي يك دستمال قيـصريهيم

طرف ديگـر چنـد روزي بـراي دشـمنان انقـالب اسـالمي خـوراك تبليغـاتي فـراهم

 
اهللا منتظري به دنبال كسب اعتبار اسـت، راههـاي اگر اين تحليل آقاي مهاجري درست باشد كه بيت آيت.1

و آساني وجود داشت  و يا ماننـد روزنامـه جمهـوري اسـالمي رنـگ سكوت در قبال ظلم مانندسهل ها
و تا اين راهها وجود دارد چه نيازي بود كه براي مطامع دنيوي كاري شاق را انتخاب نمايند!عوض كردن

! به جان بخرند؟-هاي روزنامه جمهوري مثل توهين-و تبعات آن را
 اين كجايش قابل مقايسه با يك دستمال،اهللا منتظري بحث اعدام چند هزار انسان زنداني است بحث آيت.2

هـاي آقاي مهاجري در مورد عدم شفافيت در ماجراي قاري مـشهور كـه نوعـا رسـانه اما همين /! است
خم«:خارجي بدان دامن زدند، مي نويسد  ويكار پنهانيني امام و پاك كردن صورت مساله را به نفع نظام

و برخورد شفاف با قضايفو روشن كردن تكل دانستنديكشور نم عيا آن موضوعات ويت تقوين را  نظـام
رسيد نبا ترديد.دادنديميصسود مردم تشخ به و اعـالميع شفاف، سر يدگي كرد كه و قاطع بـه اتهامـات
و موجب تقويو اجرا يجهنت ايت بدون مالحظه آن همواره به نفع و  تفكـر كـه در يـن نظام خواهـد بـود

ز آن غفلت كردايد كه نباي مهم نكته. توهم استيك نشود،يف شود تا نظام تضعيكار پنهانيدبايموارد
ويت كه امروزه وضع ينستا هـي مجـازي گسترش فضا يژه ارتباطات به يكـار مجـال پنهـان يچكس بـه

ميكسان. دهدينم ميكار با پنهان كنندي كه فكر ايد با كنندي به نظام خدمت ي كار ضربه بزرگـين بدانند با
م و خودشان ني به آساني اسالمي جمهور نظام. زننديبه نظام  كه اجـازه داده شـود دچـار يامده به دست

ميهائ ضربه ا. مانع آنها شد تواني گردد كه و بـراينمردم  حفاظـت از آن آمـادهي نظام را دوست دارنـد
ا. هستنديفداكار باينبا بايد مردم و همـه و شفاف برخورد كـرد  نظـام يـت بداننـد كـه تقو يـد صادقانه
مي با برخوردها سالميايجمهور پ يسر شفاف و »آنيت نظام است نه تقويف عامل تضعي،كار نهان است

! از ماجراي قاري مشهور كمتر است؟67پرسش ما اين است كه اهميت اعدام هاي) آفتاب نيوز(
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 خوشـبختانه هنـوز در جامعـه1.اي از جوانـان را دچـار ترديـد نماينـد كنند تا عده مي

و رويـدادهاي دهـه انقالبي مـا افـرادي حـضور دارنـد كـه از حـوادث انقـ و60الب

و مـي و دقيق دارنـد و چگونگي مقابله با آنان اطالعات كامل تواننـد جنايات منافقين

و با ترفندهاي بوق ذهن و نـاداني ها را روشن كنند هـاي هاي تبليغاتي دشمنان انقالب

مي. سازان مقابله نمايند بهانه و حتـي دشـمنان كينـه اين واقعيت را نيز همه تـوز داننـد

و نظام جمهوري اسالمي نيز از عمق جان باور دارند كه امام خميني در تمـام  انقالب

و ضوابط قانوني ذره و به چيزي مراحل انقالب از مسير احكام شرع اي فاصله نگرفت

اي نه تنها امام بنابراين، از رهگذر چنين ترفندهاي ناشيانه. غير از منافع مردم نينديشيد 

مي بيند بلكه با روشنگري خميني آسيبي نمي گيرد بسياري از زواياي هائي كه صورت

و روزنه تاريك تاريخ انقالب اسالمي روشن مي  هاي سوءاستفاده دشـمنان نظـام شود

ــان، اگــر. گــردد جمهــوري اســالمي يكــي بعــد از ديگــري مــسدود مــي  در ايــن مي

زان از اينهمـه اول آنكـه چـرا بهانـه سـا. هائي وجود دارد، در دو زمينـه اسـت نگراني

و فرازهاي دوران بعد از پيروزي انقالب اسالمي به دسـت آمـده  تجربه كه در نشيب

و دوم آنكه فعاالن سياسـي جامعـه انقالبـي مـا بـا مـشاهده اينهمـه استفاده نمي  كنند؟

و نظام اسالمي صـورت مـي  و ريشه انقالب از دشمني كه با اساس گيـرد چـرا دسـت

و تخريب  و مشاجره و براي حراست از اصلو تضعيف همديگر بر نمي منازعه دارند

و نظام اسالمي متحد نمي  شوند؟ براي آنكـه بهانـه سـازان متوجـه شـوند چـه انقالب

شوند خوب است بر اين واقعيـت تاكيـد كنـيم كـه عناصـر اشتباه بزرگي مرتكب مي 

و صهيونيست  و آمريكا ان از طريـق ها كه شما به انتـشار مطالبتـ بيگانه اعم از انگليس

 
مي.1 و نگـران شما فضاي اطالع. خواهيم نگران جوانان نباشند از روزنامه جمهوري رساني را باز بگذاريـد

 عليـه اي از آقاي سيد ضياء مرتضوي از جمله مقاله روزنامه مطالبي همين. ايجاد ترديد در جوانان نشويد 
گيـرد اهللا منتظري منتشر كرد ولي عليرغم ژست آزاد منشي كه اين روزها بـه خـود مـي فايل صوتي آيت

. نيز منتشر نمايدراحاضر نيست نقدها
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و نـه كـساني را كـه شـما درصـدد ايد، نه شـما را مـي هاي آنها دل بسته بوق خواهنـد

اگر روزي آنها بر مقدرات اين كشور مسلط شـوند، نـه بـه شـما. كوبيدن آنها هستيد 

و نه به طرف مقابل شما  سـازي ما دوست نـداريم مثـل شـما بهانـه. رحم خواهند كرد

د  شمنان به اندازه كـافي از كـسي كـه شـما بـه سـخنان بـه كنيم ولي اين را بدانيد كه

و صداي او را براي پخش شـدن بـه رسـانه اصطالح اعتراضي او استناد مي  هـاي كنيد

و1دهيد، بيگانه مي  و مدرك دارند كه در زمان مقتضي زيـراب او را هـم بزننـد  سند

و كوبيـدن امـام هـستيد از سـ ر راه خـود شما را نيز كه درصدد كسب اعتبار بـراي او

و بيش از اين عرض خود نبريد. بردارند بنابراين، حق اينست كه اندكي به خود آييد

و زحمت ديگران مداريد شما كافي است فقط به اين يك ترفند كامالً سياسي كارانه 

توجه كنيد كه دشمن نوار به اصطالح افشاگرانه اهدائي شما را چند روز بعد از ديدار

و سـخنراني محمود عباس با سركر  ده منافقين كـه ايـن نيـز چنـد روز بعـد از حـضور

و فاسد سعودي در همايش منافقين در فرانسه صورت گرفـت، پخـش  شاهزاده معتاد

و شـما را از2.كرده است   آيا همين واقعه نبايد به اندازه كافي بـه شـما هـشدار بدهـد

و فعـاالن سياسـي! ايـد بازگردانـد؟ اي كه در آن قـرار گرفتـه بيراهه و سـران احـزاب

ها، كه اين روزهـا بـا رسـيدن بـوي انتخابـات رياسـت جمهـوري دوازدهـم بـه جناح

اند، نيز بايد بـه ايـن آبرو كردن همديگر شده مشامشان بار ديگر وارد چرخه باطل بي 

و  سؤال مردم پاسخ بدهند كه در شرايط اسـتمرار تهاجمـات تبليغـاتي دشـمنان ملـت

و در زماني كه اساس  و نظام هدف اين تهاجمات است، چرا منافع ملي كشور انقالب

 
د در دنياي رسانه.1 مياي امروز نيازي نيست كه شما به كسي چيزي بدهيد بلكه گذاريـدر دهليزهاي خود

اهللا منتظـري بـهو فايل صوتي مذكور در كانـال تلگرامـي آيـت،كندو هر كسي خواست آن را دانلود مي 
و  و دشمن آن را گوش و دوست .شر كردندمنتاشتراك گذاشته شد

م متأسفانه به جاي پرداختن به اصل موضوع اعدام.2 و درست يا نادرست بـودن آن، نـوع نگـاه نتقـدين ها
گيريم حرف شما درست باشد اما چرا صورت مـسأله بـه نـوعي پـاك. فايل صوتي به زمان انتشار است 

. در اين باره باز هم بيشتر خواهد آمد!؟شود مي
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و گروهي مي و حزبي كنند؟ تالش قانوني بـا رعايـت ضـوابط را فداي منافع جناحي

و جناح  و كسب آراء آنان، حق احزاب و شرعي براي جلب توجه مردم و اخالقي ها

و نفي ديگـران بـر  و تخريب و افترا اي اثبـات فعاالن سياسي است اما توسل به تهمت

و نظـام اسـت  و ملـت . خود نه تنها حق نيست بلكه عاملي براي ضربه زدن بـه كـشور

و دشمن تالش مي و سلطه خود را بـه كـشور برگردانـد كند اساس را زير سؤال ببرد

و حمـالت دشـمن را دفـع درست در همين زمان، عده  اي به جاي آنكه متحد شـوند

با كنند، به جان همديگر افتاده  و و خانگي به دشـمني كـه بـراي اند دعواهاي سياسي

و بيرون راندن طرفين دعوا برنامه  . كننـد ريزي كرده اسـت كمـك مـي تصاحب خانه

:اين وضعيت، مصداق شعر معروف سعدي است كه
بن مي و بـخ بريد يكي بر سر شاخ و ديدـداوند  ستان نظر كرد

ب ميـبگفتا كه اين مرد مينه بر ديگراندـنـكد .كند بل به خود

و بيگانگان كوچك كه ترديدي وجود ندارد كه دشمنان خارجي تر از آن هستند

بتوانند به اهدافشان براي براندازي نظام جمهوري اسالمي حتي نزديك شـوند امـا بـه 

. اند درصدد بريدن بن نباشند هائي كه بر شاخ نشسته اين شرط كه خودي

)انتخاب(

.اهللا منتظري داد احمد خميني به آيتپاسخي كه مرحوم سيد

و خبري جماران يكي از شخصيت هايي كه در نوار صـوتي: پايگاه اطالع رساني

و اتهامـاتي قـرار گرفتـه، تازه منتشر شده از مرحوم آيـت  اهللا منتظـري مـورد اشـارات

و المسلمين سيد احمد خمينـي اسـت مرحوم يادگار امام حجت  بـه گـزارش. االسالم

و خبري جماران، پاسـخ برجـسته تـرين ادعـاي مطـرح شـده در پايگاه  اطالع رساني

اي كـه سخنان ياد شده، پس از رحلت امام توسط شخص يادگـار امـام در رنـج نامـه 

اهللا منتظري نوشته بود، داده شده است كه بازخواني آن خالي از لطف خطاب به آيت 
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 بلكــه ده ســال اســت اي نبــود مطالــب شــما حرفهــاي تــازه:اهللا حــضرت آيــت:نيــست

و نظـام را بـه اتهامـات واهـي كـشتن و امام راديوهاي بيگانه همان حرفها را مي زنند

و غيره متهم  و قتل عام هزاران نفر در چند روز  بـهاي در نامه. نندكميزنهاي بچه دار

:55سند شماره: آورده ايد11/5/67 تاريخ

باشد كه مرد مورد اعتمادي مي سه روز قبل قاضي شرع يكي از استانهاي كشور"

و مـي  گفـت مـسئول با ناراحتي از نحوه اجراء فرمان اخير حضرتعالي به قم آمده بود

اطالعات يا دادستان ترديد از من است از يكي از زنـدانيان بـراي تـشخيص ايـن كـه 

سرموضع است يا نه پرسيد تو حاضري سازمان منافقين را محكوم كنـي گفـت آري، 

 مصاحبه كني گفت آري، پرسيد حاضري بـراي جنـگ بـا عـراق بـه پرسيد حاضري 

مگـر همـه مـردم: گفـت؟جبهه بروي گفت آري، پرسيد حاضري روي مـين بـروي

و گفتيد چـون:اهللا حضرت آيت"...حاضرند روي مين بروند  شما سپس نتيجه گرفتيد

ه اين شخص گفته است كه من روي مين نمي روم محكوم به اعدام شده است ومعامل

در حالي كه همان قاضي شرع مورد اعتماد شما پيش مـن. اند با او كرده"سرموضع"

و صريحاً گفت آقاي منتظري به من دروغ نسبت داده است من اين  1.گونه نگفتم آمد

كه من به او گفتم شما در مورد آقاي منتظري چنين چيزي نگو ممكـن اسـت ايـشان

و امـور قـضايي آن اسـتان را خواسـتم، بعـد مـسئولين اطال. اشتباه فهميده باشند  عـات

و جريان را به آنها هم گفتم آنها اظهار داشتند كه اصالً بحث اين  گونـه نبـوده آمدند

و تقريباً تمام اين نوشته حضرتعالي را تكذيب كردند  از. است حال اگر اين مسايل را

 
اهللا منتظري مي آيند آقاي احمدي شاهرودي هنگامي كه از ديدار با حاج احمد آقا خميني به قم نزد آيت.1

آي  و اگر ادعاي حاج احمـد آقـا درسـت بـود، چـه. اند اهللا منتظري گزارش نكردهتچنين اظهاراتي را به
اهللا منتظري در دفتر اول آمده ايشان به آيت نيازي به نوشتن نامه توسط آقاي احمدي براي امام بود؟ نامه

.است
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ز و دادستاني به ما بگويند چون حرف سربازان گمنام امام و آنهـا اطالعات مان است

و دستيارانـشان مهدي هاشمي را اعدام كرده  و اگر مخالفين اند پيش شما دروغ است

و. بگويند عين واقعيت است  بحث من اين است كه چرا هميشه كساني كه از منافقين

و امـامكميليبرالها دفاع  نند مورد اعتماد شما هستند ولي كساني كه از اول با انقالب

و هستند  1كارند؟ جنايتبوده

)جماران(

حاكم شرع دادگاههاي انقالب( قاضي، محمدحسين احمدي شاهرودي متن نامه

به آقاي سيد احمد خميني در مورد اظهارات خالف واقع در كتابچه) اسالمي خوزستان

 رنجنامه

 بسمه تعالي

االسالم والمسلمين جناب آقاي حاج سيد احمد خمينـي دام اجاللـه، محضر حجه

 عليكم سالم 

اهللا العظمـي نامـه خطـاب بـه حـضرت آيـت در رابطه با مطلـب منـدرج در جـزوه

آن قاضي شرع صـريحا گفـت آقـاي منتظـري بـه مـن"منتظري مدظله مبني بر اينكه 

دروغ نسبت داده من به او گفتم چنين چيزي مگو ممكن است ايـشان اشـتباه فهميـده 

و اينجانب هيچ گـاه الزم است به عرض برسانم كه مساله به اين"باشد  صورت نبوده

و اصـوال دهم كه العياذ به خود اجازه نمي باهللا بالصراحه نسبت دروغ بـه ايـشان بـدهم

و به قول شماچه داعـي بـه ايـن تعبيـر  و بدل نشد و شـايد شـما! چنين بحثي بين ما رد

ف. اشتباه فهميده باشيد رمـوده اينجانب مطالبي را كه ايشان از قول من در نامه منعكس

 
ك اند بلكه همان كار قلمداد نكرده اهللا منتظري هيچ گاه انقالبيون را جنايت آيت.1 ه در اين فايـل صـوتي گونه

و موضوع، شما كه مجري اعدام آمده است مي مي گويند با توجه به حكم و به نظرم افراد خوبي ها هستيد
مي آييد در آينده به عنوان جنايت  گوينـد شـما عامـل اصـلي اهللا منتظري مـي البته آيت. شويد كار شناخته

و ساز اين عمل قبال توسط ديگران كوك شده است .نيستيد
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و به شما تحويـل دادم، بنـابراين و حسب االمر نوشتم بودند خدمت شما بازگو كردم

؟ فقـط در يـك مـورد عـرض كـردم اشـتباه  و انكـار هـست چه جايي براي تكذيب

و آن هـم بـه خـاطر مختصري صورت گرفته كه لطمه اي به اصل مطلب نمي  رساند،

و گـذرا آن بوده كه مطالب در يكي از مالقاتهاي دسته جم  و به صـورت شـفاهي عي

و  و تمـام هـدف و نقـل آنهـا نبـوده و ضبط و بنا بر ثبت در محضر ايشان عنوان شده

و شما اين بوده كه اگر حـضرت  انگيزه اينجانب از طرح اين مساله در خدمت ايشان

امام مدظله العالي مصلحت بدانند مالكي براي سرموضع بودن تعيين شود تا مـسئولين 

و اجراء دچا  و تفـريط نـشوند، و افراط و سليقه شخصي و اعمال نظر و اشكال ر ابهام

و غرض متهم كردن آن آقايان هم نبود، ولي متاسـفانه مطلـب جـور ديگـر برداشـت

و اينكه فرموده  ها را تكـذيب كردنـد يـك امـر ايد آنها تقريبا تمام نوشته تفسير شده،

و عالوه از اين تعبير بر مي  كه طبيعي است  آنها مقـداري از مطالـب را نيـز قبـول آيد

اهللا(شوم حرف بسيار است بيش از اين مصدع اوقات نمي. اند كرده و من يتوكل علي

 ). فهو حسبه

و عزت براي حضرت امام تا ظهور حضرت و افتخار و سالمت با آرزوي صحت

).عج(مهدي موعود

27/2/681-امضاء

 در حاشيه شرمساري سعيد مرتضوي

!گيرند؟ عبرت نمي60ي دههها اعدامريان آيا مج

)عاليقدر مجتبي لطفي شاگرد فقيه(

وي! سعيد مرتضوي كه روزگاري به مالك اشتر: يكم و تيـغ بـرّان تشبيه شده بود

 
. 1220،ص،2ج: اهللا منتظري آمده است تصوير اين نامه در خاطرات آيت1
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بر در پرتو حمايت و اندازه برخي مسؤوالن مافوق وي چون زنگي مست هاي بي حد

آ  و به ويژه مطبوعات فرود مي و سر فعاالن سياسي مـد، اكنـون دسـت بـه قلـم شـده

و–سخن از شهادت مظلومان جان باخته   همان ها كـه روزي فاتحانـه آنـان را اراذل

و مردم-اوباش مي خواند و عذر تقصير به پيشگاه بازماندگان ! به ميان آورده

ه در سال هشتم پس از فتح مكه خالد بن وليـدكميهنگا)ص(پيامبر رحمت: دوم

و وي در پس فرهنگ جاهليت را براي تبليغ اس الم به منطقه بني جذيمه گسيل داشت

و از  و از دم تيغ گذراند، به محض اطالع از عمل خالد به خشم آمـده جمعي را اسير

و علـي  و از كـار وي بيـزاري جـست، و دست به آسمان برد را)ع(وي اعراض كرد

و حت ي غرامت ظرفـي را براي پرداخت ديه جان باختگان به آن منطقه گسيل داشت،

(كــه ســگ در آن آب مــي خــورد پرداخــت ج. ــا 3،875مغــازي واقــدي، ). 882 ت

ه منصوبانش در بالد تحت حاكميت ايشان به نـاروا حكـمكميهنگا)ع(حضرت امير 

و گاه به خطاي خـويشدردامي ند، خود را در اين باره مسؤول كردميو عمل نست

آنـان بـا نامـه هـاي عتـاب آلـود از آنـانو پـس از عـزل كـرد مـي نصب آنـان اقـرار 

(بازخواست مي نمود  و اين در حالي بود كه نـارواداري).71و41نهج البالغه، نامه.

و امثال او نبـود و اندازه سعيد مرتضوي و حاميـان. آنان در حد آيـا نـصب كننـدگان

و علوي پايبند بوده   دادرسـي آيا اطاله زمـان! اند؟ پروپا قرص مرتضوي به سيره نبوي

پرونده وي به مدت هفت سال با اين كه عالي تـرين مقـام كـشور كـار او را جنايـت

اگر از تاوان دنيوي در غلفت بـه سـر بردنـد،! تواند داشته باشد؟ خواند چه معنايي مي 

و جزاي اخروي را راه فراري هست؟ و رده هاي باال! آيا تاوان بي شك متصديان امر

.اند اطالع نبودهاز عملكرد آقاي مرتضوي بي

از. اي خالي از لطـف نيـست جا به مناسبت، ذكر خاطره در اين چنـد مـاه گذشـته

هـا بـود، يكـي از قـضات بـراي نگارنـده نقـل كه بحث كهريزك بر سر زبـانيزمان

وكهآن كه روزي تعدادي از زنداني كرد مي ريزك را به محكمه آوردند؛ بـا دمپـايي
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ب و زيرپـوش كـه از شـدت برخي پابرهنه؛ زمستان سردي و آنان با يك زيرشـلوار ود

و گفته. سرما به خود مي لرزيدند  هاي آنان واقعا دردناك از وضعيت زندان پرسيدم؛

از. بود و مـن بـا موبايـل خـود از آنها خواستم وضعيت اسفبار زندان را تكرار كننـد،

به. آنان فيلم گرفتم  ر فردا روزي، فيلم را كه يكي از مقام ... آقاي ات قضايي رده باال

و او هم متأثر شد  خرسـند شـدم كـه اقـدام عملـي صـورت مـي. منكر بود نشان دادم

و سيما بـه كلـي منكـر وجـود  پذيرد؛ اما فردايش آن مقام قضايي در مصاحبه با صدا

و مـشكل در زنـد  وكهآن معضل و ايـن گزارشـات را بـه كلـي كـذب ريـزك شـده

واقعـا شـاخ در آوردم از ايـن همـه!ي قلمـداد كـرد تبليغات دشمنان عليه نظام اسـالم 

و نفاق !دورويي

نگارنده در مقام تحليل انگيزه سعيد مرتضوي از نگارش شرمـسارنامه اخيـر: سوم

مي نيست، گرچه خود مي  از. باشد تواند مهم باشد؛ بلكه در پي انگيخته اين عمل پس

و  و بيدادشان، در پشت انقالب چه بسيار امثال مرتضوي بودند كه عمل ناصواب  ظلم

و حفظ نظام اسالمي با هر وسيله اي از سوي ديگر، به نقاب حكم خدا از يك سوي

و نظام متحمل نابخردي هاي اين جماعـت مـست قـدرت  و دين فراموشي سپرده شد

و نظـام. گرديد و لطمـاتي كـه اسـالم سوگمندانه بايد گفت در اين رهگذر صدمات

نخ،متحمل شد  اي كـه شرمساري اخير مرتضوي بـا هـر انگيـزه. واهد بود قابل جبران

و  ميندرچهصورت گرفته باشد تواند سندي گرچه نـاچيز در برابـر كـساني دير، اما

و عمل عامالن را بـه پـاي ديـن  باشد كه اصل دين را مشحون از خشونت تلقي كرده

و سندي متقن بر حقانيت فريادهاي آكنده از دلسوزي آن فقيه  -سفر كـرده نوشتند،

و چه ره به تركستان بردند آناني كـه درباره وضعيت زندان-اهللا منتظري آيت هاست؛

و نفوذپذيري متهم كردند او را به ساده  و بر همـين اسـاس. لوحي او درد دين داشت،

مي مرحوم استاد ما آيت  اگر از منِ آخوند بـدي ديديـد، بـه«: گفتند اهللا منتظري بارها

و پيامب ».ر ننويسيدپاي خدا
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از: چهارم و اكمل و بـه ويـژهها اعدامدر پي نكته سوم مصداقي اتم ي دهه هفتاد

و. به ذهن نمـي رسـد67 تابستان در آن سـال هـا گروهـي تنـدرو در مـصادر امنيتـي

و كيفي بـه مراتـب جنايـت بـارتر از واقعـه  و اعمالي از نظر كمي قضايي قرارگرفتند

اهللا منتظـري بـا متـصديان تي ديـدار مرحـوم آيـت نـوار صـو. كهريزك انجـام دادنـد 

و اين واقعـه95، در مرداد ماه67 تابستانيها اعدام  توسط بيت آن مرحوم منتشر شد

و مشخص شد كه آن اقدام هنوز زواياي پنهاني دردناك بار ديگر بر سر زبان ها افتاد

ان مـاجراي ايـر اسـالمي اگـر رهبـر جمهـوري. دارد كه دچار مرور زمان نخواهد شـد 

اهللا العظمي منتظري اعدام زندانيان در سال خواند، مرحوم آيت» جنايت«كهريزك را 

در. توصيف كرد» بزرگترين جنايت« را 67  بـه وقـوع67 تابـستان اگر به جنايتي كـه

و در قالبي ديگـر در سـال  بـه وقـوع88پيوست رسيدگي شده بود، آيا جنايتي ديگر

و نظامي پيوست تا قلب ها را جري ه مدعي اجراي ارزش هاي دينيكميحه دار نمايد

! است بار ديگر متهم به خشونت ساختاري شود؟

اهللا منتظري واكنش هاي مخالفـان تـا بـدانجا پس از انتشار نوار صوتي آيت: پنجم

! ادامه پيدا كرد كه برخي از بزرگان بيت مرحـوم امـام خمينـي آن را دروغ خواندنـد 

توانست صورت پذيرد؛ چرا كه با تكـذيب واقعـه حشي كه مي بديهي ترين خطاي فا

و نـه شـبهات زدوده67مرداد ماه  تـرين خـسارت ايـن مهـم. نه چهره نظام تطهير شد

و در عوض نه تنها  و عامالن بود؛ دست واكنش ها در حاشيه امن قرارگرفتن مجريان

و اين دي  و نظام، بلكه چهره دين خراش برداشت؛ و نظام بود كه چهره مرحوم امام ن

كه.فتگرميمي بايست تعمد يا خطاي فاحش متصديان را به عهده :در حالي

مي-1 توان به دست آورد با مشاهده حكم منسوب به امام مبني بر اعدام زندانيان،

و حقوقي است .كه متن آن عاري از استانداردهاي فقهي

به-2 و وزير محترم اطالعات بايد بايگاني ها مراجعه نمايند كـه بيت مرحوم امام

(چه گزارشي به امام داده شد تا چنين حكمي از ناحيه ايشان صادر شود  اين نكته بـا.
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).فرض اين است كه حكم مذكور را صادر شده از امام بدانيم

گيرنـد كـه شـما اهللا منتظـري خـرده مـي به آيـت6/1/68 مرحوم امام در نامه-3

و  واقعـا چـه گزارشـي بـه ايـشان دربـاره! الوف رسانده ايداعدام منافقين را به آالف

و اندك اعدام  اهللا منتظـري مبنـي بـر شدگان داده بودند كه از آمـار آيـت آمارمعدود

!نند؟كمي نفر تعجب 3800 يا 2800

 ...و  ...-4

و نظـام، بـه دلسوزانه از بيت امام اين انتظار بجاست كه بـراي تطهيـر چهـره ديـن

و مطالب شعاري اهللا منتظ آيت و با تكرار مكررات و بيت آن مرحوم خرده نگرفته ري

اگـر آنچـه كـه از سـوي. گذشته، عامالن را از پاسخ گويي به شبهات تبرئـه ننماينـد 

60ي دهـه هـا اعدامسعيد مرتضوي با هر انگيزه اي صورت گرفت، از سوي مجريان 

و كيفـ و سپس به زواياي آن از لحـاظ كمـي ي عادالنـه رسـيدگي نيز صورت پذيرد

شود، هيچ مشكلي براي نظام پديد نخواهد آمد؛ اما اگر اين زخم كهنه بـيش از ايـن

و سـوژه  در عفونت بماند، سرايت خواهد كرد كه درمانش صعب العالج خواهد بود

و جنايت عليه بشريت !اي براي متهم كردن دين به خشونت

:كه اينسخن پاياني

اهللا منتظـري، جامعـه بـا واكـنش غيـر قابـل حوم آيت در پي انتشار فايل صوتي مر

و آن هشت بار احضار جناب آقاي احمـد منتظـري توسـط دادگـاه  قبولي مواجه شد

و دهها ساعت بازجويي بود، كه در نهايت ايشان به اقدام عليـه امنيـت  ويژه روحانيت

و نشر اسـرار نظـام مـتهم شـد  در مـي بايـست95 شـهريور28ايـشان در تـاريخ. ملي

و آخرين دفاع خويش را ارائـه نمايـد در حـالي كـه. دادسراي ويژه روحانيت حاضر

و تاريخ–اگر متصديان امور قضايي  و دلسوزان حيثيت نظام به قضاوت جامعه  امنيتي

و المسلمين احمد منتظـري باور داشته باشند، نبايستي به مؤاخذه جناب حجت االسالم

 قـضاياي پنهـان حـوادث سـازي راسـتاي شـفافدرپرداخته، بلكه عملكرد ايـشان را 
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و در عـوض از اعـضاي چهـار نفـره و ايشان را تحسين نماينـد؛ گذشته تحليل نموده

و ايـن اعـضا از عملكـرد آقـايها اعداماحكام   بخواهند در اين بـاره توضـيح دهنـد؛

و اقـل«):ع(مرتضوي درس عبرت گيرند؛ گرچه به بيان امير سخن علي  ما اكثر العبـر

»!االعتبار

 مجتبي لطفي 1395 شهريور 24

)تلگرام(

 آقاي سيد حسين موسوي تبريزي

قمانقالبدادستان اسبق( و مدرسين حوزه علميه )و دبير مجمع محققين

و خبري جماران در آيـت: پايگاه اطالع رساني اهللا سـيد حـسين موسـوي تبريـزي

: در اين مقطع زماني، اظهار كـرد پاسخ به سؤالي درباره داليل انتشار اين فايل صوتي 

اهللا منتظري گفته شده اين مطلب قبال در خاطرات آيتكه ايننم چرا با وجوددامين

بود، دفتر ايشان بار ديگر در اين مقطع زماني نسبت به انتشار فايل صوتي در اينترنـت 

و نظـام  و متاسفانه اين موضوع مورد سوء اسـتفاده دشـمنان انقـالب  قـرار اقدام كرده

در سال هـاي ابتـدايي) كشور(به گزارش جماران، دادستان كل انقالب. گرفته است

اهللا منتظري كه وسيله اي براي سوء پيروزي انقالب با اشاره به انتشار فايل صوتي آيت

فايـل صـوتي متعلـق بـه آقـاي منتظـري: استفاده دشمن عليه كشور شده است، گفت 

و صدا همان صداست، اما مطلب   جديدي نيـست چـون قـبال هـم در خـاطرات است

اهللا سيد حسين موسوي تبريزي كه در زمان آيت. ايشان اين موضوعات گفته شده بود

بوده است به فايل) كشور( دادستان كل انقالب1363و تا سال)ره(حيات امام خميني

 واكـنش 1367ي سـال هـا اعـدام اهللا منتظري درباره صوتي منتشر شده از سخنان آيت 

و گفتن امام پس از نامه هايي كه آقاي منتظري براي ايشان نوشـت، اجـازه: شان داد

و زنـدانيان را در سراسـر كـشور تشكيل يك هيات به ايشان داد تا وضعيت زندان  هـا

و پس از آن حداقل   توسـط ايـن شـوراكهآن بار ليستي از زنداني3يا2بررسي كنند
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و مورد تائيد آيت مـورد)ره(ظري قرار گرفته بود، توسط امام خميني اهللا منت تهيه شده

 وي در پاسخ به اين سؤال كه مگر بخشي از وظـايف در ارتبـاط بـا1.عفو قرارگرفتند 

به اين: بررسي وضعيت زندانيان از سوي امام به آقاي منتظري سپرده نشده بود؟ افزود

در زماني كه بنده اما. اهللا منتظري عضو شوراي عالي قضايي نبود شكل نه؛ چون آيت 

اهللا منتظـري مرحله يادم هست كه امام پس از نامه هاي آيت2دادستان كل بودم، در 

در سـال هـاي ابتـدايي) كـشور(دادستان كل انقالب. اختياراتي به ايشان محول كرد 

در: پيروزي انقالب تصريح كرد   مرحلـه دربـاره امـور زنـدانيان نامـه2آقاي منتظري

و اگـر هايي به امام نوش و خواسته بود كه شرايط زندانيان مورد بررسي قـرار گيـرد ته

 اين 1362امام در سال: وي ادامه داد. مشكالتي در اين زمينه وجود دارد، مرتفع شود 

و پس از آن هياتي متشكل از آيات ابطحي كاشـاني، اجازه را به آقاي منتظري دادند

و قاضـي خـرم آبـ  ادي شـكل گرفـت تـا بـراي محمدي گيالني، سيد جعفر كريمـي

و همچنين بررسي شرايط عفو آن  و شرايط آن ها در زندان بررسي وضعيت زندانيان

و اوضـاع را بررسـي كننـد ها به تمامي زندان  در. هاي كشور بروند موسـوي تبريـزي

حتي بنده در آن زمان به عنوان دادستان كل بـه دادسـتان هـاي: عين حال تاكيد كرد 

و البتـه تمامي استان ها نا  مه نوشتم كه با هيأت مذكور همكاري الزم را داشـته باشـند

و وضـعيت زنـدان2بنده هم حتي در  و بازديد به همـراه ايـن هيـات حاضـر شـده هـا

شد. زندانيان را از نزديك مورد بررسي قرار داديم  در: وي يادآور 2هيـات مـذكور

و پس از انجام بررسي هاي الزم ليست هايي از زند انيان آوردند تا مورد عفـو مرحله

آن اين ليست ها توسط آيت. قرار گيرند  و طـي اهللا منتظري مورد تائيـد قـرار گرفـت

و رأفـت)ره(بيش از صدها زنداني در آن زمان با نظر مستقيم امام خميني  مورد عفـو

و رئـيس اهللا موسوي در آن زمان آيت. اسالمي قرارگرفتند  اردبيلي رئيس ديوان عالي

بيقوه قض كل. سي عنوان ايشان اشتباه درج شده بودبي ائيه بودند كه در خبر دادستان

 
و با نظر مستقيم امام خميني" تعبير.1 مي" توسط امام خميني گويند با اعمال نفوذ پاسخ به كساني است كه

!اهللا منتظري صدها زنداني منافق آزاد شدند آيت
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امــام: در ســال هــاي ابتــدايي پيــروزي انقــالب خــاطر نــشان كــرد) كــشور(انقــالب

چندين بار ليست هايي كه براي عفو زندانيان سياسي به ايشان ارائـه شـد،)ره(خميني

 افـراد هـم از همـين اعـضاي مجاهـدين مورد تائيد قـرار دادنـد كـه اتفاقـا اكثـر ايـن 

عمده افـرادي كـه مـورد عفـو قرارگرفتنـد، افـرادي: وي افزود. بودند) منافقين(خلق

و يا كسي را نكشته  و كشور انجام نداده بودند بودند كه اقدام مسلحانه اي عليه مردم

و از رفتار خود پشيمان بودند، حتي از زنـدانيان زمـان طـاغوت هـم كـه چنـين   بودند

اعمالي را مرتكب نشده بودند در ليست هـايي كـه مـورد عفـو قرارگرفتنـد، افـرادي

و مـردم عـادي. حاضر بودند  و كشتن افراد بي گنـاه آن هايي هم كه مرتكب جنايت

در: موسوي تبريـزي گفـت. كشورشان شده بودند، خوب حكم شان صادر شده بود 

م)ره(سال هاي پاياني جنگ اطالعاتي به امام  منافقين قصد دارندكه اينبني بر دادند

 به خاك كـشور حملـه كننـد، دومكه ايندر سه مرحله عليه كشور توطئه كنند، اول

و سوم هم، منـافقين زنـدانيكه اين  آن هايي كه در شهرها هستند به منافقين بپيوندند

ها شورش كنند كه اين بخش را بايد از آقاي ري شهري كه وزير اطالعات در زندان

 البته مسئوليت شوراي عالي قضايي وقت هم بـر عهـده مرحـوم1.قت بودند، بپرسيدو

و موســوي، آقايــان موســوي2آقــاي نجفــي اردبيلــي، موســوي بجنــوردي، مقتــدايي

وي در پاسخ به اين سؤال كه انتـشار ايـن فايـل صـوتي در حـالي كـه. ها بود ينيئخو

و منافقين اخيـرا نشـست خـود را بـا حـضور برخـي سياسـتمدا  ران كـشورهاي عربـي

مي مخالف جمهوري اسالمي  تواند داشته باشد؟ خـاطر نـشان برگزار كرده، چه دليلي

مسلما اگر اين جلسه اي كه مي گوييد هم نبود، منتشر كردن اين فايـل صـوتي: كرد

و مدرسـين. در حال حاضر باعث سوء استفاده دشمن شده است  دبير مجمع محققـين

 
ا.1 و بايد در بايگاني اين نكته توسط آقاي موسوي تبريزي هوشمندانه و براز شده هـاي وزارت اطالعـات

بيت امام جستجو كرد تا دانسته شود چه گزارشي به امام داده شده كه چنين حكمي از ايشان صادر شـود 
از. گو باشندو بايستي گزارش دهندگان از جمله آقاي ري شهري پاسخ البته در پاورقي هاي آينده مطلبي

. باره آمده استقول آقاي ري شهري، در اين
.تر باشد گويا آقاي مرعشي شوشتري صحيح.2
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اهللا انتشار فـايلي كـه پيـشتر مـتن آن در خـاطرات آيـتكه اينحوزه علميه قم با بيان

و اي كاش اين اتفاق نمي افتـاد، گفـت و ندارد : منتظري منتشر شده ضرورتي نداشته

و صالح نبود كه منتشر شود . من معتقدم انتشار اين فايل به ضرر كشور است

)تابناك(

 آقاي محمدحسين صفار هرندي

و( ) نويسندگان روزنامه كيهانازمشاور فرمانده سپاه
از منـافقين تـا«هـاي سـومين جلـسه از سلـسله نشـست: رسـا نوشـت-نيـوز آفتاب
با سخنراني محمدحسين صفار هرندي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام» منتظري

صفار.و وزير فرهنگو ارشاد اسالمي دولت نهم، در مؤسسه طلوع حق، برگزار شد 
مـا در دوره:، در مورد موقعيت فعلـي شـيعيان گفـت هرندي در بخشي از اين نشست 

فقـط. غيبت، نائب عام داريم نه نائب خاص؛ لذا كسي نبايد ادعاي خاص داشته باشد 
يعطِـف الْهـوى علَـى الْهـدى؛ هـواى نفـس را بـه هـدايت«: است كـه)عج(زمان امام
مي.»گرداند برمى ا)ع(حسين گويد امام آقاي روحاني سـعد گفـت بـن شب عاشورا به

صـفار هرنـدي در بخـش. بيا مذاكره كنيم؛ اين حرف، دعوت به هواي نفـس اسـت 
ديگري از اين نشست به تبيين ماهيت حلقه انحراف كه مسير دولت نهم را تغييـر داد، 

و گفت  را آزار)ره(اي كردنـد كـه امـام منافقين، آقـاي منتظـري را وسـيله: پرداخت
. شـد تـر از خـودش هـدايت مـي سوي شياطين بـزرگ بدهند، البته جريان نفاق نيز از 

از آقاي منتظري به ميزان قابل توجهي توسط مهدي هاشمي هدايت مي و منافقين شد
 خـودش مواضـع كـه ايـن هاشمي، بـا1.گذاشتند طريق وي روي آقاي منتظري اثر مي 

م وي در مورد دفتر آيت. كند تندي نسبت به نظام دارد اما اعالم موضع نمي نتظري اهللا
براي آقـاي منتظـري االن موضـوعيت نـدارد چـون» بيت«اوالً استفاده از واژه: گفت

 
داريم، وي هيچ ارتباطي حتـي فكـري بـا سيدمهدي هاشميو كردار با توجه به اطالعاتي كه ما از افكار.1

و  و كتاب اگر چنين بود در كيفر مجاهدين خلق نداشت احمد مرحوم سيد هاي نوشته شده توسط خواست
و محمدي ري .شهري به آن پرداخته شده بود خميني
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اش ثانياً معلوم است دفتر ايشان باب فاسدي است زيرا مطالـب1اند، ايشان فوت كرده
و حتي استفتائات آقـاي منتظـري را راديـو اسـرائيل سي پخشمي.بي.ابتدا از بي شود
اهللا منتظري كه اخيـراً منتـشر مورد فايل صوتي آيت صفار هرندي در2!كند پخش مي 

در: شده بود، اظهار كرد  اين فايل صوتي آقاي منتظري كه اخيراً پخـش شـد از قبـل
و دستيابي مجـدد بـه آن، االن اتفـاق افتـاده اسـت؛ لـذا  اختيار دفتر ايشان نبوده است

 وي در مـورد3.دانـ عناصر فاسد درون نظام، اين اطالعات را بـه دسـت آنـان رسـانده 
ايـن خـط مقاومـت در غـرب آسـيا، در طـول تـاريخ،: قدرت ايران در منطقه گفـت

مي بي و دروغ گويند كه اين هالل شيعي است زيرا ما در اين هالل، اهـل سابقه است
و اين نشان. سنت را نيز داريم  دهنـده اقتـدار ماسـت كـه محور اين هالل، ايران است

مي آمريكا را به موضعي كشانده  توانيم در آينده از عربستان امتيـازات بـزرگ ايم كه
.بگيريم

)آفتاب نيوز(

 واكنش احمد منتظري به ادعاي آقاي صفار هرندي

با اهللا منتظري، در گفت احمد منتظري، فرزند آيت–زيتون سـخنان» زيتـون«وگو

 
هم! قابل توجه ديگر مراجع تقليد.1 .چنين بيت مرحوم امامو
و كانال مراد آقاي صفار فايل صوتي اخير است اما ايشان نمي.2 داند كه اين فايل در وهله اول در وبسايت

و قاعدتا خبرگزاري تلگرامي آيت  مي اهللا منتظري به اشتراك گذاشته شد آنتواننـ ها را اعـالم يـا تحليـلد
و اعالم آن از راديو اسراييل، بايد گفت. نمايند مـا! اين يكي تكراري نبود الحق در باره استفتائات ايشان

كننـد مـي كنيم ولي از آقاي صفار هرندي كه راديو اسرائيل را گـوش مـي كه راديو اسرائيل را گوش نمي 
ا خواهيم زمان پخش استفتائات آيت  ز اين راديو را اعالم فرمايند تـا شـيعيان صهيونيـست را اهللا منتظري

اي نقل قول هاي خويش از هر صاحب انديشه اي در تحليل البته ممكن است هر رسانه! كمكي كرده باشند
و،كند و گزارشـاتي از ايـران  آيا آن صاحب انديشه گناهي مرتكب شده است؟ آيا راديو اسراييل اخبـار

! كند؟مينمسئوالن ما پخش
و قضايي تا از آقاي صفار به سرنخ.3 در. هايي برسند قابل توجه مسئوالن اطالعاتي وانگهي اگر ما بگوييم

مي به سياه،نظام عناصر فاسد هست  و نشر اكاذيب متهم و كالهمان پس معركـه نمايي ولـي آقـاي! شويم
مي صفار راست راست راه مي و از عناصر فاسد درون نظام سخن !گويد رود
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اهللا محمدحسين صـفارهرندي دربـاره درز فايـل صـوتي منتـشر شـده از جلـسه آيـت

منتظـري.ي از سوي دولـت را تكـذيب كـرد اهللا خمين نتظري با هيات منصوب آيتم

مي» بدون هيچ دليلي«گفت اين افراد  كه ادعاهايي مطرح مطمـئن«كنند، به اين دليل

هـاي دسـتگاه«كـه ايـن بـه گفتـه او بـا توجـه بـه.»گيرند هستند تحت پيگرد قرار نمي 

و دادگاه ويژه روحانيت  اهللا منتظري حملـه چندين بار به دفتر آيت تاكنون» اطالعاتي

و«كننـد هـا تـصور مـيآن انـد، جا جمع كـردهو وسايل مختلف را از آن  ديگـر سـند

محمدحسين صـفارهرندي، عـضو مجمـع. در اختيار خانواده منتظري نيست» مدركي

اهللا راني گفته بود كه فايل صوتي ديـدار آيـت تشخيص مصلحت نظام، در يك سخن 

اهللا خميني براي رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسـي با هيات منصوب آيت منتظري

و از سوي» در اختيار دفتر ايشان«67در تابستان  بـه» عناصـر فاسـد درون نظـام«نبوده

به. دست خانواده منتظري رسيده است  » حملـه«گفت با وجود» زيتون«احمد منتظري

ا نيروهاي امنيتي به دفتر آيت و مـدارك اهللا منتظري، و برخـي اسـناد ين فايل صـوتي

آن هم از چنان در اختيار و به گفته او فايل صوتي. بود كه پخششد»ها مانده باقي«ها

و نيازي به افراد ديگر براي دسترسي بـه  جلسه، از ابتدا در اختيار خانواده منتظري بود

شد. آن وجود نداشت  اهللا منتظـري آيـت. اين فايل صوتي مردادماه سال جاري منتشر

را» جنايـت«را67ي تابستان سالها اعدامدر اين فايل صوتي،  و اعـضاي ايـن هيـات

از. توصيف كرد» كار جنايت«  سـاعت ايـن فايـل صـوتي بـا فـشار24به فاصله كمتـر

و كانال تلگرام آيـت و دادگاه ويژه روحانيت از سايت اهللا منتظـري وزارت اطالعات

و احمد منتظري نيز به  او بـه دليـل انتـشار. دادگاه ويژه روحانيت احـضار شـد حذف

اهللا اسالمي بـا هيـأت منـصوب آيـت مقام وقت رهبر جمهوري فايل صوتي جلسه قائم 

شد» اقدام عليه امنيت ملي«خميني، به و با قرار كفالت آزاد .متهم

)@Zeitoons(
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.اي كه مغفول مانده استو نكته67ي تابستانها اعدام

 كـه طـي آن، تعـدادي از اعـضاي67ي تابـستان هـا اعـدام موضـوع-عصر ايران

 اسـت كـه داغ شـدهاي اعـدام شـدند، چنـد هفتـه) منـافقين(سازمان مجاهـدين خلـق

آنكه اين.است و چـرا  انجـام شـدند، هـا اعـدام در آن تابستان پرماجرا، چه گذشـت

آنچـه در ايـن. هر كسي نظر خـاص خـود را داردكهآن موضوع اين بحث نيست چه

ميان نبايد مغفول واقع شود، اين است كه فارغ از درست يا نادرست بـودن آنچـه در 

ها67تابستان   كه اتفاقاً بـراي شـفاف سـازي- گذشت، بايد دقت كرد كه اين بحث

 سـازمان به زمينه اي براي سوء استفاده بقايـاي ايـن-تواند مفيد هم باشد تاريخي مي

و حاميان سعودي شان تبديل نشود و افرادي مانند مريم رجوي حتي اگـر. تروريستي

تـوان در ماهيـتي آن سال، ابهام يـا انتقـادي هـم باشـد، هرگـز نمـيها اعدامدرباره 

و زن ايران آلوده هست ترديدكهآن تروريستي اين سازم   دستش به خون هزاران مرد

و مخالفان اين نكته اي است كه عموم.كرد  بدان اذعـان دارنـد67يها اعدام موافقان

اهللا منتطـري نيـز منتـشر شـده، آن مرحـوم تـصريحو حتي در فايل صوتي كه از آيت

و حتـي پـسرش را همـين مي هـا بـه كند كه بيشترين ضـربه را منـافقين بـه ايـشان زده

و منتقدان، بايد مراقبت كنند كه بحث. اند شهادت رسانده  هاي امروزشان، لذا موافقان

و آنها را به تطهير چهره باعث بهره مندي تروريست  و امروز نشود شان بـه هاي ديروز

.ويژه در ميان نسل جوان اميدوار نكند

)عصر ايران(

 آقاي حسين شريعتمداري

)فقيه در روزنامه كيهان مدير مسئول ونماينده ولي(

ا حمد منتظري در انتشار فايل حسين شريعتمداري در سرمقاله كيهان نوشت؛ اقدام
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از نمـي1اي يكسويه ضبط شده بود، صوتي پدرش كه به گونه توانـد بـا برخـي ديگـر

و حضور رئيس سـابق  رخدادهاي اين روزها مخصوصاً با همايش منافقين در پاريس

و استخبارات آل  و ترغيـب منـافقين بـه از سـرگيري اطالعات سـعود در آن همـايش

ا  و پرداختـه آمريكـا. ارتباط باشد يران بي عمليات تروريستي در اگر داعش را ساخته

-هـاي دشـوار انتخـاب«بدانيم كه هيالري كلينتون در كتاب خاطرات خود با عنـوان 

HARD CHOICES « و آل سـعود را تـأمين با صراحت به آن اعتراف كرده اسـت

م  و نيروي عملياتي داعش بدانيم كه همه اسـناد و تداركاتي وجـود از آن كننده مالي

و آموزشي تروريست حكايت مي  و چنانچه اسرائيل را حامي ميداني هاي داعش كند

و براي نشان دادن اين رابطـه تلقي كنيم كه نتانياهو بي  پرده به آن اعتراف كرده است

و حيفـا برعهـده هـاي تـل پرده، مداواي مجروحـان داعـش را در بيمارسـتان بي آويـو

و از مالقات خود با  و اگـر دههـا گرفته و منتشر كـرده اسـت و عكس تهيه  آنان فيلم

و نشانه ديگر نظير همراهي اصحاب فتنه آمريكايي  با ايـن گـروه88 اسرائيلي-شاهد

و كـشد، كنـار هـم قـرار را كه شرح آن در اين نوشته كوتاه به درازا مي ... تروريستي

در دهيم، به اين نتيجه قطعي مي   همـسويي بـا داعـش رسيم كه اقـدام احمـد منتظـري

)ره(هر چند با توجه به كينه عميق اين جماعت از حضرت امـام2صورت گرفته است

و صرفاً با انگيـزه كينـه بعيد نيست كه احمد منتظري به گونه تـوزي عليـه اي ناخواسته

در جريان اخير رد پاي همان فرمـول! به اين همسويي دست زده باشد)ره(امام راحل 

88 قابل ديدن است، اگرچه دامنـه آن بـه وسـعت فتنـه88سرائيليا-فتنه آمريكايي 

، انبوهي از فاكتورهاي اقتدار را بـراي ايـران اسـالمي88نيست، چرا كه شكست فتنه

و امروزه دشمن به خوبي مي  تواند به لبخنـدهاي ديپلماتيـكدل داند كه نمي رقم زد

و برخي از وادادگي  را بـه حـساب دسـت ها در عرصه سياسـت خـارجي خوش كند

! ضبط يك سويه1
و دروازه.2  را برادر حسين چرا مقامات امنيتي اين ارتباط ادعا شده توسط! حكايتي است اين حكايت يخ

و اعالم نمي  كنند؟ كشف
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ايران از اقتدار روزافزون خود بداند، در پروژه مـورد اشـاره اسالمي كشيدن جمهوري

و مأموريـت  و كارگزار دولت انگليس ظـاهر شـده احمد منتظري در نقش يك پادو

بي خود را با ارسال فايل صوتي يك  و با چند مصاحبه.بي.جانبه براي سي آغاز كرده

 پيش از اين نيز، همايش پاريس منافقين بـا حـضور1.ته است اين مأموريت را پي گرف 

آل تركي و مـسئول سـابق اسـتخبارات سـعود، احمـد غـزال فيـصل شـاهزاده سـعودي

وزير پيشين الجزاير، صالح الغالب وزير اطالعات اردن، محمـد العرابـي وزيـر نخست

و يار نزديك محمود خارجه قبلي مصر، اعظم  - عباس االحمد از اعضاي جنبش فتح

و رئـيس كنـوني ايـن جنـبش بهايي ايراني  برنـارد كوشـنر، وزيرخارجـه سـابق-تبار

وزير پيشين اسپانيا، نـوت گينكـريچ سـخنگوي فرانسه، خوزه لوئيس ساپاترو، نخست

اسبق مجلس نمايندگان آمريكا، جان بولتن نماينـده سـابق آمريكـا در سـازمان ملـل، 

نگــاهي بــه فهرســت. برپــا شــده بــود...ورودي جوليــاني شــهردار ســابق نيويــورك

مي شركت اندركاران اصلي سياسي تمامي آنها از دست: دهد كه؛ الف كنندگان نشان

و عربي هستند .و اطالعاتي آمريكايي، اروپايي

و سياسي كشورهاي متبوع خود هـستند:ب تمامي آنها از مقامات سابق اطالعاتي

 كشورشان در ايـن همـايش تروريـستي تلقـي تا حضور آنها به معناي مداخله مستقيم 

و فروپاشـيده:ج! نشود حضور مقامات بلندپايـه مـورد اشـاره بـا موقعيـت ورشكـسته

و به وضـوح حكايـت از آن دارد كـه منـافقين فقـط  سازمان منافقين همخواني ندارد

و نه موضوع اصلي آن   مشابه ايـن حركـت در جريـان فتنـه2.بهانه اين همايش هستند

و برخـي. هم اتفاق افتاده بود88اسرائيلي-ييآمريكا در آن ماجرا اوبامـا، تـوني بلـر

و اروپا مستقيما از فتنه و شكست فتنه ديگر از سران آمريكا گران حمايت كرده بودند

 
و حضار ديگر هم مطالب خود را بيان مـي اهللا منتظري فايل صوتي مرحوم آيت1 و دارنـد يك جانبه نيست

.سي ندادبي كسي آن را به بي
و نه موضوع اصـلي آن، پـس مي آقاي شريعتمدارياز2. پرسيم اگر منافقين فقط بهانه اين همايش هستند

!كنيد انتشار فايل صوتي در جهت حمايت از منافقين است؟ چگونه ادعا مي
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بـه!»مـسئوالن سـابق«به همين علت در پروژه اخيـر،. ضربه سختي براي همه آنها بود

ت! اند معركه آمده و اسنادي كه به آن اشاره شد حتي برايو باالخره، با وجه به شواهد

و بـصيرت برخـوردار كندذهن و كساني كه فقـط از انـدك عقـل سياسـي ترين افراد

تواند كمترين ترديدي باقي بماند كه اقدام احمد منتظري چـه آگاهانـه باشند نيز نمي 

و چه ناآگاهانه، در همسويي با تكفيري  در باشد و و ها صورت پذيرفتـه ايـن ميـان او

و چـه نخواهنـد،88اسـرائيلي-برخي ديگر از اصحاب فتنه آمريكايي   چـه بخواهنـد

و سعودي مي پادويي انگليسو آمريكا .كشند ها را به دوش

)خبر آنالين(

 مجلسهواكنش چند نمايند

و بيت امام دارند؛ حمله به سيد احمد: نماينده اصولگرا برخي كينه قديمي از امام

.اي انتقام گيري از امام استآقا بر

گـي بـوده اسـت؛ امـا بايـد در كـشور انتشار فايل كج سليقه: طلب اصالحنماينده

اهللا در روزهاي گذشته به بهانـه انتـشار يـك فايـل صـوتي از آيـت. آزادي بيان باشد 

هجمـه تر هم محتواي آن در كتاب خاطرات وي، منتشر شـده بـود، منتظري كه پيش

و حاج احمـد آقـا شـروع شـده اسـت اي به حضرت تازه از هجمـه. امام اي كـه البتـه

و تا كنون نيز ادامـه داشـته واپسين ماه  هاي حيات بنيانگذار انقالب اسالمي شروع شد

. است

به گزارش تابناك، اگر چه انتظار مي رفت كساني كه ادعاي نزديكي به بيت امام

در را داشته  و محكم تري  اين باره از خود نشان دهنـد، امـا اند، واكنش هاي سريع تر

و ترجيح داده انـد در ايـن ميـان كـنج متاسفانه تعداد زيادي از آنان سكوت كرده اند

با اين وجود برخي از نمايندگان مجلس، كم كاري نزديكان به دفتر. عافيت برگزينند

ول در همـين ارتبـاط ضـياءاهللا اعـزازي نماينـده اصـ. امام را كوشيده اند جبران كننـد 
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برخي ها بعـد از انتـشار ايـن فايـل بـه دليـل آن كينـه: گراي مجلس به تابناك گفت

 قـصد دارنـد بـا هـا اينه از بيت امام داشتند قصد تخريب بيت امام را دارند،كميقدي

و انتقـام خـود را بگيرنـد  وي در1.حمله به سيد احمد آقا در واقع به امام حمله كننـد

كه به نظر من رابطه سيد احمـد خمينـي بـا امـام ماننـد اين درحالي است: ادامه گفت

و حتي به تعبيري مي  و معشوق بوده است توان گفت كـه رحلـت يادگـار يك عاشق

امام به دليل دوري از امام بود، ايـشان بقـدري امـام را دوسـت داشـتند كـه نتوانـستند 

ن سـيد احمـد انتظار ما از خاندا: اين نماينده مجلس گفت. دوري امام را تحمل كنند 

و نگذارنـد اين است كه، اگر كسي به ايشان چيـزي گفتـه از احمـد آقـا دفـاع كننـد

: ايـن نماينـده مجلـس در ادامـه افـزود. بدخواهان عملكرد ايشان را زير سـؤال ببرنـد 

و در كل كـساني كـه از نظـام اسـال ينـه بـه دل دارنـد از هـركميسعودي ها، منافقان

ماكميفرصتي استفاده   را تضعيف كنند، انتشار اين فايل در شرايط كنـوني كـه نند تا

و بـه نظـر باعث مي شود منافقان بخواهند خود را با آن تطهير كنند اصال صالح نبوده

اين افراد اكنون از زبان مرحوم منتظري: وي گفت.من يك كار ناشيانه اي بوده است 

باكمياعالم  و بـه در آن برهه تاريخها ايننند كه رفتار نظام ي غير معقول بوده است

نوعي قصد مظلوم نمايي در جهان را خواهند داشت، اين درحالي است حضرت امام

فردي نبودند كه بشود ايشان را فريب داد آن هم از طرف نزديك تـرين شـخص بـه 

در آن زمان اگر امام عمكـرد: اين نماينده گفت. اين يك بازي سياسي است2ايشان،

ق  ن گاه هيچ بول داشتند مرحوم منتظري را و به نظر مـي رسـد كردمي وي را بركنار ند،

و اين كـار ايـشان باعـث شـد تـا بـا وي  كه خود ايشان به نوعي فريب خورده بودند،

مواضع نماينده اصولگراي مجلس در حالي است كـه محمـود صـادقي. برخورد شود 

 
اهللا منتظري از سر دلـسوزي بـراي تمام كالم آيت،همان گونه كه در اين فايل صوتي كامال مشخص است1

و امام  و آنچه موجب تخريب است اصل ماجراي اعدام نظام و توجيهات است  اسـت كاريهـاييو پنهانها
.شود كه مي

و مرحـوم امـام2.  البته امكان اشتباه در تمام ابناء بشر چون كه معصوم از خطا نيستند همواره وجـود دارد
.دانستند گاه خود را مصون از آن نمي هيچ
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در اين باره اتخاذ ديگر نماينده مجلس كه عضو فراكسيون اميد است، موضعي نرم تر

و بدون مي و محتاطانه و خانواده ايشان ببرد، ضمن اشـاره بـهكه اينكند  نامي از امام

كج سليقه گي در انتشار اين فايل، از ضرورت وجودي آزادي بيان در اين باره سخن

كه: گويد؛ وي در اين باره به تابناك گفت مي و وقايعي به طور كلي در باره حوادث

 بسياري.شود با منطق كنوني در باره آنها قضاوت كرد نند نميكمييخي پيدا جنبه تار

شود تحليل ديگري درباره از حوادث است كه وقتي با شرايط موجود به آنها نگاه مي

. گيرد اما در ظرف زماني خودشان اوضاع به نحو ديگري بوده اسـت آنها صورت مي 

و: وي در ادامــه افــزود و صــحبت هــايي كــه در ايــن صــرف نظــر از تحليــل آن اقعــه

و حتي با توجه به ظرف زماني خـو خصوص صورت مي  ش كـه ممكـن بـوددگيرد،

ها را نيز بر آن وارد دانست، انتشار ايـن فايـل در ايـن شـرايط، بـسيار كـج برخي نقد

مي سليقه و كمترين اثري كه و ناشيانه بوده است توانـد داشـته باشـد ايجـاد يـك گي

و كساني كه دنبال بهانه براي ضـربه زدن بـه دولـت مـستقر مستمسك براي بيگا  نگان

و: اين نماينده گفت. شودمي،هستند ما با قدرت هاي جهاني در حال چـالش هـستيم

هـا در روابـط فـي مـابين تواند به خودي خود باعث ايجاد برخي گره اين موضوع مي 

و بهانه  دي: وي گفت. اي را بدست آنها بدهد شود دگاه من اين اسـت كـه با اين حال

و هر كس هر نظـري دارد  و انتشار اسناد بايد در كشور وجود داشته باشد آزادي بيان

در باره آن بگويد اما با توجه به شرايط موجود كه منافقان با كمك سران سعودي در 

و قصد تطهير خود را دارند بعـد از  حال پيداكردن جايگاهي دوباره براي خود هستند

.ار چنين سندي از سوي كساني كه دوستار انقالب هستند ناشيانه بوده استسالها انتش

)تابناك(

 آقاي علي مطهري

)نايب رييس مجلس شوراي اسالمي(

به گزارش ايسنا، علي مطهري در يادداشـتي كـه آن را در اختيـار ايـسنا گذاشـته،
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:آورده است

ني در صحت انتساب اين فايل به آيت« قـبال ايـن مطلـب.ستاهللا منتظري ترديدي

و خيرخواهي براي انقـالب. چاپ شده بود  البته صحبت هاي ايشان از روي دلسوزي

و اصال ماجرا چه بوده، درست  اسالمي بوده ولي اين كه نگراني ايشان جا داشته يا نه

چه)ره(اين كه آيا حكمي از طرف امام. براي ما روشن نيست  و اگر بوده بوده يا نه،

ا  و آيا و اطالعات ما ناقص است بوده . ين حكم درست اجرا شده يا نه، روشن نيست

و پورمحمدي كـه در مـتن قـضيه بـوده انـد توضـيح خوب است آقايان رئيسي، نيري

و البته اگر قصوري هـم در نحـوه اجـراي  و موضوع را براي مردم روشن كنند بدهند

 ما در مقايـسه بـا ولي به طور كلي انقالب اسالمي. حكم بوده است عذرخواهي شود 

و نبايـد چهـره آن ساير انقالبها با مخالفان خود با رأفت بيشتري برخورد كرده اسـت

».مخدوش جلوه داده شود

)ايسنا(

 دفاع علي مطهري به سبك اصولگرايانه

از: محمد صابريان، عضو بخش تحليلي انـصاف نيـوز در يادداشـتي نوشـت پـس

تاها اعدامي بحث شدن دوباره مطرح شور بـا انتـشاركـمي در فضاي عمـو67بستاني

و اهللا منتظري صحبت فايل صوتي منتسب به آيت  هـاي زيـادي دربـاره ايـن اكنشوها

در يكي از آخرين موارد علي مطهري نايب رييس دوم مجلسدر. موضوع انجام شد

از نامه و يكـي از قـضات آن مـاجرا اي خطاب به آقاي پورمحمدي وزير دادگستري

ايـن. ست تا با بيان جزئيات ماجرا به شايعات پيرامون اين موضوع پاسخ دهد وي خوا 

نامه واكنش جمعي از نمايندگان اصولگرا را در برداشت كه ابتدا با ايجاد بـي نظمـي 

و سپس نگارش نامه خواستار برخورد با رفتار علي مطهـري  در جلسه عمومي مجلس

ا اصلي. شدند ست كه اين درخواسـت منجـر بـه زيـر ترين مدعاي اين نمايندگان اين
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و خدشه و آبروي نظام از. دار شدن چهره امام اسـت سؤال رفتن اعتبار در حـالي كـه

و آگاه  را،ديدگاه ناظر هوشمند  اين رفتار اين آقايان اصولگرا است كـه چهـره امـام

مي خدشه و قـصور از جانـب امـام روشـن دار كند چرا كه اينان با فرض گرفتن خطـا

ح  دانند در حالي كـه شـخص امـام قيقت آن ماجرا را به ضرر شخصيت امام مي شدن

و نبايـد  همواره در مورد اين امر كه رفتار همه مسووالن در برابـر چـشم مـردم اسـت

و سـطحي از جانـب. اند رفتار اشتباهي كرد تذكر داده  البته انتظار چنين رفتار ناشـيانه

را با حضرت امام داشـتند بعيـد نيـست امـا كاري كه كمترين ارتباط اصولگرايان تازه 

و گفتار اين نمايندگان بعضاً اين شائبه را مطـرح مـي  كنـد كـه مبـادا تظـاهر بـه رفتار

كه.ي برخي افراد با امام باشد هاي ديرينهي تسويه حساب خيرخواهي، بهانه  همانطور

م اسـتي آقاي مطهري آمده است هر گونه روشن شدن واقعيت به سود نظـا در نامه 

و كه اگر ادعاي غيرواقعـي مطـرح مـي و اگـر واقعـاً قـصور شـود جـواب داده شـود

و جبـران مافـات  كوتاهي از جانب كسي صورت گرفتـه عـذرخواهي از بازمانـدگان

و از همه چيز مهمتر راه بر تكرار چنين وقايعي بـسته شـود كـه ايـن نيـز مـستلزم  شود

حي تزكيه نظام از جانب بخش اراده اي وجود اكميت است چرا كه اگر ارادههايي از

 كه حتي واكنش رهبري را در پـي داشـت يـا78نداشته باشد؛ به مانند ماجراي كوي 

مي88ي فضا در سال التهاب دوباره ي مطهري چرا كه مانند آنچه در نامه. شود تكرار

اين روش برخالف تفكر رايج كه كتمان خطاهـاي احتمـالي را موجـب"آمده است

و بلكه نوعي عصمت براي جمهوري اسالمي قائل است، موجبت نظام مي تقوي داند

و استحكام افزون ".تر نظام اسالمي است جلب اعتماد بيشتر مردم
)انصاف نيوز(

 آقاي مصطفي پورمحمدي

)ها اعدامعضو گروه اجراي(

و لعـن، نفـرينكه اينوزير دادگستري با بيان و خـواري و امروز منافقان با خفت
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مي: كنند، گفت نفرت زندگي مي اجـرا منـافقين دسـتور خـدا را دربـاره كنيم افتخار

 والمسلمين مصطفي االسالم آباد، حجت به گزارش خبرگزاري تسنيم از خرم. كرديم

 در ســالن كـهآن پورمحمـدي عـصر يكــشنبه در جلـسه شــوراي اداري اسـتان لرســت

و باهنر اظهار اجتماعات استانداري برگزار شد ضمن گراميد اشت ياد شهيدان رجايي

و صادقانه باشد، ماندگار است: داشت و خالصانه پورمحمـدي. خدمتي كه براي خدا

و: بار منافقان اظهار داشت با اشاره به زندگي خفت  و خـواري امروز منافقان با خفـت

و نفرت زندگي مي  و عربـستان بـه لعن، نفرين و درست است آمريكا، اسـرائيل كنند

آن سراغ اين افراد مي  در آيند اما و ها ارزشي ندارند كه به ملـت خـود خيانـت كننـد

و ارزشي ندارند نهايت مورد اعتماد هيچ  : وزير دادگـستري گفـت. كس نخواهند بود

ن و بـه منافقـانك مـي خداوند فرمودند بر كفار رحم نكنيد چون آنها به شما رحم ننـد

ش  وي. شند كه كشيدندكميما را به خاكو خون نبايد رحم كرد چراكه اگر بتوانند

دركميما افتخار: عنوان كرد و نيم كه دستور خدا در رابطه با منافقين را اجرا كرديم

و مقابله كرديم  و ملت با قدرت ايستاديم به. مقابل دشمنان خدا پور محمدي با اشاره

 دشـمنان دنبـال حـذف:ايران بيان كـرد اسالمي تالش دشمنان براي مقابله با جمهوري 

جمهوري اسالمي از منطقه بودند اما حاال مي بينند بدون ايران نقـشي در منطقـه رقـم

و نمي نمي ما خورد و. نفي كنندرا توانند جايگاه وزير دادگستري با اشاره به حـضور

بخشي عظيمي از تحركـات: هاي بيگانگان در منطقه غرب آسيا اظهار داشت دخالت

سـازي حـوزه نفـوذ انقـالب ان در منطقه غـرب آسـيا بـراي محـدودو دخالت بيگانگ 

 وضعيت فرهنگو انقـالب مـا از ابتـداكه اينوي بابيان. اسالمي در اين منطقه است 

و شفاف بوده است، افزود و صـادق)ره(امام خميني: روشن با مردم صميمي، شفاف

و چيزي را از آن  و به آرمان بود و اسـتلزام عملـي بـه هاي مردم وفـ ها پنهان نكرد ادار

و هيچ  تواننـد چهـره امـام گاه دشمنان ملـت نمـي اعتقادات مردم كه اسالم بود داشت

.در قلب مردم ماست)ره(راحل را مخدوش كنند چراكه جاي امام
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 پاسخ علي مطهري به مصطفي پورمحمدي

و انتقاد كوهكن، نماينده دي لنجان، در مور نايب رييس مجلس در پاسخ به تذكر

اين كـه: گفت67ي سالها اعدامي اي خطاب به وزير دادگستري درباره صدور نامه

و يا طرح بحث، امام زير سؤال رفته، چه كسي گفته امام زير گفته مي  شود با اين نامه

هـايي سؤال رفته است؟ بحث بر سر نحوه اجراي حكم امـام بـوده كـه اگـر كوتـاهي 

به گزارش ايسنا، علي مطهري در جلـسه. دهندصورت گرفته آقايان توضيحاتي ارائه 

اي از سـوي شنبه به تذكر محسن كوهكن در مورد دليـل ارائـه نامـه علني امروز يك 

67ي سـال هـا اعـدام مطهري به وزير دادگستري براي ارائه توضيحاتي در خـصوص 

 اوال بر خالف آنچه فرموديـد كـه در پاسـخ:وي خطاب به كوهكن گفت. پاسخ داد

و به شما  نگويم نامه را بخوانيد، اين صحبت روشن است كـه شـما نامـه را نخوانديـد

با: نايب رييس مجلس ادامه داد. شاءاهللا حتما محتواي آن را ببينيد ان اين كه مسائل را

شـود هم مخلوط كنيد كاردرستي نيست هر وقـت بـه مـسائل فرهنگـي پرداختـه مـي 

و اين طـوراي هر مساله. گوييد مشكل معيشتي داريد مي بايد در جاي خود حل شود

مي: مطهري افزود. نيست كه فقط به يك بعد جامعه بپردازيد  فرماييد امام زير اين كه

و چه كسي گفته امام زير سؤال رفته است  ي بحث درباره. سؤال رفته اين طور نيست

آن نحوه اجراي حكم امام بوده كه اگر كوتاهي . ها توضيح دهند هايي صورت گرفته

مي: وي در ادامه گفت مي اين كه كنند سؤال اين گوييد از اين نامه بيگانگان استفاده

مي است كه چه استفاده  و رهبـري صـحبت. شود اي را در بسياري از موارد امام هـايي

نمونـه آن زمـاني اسـت كـه. هاي بيگانه آن را تقـدير كردنـد مطرح كردند كه رسانه 

و شـنود نگذاريـد، يـك گانه امام صادر شد مبن8منشور  ي بر اين كه تجسس نكنيـد

شـود كـه امـام نعـوذ بـاهللا اين دليـل نمـي. هاي بيگانه از امام تمجيد كردند هفته رسانه

از طرف ديگر مساله نايـب: نايب رييس مجلس ادامه داد. مخالف انقالب بوده است 

 ممكـن رييسي هيچ ربطي ندارد كه ما حرف حـق را نگـوييم، در موقـع اداره جلـسه 
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در. است مالحظاتي باشد اما در هر جايي هر نماينده براي بيـان نظـراتش آزاد اسـت

و توضيح دادن نيز كار الزمـي اسـت اين مورد حرف اين است كه توضيح داده شود

محسن كوهكن در تذكرش با استناد به بنـد.و اين به معناي حمايت از منافقان نيست 

بر آيين22 ماده7 و گفتـه لـزوم رعايـت برخـي مـسائل در نطـق نامه با تاكيد و هـا هـا

آقاي مطهري از شـما: ها از سوي اعضاي هيات رييسه خطاب به مطهري گفت نوشته

و يا نامه خواهش مي  اي كنم تا زماني كه به عنوان نايب رييس هستيد از هر گونه نطق

يطي كـه در شـرا:او افـزود. كه زيبنده اعضاي هيات رييـسه نيـست خـودداري كنيـد

در مشكالت اوليه مردم ما بيكاري فرزندان، تبعيض  و مشكالت اقتصادي است كه ها

مي تمام نظرسنجي  و يا مطالبي گفته اي نوشته رود نامه ها احصا شده است انتظار  نشود

نماينـده لنجـان، در ادامـه. نشود كه خوراك تبليغاتي را براي بيگانگان درسـت كنـد

و نخست وزيـر ايـن كـشور بـه اي كه رييس هفته در هفته دولت يعني: گفت جمهور

و يا نامه دست منافقان به شهادت رسيده اي نوشته شود كه اذهان اند مطالبي گفته شود

.ي اصلي پرداختن به خدمات دولت منحرف كند درسـت نيـست عمومي را از مساله 

و به دنبال آن شها دهوي با تاكيد بر اين كه جنايات منافقين در كشور ها هزار نفر دت

و فراكسيوني نيست  اين كه مطالبي گفته شـود كـه: افزود موضوعي سياسي، گروهي

و آن چه مد نظر امام بوده زير سؤال رود  و گفتار باعث برداشت برخي شود كه رفتار

كنم اما حرفم اين است كه از شخـصيتي مثـل شـما ايـن انتظـار بنده شما را متهم نمي 

بگ مي و دشمنان نظام جمهوري رود كه طوري و به شكلي بنويسيد كه بيگانگان وييد

 آقاي مطهري حتما شما در پاسخ بـه:كوهكن افزود. اسالمي چنين برداشتي را نكنند 

و. فرماييد كه اين نامه را بخوانيد من مي حرف من اين اسـت كـه تـاثير يـك ريـيس

يسه مجلس باشد ايـن برادر عزيزي كه شأن او در اين حد بوده كه عضويت هيات ري 

: او در ادامـه بـا قـدرداني از الريجـاني گفـت. است كه مالحظات الزم را انجام دهد 

و گفتـه هـايي اسـت كـه در تمـامي سـخنراني آقاي الريجاني از نادر شخصيت هـا هـا
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و از شما آقـاي مطهـري نيـز خـواهش مـي مسائل امنيت ملي را رعايت مي كـنم كنند

و در غيـاب آقـاي الريجـاني ريـيس حداقل تا زماني كـه در ايـن   مـسووليت هـستيد

:اين عضو فراكسيون واليت اضافه كـرد. مجلس هستيد ما را درگير اين مسائل نكنيد

و اين كه بپذيريد به انـدازه ي كـافي درخواست ما از شما دادن جواب صادقانه است

و نبايد حاشيه وگـ هـا فتنـه اگر يك بيتي كه سـال. سازي شود مشكل داريم ري كـرد

مي خون به دل به امام كرد، نامه مي  و فايلي را منتشر و نويسد كند به دنبالش بيگانگان

و نامه  و گفتـه دشمنان برخي اقدامات هـاي ديگـر را دشـمنانمان در كنـار آن قـرار ها

شـايد هـم خـداي نـاكرده شـما را بـه مـسائل. كننـد دهند وتفسير خودشان را مـي مي

ك ديگري متهم مي  علي مطهري روز گذشـته. دانيم مربوط به شما نيسته ما مي كنند

اي خطاب به مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري ضمن انتقاد از اظهـارات در نامه 

ي اهللا منتظــري خواســتار ارائــه توضــيحاتي دربــارهي فايــل صــوتي آيــت وي دربــاره

. شده بود67ي سالها اعدام

)انصاف نيوز(

عل20شكايت ي مطهري نماينده از

اي از علي مطهري به هيأت نظارت بر رفتار نماينـدگان نماينده مجلس در نامه 20

و بركناري وي را از سمت نايب رئيسي مجلس خواستار شدند   نفر20.شكايت كرده

ــار طــي نامــه،از نماينــدگان مجلــس شــوراي اســالمي ــر رفت ــه هيــأت نظــارت ب اي ب

. نماينده مـردم تهـران در مجلـس شـدند نمايندگان، خواستار برخورد با علي مطهري 

علـي: اين نمايندگان در نامه خود به هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان تأكيـد كردنـد

و اظهارنظرهاي اخير نبايد در كرسـي نيابـت رياسـت مجلـس مطهري به  علت مواضع

.شوراي اسالمي باقي بماند

)انتخاب(
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و واكنش ديگر  آقاي مصطفي پورمحمدي

االسـالم مـصطفي پورمحمـدي امـشب در شـوراي؛ حجـت»نتخـابا«به گزارش

و باهنر اظهار داشت  و خاطره شهيدان رجايي : اداري استان همدان با گراميداشت ياد

و اي زنـدگي مـي خداوند را شاكريم در جامعـه كنـيم كـه آميختـه بـا فرهنـگ ايثـار

و دولتمردان ما به مردان جاودان اقتدا مي  و خدمت است و مايه مباهات كنند شهادت

و موهبت الهي است كـه: وي افزود. ها هستند ما است كه پيشتازان ما اين اسوه لطف

و سرشـار از روح اخـالص اسـت  و خـدمت اسـت بـه نوشـته. جامعه ما مملو از ايثار

ــان كــرد  ــديران بي ــه م ــر دادگــستري خطــاب ب ــسنيم، وزي و: ت و همــت شــما ــالش ت

م هاي شما امروز در عرصه دلسوزي و مـا هاي و كـامال آشـكار اسـت ختلف نمـودار

و هم تالش  وي. هاي آنها را بازگو كنيم وظيفه داريم هم از خدمتگزاران تشكر كنيم

و: گفت و تجليل از شـهيدان دولـت رجـايي و سالروز تكريم امسال ايام هفته دولت

و كينه  و برخـي دنبـال باهنر مصادف با توطئه و ددمنـشي دشـمنان اسـت توزي، عنـاد

و طهير دشمنان خونت آشام اين ملت هستند در حالي كه اين افراد چيزي جـز خيانـت

و رذالت در پرونده خود ندارنـد  منافقـان تبهكـار: پورمحمـدي عنـوان كـرد. خباثت

و امروز نمونه روشن آنها داعشي  و خونريزي روزگار هستند ها هستند كه در قساوت

و كبير رحم نكردند به طوري كه هم  .ه افراد در تيـرس قـساوت آنهـا بودنـد به صغير

: اهللا مدني كه به دست منافقان بـه شـهادت رسـيد، گفـت وي با گراميداشت ياد آيت

و موشك اغلب بمباران و هاي عراق با جاسوسي هاي هواپيماها هاي آنها انجام گرفت

ما وقتي به دشمن اين ملت ملحق شدند تمام فعاليت و مراكز تجمعات هاي رزمندگان

ميت و بعد از عمليـات وضـعيت منطقـه را گـزارش وسط منافقان جاسوسي و قبل شد

پردازي بود كه منافقـان اي دروغ داستان هستهكه ايناين مقام مسئول با بيان. دادند مي

و: براي ما ايجاد كردنـد، افـزود  سـاليان سـال ملـت مـا را تحـت فـشار اسـتكبارگران

و هر روز دروغ  و بيانه صادر مـي مستكبران قرار دادند و بـر ايـن اسـاس آفريني كننـد
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امـروز دشـمنان ملـت بـزرگ: وي تصريح كرد. منافقان دالالن خيانت عليه ما هستند

و ايـن  و انقالب به منافقـان متوسـل شـدند دهـد دشـمنان چقـدر امـر نـشان مـي ايران

و جامانده شدند كه سراغ آنها رفته  شـ: وزير دادگستري افـزود. اند مفلوك رايط ايـن

و دهد كه دست دشمنان ما چقدر خالي است كه سراغ اين نكبـت نشان مي  هـا رفتنـد

 اسـتكبار كـه ايـن وي بـا بيـان. با اين حال بيشترين تنفر اجتمـاعي متوجـه آنهـا اسـت 

و امـام چهره: گير شده است، گفت زمين و)ره( استكبار كامال آشكار شـده اسـتكبار

و چون هنوز از فضايي كه امام راحـل آمريكا را به عنوان چهره منفور مح  كوم كرده

و بـا بزرگـان مـا مقابلـه جـويي مـي انـد دسـت بـه انتقـام ايجاد كردند، رها نشده  زننـد

.كنند مي

 نامه آقاي علي مطهري به آقاي پورمحمدي

اي خطاب به وزير دادگستري دربـاره رئيس مجلس شوراي اسالمي در نامه نايب

اهللا منتظري بر لزوم ارائه توضيحاتي فايل صوتي آيت اظهارات اخير وي در خصوص 

. تاكيد كرد67در زمينه شايعات مربوط به سال 

االسالم آقاي پورمحمدي دامت بركاته، وزير محترم دادگستري بـا جناب حجت«

 اهداء سالم

رساند در صـحبت خـود در ارتبـاط بـا انتـشار فايـل صـوتي مرحـوم به عرض مي

آشام اين ملـت هـستند برخي دنبال تطهير دشمنان خون«: ايد ودهاهللا منتظري، فرم آيت

و كبير رحم نكردند به  و خونريزي به صغير در طـوري كه در قساوت كـه همـه افـراد

جـاي متأسفانه اين، مشكل كشور ماسـت كـه مـسئوالن بـه».ترس قساوت آنها بودند 

و پاسخ به سؤالي  ش توضيح يك مساله ده است به مغالطـه كه براي برخي اذهان ايجاد

و انقالبـي مـردم بهـره مي و دينـي و از عواطـف انـساني و بـرداري مـي پردازند كننـد

در موضـوع فايـل صـوتي مـذكور همـه. دهنـد گاه به سؤال موردنظر پاسخ نمـي هيچ
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و عظمت شخـصيت مسئوالني كه پاسخ دادند صرفا به جنايتكاري منافقين از يك سو

و در واقـع از سوي ديگر)ره(امام خميني  و هيچ پاسـخي بـه سـؤال ندادنـد پرداختند

و جنايات بزرگ منـافقين بـر همـه روشـن. توضيح واضحات دادند  انحرافات فكري

و گروه فرقان هم كه شخصيتي به عظمت آيت  اهللا مطهري را به شهادت رسـاند است

ه محل بحث اين است كه بـا توجـ. اين امر محل بحث نيست. اي از منافقين بود شاخه

و طرفداران آنهـاكه اينبه و در حكومت اسالمي حتي به چنين جانياني  از نظر اسالم

 دربـاره نحـوه اجـراي حكـم67نيز نبايد ظلم شود آيا شايعاتي كه درباره اتفاق سال

مي)ره(امام عالي كه همراه آقايان رئيسي، نيري شود صحت دارد يا خير؟ جناب گفته

فرموديـد ايـن بوديـد بايـد ضـمن توضـيح مـاجرا، يـا مـيو رازيني در متن اين قضيه 

و يـا مـي  فرموديـد ممكـن اسـت قـصورهايي هـم شايعات به هيچ وجه صحت ندارد

و جبـران صورت گرفته باشد كه در صورت اثبات از خانواده  هاي آنهـا عـذرخواهي

را. خسارت خواهد شد  اين روش برخالف تفكر رايج كه كتمان خطاهـاي احتمـالي

ميموجب تق  و بلكه نوعي عصمت براي جمهوري اسالمي قائل است، ويت نظام داند

و استحكام افـزون  از خـداي.تـر نظـام اسـالمي اسـت موجب جلب اعتماد بيشتر مردم

مي متعال توفيق الهي روزافزون جناب .كنم عالي را مسالت

»علي مطهري/ با تقديم احترام

)ايسنا(

 مجلس صحندرهاي نامه علي مطهري حاشيه

مـاجرا از كجـا. درمجلـس» برمنـافق مـرگ«مطهري با شعار خشم تندروها از علي

 را كريمـي قدوسـي، نماينـده هـا ايـن؛»مرگ بر منافق«؛»بار آخرت باشد«آغاز شد؟ 

آن هـم در حـالي كـه بـه سـمت جايگـاه.زد مشهد در صحن علني مجلس فرياد مـي

و به سمت علي مطهري در مقام رييس  .مجلس در حال حركت بودهيات رييسه
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ــر حاشــيه: نيــوز آفتــاب ــه مــصطفي پورمحمــدي، وزي هــاي نامــه علــي مطهــري ب

. روز گذشـته بـه صـحن مجلـس كـشيده شـد67ي سـال هـا اعدامدادگستري درباره 

هاي مطهري به اين تذكر را بـا هيـاهو قطـع اي از نمايندگان جبهه پايداري پاسخ عده

و يكي از آنها هم با حركت  به سمت جايگـاه هيـات رييـسه شـعار مـرگ بـر كردند

نيوز؛ شعار مرگ بـر منـافق عليـه كـسي كـه خـودش به گزارش آفتاب. منافق سر داد 

با ايـن همـه علـي مطهـري سـخنانش را بـه. قرباني رفتارهاي تروريستي منافقين است 

تر از ايـن هـم بـا نماينـدگان تنـدرو مجلـس داشـته هايي سخت او تجربه. پايان رساند 

در93هنوز آنقدرها از دي ماه. است  فاصله نگرفتيم كه مـاجراي حملـه بـه مطهـري

و پاره كردن متن نطق او را از يـاد ببـريم در. صحن مجلس او حـاال يـك بـار ديگـر

ريـيس مجلـسو بار اما او در مقام نايب اين. مجلس دهم با تندروها مواجه شده است 

ماجرا از تذكر محسن كوهكن، نماينده. آنها در قامت جماعتي كم تعداد اما پرهياهو 

و پزشـكيان رياسـت مجلـس را  لنجان به علي مطهري كه از قضا در غياب الريجـاني

نامـه داخلـي آيـين22 مـاده7كوهكن به اسـتناد بنـد. هم بر عهده داشت، شروع شد 

دوست داشتم كه آقاي الريجاني االن رييس جلـسه: مجلس خطاب به مطهري گفت 

ت ميبودند چون و بهتر بود با ايشان مطرح ما.شد ذكر من مربوط به شخص شما است

در از عزيزاني كه براي حضور در هيات رييسه مجلس انتخاب مي كنيم انتظار داريـم

و نوشته نطق آقاي مطهري: او ادامه داد. شان به چند نكته توجه كنند هاي ها، تذكرات

رييس هستيد از هر گونـه نطـق يـا نايب كنم تا زماني كه به عنوان از شما خواهش مي 

در شـرايطي كـه. اي كـه زيبنـده اعـضاي هيـات رييـسه نيـست خـودداري كنيـد نامه

در مشكالت اوليه مردم ما بيكاري فرزندان، تبعيض  و مشكالت اقتصادي است كه ها

مي تمام نظرسنجي   نشود يا مطـالبي گفتـه اي نوشته رود نامه ها احصا شده است انتظار

اينكه در هفته دولت يعنـي.د كه خوراك تبليغاتي را براي بيگانگان درست كند نشو

و نخست وزير ايـن كـشور بـه دسـت منافقـان بـه شـهادت اي كه رييس هفته جمهور
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اي نوشته شود كه اذهان عمومي را از مساله اصـلي اند مطالبي گفته شود يا نامه رسيده

جنايـات: كـوهكن گفـت.ستپرداختن به خدمات دولت منحـرف كنـد درسـت نيـ 

و به دنبال آن شهادت ده  و منافقين در كشور ها هزار نفر موضوعي سياسـي، گروهـي

و. فراكسيوني نيست  اينكه مطالبي گفته شود كه باعث برداشت برخي شود كه رفتـار

و آن چه مد نظر امام بوده زير سؤال بـرود صـحيح نيـست  بنـده شـما را مـتهم. گفتار

حر نمي رود كـه طـوري فم اين است كه از شخصيتي مثل شما اين انتظار مـي كنم اما

و دشـمنان نظـام جمهـوري اسـالمي چنـين  و به شكلي بنويسيد كه بيگانگـان بگوييد

آقـاي مطهـري حتمـا شـما در پاسـخ بـه مـن: كـوهكن ادامـه داد. برداشتي را نكننـد 

يـك ريـيسو بـرادر حرف من اين است كه تاثير. فرماييد كه اين نامه را بخوانيد مي

عزيزي كه شان او در اين حد بوده كه عضويت هيات رييسه مجلس باشد ايـن اسـت 

در آقاي الريجاني از نادر شخصيت. كه مالحظات الزم را انجام دهد  هايي است كـه

و گفته تمامي سخنراني  و از شـما آقـاي ها مسائل امنيت ملـي را رعايـت مـي ها كننـد

ح مطهري نيز خواهش مي  و در غيـاب كنم داقل تا زماني كه در اين مسووليت هستيد

اين نماينده عضو. آقاي الريجاني، رييس مجلس هستيد ما را درگير اين مسائل نكنيد

و: فراكسيون اصولگرايان اضافه كرد  درخواست ما از شما دادن جواب صادقانه است

و نبايد حاشيه  اگـر يـك بيتـي. شودسازي اينكه بپذيريد به اندازه كافي مشكل داريم

و خون به دل امام كـرد، نامـه مـي ها فتنه كه سال  و فـايلي را منتـشر گري كرد نويـسد

و نامه مي و دشمنان برخي اقدامات و گفته كند به دنبالش بيگانگان در ها هاي ديگر را

مي كنار آن قرار مي  و تفسير خودشان را به. كنند دهند شايد هم خداي ناكرده شما را

ميمسائل مي ديگري متهم .دانيم مربوط به شما نيست كنند كه ما

 چه كسي گفته با اين نامه امام زير سؤال رفته؟: علي مطهري

اوال: سخنان كوهكن كه تمام شد علي مطهري در پاسخ به او با لحني آرام گفت

بر خالف آنچه فرموديد كه در پاسخ به شـما نگـويم نامـه را بخوانيـد، ايـن صـحبت 
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ا و ان روشن اينكـه. شاءاهللا حتمـا محتـواي آن را ببينيـد ست كه شما نامه را نخوانديد

هر وقت به مسائل فرهنگـي پرداختـه. مسائل را با هم مخلوط كنيد كار درستي نيست 

مي شود عده مي گويند وقتي اين همه مشكل معيـشتي داريـم چـرا بـه ايـن مـسائل اي

و اين طـور نيـست اي بايد در حالي كه هر مساله. پردازيد مي در جاي خود حل شود

مي: مطهري ادامه داد. كه فقط به يك بعد جامعه بپردازيد  شـود بـا ايـن نامـه يـا گفته

طرح بحث، امام زير سؤال رفته؛ چه كسي گفته امام زير سؤال رفته اسـت؟ بحـث بـر 

هـايي صـورت گرفتـه آقايـان سر نحـوه اجـراي حكـم امـام بـوده كـه اگـر كوتـاهي 

مي. ارايه دهند توضيحاتي  كننـد، سـؤال گوييد از اين نامه بيگانگان استفاده مـي اينكه

مي اين است كه چه استفاده  و رهبري صحبت. شود اي هـايي در بسياري از موارد امام

نمونه آن زمـاني اسـت كـه. هاي بيگانه آن را تقدير كردند را مطرح كردند كه رسانه 

اي8منشور  و شنود نگذاريد، يك هفته گانه امام صادر شد مبني بر نكه تجسس نكنيد

شود كه امام نعـوذ بـاهللا مخـالف اين دليل نمي. هاي بيگانه از امام تمجيد كردند رسانه

. هـا كـم كـم آغـاز شـد سخنان مطهري كه به اينجا رسيد همهمـه. انقالب بوده است 

و علـي اديـا و محمدعلي پورمختـار ني حسينعلي حاجي دليگاني، جبار كوچكي نژاد

و هو كردن علي مطهري كردند  سر. شروع به فرياد زدن علي مطهري اما در ميان اين

رييسي هيچ ربطي نـدارد كـه مـا مساله نايب: اش را هم گفتو صداها جمالت پاياني 

حرف حق را نگوييم، در موقع اداره جلسه ممكن است مالحظـاتي باشـد امـا در هـر 

در اين مـورد حـرف ايـن اسـت كـه.د است جايي هر نماينده براي بيان نظراتش آزا 

و ايـن بـه معنـاي حمايـت از  و توضيح دادن نيز كار الزمـي اسـت توضيح داده شود

اش بلند شـد در همين حال جواد كريمي قدوسي خشمگين از صندلي. منافقان نيست 

و در حالي كه مشت گره كرده  اش را به طـرفو به طرف جايگاه هيات رييسه رفت

زد: فته بود علي مطهري گر  بـار«: بعد هم خطاب بـه او گفـت».مرگ بر منافق«فرياد

كنـد خيلـي اي او را همراهي نمـي البته او كه ديد در اين حمله نماينده».آخرت باشد 
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از. زود به قسمت انتهايي صـحن برگـشت جـايي كـه جمعـي از نماينـدگان معتـرض

و حميدرضا فوالدگر در يك طرف ايستاده  و جمله علي ادياني و بهروز نعمتي  بودند

در. صحن مجلس همچنان ناآرام بود. گفتند بهرام پارسايي معترضانه با آنها سخن مي

در اي ديگــر جبــار كــوچكي گوشــه و حــاجي دليگــاني نــژاد، محمــدعلي پورمختــار

تدارك تهيه متني بودند كه بعد معلوم شد مـتن شـكايت از علـي مطهـري بـه هيـات 

در.ن بوده استنظارت بر رفتار نمايندگا كمي بعد محمدعلي پورمختار نامه به دست

كرد تا براي متني كه با دوستانش نوشـته بـود امـضا جمـع ميان نمايندگان حركت مي 

و عليرضا سليمي از جمله كساني بودند كه ايـن مـتن را امـضا. كند موسوي الرگاني

.كردند

 نماينده20تندروهايي با وزن تنها

مانور روز گذشته نمايندگان تندرو در مجلس يـك نتيجـه ديگـر اماها اينبا همه

از. هم داشت   نماينده30اينكه وزن واقعي تندروها در مجلس دهم در بهترين حالت

اين را از تعداد امضاهايي كه براي اعتراض به نامه علي مطهري جمـع. رود فراتر نمي

از در گفت در حالي كه محمدعلي پورمختار. توان فهميد شده است مي  وگو با ايـسنا

ريـيس مجلـس بـه نامه درخواست رسيدگي به صالحيت علي مطهري به عنوان نايب 

و امضا سـخن گفتـه، خبرگـزاري30هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با  هـاي فـارس

.اند امضا بيان كرده20تسنيم امضاهاي اين نامه را تنها 

؟نمايندگان چه واكنشي به سخنان مطهري داشتند

 بـه پورمحمـدي67ي سالها اعداماين اما پايان ماجراي نامه علي مطهري درباره

بعد از آرام شدن نسبي فضاي مجلس اين موضوع در اظهارات نمايندگان دنبال. نبود

اي بـه از جمله وقتي نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي بـراي توضـيح اليحـه. شد

خـواهيم، ابتـدا اي مطهـري مـي ازآقـ: پشت تريبون رفت، خطـاب بـه مطهـري گفـت 

ده مطالب  انـد بعـد بـه ها قاضـي نشـسته شان را در كميسيون قضايي مطرح كنند، آنجا
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كمـي بعـد هـم مـصطفي كواكبيـان،. چون ايشان كه قاضي نيـستند1.ها بگويند رسانه

و از شـعاري كـه در مجلـس داده  نماينده تهران به تذكر كوهكن واكـنش نـشان داد

. به گفته كواكبيان تذكر كوهكن اصال وارد نبوده اسـت. تاسف كردشده بود، اظهار 

و هـم او گفت آقاي مطهري هم به صفت شخص خودشان مي توانند اظهارنظر كننـد

و اصال چرا آن فايل صوتي ام نمي به صفت نمايندگي؛ خود بنده هم اصال سليقه گيرد

خ و نگذاريم در اين شرايط منتشر شد؟ اما به هر حال اينكه بخواهيم فقان ايجاد كرده

از. اظهــارنظر صــورت بگيــرد، اصــال درســت نيــست  متاســفانه يكــي از هــا ايــنبــدتر

خواهم اسم او يا شعارش البته من نمي. نمايندگان شعار خيلي بدي در مجلس سر داد

با اين اظهارات كواكبيان يك بار ديگـر. را بگويم چراكه اين در شان مجلس نيست 

بعـد. از جمله كوچكي نژاد شروع به اعتراض به سـخنان او كردنـد برخي نمايندگان 

و هم بهروز نعمتي به كنار صندلي جبار كوچكي  و با حـالتي عـصباني از او نژاد رفت

او. شـان بهـم نزننـد دوستانش خواست تا نظم مجلس را بـا اعتراضـات  امـا عـالوه بـر

ان محمدرضا تابش، نايب  تقـاد از اعتـراض برخـي رييس فراكسيون اميد مجلس هم بـا

و راي  نمايندگان به نامه اخير علي مطهري به ايسنا گفت كه نمايندگان در اظهـارنظر

و منافع ملي را رعايت كننـد  و در عين حال بايد مصالح تـابش در عـين. خود آزادند

و مـزدوري  و وطن فروشي آنان و جنايت منافقين در حق ملت ايران حال كه بر جرم

ازو قدرت رژيم بعث صدام  هاي استكباري تاكيد كرد اين را هم گفت كـه بـسياري

و آسـيب اتفاقات در مقاطع حساسي از انقـالب رخ  شناسـي داده كـه نيازمنـد بررسـي

و موضوع در مرجع تخصصي ذي  و منافع ملي شده ربط است اما بايد رعايت مصالح

ارات مطهري دربـاره تابش با اشاره به اعتراض برخي نمايندگان به اظه. پيگيري شود 

مي84اصل: تصريح كرد67ي سالها اعدام گويد كه نماينـدگان حـق قانون اساسي

 
ن.1 و اين همان خواسـته اعدامي ظري بدهند پرونده اين ده قاضي هم اگر بخواهند ها را بايد مالحظه نمايند

.آقاي مطهري است
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و اصل و خارجي كشور اظهارنظر كنند مي86دارند در همه مسائل داخلي گويد نيز

و نمي  و راي خود آزادند شـان شود به واسطه نظر يـا راي كه نمايندگان در اظهارنظر

و ايـن دو اصـل طاليـي پـشتوانه بـسيار آنها را تحت تعقيب  قرار داد يا توقيـف كـرد

و نماينـدگان مـي محكمي و براي ايفـاي وظـايف نماينـدگان اسـت تواننـد اظهـارات

و: تابش اين را هم گفتـه كـه. مكنونات قلبي خود را بيان كنند  افـرادي كـه هـر نقـد

و آن را چماقي مي  و انقالب منكوب كنند كه عليه يـك انتقادي را با تمسك به دين

و جناح عمل كند، آب به آسياب دشمن مي  و چهره جمهـوري اسـالمي گروه ريزند

هـا نـسبت بـه هـر نظـري كـه گـشايي كنند، اين افراد بايد از اين عقده را مخدوش مي 

.شود دست بردارند مطرح مي

)95 شهريور8 روزنامه اعتماد-آفتاب نيوز(

 آقاي سجاد درخشان

)طلب از شهركردحفعال سياسي اصال(

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

اَنْتُم تَعلَمونَ" و تَـكْـتُموا الْحقَّ و بِالْباطِلِ "و التَلْبِسوا الْحقَّ
و حقيقت را با اين كه مى دانيد، پنهان نكنيد .حق را با باطل مخلوط نكنيد،

و بختيــاري در مجلــس شــوراي اســ المي، نماينــدگان محتــرم اســتان چهارمحــال

.عليكم سالم

و ساير خدمتگزاران جمهوري  كـهآن ايـر اسـالمي فرارسيدن هفته دولت را به شما

نموده اميد كنند تبريكو تهنيت عرض خالصانه به ملت ستم ديده خدمت رساني مي

ه پشتيبان شما خادمـان ملـت باشـد، همـانطور كـه در آيـهرااست خداوند متعال همو 

. بندگان خويش مي خواهد كه حقيقـت را پنهـان نكننـد شريفه فوق آمده خداوند از

ِانْ كـانَ فيـهِ هالكُـك فَـِانَّ فيـهِ: امام كاظم عليه السالم نيز مـي فرمايـد" و قُـلِ الْحـقَّ
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؛ ...نَجاتَكالكَكفَِانَّ فيهِ ه نَجاتُك ِانْ كانَ فيهِ و و دعِ الْباطِلَ َ حق را بگـو""اِتَّقِ اللّه

تقواى الهى پيشه كن ... ودى تو در آن باشد، زيرا كه نجات تو در آن استاگر چه ناب

نجات تـو در آن باشـد، زيـرا كـه نـابودى تـو] به ظاهر[و باطل را فرو گذار هر چند 

 هـذا يـوم ينفـع": سـوره مائـده مـي فرمايـد 119و يـا خداونـد درآيـه."درآن است 

. ويان به كارشـان مـي آيـد اين روزي است كه راستگويي راستگ"الصادقين صدقهم

درباره برزبان آوردن سـخن حـق از ائمـه) عليهم السالم(روايات زيادي از ائمه اطهار

ي هنوز بر اين باور نرسيده اند كه در نظـام اسـالميا اطهار نقل گرديده است اما عده 

و و ايجـاد وحـدت و امامان براي حفظ شـئونات اسـالمي پيروي از احاديث پيامبران

و يأس ديگرانميهمدلي  و خداي ناكرده دلسردي اكنـون. باشد نه براي ايجاد نفاق

طلـب اسـتان كه شماعزيزان با راي اكثريت مردم باالخص با حمايت احزاب اصـالح 

مي چهارمحال وبختياري راهي مجلس دهم شده  در ايد از شما انتظار بيشتري رود كـه

و از آنجا  ي از نماينـدگان تحمـلا كـه عـده خانه ملت از سخن حق جانبداري نموده

و متاسـفانه سخن حق آن هم ازجانب فرزند شهيد واالمقام آيت اهللا مطهري را نداشته

دانند وقدرت تحمـل ايشان را بدليل گفتن سخنان حق دوشادوش دشمنان انقالب مي 

و حقــوق اكثريــت را رعايــت  نظــر مخــالف در مجلــس شــوراي اســالمي را نداشــته

 كه در مجلس نهم شاهد بوديم همين نمايندگان بـا ايـشان چگونـه نند تا جاييكمين

و و متاسفانه اين اتفاق ناگوار مجددا در مجلس دهم تكـرار گرديـد برخورد نمودند

روز گذشته همگان شاهد بودند كه نائب رئيس مجلس شوراي اسـالمي بـدليل نامـه 

و در دفاع از حقانيت چگون  ه مـورد بـي مهـري نگاري اخير خود به وزير دادگستري

ي از نمايندگان بـا زيرپـاا تعدادي از نمايندگان قرار گرفت تا جايي كه متاسفانه عده

گذاشــتن حرمــت فرزنــد شــهيد مطهــري باســردادن شــعارهايي ايــشان را دوشــادوش

و  و سايرنمايندگان نيز در مقابـل چنـين حركـات پليـد و منافقين دانسته مخالفين نظام

براستي آيا آقـاي كـوهكن نماينـده مـردم شـريف. گرفتندزشتي سكوت را در پيش 
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به لنجان دلسوز تر از مطهري سراغ دارند كه در تذكر خود به نامه اخير آقاي مطهري

آيا فرزند برومند ملت ايران. اند االسالم والمسلمين پورمحمدي اعتراض نموده حجت

باشـد مـي) نـافقينم(قابل قياس با گروهكي كه پدرش توسط همانها به شهادت رسيد 

و سـردادن  كه آقاي پورمختار نماينده مردم شريف كبودرآهنگ با فريادهـاي خـود

انـد؟ از شـما نماينـدگان شعار مرگ برمنافق، اينگونه نسبت بـه ايـشان تـوهين نمـوده 

بزرگوار استان تقاضامندم كه با حمايت خود از آقاي مطهري نـسبت بـه ملـت ايـران 

ار اينچنين حوادث تلخ در صـحن علنـي مجلـس شـوراي اداي دين نموده ومانع تكر 

درگرمياسال ديده تا سايرين بدانند كه مطهري نه تنها در خانه ملت تنها نيست بلكـه

"ومن اهللا التوفيق".باشد بين ملت بزرگ ايران از محبوبيت خاصي برخوردار مي
 9/6/1396طلب از شهركرد سجاد درخشان فعال سياسي اصالح

و »افتخار« فهرست پورمحمدي

) فعال سياسيمرتضي كاظميان(

) كشتار گروهـي زنـدانيان سياسـي(مصطفي پورمحمدي، از اعضاي هيأت مرگ

و انتقادهاي مطرح شـده گفتـه اسـت در واكنش به پرسش 1367در سال افتخـار«: ها

مي».اجرا كرديم منافقين دستور خدا را درباره كنيم مي  تواند فهرست آيا پورمحمدي

و اسبق وزارت اطالعات خوب مي داند كـه افتخارات خود را منتشر كند؟ مقام ارشد

و شفاف  صـورت، چـرا ايـن درغيـر. نيـست» افتخار«سازي اين قادر به فهرست كردن

و ديگـر مـدافعان» شـرعي«و» قـانوني«اسناد اين اقـدام  ، علنـي هـا اعـدام بـه تعبيـر او

ــار خــانواده نمــي و در اختي ــه هــاي قربا شــود و روزنام و پژوهــشگران ــان و ني نگــاران

و افكار عمومي قرار نمي  گيرد؟ وزيـر دادگـستري دولـت روحـاني نيـك حقوقدانان

ي داند كه حتي اگر در يك مـورد نيـز او امكـان دفـاع قـانوني از رونـد محاكمـه مي

و علني مي كرد؛ اما دست مقام اسبق منتهي به اعدام را داشت، اسناد مربوطه را منتشر
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و ديگر همراهانش ري(امنيتي چنان خالي است) شهري، وزير وقت اطالعات ازجمله

و تـالش بـراي منحـرف كـردن ذهـن كه چاره  و تغيير موضـوع بحـث اي جز مغالطه

به. مخاطبان ندارند  و ديگر همگامان، مكرر ارجاع» هاي منافقين جنايت«پورمحمدي

م دهند بـي مي طـابق كـدام رونـد دادرسـي آنكـه توضـيح دهنـد كـدام مرجـع صـالح

و حكم اعدام صادر كـرده اسـت منصفانه، اتهامات تك  ايـن. تك متهمان را بررسي

و آزاده  و گريز از پاسخ شفاف، هماني است كه علي مطهري، نماينده شـجاع مغالطه

و همـدالنش، ابـراز  و ديگـر همراهـان مجلس بـه صـراحت خطـاب بـه پورمحمـدي

كشور ماست كه مسئوالن به جاي توضيح يك مـسئله متأسفانه اين، مشكل«: كند مي

ازو پاسخ به سؤالي كه براي برخي اذهان ايجاد شده است بـه مغالطـه مـي  و پردازنـد

و انقالبي مردم بهره  و ديني مي عواطف انساني و هيچ برداري گاه به سؤال مـورد كنند

مي چنان».دهند نظر پاسخ نمي  آيـا«:تكنـد، پرسـش مـشخص اسـ كه مطهري تاكيد

مي67شايعاتي كه درباره اتفاق سال  شود صحت درباره نحوه اجراي حكم امام گفته

و ديگر مقام» دارد يا خير؟  و مـسئول وقـت پورمحمدي ازجملـه ابـراهيم(هاي ارشـد

و دادستان كنوني دادگـاه67رييسي، جانشين دادستان انقالب تهران در زمان كشتار  ،

و توليت آستان مي) قدس رضوي ويژه روحانيت دانند كه ترتيبات قانوني قابل خوب

و اعدام هيچ  و آيين دادرسي عادالنه درباره محاكمه كدام از چند هزار قربـاني، دفاع

. انـد خود محروم» افتخارات«كردن گونه، آنان از امكان علني اين. رعايت نشده است 

و معتمد«نگارنده از رهاي خـارجي كمـالي شنيده كـه در يكـي از ديـدا»منبع موثق

و دوران اصالحات، طرف خـارجي از  خرازي، وزير خارجه اسبق جمهوري اسالمي

و.و شـمار قربانيـان پرسـيده اسـت67يها اعداموي درباره  خـرازي بـه هـر ترتيـب

مي اي از پاسخ حيله و عبور پس از پايان جلـسه، يكـي. كند دادن به اين پرسش پرهيز

گويـد، چـرا رقمـي را هرچنـد كلـي اعـالمي بـه او مـيي خراز تجربه از همراهان بي 

و چرا مثال نگفتيد كه اين   در واكنش به تـرور چنـد هـزار شـهروندها اعدامنكرديد،
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مي صورت گرفته است؟ خرازي در پاسخ به همكار بي كند كه حتي اگر تجربه تاكيد

ق بشري صورت رسمي توسط دولت پذيرفته شود، نهادهاي حقو اعدام يك نفر نيز به

و چگونگي محاكمه منتهي به اعدام خواهند شد؛ مطالبه اي خواهان ارائه اسناد دادگاه

. نيست حقوقي كه قابل پاسخ

با اين از مشاركت خود در كشتار» افتخار«چنين، وزير دادگستري دولت روحاني

آنمي67گروهي  و مستندسازي .ترا دارا نيس گويد، اما توان علني كردن اين افتخار

و و ديگــر همراهــان و دســت دادخواهــان البتــه گريبــان پورمحمــدي خــون قربانيــان

گران را رها نخواهد كرد؛ هرچند كه او با اعتماد بـه نفـسي غريـب كـه مـشابه توجيه

مي آن توان در ميان ناقضان حقوق بشر در تاريخ يافت، اعالم كرده اسـت كـه را تنها

ايـن اظهــارنظر».ام خـوابي نكــشيده هــا يـك شــب هـم بــي در طـول تمـام ايــن سـال«

و نوع و اخالقي آيـت پورمحمدي را بايد با سخن دردمندانه در دوستانه ـ اهللا منتظـري

ـ به مقايسه نشست  فقيه آزاده خطاب به هيأت مرگ مكرر زنهار. فايل صوتي مشهور

و از تداوم مي مي» جنايت«دهد مي برحذرشان و در انتها تاكيد آنچـهمن«: كند دارد،

گـرا تفاوت فقيهي اخالق» ...ام بود گفتم، بلكه بتوانم يك خرده بخوابم وظيفه شرعي 

ها حساس است با آنكه در لباس روحـاني، بـه آسـاني حكـم كه به گرفتن جان انسان 

و: جا محـسوس شـود كند، شايد در همين اعدام امضا مي  آنكـه وجـداني بيـدار دارد

ي»خـواب آسـوده«. جان ديگران، كـشته اسـت آنكه وجدان خود را پيش از ستاندن 

و توجيــه و ديگــر همراهــان و رييــسي و هــا اعــدامو67گــران كــشتار پورمحمــدي

هـاي هاي مشابه در جمهوري اسالمي اما ديري است بهـم خـورده؛ واكـنش سركوب

و خشم و دروغ ايشان شتابزده و مغالطه و آكنده از تحريف ازجمله در مصاحبه(آلود

 يوني پورمحمدي يا بيانيه تند دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري با مـسئوليت اخير تلويز 

.محسوس است) رييسي
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 به تعبيـر زهـرا رهنـورد، از رهبـران 1367كشتار گروهي زندانيان سياسي در سال

و كوثر سفيد نتـوان كـرد لكه«آزاده جنبش سبز، ».هاي سياهي است كه به آب زمزم

.زي از پاسخ شفاف به افكار عمومي نيستامروز اگرنه، روزي ديگر، گري

)كانال مرتضي كاظميان(

 زاده آقاي كاظم قاضي

و دانشگاه( )استاد حوزه

در چنــدروز پــيش فــايلي صــوتي از آيــت: اشــاره-ســايت مباحثــات اهللا منتظــري

به شبكه اهللا اي منتـشر شـد؛ فـايلي مربـوط بـه جلـسه آيـت طور گسترده هاي اجتماعي

حواشي.67اي از منافقين در سال مسئوالن قضايي درباره اعدام عدهمنتظري با برخي

و خـارج كـشور نـشان مـي گسترده چنـان دهـد كـه هـمي انتشار اين فايل در داخـل

و تحليل مسائلي از ايـن دسـت، ضـعيف اسـت  و علمي، در تبيين بـه. رويكرد منطقي

و برخور شده با چاشني سياست هاي مطرح دليل تحليل همين دهـاي احـساسي، زدگـي

يكـي از ايـن. شـوند تـر مـي كنند، كه موجب بروز حواشي بيش تنها گرهي باز نمي نه

و منحط منافقين است كه اين روزهـا بـا حواشي، سوء استفاده جريان شكست  خورده

و هوچي شادي وصف  و امام ناپذيري به انتشار اين فايل صوتي )ره(گري عليه انقالب

 زاده مـدرس دروس خـارج حـوزه ي، استاد كـاظم قاضـي در چنين فضاي. پردازند مي

و مـسئول مؤسـسه علمـي پژوهـشي فهـيم در گفـت علميه وگـوي اختـصاصي بـا قـم

زاده هاي اسـتاد قاضـي پاسخ. اند اي متفاوت به اين موضوع پرداخته مباحثات، از زاويه 

و با تأييـد نهـايي خـود ايـشان، تقـ به پرسش  و كاست ديم هاي مباحثات را بدون كم

:كنيم؛ با تشكر از استاد كه اين فرصت را در اختيار ما قرار دادند خوانندگان عزيز مي

يو نحـوه67هـايي مسائل مربوط به سـال اخيراً نواري در فضاي مجازي درباره

مي برخورد با منافقين منتشر شده است؛ به رسد در اين مسأله بايد به فرآيند نهـايي نظر
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اي اثرگذاري مين نوار در عرصه هايي كه و سياسي تواند داشته باشد، توجـهي فكري

مي همان. اي داشت ويژه و امام خمينـي دانيد مرحوم آيت طور كه دو)ره(اهللا منتظري

طـوري كـه فردي بودند كه شايد در مبارزه بيش از همه به يكديگر نزديك بودند؛ به

تـرين، يكـي از بـزرگش1340هـاي يعنـي سـال)ره(از آغاز مبارزات امـام خمينـي 

،)ره(دوسال اواخر حيات امـام حاميان ايشان مرحوم آقاي منتظري بودند؛ اما در يكي 

و ايشان در مورد برخي مسائل اختالف به بين امام آن هايي هـا وجود آمد كه يكـي از

بنــابراين، تــصوير كلــي ارتبــاط. بــود67 ين در ســالقمــسأله برخــورد بــا منــاف 

آني سال دهنده شخصيت، نشاندو اين و همراهـي هـا در طـول زنـدگاني ها همگامي

و مبارزاتي است  درمقابل، افرادي در حوزه بودند كه پـس از رحلـت امـام بـا. علمي

و مريد امام معرفي كردند؛ ايـن افـراد تمسك به نظريه  و خط امام، خودشان را مطيع

و اساتيدي بودند كه  در كنار حوزه مشغول بـه در دوران مبارزات، همراه امام نبودند

تاي پرداختن به اين اختالفات، بهره نتيجه. كارهاي خود بودند مندي افرادي است كه

و آيـت  و زمان حضور امام اصوالً ارتباطي با خط يا مشي ايشان اهللا منتظـري نداشـتند

و حمايت از انقالب، حتي منتقد آن  ها بودند؛ همان كساني كه بعدها با طرح همراهي

و رهبري سعي كردند تا جايگاه ديگري در جامعه خط روشـن اسـت. پيدا كنند امام

تواند بـراي دوجريـان نمي–دوسال اخير ويژه در يكيبه–كه طرح چنين اختالفاتي 

عـت را ترين منف اهللا منتظري مفيد باشد؛ بيشو مريد آيت)ره(مند به امام خميني عالقه

و سـال برند كه در سال از طرح چنين اختالفاتي، كساني مي  هـاي هاي طوالني مبارزه

و آيت  چنـين طـرح ايـنهم. اهللا منتظري مخالف بودند آغازين انقالب اسالمي با امام

. شـود مهـري واقـع اختالفات، سبب خواهد شد جريان اصيل طرفدار امـام مـورد بـي 

و انقالب درمورد آن د موضوعات خاصي كه بزرگان كشور و ارند، ها اختالف داشته

و به  به دور از سياست بايد در فضايي كامالً آرام، علمي زعم زدگي بررسي شوند؛ كه

لذا طرح اين مباحث در شرايط فعلـي، از سـوي. بنده هنوز زمان آن فرا نرسيده است 
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و هركس، به ي مهـم ديگـر، فهـم نكتـه1.نفع جريان اصـيل انقـالب نيـست هر جريان

و ديدگاهي زماني مطالب تاريخي در بازه )ره(هـاي امـام خودشان است؛ مثالً مواضع

و با توجه به مجموعه را بايد در بازه .ي شرايط هردوره بررسي كردي زماني خودش

گيري را بدون درنظر گرفتن شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي توان يك موضع نمي

جو. هاي طرف مقابـل، مـورد تحليـل قـرار دادو نوع كنش  انـان مـن خـصوصاً بـراي

تـر ازطريـقو بيش–اند هاي آغازين انقالب اسالمي را درك نكرده عزيزي كه سال 

در عرضمي–اند هاي آن زمان را شنيده خاطرات، جريان  كنم كه درهرحال منافقين

و جنايـتو پـس از آن، از سرسـخت60هـاي سال  كـارترين دشـمنان انقـالب تـرين

فج شايد خاطره. اسالمي بودند مانند كشتن با تيـغ(يع افراد توسط منافقيني ترورهاي

را اي باشد؛ گـاهي اوقـات مـثالً كاسـب بـي هنوز در اذهان عده) بري موكت گنـاهي

مي به هـاي منـافقيني كـنش اگر مجموعه. كشتند صرف طرفداري از انقالب اسالمي

آن هاي اوليه در سال  و سـپس هجـوم جـدي كـه تـا(هـا در اواخـر جنـگي انقـالب

شـويم را مورد توجه قرار دهيم، متوجه مـي) روي كردند هاي كرمانشاه پيش نزديكي

به كه نمي  و تحليـل قـرار داد توان . سادگي نـوع برخـورد بـا منـافقين را مـورد تجزيـه

ي ما تركيه، كه يك كودتاي نافرجام جوانان عزيز بدانند كه امروز در كشور همسايه

و در نهايت حدود  شدند، رهبران تركيه به خود اجـازه نفر كشته300صورت گرفت

چنـين اعـالم هـم. هايـشان بركنـار كننـد هزار نفر را از كار يا سـمت80دادند حدود

كردند كه ما بايد قوانين را مجدداً طراحي يا تعويض كنيم تـا بتـوانيم كودتـاگران را 

و غـرب ايـران بـا67هـاي حركت منافقين در سـال! اعدام كنيم  و حملـه بـه جنـوب

به1.  جريان اصيل انقالب تنها در يك طيف آن هم گروهي اسـت كـه در زاده جناب آقاي قاضي عقيده آيا
 انقالب نقش ايفا كه در به ثمر رسيدنرادايره حقوقي بيت يا مؤسسه امام قرار دارند يا تمامي تالشگراني

و جريـان،شود؟ آيا واكاوي خطا يا عمدهاي گذشته گرچه تلخ كردند شامل مي آن به نفـع انقـالب هـاي
ازن قاعدهينيست؟ يادمان نرود با هم  را كردارهاي خطا در سازي  گذشته بود كه طرفداران اصيل انقـالب

را يادمان نرود همسان سازي.از صحنه به در كردند .هاي ساختگي
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و كيلومتر حم از–روي در خاك كشور ها پيش ايت صدام  كه به قتـل تعـداد زيـادي

هم–رزمندگان اسالم منجر شد آن گرانـه هاي سركوب چنين نوع حركتو دري هـا

و آورتـر، مـرگ مقابل انقالب، بـسيار زيـان  و اثرگـذارتر از كودتـاي محـدود بـارتر

ي مسائل آن روز را بدون درنظر گرفتن توان به سادگ بنابراين نمي.م تركيه بود نافرجا

آن درباره. ها مورد تحليل قرار داد زمينه تـر مـورد چـه بـيشي موضوع مـورد بحـث،

و مرحوم امـام اختالف آيت  و موضـوعي اسـت، بحـث)ره(اهللا منتظري هـاي سياسـي

ي حكـم كـسي كـه عنـوان مفـسد تعبير ديگـر، دربـارهبه. هاي حكمي است؛ نه بحث 

يا في حكمـش در قـرآن(شـود محارب بر او صدق كند، اختالفي ديده نمـي االرض

و ســنت روشــن اســت و؛ اخــتالف در نحــوه)كــريم ي تطبيــق ايــن عنــوان بــر افــراد

مي. هاي احتمالي است سوءاستفاده معنـاي كـنم كـه طـرح ايـن موضـوع بـه بنده فكر

و هـم ناديده و)ره(سـنگري سـاليان طـوالني امـام خمينـي گرفتن همراهي، همفكري

و پرداختن به دوسه مسأله آيت آن اهللا منتظري هاي نهايي عمـر هم در سالي اختالفي

بي. امام است  و شايد كمي و همگامي را كنار بگـذاريم انصافي باشد كه آن همراهي

بنابراين در اصل مسأله نظر هردوبزرگوار يكسان. مدام اين چندمسأله را برجسته كنيم

و براساس آن عمل  و هـم شده است؛ هم دربارهميبوده ي منافقيني كـه قاتـل بودنـد

آن هاي باال يا حركت افرادي كه در رده كـه مـستقيماً هاي تيمي شركت داشتند؛ ولـو

رابه. كسي را نكشته بودند  اهللا منتظـري خصوصاً مرحوم آيت–هرحال عنوان محاربه

ك– به بر منافقيني دا نوعي در توطئهه و شـتند منطبـق مـي هاي مسلحانه شركت ديدنـد

 كـه ايـن امـا درمـواردي ماننـد. دانـستند ها جاري مـي درحقيقت همان حكم را بر آن 

و حكم قبلي براي آن شـدن ها صادر شده بود يا بعد از زنداني كساني در زندان بودند

 دوبزرگـوارآن…جرم جديـدي مرتكـب شـدند يـا جـرم جديـدي كـشف شـد يـا 

بهم. اختالف داشتند هـايي كـرده ها بعضي مسئوالن سوءاسـتفاده رخي استانچنين در

كـنم كـه درهرصورت بنده فكر مـي. اهللا منتظري بود بودند كه آن هم مورد نقد آيت 
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و هـم معناي ناديده طرح اين موضوع به سـنگري سـاليان گـرفتن همراهـي، همفكـري

و پـرداختن بـه دوسـه مـسألهو آيت)ره(طوالني امام خميني  ا اهللا منتظـري ختالفـيي

بي. هاي نهايي عمر امام است هم در سال آن انصافي باشد كه آن همراهـي شايد كمي

و مدام اين چندمسأله را برجـسته كنـيم  طـور كـه همـان.و همگامي را كنار بگذاريم

مندي افرادي است كه تـا زمـاني پرداختن به اين اختالفات، بهره عرض كردم نتيجه 

و آيت حضور امام اصوالً ارتباطي با  و حتـي خط يا مشي ايشان اهللا منتظـري نداشـتند

خط منتقد آن  و حمايت از انقالب، ها بودند؛ همان كساني كه بعدها با طرح همراهي

و رهبري سعي كردند تا جايگاه ديگري در جامعه هوشمندي عزيزاني. پيدا كنند امام

و تالش كـرده اهللا منتظري تحقي هاي مرحوم امام يا آيتي ديدگاه كه درباره  انـد يـاق

مي همراه اين دوبزرگوار بوده  تا كند كه مسائلي ازاين اند اقتضا دست مسكوت بماند؛

آن زماني كه بتوان فارغ از فضاي سياست  و فقهـي و با رويكردي كامالً علمي هـا زده

ــا ســال در هرحــال آيــت1.را بررســي كــرد ــائم67اهللا منتظــري ت ــام ق ــام ام و)ره(مق

و بعـد از پيـروزي انقـالب بودنـد شخصيت به ايشان در سال ترين نزديك . هـاي قبـل

را اهللا منتظـري ارجـاع مـي شـان را بـه آيـت احتياطات فتوايي)ره(امام و ايـشان دادنـد

اهللا منتظـري در بـسياري از مـسائلو آيـت)ره(مبـاني فقهـي امـام. دانستند فاألعلم مي 

و حتي در مواردي كامالً مثل هم  و مـوارد اختالفـي، بـيش نزديك به هم در بوده تـر

و پـس از آن،60هاي منافقين در سال.ي تطبيق احكام با موضوعات بوده است زمينه

و حتي توهين.1 و موسسه انتظار همين بود كه به جاي برخورد تند سياسي آميز از سوي متصديان بيت امام
(نشر آثار امام، كه به همان دروغ هاي گذشته مثل ساده لوحي يا ارتباط با منافقين يا  حتي سيد حـسن ...

ام زندانيان با رويكردي علمي حكم صادر شده درباره اعد،روي آوردند) خميني متهم به دروغ گويي كرد 
البته يكي از اعضاي دفتر نشر آثار امام در قم در اين انديـشه رفـت. گرفتو فقهي مورد بررسي قرار مي 

و مقايسه با يك سخنراني از آيت ولي با اتخاذ رويكرد مچ  و تحريف و انتخـاب عنـوان گيري اهللا منتظري
و دو هوا، به دنبال عرضه راه حل علم  و حقوقي براي آن حكـم بـود كـه نقـد يك بام و مستند شرعي ي

. قضاوت در موفقيت وي يا عدم آن به عهده اهل فن است. هايي را در پي داشت
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و جنايت از سرسخت ي اگـر مجموعـه. كارترين دشمنان انقالب اسالمي بودنـد ترين

آن هاي اوليه هاي منافقين در سال كنش و سپس هجوم جدي هـا در اواخـري انقالب

را مـورد توجـه قـرار دهـيم،) روي كردنـد هاي كرمانشاه پـيش كه تا نزديكي(جنگ 

به شويم كه نمي متوجه مي  و توان سـادگي نـوع برخـورد بـا منـافقين را مـورد تجزيـه

مي. تحليل قرار داد  و دهد كه اكنون دغدغه نگاه كالن به شرايط نشان هاي اجتمـاعي

و افرا  اهللا منتظري وجـود؛د وابسته به آيت سياسي مشتركي بين جريان اصيل خط امام

و متمركزشدن بر اختالفات جزئي بـه عدم توجه به دغدغه  و مواضع مشترك سـود ها

درمجموع با توجه به شرايط كنوني، بهتر است از چنين. يك از دو جريان نيست هيچ

مي. گري شود مسائلي عبور كنيم تا در زمان مناسب نسبت به آن روشن  كنم اگر فكر

از)ره(ي خود مرحوم امام توصيه به در اين زمينه عمل كنيم خوب باشد؛ ايشان پـيش

مي انقالب به جريان و رهبران مبارزه توصيه كردند كه سعي هاي طرفدار مراجع تقليد

.كنيد وارد اختالف بزرگان نشويد

)مباحثات(

 آقاي سعداهللا زارعي

و سيما( كيكارسناش صدا )هانو از نويسندگان روزنامه

يادداشت حاضر، نقدي است از نگاه دكتر سعداهللا زارعي: اشاره-سايت مباحثات

و)ره(بر مصاحبه استاد قاضـي زاده بـا مباحثـات دربـاره اخـتالف نظـر امـام خمينـي 

.67ي سالها اعداماهللا منتظري در موضوع آيت

ا از علماي منطق شنيده . سـت ايم كه يك مورد خالف، براي رد يك ادعـا كـافي

مي آقاي قاضي و نه حكمـي زاده و آقاي منتظري موضوعي بود فرمايند اختالف امام

و آقاي منتظري موضوعي بودهو نتيجه گرفته –و نه حكمي–اند كه چون بحث امام
آن. توانيم نتيجه خاصي از اختالف اين دو فقيه بگيريم ما نمي كهط اوالً موضوع وري
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حق نبوده است؛ كه اگر مي گويند اختالف فقهي ايشان مي و ما بود كامالً طبيعي بود

. تواند فتوايي غير از ديگـري داشـته باشـد ورود به آن را نداشتيم؛ چون هر فقيهي مي 

توانيم ادلـه صـدور فتـواي حداكثر اين است كه اگر تخصص فقهي داشته باشيم، مي

و اسناد بگـوييم فتـ  و با مناقشه در ادله واي يكـي بـر ديگـري هركدام را بررسي كنيم

با اين وصـف قطعـاً در بحـث مـورد. رجحان دارد يا اساساً فتواي سومي مطرح كنيم 

 بحث ما در ايـن مـسأله روي موضـوع مـورد1.اشاره، اختالف فتوا محل بحث نيست 

و طبعا مي و بـراي نظـر در ايـن مـوارد، اختالف است توانيم در اين مورد نظر بـدهيم

ي مهـدي هاشـمي را درنظـر بگيـريم؛ مثالً قضيه. يه باشيم نيازي نيست كه خودمان فق 

شـده مورد قتـل واقـع ازجمله يازده(2ها مباشر وي براساس اسناد معتبر، در بعضي قتل

جا نه درباره حكـم قاتـل اخـتالفو در بعضي آمر بوده است؛ در اين) در قهدريجان 

و نه درباره  و بودن مهدي هاشـمي ترديـي قاتل فقهي مطرح است دي در ذهـن امـام

اي كه بـه امـام نوشـته آقاي منتظري در نامهكه اين كما3آقاي منتظري وجود داشت؛ 

 
و امـام الناس،حق اختالف مذكور چه از سنخ موضوع باشد يا حكم، چون كه پاي1  حيثيت اسالم، انقالب

مي در ميان است، آيت كه. ها دفاع نمايندد كه از حيثيت آن كردن اهللا منتظري احساس وظيفه ثانيا، برفرض
و عقال  اختالف موضوعي باشد، در موضوعات مهمه اگر در تشخيص آن خطايي وجود داشته باشد، شرعا

مي آيت مي اهللا منتظري و ثالثا، در موضوع مورد بحث صـدق محـارب بـر بايست آن خطا را متذكر شدند
. بنابر فتواي امام در تحريرالوسيله نيز محل خدشه استند،ي كه در معركه نبودزندانيان اسير

و آمر خلط كرده.2 در هيچ يـك از اتهامـات سـيدمهدي هاشـمي. اند گويا آقاي زارعي ميان معناي مباشر
و در فقه ميان حكم شرعي اين دو تفاوت وجود دارد  در. مباشر بودن مطرح نشده است بـه ديگـر بيـان،

كه قتل  وي به عنوان مباشر مطرح نبوده بلكه،قره بوده است، در كيفر خواست سيدمهديف6هاي مطروحه
و در برخي نقش تأييد را داشته است از موارد، در بعضي و آمر نبوده است مباشران از مقلدان. حتي مطلع

و! ها را وظيفه شرعي خود مي دانـستند سينه چاك امام بودند كه برخورد با آن   در نتيجـه ميـان آمريـت
و مجريان قتلتمباشر و وي آن را مورد تأييد قرار تفاوت است ها عمل خويش را به اطالع وي رسانده

و نه اينهداد و اراده اسـت از بيانـات كه آنان متأثر از وي بوده باشند بلكه تأثر كه مقدمه عقلـي تـصميم
ق در اين باره به كتاب واقعيت.(ديدگاههاي بزرگان انقالب بوده است و ).ها مراجعه شود ضاوتها

اي از نظـرات گوشـه. اهللا منتظري با امام در اين باره هـم عقيـده نبودنـد بر خالف نظر آقاي زارعي آيت.3
 در جريانات مربوط به مرحوم سـيدمهدى هاشـمى-پرسش پنجم«: اهللا منتظري چنين است مرحوم آيت 

م- و اظهارنظرهـاى تاكنون تحليل-شودىكه مخالفتِ مخالفان شما بيش از همه در اين محورخالصه هـا
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پاسخ مانده اين است كه به هرحال آيا اى كه هنوز براى بسيارى از افراد بدون مختلفى شده است؛ اما نكته
بهمى ايد يا خير؟ آيا اتهامات منسوب به وى را قبول شما با عملكرد ايشان موافق بوده  و كلى طور فرماييد؟

مىچرا نسبت به برخورد با   كرد؟ وى حساسيت نشان داديد؟ آيا بهتر نبود پرونده وى روال طبيعى خودرا طى
و-اما تفاوت ديدگاه من با ايشان در اين است كه من آن اعترافات پخش شده را [...]: جواب كه در زنـدان

و جسمى گرفته شده است  و روشـن شرعاً قابل استناد نمى-شرايط فشار روحى و خواهان رسيدگى  دانم
و نيز خشكاندن شدن ماجرا به و رفتارهـاى دور از هرگونه اعمال نظر سياسى ريـشه ايـن قبيـل ترورهـا

طور مسلّم مرحوم امام نيز مانند من به دنبال آشكارشدن ابعاد پنهان ايـنبه. آميز با مخالفان بودم خشونت
و نيز ساير قتل  و شناسايى عامالن اين قتل ن هايى بوده ماجرا گروهى احق اتفاق افتاد؛ ولى معتقدماند كه به

 به جـاى-گرچه توانستند اعتماد مرحوم امام را جلب كنند-كه اين ماجرا را پس از انقالب دنبال كردند 
از پيگيرى و هدف آنان بيش قضايى، همان خطّى را دنبال كردند كه ساواك پيش از انقالب در پى آن بود

ب همه تصفيه حساب  و حذف نيروها و لـذا مـن سياسى ه اين بهانه بود تا شناسايى عـامالن ايـن جنايـت؛
و عليرغم اعتراض به روند رسـيدگى بـه همواره ضمن محكوم دانستن اين و جناياتى از قبيل آن، جنايت

و چگونگى  و اين اتهامات، در صحت يا عدم صحت اتهامـات وارد آمـده بـه آقـاى سـيدمهدى هاشـمى
و نيز ساير قتلى شمس دوستانش در جريان قتل مرحوم آقا  و تـا مطرح شده توقـف كـرده هاى آبادى ام؛

و عادالنه فارغ از جنجال  تـوانم هاى سياسى صورت نپذيرد عقالً وشرعاً نمـى زمانى كه رسيدگى قضايى
و حمل اين مطلب بر حمايت از عامالن اين جنايـات، جفـايى اسـت كـه گوينـدگان  نظرى قطعى بدهم؛

و علنـى ....ند پاسخگو باشند بايد در پيشگاه خداو آن مرحوم سيدمهدى كه خوداصرار بر رسيدگى قضايى
بى داشت، در نامه .نتيجه ماند اى به شوراى عالى قضايى تقاضاى رسيدگى به پرونده اتهامى خود راكرد كه

و نقش يا آمريت وى در قتل گونه كه بيان كردم اتهاماتو همان [...] مط منتسب به سيدمهدى هاشمى رح هاى
و اثباتاً دراين  و نفياً و هست و نمى باره قضاوتى نكرده شده براى من مبهم بوده از ام كنم؛ چنان كـه هرگـز

و يا مرتبطان با او دفاع نكرده هيچ رسـيدگى قـانونى بـه آنهـا ام، بلكه خواهـان يك از اتهامات سيدمهدى
كه.ام بوده و محاكمـه اوبهانـه من با توجه به آنچه ذكر شد اين گمان برايم قوى شد اى مسأله سـيدمهدى

و و نيـز تـسليم مـن و هدف اصلى، تصفيه حساب با بخش عظيمى از نيروهاى انقالبى است بيش نيست
و فكر مى  كردند بايد اين كـار در زمـان حيـات آوردنم درهمان خطى است كه آقايان ترسيم كرده بودند؛

با. توانند امام انجام شود، وگرنه بعداًنمى چنين احساسى بود كه مراتب را ضمن يكى دو نامه به مرحوم من
و يادآور شدم كه حضرتعالى چيزى رامى  و امام نوشتم خواهيد ولى آقايان به دنبال چيز ديگـرى هـستند؛

كه ها براى ايشان نوشتم ولى دانستم در آن نامه آنچه را مى  متأسفانه ذهنيتى براى ايشان درست كرده بودند
من نامه -اى كه به ايشان منـسوب اسـت از كلمات ايشان درنامه. هيچ تأثيرى روى ايشان نگذاشت هاى

مى-والعلم عنداللّه شود كه در ذهن ايشان كرده بودند كه بيت من دردست مجاهـدين خلـق چنين فهميده
و من كارهايم را با آنان مشورت مى  را است و سهم امام ! ريزممى به حلقوم آنان-1/6به تعبير نامه-كنم
و عـدم امكـان مالقـات آزاد بـا-بديهى بود با چنين ذهنيتى كه براى ايشان و بيمارى و سال با آن سنّ

كتاب انتقاد از خـود، پاسـخ بـه پرسـش(».هاى من تأثيرى نداشته باشد كرده بودند، نامه درست-ايشان
ص )57پنجم،
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و اجراي حكم در هر زماني ممكن است مرده را نمي: گويد مي  پس1.توان زنده كرد

او(آقاي منتظري كه برگ برگ پرونده هاشمي را ديده از جمله اعترافاتي كه به قلم

دانسته كه مهدي هاشمي قطعاً مرتكب چنـدين فقـره قتـل شـده مي2)در پرونده بوده 

دانسته استو طبعاً آقاي منتظري مي3جا پاي اولياي دم هم درميان بوده در اين. است

و نيز امام در چنين مواردي نمي  و كه حاكم شرع توانند از اجراي حكم طفـره برونـد

گونه است؛ آقاي منتظري نه درباره ايندر مورد منافقين نيز مسأله. يا مجرم را ببخشند 

از–گنـاه حكم شرعي مهاجمين مسلح كه در مسير تجاوز خود صـدها شـهروند بـي 

را جمله ده و مجروح بستري در بيمارستان بي قتل رسانيدهبه–ها بيمار خبر بـوده اند،

و نه درباره  ازكه ايناست » سـر متجا«و» بـاغي« نظر حكـم شـرعي مـصداق اين افراد

و علـي. هستند رغـم تجـاوز درباره منافقين زنداني كه به سران سـازمان وفـادار بـوده

و متجاوز صدام حاضر به برائت  و همدستي با رژيم جنايتكار نظامي سازمان به كشور

بـودن براي آقاي منتظري نبوده كه حكم شـرعي بـر بـاغي اند هم ابهامي از آنان نشده 

و   نكته مهم ديگر اين است كه آقاي4.اندم مصداق آن بودههها اينآنان استوار بوده

الدين موسـوي فرمانـده وقـت يادداشتي به آقاي سراج اي در اين باره ننوشتند بلكه اهللا منتظري نامه آيت.1
ج:رك.(دن دادند تا مطالب آن را به امام منتقل نماي اسالمي ته انقالبيكم )1215،ص2خاطرات معظم لـه،

و با تأخير اجراي حكم اعدام، با تأمل بيشتري بايـد بـه مراد ايشان اين بود كه سير رسيدگي خدشه دارد
.اين پرونده پرداخت

و پرونده سيدمهدي هاشمي به آيـت عالوه بر اين2. اهللا منتظـري نـشان داده نـشده، كه برگ برگ اعترافات
و قرائن متقن مورد خدشـه قـرار داده انـدي كه از تلورا ايشان همين اعترافاتي  .زيون پخش شد با شواهد

ج خاطرات آيت:نك( ص1اهللا منتظري، )5خ به پرسشو كتابچه انتقاد از خود، پاس613– 611،
 برخالف نظر آقاي زارعي درمسير بازداشت تا اعدام سيدمهدي هاشمي هيچ يك از اولياي دم در جريان.3

ري بازجويي ومحاكمه حضور نداشتند چنان اي شهري در دو كتاب خويش به اين امر حتي اشاره كه آقاي
و جرم سيدمهدي هاشمي را فعاليت عليه جمهوري اسالمي ذكر كر و اين عنوان مربوط بـه. ده است ندارد

و حاكميت مي .نه اشخاص باشد
اهللا منتظري بـه اعـدام زنـدانيان براسـاس همـين بـوده كـه بر خالف نظر آقاي زارعي اشكال عمده آيت.4

و معركـه زندانياني كه در حال سپري كردن دوران محكوميت خود بوده  اند چون كه جـزو اسـراي بغـات
و قانون است نبودند، اجراي حكم اعدا  براسـاس فتـواي امـام خمينـي هـم مـصداق.م آنان خالف شرع

و اخافه الناس"محارب نبودند زيرا شرط   مـورد كه در تحريرالوسيله آمده در باره زندانيان"اشهار سيف
.كند صدق نميبحث،
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به منتظري مي و امام انـد بـر عنوان حاكم شرع موظـف بـوده دانسته كه محاكم شرعي

كردنـد؛ مبناي تشخيص شرعي درباره انطباق افراد مورد اشاره با عنوان بغي عمل مـي 

و امام جا درمقابل محاكم شرع آقاي منتظري در اين. اند كه عمل كرده  عنـوان بـه–ي

و در عمل از باغي حمايت–حاكم شرع  آنو به1 كرده ايستاده هـا قول امام در كنـار

مي. قرار گرفته است  از بايد از آقاي منتظري پرسـيدند كـه حكـم شـرعي كـسي كـه

مي يك و نيـز از سـوي ديگـر حكـم سو تالش كند تا مانع اجراي حكم شرعي شـود

و پراك شرعي كسي كه با نامه  ني در اين موارد در عمل جامعـه را بـه آشـوب كـشيده

)مباحثات(2نظام اسالمي را تضعيف كند، چيست؟

و از بقاياي حمله كه در بند بودنرااهللا منتظري اسيراني كه گفته شد برخالف نظر آقاي زارعي آيت چنان1. د
و ديگر تحركات تروريستي منافقان نبودند و اين موضوع مـورد پـذيرش در دايره بغات نمي،مرصاد دانند

بي بنابراين نتيجه. فقهاست وانگهي حكم صريح امام در باره زندانيان. اساس است گيري آقاي زارعي كامال
 اصوال امام خميني بغي را ظـاهرا در زمـان غيبـتكه نكته مهم ديگر اين! اعدام شده محاربه است نه بغي 

و باغي ذكري به ميان نياورده و از اين رو در كتاب تحريرالوسيله در بحث حدود از بغي و قبول ندارند اند
و در حـال طـي  بر فرض كه بغي را پذيرا باشيم، زندانيان اسير كه قبل از عمليات مرصاد در زندان بـوده

و كشتن اسراي باغي بر خالف سيره حـضرت يش بودند، مصداق آن نبوده كردن دوران محكوميت خو  اند
و امـام مربـوط. در باره اسراي جنگ جمل است)ع(علي  در امور مهمي كه به حيثيـت اسـالم، انقـالب

مي شود آيت مي در اهللا منتظري وظيفه خود و اين دفاع است نـه دانستند كه موارد خطا را يادآوري نمايند
 دچار خدشـه،مستندات حكم امام مي دانستند كه اهللا منتظري به خوبي بنابراين آيت. ها ايستادن مقابل آن 

لذا وظيفه داشتند تذكر دهندوي استجد .
و نامه ها براي شخص امـام ارسـال اي در باره اعدام اهللا منتظري هيچ نامه از سوي آيت: اوال.2 ها افشا نشد

و براي اولين بار نامه مي در شد و بخـش هـايي از آن ايشان از سوي افرادي در داخل حاكميـت منتـشر
و منتشر شد كه پس از سـال هـا، فقيـه  عاليقـدر بـه رنجنامه سيد احمد خميني به صورت مثله شده درج

و ثانيا، اگر نظام با نشر چند نامـه تـضعيف.ها را نشر دادندآن79مناسبت ذكر خاطرات خويش در سال 
و بايد پايه شود بايد يقه مي هاي نظام را چنان قوي كرد كه با چند نامـه منتشر كنندگان نخستين را گرفت

هاي عقلي، شرعي ها انجام داده اند كه مطابق نرم وانگهي اگر مجريان نظام عملي مثل اعدام. ضعيف نشود 
و اگر اين استانداردها رعا  يت نشده بايد اينو قانوني بوده است، چرا از تضعيف آن سخن به ميان آوريم؟

و مداوا شود تا عفونت آن دامن  و. گير كل نظام نشود زخم چركين تخليه ما اعتقاد داريم نظام با خـشونت
مي آن توجيه و اصولي تضعيف و نه با نقدهاي دلسوزانه البته اشتباه امثال اين نويـسنده كيهـان ايـن! شود

و از است كه عملكرد نادرست اشخاص را به پاي نظام مي نوي  و حاضراست براي تبرئه مجريان، نظام سد
.تر دين را تخريب نمايد همه مهم
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 آقاي رضا اسالمي

و فرهنگ اسالمي( )عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم

االسـالم والمـسلمين رضـا يادداشت حاضـر، نقـد حجـت: اشاره-سايت مباحثات

ي اسـت بـر مـصاحبه)و فرهنگ اسالمي عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم(اسالمي 

ــا مباحثــات اســتاد كــاظم قاضــي زاده بــاي اختــصاصي اســتاد قاضــي مــصاحبه. زاده ب

اهللا منتظري بود؛ ايـن فايـلي حواشي فايل صوتي منتشرشده از آيت درباره مباحثات،

 اهللا منتظـري بـا برخـي مـسئولين قـضايي اسـت دربـارهي آيت صوتي مربوط به جلسه 

.ش1367ي منافقين در سالاه اعدام

اي از يكي از اساتيد محترم ديدم مبنـي رساني مصاحبه هاي اطالع در برخي پايگاه

و آيتكه اينبر  . اهللا منتظري درباره منافقين موضـوعي بـود اختالف ميان امام خميني

بـودن بحـث چه در اين مصاحبه ارائه شده بـود ايـرادي نـدارم؛ ولـي بـر نـاقص بر آن

و نيمـي ديگـر مانـده وارد است؛ درواقع استاد محترم نيمي از راه را رفتـه ايرادي انـد

نهبه. پردازم است كه اكنون بدان مي  و حق بايد گفت اختالف مذكور موضوعي بود

گر رفتار كسي كه تمكين بـه رأي امـام بودن اختالف، توجيه حكمي؛ ولي موضوعي 

ال امت نمي  و و كرد، نيست؛ بلكه اظهار مخالفت و اصرار بر مخالفـت تزام به مخالفت

و توجيه علني  و بيش شدن مخالفت، هرچه بيش تداوم مخالفت را تر تر جرم مخالفـت

و تشديد مي  كند؛ چون اساساً فرض مـسأله آن اسـت كـه اخـتالف موضـوعي اسـت

كه منصب امامت پايه  و تمكين به رأي واحدي و اختالف ريزي شده براي رفع تنازع

و قاض  البتـه تـسليم در برابـر رأي حـاكم.كننـدي در موارد اختالف صـادر مـي حاكم

و در تمـام نظـام  هـاي غيرمعصوم، معنايش قبـول عـصمت او نيـست؛ بلكـه در اسـالم

در بودن رأي قانوني را با فرض امكان خطا در آن پذيرفته حقوقي، مطاع  اند؛ صـحبت

و التزام به مخالفت است؛ نـه مجـرد مخالفـت  توانـد؛ چـون فقيـه نمـي اظهار مخالفت

و اگـر بـه قطـع رسـيده  تشخيص خود از موضوع يا مصداق موضوع را ناديده بگيـرد

و بـر خـود فقيـه باشد، اين قطع با فرض شكل  گيري از راه صـحيح البتـه معتبـر اسـت
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او حجت است؛ ولي تا وقتي تحت واليت ولي فقيه حاكم قراردارد، نمي تواند حكم

و نقض عملي حكـم حـاكم نشان دهد كه معنايش بي را نقض كند يا رفتاري  اعتنايي

و براي كشور مفسده1.است بار مثالً اگر حكومت اسالمي صادرات كااليي را ممنوع

و تاجري كه شم اقتصادي دارد مي  گويد من نظرم آن است كه اتفاقاً در ايـن دانست

و به  به صادرات كند، البته طور قاچاق اقدام برهه خيلي هم به نفع اقتصاد كشور است

و رأي  و هـم گناهكـار؛ هرچنـد در مقـام ثبـوت، رأي تـاجر مـصيب هم مجرم است

او. حاكم خطا باشد  تسليم در برابر رأي حـاكم غيرمعـصوم، معنـايش قبـول عـصمت

و در تمام نظام  بودن رأي قانوني را با فـرض هاي حقوقي، مطاع نيست؛ بلكه در اسالم

را همين. اند امكان خطا در آن پذيرفته  طـور اسـت اگـر نظـام اسـالمي قطـع درختـان

و شكار حيواني را در منطقه  و داراي مجـازات ممنوع اي يـا در زمـان معينـي ممنـوع

تواند به اجتهـاد خـودش اعالم كند؛ در چنين حالتي كارشناسي از محيط زيست نمي 

و كم  ور فـالن كردن آمـا بگويد اتفاقاً قطع برخي از اين درختان به نفع جنگل حيـوان

و مـن در كـار  و چون اختالف موضـوعي اسـت شكار آن به نفع محيط زيست است

و نظر خودم را اعمال  وي.نمكـ مـي خودم مجتهدم، پس كاري به قانون كشور ندارم

و درباره تواند از راه مي ي موضـوع، بحـث هاي قانوني براي اصالح قانون قدم بردارد

و مثالً درباره تشديد يا تخفيف مجـازات برخـي حال اگر موضوع سيا. كند علمي سي

و رواج نـوعي از مناقـشات موضـوعي بـر سـر مـسأله، مفاسـدي  مجرمان سياسي بـود

تواند موج مخالفت را دامن بزند؛ بلكـه بايـد بـراي داشته باشد، حتي فرد مخالف نمي 

ال  و و جنجال به نصيحت امام مسلمين اقدام كنـد بتـه از حفظ نظام مشروع، بدون جار

و مجتهدان شيعه معمـوالً بـا  و نقد دست برندارد؛ همان كاري كه مراجع خيرخواهي

 
و اطاعت از اوامر مالـك اشـتر)ع( برخالف نظر آقاي اسالمي، حضرت امير.1 به مردم مصر در باره پيروي

و اطيعوا امره فيما طابق الحق":فرمودند و فرمانش اجرا كنيد در جاي"فاسمعوا له ي كـه به او گوش دهيد
بنابراين در هر امري كه خطاي حاكم بـر ديگـران معلـوم باشـد)38نهج البالغه، نامه(.مطابق حق باشد

و و اموال مردم، اطاعت جايز نيست بخصوص در امور مهمه مانند دماء و اعراض .نفوس
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و در تاريخ شيعه منعكس است مرجعي كه زعيم مسلمين بود، مي كه مگر آن1.كردند

و شـرايط مـشروعيت و امام را از عدالت ساقط بداند اساساً نظام را قبول نداشته باشد

ك  وه در اين صورت او وظيفه خودش را انجـام مـي حكومت او را منتفي بداند دهـد

و مقابلـه بـا اقـدامات خطرنـاك او  بنـده. حاكم نيز وظيفه خودش را؛ يعنـي برخـورد

و سرنوشت نمي ساز، فـردي قطـع بـه خـالف توانم تصور كنم در مسائل مهم، اساسي

و مطـاع اسـت نااهـل  و در مقـام ثبـوت مـشروع و حاكمي را كه درواقـع و پيدا كند

و معتبـر باشـد؛ و در عين حـال، مبـادي حـصول قطـع او همـه صـحيح 2ناصالح بداند

گويند كه قاتلمي)ص(جور كه برخي اهل سنت درباره قتال صحابه بعد از پيامبر آن

و مجتهـد حتـي اگـر  و مقتول هردو در بهشت برين هستند؛ چون هر دو مجتهد بودند

و در عين مـ خطا كند معذور ثالً در مقاتلـه عايـشه بـا اميرالمـؤمنين حال مأجور است؛

در چـه. هردو از جنگ با دستي پر از ثواب بازگـشتند)ع(علي بـسيار مجتهـديني كـه

و  خصوص موضوعاتي كه امام راحل ورود پيدا كرده بود، اطالعات زيادي نداشـتند

و فراست سياسي او اعتماد كردند  اگـر شـواهد خـارجي نـشان. به سعه اطالعاتي امام

و نظر امـام بـود، چـه كنـيم دهد  چـه3؟! كه ريشه مشكل در عدم التزام عملي به رأي

مي.1 و طـي دو نامـه خيرخو ابتداها اهللا منتظري در موضوع اعدام داند كه آيت البد نويسنده اهانـه، منطقـي
و سرانجام كه يا نامه ها بـه  محترمانه با حفظ شئون الزم المراعات، مراتب خالف را به امام يادآور شدند

و نقدهاي خويش را كه همگـي دست ايشان نرسيده بود يا اثر نگذاشت، هيأت اجراي اعدام  ها را احضار
ب. در راستاي حفظ حيثيت اسالم بود به آنان يادآور شدند  و مراجع زمان اگرو ه طور قطع ساير مجتهدان

و مراتب را به اطالع امام رسانيده بودند، چنين ماجرايي رخ نمي .داد مطلع شده، جرأت كرده
مي خميني اهللا منتظري امام آيت، قطعا در مورد موضوع مورد نظر.2 و عادل نه را صالح ! دانستند اما معصوم

و منابع تصمي در. گيري حكم مربوطه خالف واقع بوده استمو يقين داشتند مبادي و از سوي ديگر ايشان
و بر فرض يقين به انتساب، گزارشاتي اين  كـهرا كه اين حكم از ناحيه امام صادر شده يا نه شك داشتند

.دهند به ايشان رسيده بود، مورد خدشه قرار مي
و مصا شواهد خارجي همان بود كه آيت.3 و مراكزي كه گزارش خالف واقع به امام اهللا منتظري به منابع در

كـه مـستوجب ايـن حكـم دادند، نقد جدي داشتند كه براساس آن زندانيان زيادي اعدام شدند بدون ايـن 
و نظر امام در اين موضوع خاص. باشند مي)ها اعدام(اگر از ناحيه ايشان عدم التزام به رأي شـود مشاهده

و معدهب .اهللا منتظري است ات صدور حكم امام در نظر آيتواسطه مخدوش بودن مستندات
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و رسد كه امام راحل فاصله خيلي زيادي به و تجربـه كـار سياسـي و عمل لحاظ علم

و از جمله آيـت  در يـك نگـاه كلـي.اهللا منتظـري داشـت اجتماعي با ديگر مجتهدين

و آيت مي  منتظري چند فـرض قابـل تـصوراهللا توان گفت درباره اختالف امام راحل

:است

اختالف دو فقيه حكمي بود؛ يعني مثالً يكي حكم محارب يا باغي را وجوب قتل

و توافق در تمـام مي و ديگري وجوب حبس، با فرض توافق در ذات موضوع دانست

و قيود دخيل در موضوع  در. شروط و الاقل مـا كـه اين احتمال از اساس منتفي است

ه مياطراف بحث دو.شد جا ناشي نمي دانيم كه اختالف دو فقيه از اين ستيم اختالف

و شـروط موضـوع بـود كـه طبيعتـاً بـه اخـتالف حكـم  فقيه در ذات موضوع يا قيـود

انجامد؛ ولي مهم آن است كه ابتدائاً اختالف در اسـتنباط حكـم كلـي شـرعي بـا مي

حال اگر موضوع. بود فرض توافق در موضوع نبود؛ بلكه منشأ اختالف خود موضوع 

استنباطي باشد، هرچند اختالف اجتهـادي اسـت، ولـي مـصب ايـن اجتهـاد موضـوع 

و حـرب. يابد است؛ نه حكم؛ لذا از فرض اول تمايز مي  مثالً يكي تحقق وصف بغـي

سه را مشروط به پنج شرط مي  و ديگري مشروط به ايـن نـوع اخـتالف. شـرط دانست

ب  و هر مجتهدي به فتـواي خـود عمـل ازميموضوعي، خود به اختالف حكمي گردد

آن مي . كـه موضـوع عرفـي محـض باشـد كـه جـاي اجتهـاد نداشـته باشـد كند؛ مگر

و موضـوع اختالف دوفقيه در تشخيص مصداق موضوع بود؛ يعني با توافق در حكم

آن يا با صرف  و استنباط موضوع مـي نظر از در چه درباره استنباط حكم تـوان گفـت،

و اجراي حكم خدا درباره آن نحوه برخو  هـا اخـتالف داشـتند؛ درسـت رد با منافقين

و دو حاكم كه هر دو پرونده را مطالعه مي  چه دراين. كنند مثل اختالف دو قاضي جا

هـاي حقـوقي بـه اسـتناد مـواد مثل قضاتي كـه در نظـام–مباني مشترك داشته باشند 

و گـاه رأي قاضـ قانوني مشترك  ي بـدوي بـا قاضـي نهـايي بايد حكـم صـادر كننـد

و چه مباني مشترك نداشته باشند، درهرصورت وقتي يكي تحـت–شود مختلف مي
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و اجراي حكم دارد، و داوري و قانوناً يكي حق حكومت و شرعاً واليت ديگريست

بـودن اخـتالف، پـس همـواره موضـوعي1. كنـد تواند حكم او را نقـض ديگري نمي 

ب توجيه رخي موارد بدتر اسـت؛ طـوري كـه بايـد گفـت اي گر رفتار نيست؛ بلكه در

و با تمكين بـه رأي حـاكم  و اي كاش اختالف موضوعي كاش اختالف حكمي بود

ولي اگر شواهد خارجي نشان دهد كه ريشه مشكل در عدم التزام عملي به رأي. بود

به!و نظر امام بود، چه كنيم  و؟ چه رسد كه امام راحل فاصله خيلي زيادي لحاظ علم

و از جملـه آيـت  و اجتماعي با ديگر مجتهدين و تجربه كار سياسي اهللا منتظـري عمل

)مباحثات(2.داشت

از)ع(گونه كه مستندا به جمله حضرت امير همان.1 آمد اگر كسي مبادي حكم حاكم را حق نداند، اطاعـت
مي. وي جايز نيست  مي اما در باره نقض حكمي كه آنرا نادرست و وظيفه دارد حاكم را ارشـاد داند تواند

ا  و اين همان روندي و از مجريان اعدام نمايد مي ست كه فقيه عاليقدر در پي آن بود خواسـت تـا ايـن ها
تا جاي كار هرچقدر كشته  از ايشاناند به احترام محرم دست نگه دارند و ادامـه كـشتار با امـام مالقـات

و آيت.دنجلوگيري نماي  اهللا منتظـري آن را بـه سـطح جامعـه تمام اين روند، در جلسات خصوصي بوده
و از آن سوء استفاده شودنكشان و مرجي صورت گيرد .دند مبادا هرج

و بـا بيـان– كه گرچه در البالي مالحظات مذكور آمد- در پايان، نكات ديگري.2  از باب جمـع بنـدي
و فقيهي مالحظه نمـود كـه حكـم متـضمن شـبهه.1: ديگر قابل ذكر است اگر حاكمي حكمي صادر كرد

مي اء مي حكميه در بحث مهمي مانند دم  و اعتـراض تواند با سازو كـار باشد آيا  از آن جلـوگيري ارشـاد
هنگامي كه مشاهده كرد خليفه دوم زن مجنوني را كه زنا كرده قصد اجراي حكم)ع(چه علي نمايد؟ چنان

رفع القلم است  و ياد آور شد كه او ج(دارد كه حضرت امير از آن مانع شد ص1وسائل الـشيعه اگـر)45،
ا  جنـاب.2توان در شبهه مصداقيه نيز مانع شد؟ز حكم اشتباه حاكم مانع شد آيا به طريق اولي نمي بتوان

آقاي اسالمي در مقام تبيين عدم اعتناء به اختالف نظر غير حاكم با حاكم در موضوعات، به مثال قاچاق، 
و شكار حيوانات مثال زده  و كار تجارت، قطع اشجار و بر آن هستند كه تاجر شـناس محـيط زيـست اند

و اعمال نمايد نمي و بر خالف نظر قانون برداشت خود را بيان آن. تواند اجتهاد كرده به نظر مي رسد ميان
مي چه كه ايشان مثال زده با موضوع دماء قياس مع  و چگونه توان در موضوع خون كه عقـال الفارق است

ر  و امر به احتياط در آن شده است ا با قطع درختان يا بحـث قاچـاق مقايـسهو شرعا جزو مهمات است
ب بر فرض، شاهد مرافعه شخصي جا مطرح كرد اين است كه اگر نمود؟ مثالي كه بايد اين و اي ميان الـف

و در فردا روزي  ب را به قتل رسانيد ج حكمي ديد مبني بر اينويباشد ودر اين مرافعه، الف، كه آقـاي
و بايد به چوبه دار آويخته شود كه در اين مرافعه نقشي نداشته، قات  ن شـاهديـايا باالتر از ايـن،!ل است

و مشاهده وظيفهويجا آيا با توجه به اشراف كامل در اين. مأمور اجراي حكم اعدام است  از روي حس
ي خود مجري ارهاق دم باشـد آيـا بـهوكه گناهي جلوگيري كند؟ در فرض اين ندارد از ريختن خون بي
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بي خود اجازه مي كه حكمش از روي حدس گناهي را بر زمين بريزد؟ آيا حاكم به توجه به اين دهد خون
و شواهد بوده، نبايد به نظر  و امارات داند، توجـه كنـد؟ كه از روي حس حكم وي را خطا مي شاهديعني

در تعارض ميان حجتي كه از روي حدس است با حجتي كه بر مبناي حس است، كداميك مقدم است؟ با 
و قاعده درء اقتضا ندارد كه از اجراي جه به شبهاتي كه از اين دست مطرح مي تو شود آيا احتياط در دماء

 بـا نظـر اهللا منتظري كـهد تا تحقيق بيشتري بشود؟ اگر فقيهي مانند آيتنحكم گرچه موقتا دست نگه دار 
مي ها نمايندگاني در زندان سال خود امام و از وضعيت محكوم ها گسيل ين اطالعات موثـق داشـته داشته

و صدور حكم اعدام آنان مورد خدشه است آيا وظيفه ندارد با تبيين  يقين داشته باشد كه مقدمات حدوث
و نمايندگان ايـشان موضوع، از آن جلوگيري نمايد؟ آيا حاكم با توجه به اعتمادي كه به آيت  اهللا منتظري

ا«: ها دارد نبايد به مصداق قاعده در زندان ، حداقل از اجراي حكم درباره مصاديق»لحدود بالشبهاتتدرء
: گوينـد اهللا منتظري در فايل صـوتي مـي چه آيت مورد شبهه ممانعت به عمل آورد تا رفع شبهه شود چنان

و ايرادات آيت اگر مي  تمام اهللا منتظري گذاشتند با امام مالقات كنم جلوي حكم را مي گرفتم؟ آيا شبهات
او كمال مي به مرحوم شد؟ آيا اگر كسي در موضوعي از موضوعات، حاكم را مورد نقد قـرار مام گزارش

اگر آقـاي اسـالمي: داد به معناي نامشروع دانستن اصل حاكميت اوست؟ سوال ديگر در قالب يك مثال 
و در حال سركشيدن ظرف سـم  مشاهده كردند كه حاكم مشروعي در تشخيص ميان دو مايع به خطا رفته

آن به جاي شربتي گواراست، در ايناي كشنده جا به جاي نصيحت زبـاني صـرف، نبايـد مـانع از شـرب
شوند؟ آيا حاضر نيستند اقدام عملي انجام دهند گرچه هزينه سنگيني را پرداخت نمايند؟ آيا نوشده ايـن 

د  و زندگي در ميان اسـت نبايـد لختـي و مانع، چون قصه مرگ رنـگ ماده با توجه به بال بال زدن ناهي
و  و احتياط پيشه كند كه شايد حق در جانب منع كننده باشد؟ پاسخ ما به ايـن پرسـش هـا ايـن ... نمايد

و حتي ديگر شهروندان، چون كـه تـشخيص داده انـد انجـام  است كه فرد مسئول ومنصوب از ناحيه امام
تيعمل و و تشخيص موضوع به عهده مكلـف اسـت و شرع است، و خالف عقل و معصيت در گناه قليـد

و شرعا نادرست است، از باب  و"ال طاعه لمخلوق في معصيه الخالق"موضوعات عقال  بايـستي رهبـر
و در حد توان از اجراي حكم جلوگيري نمايند مراجعه شود به نامه.(امام را از خطاي خويش آگاه نموده

و مذاكره پيرامـون آبادي به سران كشور در باره شركت در كنفران اهللا صالحي نجف سرگشاده آيت  س طائف
ص و)58-42جنگ، مرحوم امام در تحرير الوسيله در باره حكم حاكم در ثبوت هالل شـهر رمـضان

او": شوال مي گويند  التختص حجيه حكم الحاكم بمقلديه بل حجه علي حاكم آخر لو لـم يثبـت خطـاه
ني، اگر در موضوع حلول هالل"خطاء مستنده  و حاكم خطا كرد حكمش حجت و ست  به طريق بنابر اين

و خون ريزي اگر حاكم دچار خطاي درتطبيق مصداق بر حكم شد اولي در موضوعات مهمي چون خون
تواند موج مخالفت را دامن بزند؛ بلكـه بايـد فرد مخالف نمي: اند گفته آقاي اسالمي.3.حكمش نافذ نيست 

پرسش اين است كـه آيـا. مين اقدام كند براي حفظ نظام مشروع، بدون جاروجنجال به نصيحت امام مسل 
اي محرمانه به امام نوشـت؟ آيـا اهللا منتظري با جاروجنجال به نصيحت امام مسلمين پرداخت يا نامه آيت

سي گذاشتند تا به اهداف خود در ايجـاد اخـتالفبي چه كساني پس ازشش ماه آن نامه را در اختيار بي 
و امام دامن زنند؟ آيا در  درميان ايشان  سـال ارديبهشتداخل كشور، اين مرحوم حاج احمد آقا نبود كه

 سال بعد با هدف دفاع12اهللا منتظري به طور تقطيع شده اين نامه را در رنجنامه منتشر كرد؟ اگر آيت 68
و تبيين واقعيت، در خاطرات خويش آن نامه را درج نمودند، بايستي مـتهم بـه جاروجنجـال از خويش

دي  و جود دارد كه قضاوت تاريخ است كه در آينده خواهند گفـت فقيهـي كـه گري در اينشوند؟ نكته جا
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67و كشتار تابستان'اعدام زن محارب'ابن ادريس،

)اللهي پژوهشگر فلسفه اميريحيي آيت(

و) 25:31دقيقـه(اهللا منتظـري در خالل توضيحات هيات مرگ خطـاب بـه آيـت

تونـستيم چونـه در مورد دخترها باز خدا شاهده كه تا آنجا كـه مـي«كهآن ادعاي آن

وارد طـرح يـك مبحـث فقهـي» عاليقدر فقيه«، آقاي منتظري بار ديگر از منظر»زديم

مي مي و گويد در ضمن مباحثه با بنيانگذار نظام بـه او هـم گفتـه اسـت كـه ابـن شود

ا» عدم جواز اعدام زن محارب«ادريس در باب  ين حكـم را ميـان فقهـا ادعـا شهرت

در. كرده است  ذهنيت قائم مقام رهبري نظام جمهوري اسالمي سراسر فقهـي اسـت،

. حالي كه خود رهبر چنين نگاهي به جهان نداشت

و چرايي داستان :چيستي

و مهم شيعه در قرن ششم هجري قمري است او. ابن ادريس حلي از فقيهان متقدم

م«در مباحث فقهي حكم و معموالً جايي كه فقيهان همگـي نظـر» خالفساز را دارد

هـم در اصـطالح فقهـي حجيتـي» شـهرت«. واحدي دارند چيز ديگـري گفتـه اسـت 

از پايين دارد كه خود سومين منبع صدور حكم شرعي پس از كتاب الهي» اجماع«تر

بـ.و سنت رسول است  ه فتواي مشهور ميان فقها با فتواي اجماعي يكي نيـست امـا بنـا

ياكه ايندر. عقيده برخي از فقيهان پذيرفتني است  شهرتِ فتوايي مطلقاً حجت است

و فرض و كيف و در كم آنچـه. هاي متفاوت از مسئله، فـراوان بحـث شـده اسـت نه

براي ما مهم است ذهنيت سراسر فقهـي قـائم مقـام رهبـري نظـام جمهـوري اسـالمي 

پرسش ما بايد اين باشد. ان نداشت است، در حالي كه خود رهبر چنين نگاهي به جه 

اهللا منتظري در ضمن توجيهاتِ بوروكراتيكو اداريِ هيات مرگ براي كه چرا آيت 

و بي مقدمه باز هم به يك بحث فقهي براي الپوشاني كشتار گسترده مخالفان، ناگهان

 
و اين مايـه مباهـات بـراي خود از پايه ريزان اصلي انقالب بود به چگونگي حكم اعدام ها اعتراض كرد

و تر آيا چهره دين از خشونت ساختاري مبرا نميو از همه مهم. فقهاي شيعه خواهد بود !؟...شود؟
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اهللا خمينـي توان سياسـي شـريعت آيـت. برد جلوگيري از يك تصميم سياسي پناه مي

و راهت مصلحت ظرفي هـاي خـودش را بـه هاي گريز شـريعت از محـدوديت انديشانه

و بـراي. منتهي اليه ممكن رسانيد  شريعت در معناي عام همانا حاكميـت الهـي اسـت

و تداوم اين ضرورت بنيادي، مي  را ايجاد، حفظ توان گاه شريعت در معنـاي خـاص

و موقتاً كنار نهاد  به. تعليق كرد  نشان داد كه معناي راستين قاعده نحو تاريخي خميني

تُبـيح المحظـورات«فقهي بنـابراين، واليـت بـاطني او در عـين. چيـست» الـضرورات

ميكه اين رفت، اما برآمده از زهدان بنا به مصلحتِ اسالم گاه از احكام ظاهري فراتر

و دست  يـد نبا. كم فقه شيعي استعداد زايش آنگونه از اقتدار معنوي را داشت فقه بود

چندان نيازي به گوشزد باشد كه مصلحت اسالم در اينجا همان بايـستگي پاسداشـت 

قاعده اضطرار يكي از قواعد. اقتدار اسالمي يا به تعبيري همان مصلحت سياسي است

. شـمارد اصول فقه است كه ارتكاب گناه يا فعل حرام را در حالت ناچاري جايز مـي 

ه كـه انـسان بـراي بقـاء خـود از آن گريـزي اند به آنچـ ضرورت را نيز تعريف كرده

هـا سـايه طرح مسئله چنين است كه اگر امـور ممنوعـه در شـرع بـر ضـرورت. ندارد

و ممنوعات نه تنها جايز بلكه گاه واجب است  احكام فرعيـه. بيفكند، انجام محرمات

امـا حكومـت عـدل الهـي هـدف بعثـت انبيـاء. براي تعيين تكليف فرد مسلمان است 

و اهميت به ابراهيم خميني حق حاكميت خداونـد. تري دارد مراتب بيشي بوده است

او براي حفظ. ترين ضرورت، حاكم بر تمامي امورِ ممنوع قرار داد عنوان بنيادي را به 

از ديد فقيهـاني چـون منتظـري. قدرت سياسي همه درهاي بسته شريعت را نيز گشود 

خد درنگمي البته بي  ما أبيح للـضرورة يقـدر«مت گرفت كه توان قاعده مكمل را به

بهو تاكيد كرد كه مجاز شدن ممنوع» بقدرها و تنها و نبايـد پـا ها تنها اندازه نياز است

اما خود فقها مدعي انـد كـه تنهـا حكـم. را از گليم شرايط اضطراري فراتر گذاشت 

و تعيين مصاديق به عهده مكلـف اسـت شرعي را بيان مي  و ايـن نـسبيت فقهـي. كنند

و ديگـري متـشرع(باور به اعتبار دو ديدگاه با مراتب متفاوت و) يكي شارع پيامـدها
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دركه اين. هاي بسياري دارد پتانسيل و فقط بايد به قدر رفع تـشنگي  كسي تشنه است

مي. بيابان شراب بنوشد، تشخيصش با خود اوست توان به فقيه حـاكم بـا حال چگونه

او»بـه ايـن وسـعت صـالح نيـست اعـدام كنيـد« كـه استناد به قواعد فقهي قبوالنـد  ؟

و تشخيص داده است كه خطري جدي بقاء حكومت الهي را تهديد مي و نفـوذ كنـد

و همه ابزارهاي حكم  و. راني را نيز در دست دارد قدرت البته استناد به قانون اساسـي

و مباحث كتب فقهي فرق  و حقوق بشر با استناد به ابن ادريس . كنـدميروال قضائي

كه)فيلسوف بريتانيايي(به زبان توماس هابز ، فرمانبرداري از دولت مقتدر راهي است

و تضادهاي فرد با فرد پيشگيري كنـيم) قانون جنگل: در زبان عامه(» وضع طبيعي«از

برعكس به تشديد اما اقتدار سياسي رژيم اسالمي. در نيفتيم» وضع جنگ آدميان«و به

به» وضع مدني«يده، فروپاشي انجام» وضع طبيعي«  دنبال خواهد آورد را

:عنصر مصلحت در فقه شيعي
و مكتوب بنيانگذار جمهوري اسالمي با محمدحسن قديري بر سر جدال پرآوازه

و فقه حكم شطرنج، برعكسِ بسياري از تحليل  هايي كه آنرا شاهدي بر تجدد خميني
. ده اولويت سياست بر دين نزد اوستدهن گيرد، بيش از هر چيز نشان پوياي شيعي مي 
مي دين سياسي في و براي همين هم خميني هميـشه نفسه چنين امكان جوالني را دهد

به. شمرد سياست ديني را مقدم بر خود دين مي  » ضرورت تمدن جديد«اشاره خميني
او. در همان نامه چيزي جز زنهارش بر مخاطرات از دست دادن قدرت سياسي نيست

هم خودش به از ديد و از ديگران عنوان حاكمي الهي، به مقتضيات سياسي پايبند بود
و بايد به هر قيمتي آنـرا مي خواست كه اصل قضيه را دريابند؛ اين حكومت اهللا است

مي. حفظ كرد  و حـج از همين رو بود كه تاكيد و روزه كرد حفظ حكومت از نمـاز
خواندنـد، روزه طاغوت نيز نماز مـي وگرنه همين مردم در دوران. تر است نيز واجب 

مي مي و حج رو معنـاي ذاتـاً قابـل انديشي خمينـي بـه هـيچ مصلحت. گزاردند گرفتند
و مثبتي ندارد  همان كسي كه روزي از روي مصلحت گفت كه اجراي حـدود. دفاع

اگر به وهن اسالم بينجامد جايز نيست، روزي ديگر باز هم براساس همـان مـصلحت 
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ب گرايـي خمينـي مـصلحت.ه نيست كردن چند هزار زنـداني سياسـي داد حكم به سر
خميني با تئوري واليت فقيه. چيزي نيست جز باز كردن زنجير از پاي هيوالي دولت 

در سياسـت» وضعيت استثنايي«و سپس آزمون واقعي آن طي يك دهه، اصالت را به 
و هم تاريخ نخس  و چنانكه گفته شد، هم فقه شيعي تين اسالم چنين نوعي ارزاني كرد

و چه بازگشت به صدر(از حكمراني را  . سـاخت، ممكـن مـي)چه آنرا جهش بدانيم
و امكانات يك پس از يك دوره از امتناع تاريخي، خميني توانست از دل آن امكان

و يك موجوديت سياسي بيرون بكشد  اي ابـداع او در اين معنا چيز تـازه. تحقق عيني
ه  مه پيشينيانش توان زايش بدعت از چارچوب شـريعت امـامي را نكرد، بلكه بهتر از

آن. دريافت و هـمكهآنس واليت فقيه  او مشق كرد، در عمل هم فراتـر از فقـه بـود
و انـساني حكـم مـي .... فراتر از قانون اساسي  كـه ايـن. رانـد در فراسوي قـانون الهـي

تو طي درگيري بـا پيچيـدگي(خداي قانونگذار در نهايت اسـيس يـك مدينـه هـاي
به) اسالمي و نـه ناچار نقضمي قانون خود را نيز كند، ايرادي بر الهيات اسالمي است

كُنه سياسي آنگونه از خداشناسي را دريافت دولت الهي در روند هبوط. بر فقيهي كه
مي خواه است كه از محدوده خود چنان تماميت  از. گذرد هاي شريعت نيز در اينگونه

م زميني دولت. جدابودگي يا سكوالريته دانست توان از مصاديق دين نفي را نمي شدنِ
جـاي ديني تنها در اجتماع بشري زمينه تحقق دارد، اما چنين برساخت ويرانگـري بـه 

به زبان توماس هـابز. برد رام شدن در برابر عقالنيت امروزين به اقتدار سياسي راه مي 
از، فرمان)فيلسوف بريتانيايي( » وضـع طبيعـي«دولت مقتدر راهي است كه از برداري
به) قانون جنگل: در زبان عامه( و وضع جنگ«و تضادهاي فرد با فرد پيشگيري كنيم

» وضـع طبيعـي«برعكس به تـشديد اما اقتدار سياسي رژيم اسالمي. در نيفتيم» آدميان
ســبب نيــست كــه بــي. دنبــال خواهــد آورد را بــه» وضــع مــدني«انجاميــده، فروپاشــي

و همواره با معـضل بـي بيني جمهوري اسالمي پيش  . اعتمـادي روبروسـت ناپذير است
و بيرونـي اين رژيم چنان منطقِ قدرتي دارد كه نقـض كننـده هـر چـارچوب درونـي

افزون بر آنكه تنها خداساالري موجود در جهـان ...اهللا ازين حيث، ميراث آيت. است
و تمامي هم از تركيب  و تماميـت هرج معاصر است، نمونه تام خـواهي اسـت؛ ومـرج
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به قانون براي بي و هر قانوني، تعهد براي بدعهدي فرجام تاسيس يك نظام سياسي كه
مي. ريزد تا باقي بماند لحظه در خود فرو مي  كـرد كـه اشـخاص خميني هميشه تاكيد

و خـود را نيـز مـستثني نمـي حساب نمي در برابر مصالح اسالم به  خمينـي. كـرد آينـد
دلن دل و منتظري .نگران خميني مسلمان گران قدرت اسالمي بود

:كند وقتي كه روح خدا در جسم دولت حلول مي
طلبان يكي هم اين است كه براي تضعيف اقتدار رهبر هاي اصالحسرايي از افسانه

مي كنوني، از قانون  و ناديده مـي گرايي بنيانگذار انقالب دم گيرنـد كـه او خـود زنند
و حتي قائل به جواز فسخ قرارداد حكومـت اسـالمي بـا» عدول از قانون«دازپر نظريه

و خود نيز بارها بدين شيوه حكم راند از. مردم بنا به مصلحت بود نظام اسـالمي پـس
پافـشاري. عمل كرد» فرادستي فقيه حاكم«اهللا خميني نيز طبق همان سنت مرگ آيت 

وكاست ترجمان چنگ زدنكمبي»وضعيت حساس كنوني«بر همواره رژيم اسالمي 
جمهوري اسالمي ازين جهتيك. در سياست است» وضعيت استثنائي«به امتيازهاي 

بي. يافته است ومرجِ سازمان رانيِ بد نيست بلكه يك هرج حكم پيكرگي وضعيت اين
و ديگر قوانين مصوب خودش سياسي چنان است كه هر لحظه مي تواند قانون اساسي

كها. را نقض كند  مخل به قاعده است«ز آنجا ، بايد گفت كـه شـدت»استثناء اكثري
ورزيِ اين رژيم معنايي جز اين ندارد كه ما نـه بـا موارد وضعيت استثنائي در سياست

واكـنش. يك ساخت سياسي كه بـا چيـزي هماننـد يـك عارضـه سياسـي مـواجهيم 
ت چيـزي نبـود جـز اهللا منتظري در برابر چنين هيبـت هولنـاكي از تقـديسِ قـدر آيت

اهللا ارجاع به ابن ادريس براي مهـار اراده سياسـي آيـت. چنگ زدن به قوانين شريعت
و كتاب مخالفانش، ايـن حقيقـت سـاده را نمـي خميني بر حذفِ بي ديـد كـه حساب

و اي بنيـادين در ساخت جمهوري اسالمي از هر نظريه فقهـي» اصالت غريزه بقاء« تـر
ني. سازتر است سرنوشت هاي مفاهيمي است كه يك پاي در دين داردز از تناقض اين

و نيـز  و پاي ديگر در سياست؛ قائم مقام رهبري براي جلوگيري از قتل آدميان به فقه
و نيـز مـصلحت صـادر مصلحت پناه مي برد، در حالي كه مجوز كشتار براسـاس فقـه

.شده است
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:)13:29 دقيقه فايل صوتي(وارونه پندار منتظري

تـرين اهميتـي نداشـت كـه آينـدگان او را بـا القـابي خود خميني كوچـك براي

مي همچون خون  و هميشه تاكيد و سفاكو فتاك ياد كنند كرد كه اشـخاصدر ريز

و خود را نيز مستثني نمي حساب نمي برابر مصالح اسالم به  دل. كرد آيند نگران خميني

و منتظري دل   بنيانگذار فقـط پـرواي حفـظ.نگران خميني مسلمان قدرت اسالمي بود

و قائم مقام او نتوانست ژرفاي منطقِ حـذف را حكومت را به هر قيمت در سر داشت

و عمل استاد خود بازشناسي كند .در نظر

)تلگرام(

 آقاي سيد احمد خاتمي

)و عضو جامعه مدرسينامام جمعه موقت تهران(
از جمعـه ايـن هفتـه خطبيـب نمـ ): Entekhab.ir(پايگاه خبري تحليلـي انتخـاب

را67تهران با اشاره بـه اعـدام زنـدانيان سـال   در پـي عمليـات مرصـاد، آن زنـدانيان
و گفت  صـورت داد كـاري فقهـي،67آنچه امام راحل در سال: محارب اعالم كرد

و خدمتي بزرگ به ملت مسلمان ايران بود قرآني، بـه» انتخـاب«به گـزارش. انقالبي
آ  اهللا سيد احمـد خـاتمي در ابتـداي نمـاز جمعـه ايـن هفتـهيتنقل از خبرگزاري ها،

و در نظـام اسـالمي زنـدگي مـي. هفتـه دولـت را در پـيش داريـم: عنوان كـرد  كنـيم
تنفيـذ واليـت را داشـتند،. هاي بعد از انقالب مـشروع بودنـد معتقديم كه همه دولت 

سـ. بنابراين اپوزيسيون دولت بودن در نظام اسـالمي جـايي نـدارد  و ايـراد نقـد ازنده
دو:او ادامـه داد. كنـد راهگشا را كسي نقـد نمـي   هفتـه دولـت بـه مناسـبت شـهادت

و بـاهنر اسـت هـاي انقـالب ايـن دو بـزرگ بـر ارزش. دولتمرد الگو، شهيد رجـايي
روزي بـراي تالش شـبانه. در مقابل دنياي استكبار قهرمانانه ايستادند. پافشاري داشتند 

و دلبسته به دنيا نبودند ساده. خدمت به محرومين داشتند  امام روي ايـن. زيست بودند
اين دولتمردان براي همه مسوالن. نكته تاكيد كرد كه رياست روي آنها تاثير نداشت 
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خطيـب ايـن هفتـه نمـاز جمعـه.و دلتمردان در تاريخ جمهوري اسالمي الگو هـستند
ود ايـن روزهـاشـ احـساس مـي: هايش عنوان كرد تهران در بخش ديگري از صحبت 

و آن برنامه  اين است كه جنـازه دنياي استكبار برنامه جديد عليه ملت بزرگمان دارند
و آمريكايي را دوباره زنده كننـد  در. در حال احتضار منافقين استكباري ايـن جنـازه

و هرگز زنده شدني نيست  تـرين منـافقين سـياه: او ادامه داد. حال احتضار كامل است
ــ  ــده را در پ ــد پرون ــت دارن ــد،17. يش مل ــام دادن ــاه را انج ــراد بيگن ــرور اف ــزار ت  ه

و عــالم وارســته اســالم را تــرور كردنــد كــارگر، ايــن پرونــده ايــن. كــشاورز، معلــم
60و59سـال شـنويد، آنچـه ايـن روزهـا در رابطـه بـا داعـش مـي. جنايتكاران است 

ايـن پرونـده. نـد منافقين در ايـران پيـاده كردنـد؛ كـشتند زنـده سـوزاندند، مثلـه كرد
و نوكرهاي استكبار است  وقتي اين ها عمله صـدام شـدند: خاتمي افزود. جنايتكاران

االن هم در كنار داعـش. به دستور صدام شيعيان را كشتند، كردهاي عراق را كشتند 
و سوريه مسلمان  مي در عراق و دولـت. كنند كشي قـراردادي ميليـاردي بـين ايـن هـا

و پـول بگيرنـد جالد عبرستان منعقد شد  و حاصلش اين است كـه جاسوسـي كننـد .ه
با: خاتمي تاكيد كرد آنچه مايه تاسف است اين است كه كشورهايي كه پرچم مبازر

و ماواي اين تروريـست  قـصه،. هـاي آدمكـش هـستند تروريسم را بلند كردند ملجاء
و تروريسم نيست  نظام صدام هاي پاياني جنگ، منافقين پياده در ماه. قصه حقوق بشر

و تهران. شدند و همدان يـك. شـتنددا مـي چنين توه. نقشه اين بودكه بيايند كرمانشاه
بـه زنـدانبانان. رفتار زندانيان منافق عوض شده بود هفته مانده بود به عمليات مرصاد، 

آيا اسم ايـن تبـاني بـا محـاربين نيـست؟. گفتند هفته ديگر ما زندانبان شما هستيم مي
پـس. ها را نـسبت بـه محـاربين دارد قرآن شديدترين مجازات1. است اسمش محاربه 

 
صِ.1 و گرنه در موارد مشابه مانند صرف بنابر مستندات فقهي، رف تباني بدون شركت عملي، محاربه نيست

و بر آن  و سارق بدانيم و مانند آن نيز بايد تباني كننده را زاني ! ها حد جاري كنـيم تباني در زنا يا سرقت
 بـه بحـث حـد المحـارب آقـاي سـيد احمـد خـاتمي حـداقل! آيا هيچ فقيهي چنين فتوايي داده است؟

اگر به تعبير آقاي خاتمي، زندانيان گفته باشند مـا يـك هفتـه! وانگهي.تحريرالوسيله امام مراجعه نمايند
و چرا نبايد نيروهاي  ديگر زندانبان شما هستيم، معنايش اين است كه زمان حمله مجاهدين لو رفته است

ر! كردند؟ نظامي آن را در نطفه خفه مي !خ داده؟آيا خيانتي
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هاي شما آمدنـد محـارب بودنـد هـم آنهـا كـه در زنـدان ها كه به جنگ با بچه همان
گفتند ما بر موضع خود هستيم يعني چون در زندان هستيم نيامـديم. همكاري داشتند 

 او بـا اشـاره بـه خطبـه امـام. اين ها هم عنوان محارب دارند1.هاي شما بجنگيم با بچه 
مي: علي درباره ناكثين گفت 67گويد آنچه امام راحل در سـال اين روايت امام علي

و خدمتي بزرگ به ملت مسلمان ايران بود2صورت داد كاري فقهي، قرآني، . انقالبي
و. گذارنـد در اروپا همايش براي منافقين مـي در داخـل هـم كـساني همـراه منـافقين

كـساني در كـشور بـا آمريكـا،. هـاي ايـران هـستند منافقين، داعشي. شوند داعش مي 
و بي  ميبي اتحاديه اروپا . مـسئولين بـه هـوش باشـند. كننـد سي كامال آلوده همكاري

هاي فراواني داشتيم، اگر آن روز آن خدمت جانانه را امام نكرده بود امروز گرفتاري
آ ايـ امنيت امنيت نداشتيم،  خـاتمي.ن حركـت انقالبـي امـام اسـتن روز مـا مـديون

مي: متذكر شد  دهنـد امـام زننـد چـرا اجـازه مـي شاگردان امام، آنهايي كه دم از امام
و غريب شود  و هيچ ترسي هم نـدارم. مظلوم . من به عنوان تكليفم خودم دفاع كردم

كه رسانه ومي هاي آلوده غربي تا جايي  توانستند اين طلبـه نـاچيز را تخريـب كردنـد
هاي فتوشاپي آنچناني عليه بنده درست كردند كه خودم هم در خـواب ببيـنم عكس

خطيـب جمعـه تهـران، عنـصر.ا باكي نـدارمه كنم، بنابراين از اين حرف وحشت مي 
و گفت  يكي از راه هاي مقابلـه بـا: تفرقه را در جامعه ديني ضد ارزش توصيف كرد

ها آسيب تهمت در اين  و شـارالتان اسـت جامعه منزوي كردن رسانه .ي دروغ محور
و شـارالتان: اهللا سيد احمد خاتمي افزود آيت منزوي كردن رسانه هـاي دروغ محـور

 
شد.1 و نه عملـيصِاگر چنين گفته باشند،: گفته و فكري است و حـدي؛رف سرموضع بودن امري قصدي

.كه به مرحله عمل برسد در فقه براي آن ذكر نشده است مگر اين
و آينده اين مجموعه براي2 و بررسي فقهي اين حكم، به مقاالتي كه در صفحات گذشته ويژه نوشتاربه،نقد

و آقا تني محسن كديور مي از شاگردان فقيه دو و بغـات بـر،عالوه بر اين. دهيم عاليقدر ارجاع  محارب
و سرموضع بودن تا به مرحلـه عمـل نرسـد زندانياني كه در معركه مرصاد حضور نداشتند، صدق نمي كند

و اخباري كه آقاي سـيد  و قصاص قبل از جنايت نادرست است احمـد موجب صدق اين عناوين نيست
كه اعـضاي اجـراي حكـم دهند هيچ كدام مستند نيست چنان خاتمي از زندانيان مبني بر قصد شورش مي 

. كنند اهللا منتظري دارند، به اين موارد مثل شورش كردن زنداني ها اشاره نمي اعدام در جلسه اي كه با آيت
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يكي از راه هاي مقابله با آسيب تهمت در جامعه ديني است كـه عمـدتا رسـانه هـاي
.بيگانه از اين دست هستند

)انتخاب(

 آقاي سيد جواد امام

)مديرعامل بنياد باران(

سيدجواد امام، مدير عامـل فعلـي ): Entekhab.ir( خبري تحليلي انتخاب پايگاه

 سابقه دسـتگيري نيـز دارد،88طلبي را كه در وقايع فتنه سال بنياد باران چهره اصالح 

:به گزارش اعتماد، در اين يادداشت آمده است. منتشر كرديادداشتي را

 اهللا منتظـري، زمينـه آيـت اي از مرحوم مدتي است كه نوار صوتي تازه منتشر شده

و بروز برخي از عداوت و كينه ظهور اي هاي قديمي را فراهم كرده اسـت تـا عـده ها

و ادعاهاي مطـرح شـده. خود را دنبال كنند» اغراض سياسي«هم در اين ميان مطالب

و همچنان هم مـي در اين فايل، مي  و تـاريخي مـورد توانست توانـد از منظـر حقـوقي

 اما همچون بسياري از موضوعات مـشابه، ايـن فايـل نيـز تـاكنون،1.گيردمطالعه قرار 

و يكسونگرانه سياسي را در پي داشته است بيشتر واكنش يكـي. هاي احساسي، قالبي

و قابل توجه در ايـن خـصوص  و عالمـت» زمـان انتـشار«از نكات اساسي ايـن فايـل

مي سؤال كه هايي است كه پيرامون آن ايجاد جريان تروريستي منافقين با شود، آنگاه

و انسانيت هم  را پيمان شده وهابيت ضد اسالم اند تا به زعم خود، جمهـوري اسـالمي

انگيـز بـار ديگـر اهللا منتظـري در اقـدامي حيـرت به زانو درآورند؛ سايت رسمي آيت 

آور بـراي اي نفـرت هـم بـا انگيـزهآن. ها بدل كردنـد منافقين كوردل را به تيتر رسانه 

 
و مدبرانه ترين واكنش به فايل صوتي آيت.1 مي عاقالنه توانست همين يك سـطري باشـد كـه اهللا منتظري،

و ما هم با ايشان هم  و هـم. هستيمعقيده آقاي جواد امام نوشته است فكـران ولي چرا از ناحيـه دوسـتان
كه! ايشان چنين نشد؟  و زمان پخش را و چرا خود آقاي جواد امام در ادامه نوشتار خويش، بحث انگيزه

ا و !ند؟اهز اصل موضوع واماندمسأله اي فرعي است، پيش كشيده، دامن زده
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دهم نمايي تروريـست مظلو هـا سـال داعـش در برابـر هـايي كـه امـروز حتـي پـس از

آنچه مسلم است همزماني انتشار ايـن فايـل! آورد هاي آنان سر تعظيم فرومي قساوت

اهللا منتظـري مـنعكس شـده صوتي كه پيشتر محتواي آن درخـاطرات حـضرت آيـت 

و بازنشر اين سخنان يك  و مغشوش است  اندكي پس از نشست با فاصله زماني1طرفه

و مقامــات ســعودي بــه ــا ايــادي وهــابيون و عمــال جنايتكــار منــافقين ب ســركردگان

مستمسكي در دست دشمنان ايران بدل شد تا شخصيت بنيانگذار جمهـوري اسـالمي 

با اين همه رفتار گردانندگان سايت منتشركننده فايل مـورد. را مورد حمله قرار دهند 

و تروريست پروري وهابيونت تقويت جبهه ايران نظر كه در اين مقطع موجبا  ستيزي

ميو منافقين را فراهم آورده  اگر احتمال دخالـت يـا! توان تحليل كرد؟ اند را چگونه

در-شان بر نويسنده اين مطلب معلوم نيست كه هويت-هدايت عوامل مشكوكي را 

كج اين ماجرا رد كنيم بايد الجرم سهل و  سايت مـذكور را سليقگي مديريت انگاري

و انتقـام به عنـوان عامـل ايجـاد بـستري مناسـب بـراي عقـده جـويي دشـمنان گـشايي

و امـام در نظـر بگيـريم قسم و. خورده نظام، انقالب لـذا در ادامـه بـه برخـي نكـات

» امـامي به عنـوان يـك خـط«كنم تا به سهم خود، سوءتفاهمات به اختصار اشاره مي 

هـايي كـه رويـداد.، باز كرده باشم»67هاي سال رويداد«درپيچ اي از كالف پيچ گره

و اصــالحات  و بخــشي از جامعــه جامعــه هنــوز هــم نــسبت بــه آنهــا حــساس اســت

طلبان در آن مقطع خوشبختانه اصالح. طلبان را نيز به خود درگير كرده است واصالح

و. اند درهيچ بخش اين ماجرا درگيرنبوده وليكن همواره هزينه آن راپرداخته در ادامه

، تذكر چند نكته ضروري به نظـر67ي سالها اعدامپيش از ورود به بررسي موضوع 

:رسد مي
در سالگرد شهادت رزمندگان اسـالم در عمليـات: نامناسب بودن زمان انتشار-1

 
و.1 و توجيهات اعضاي اجراي حكم اعدام ها نيز سخنانشان شنيده مـي شـود در اين فايل صوتي سخنان

مغشوش بودن سخنان از لحاظ حكم مسأله است يا موضـوع؟ در هـر دو صـورت بحـث. يك طرفه نيست 
.گيرد مستدلي در مي
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و نيز به فاصله كمي پس از برمال شدن اسناد تازه و روشن شـدن مرصاد اي از منافقين
و همداستا  و سلفي همدستي ها، آيـا انتـشار ايـن فايـل صـوتي، ني آنان با حكام عرب

و تقــواي آيــت و حــاج احمــدآقاي درســت بــود؟ اينجانــب در ســالمت اهللا منتظــري
منتظري، ترديدي ندارم، اما آيا چنين تصميمي در چنين مقطع حساسي شـايبه تـالش 

و جنايــات ايــن بــراي رفــع اتهــام از منــافقين را تقويــت نمــي گروهــك كنــد؟ جــرم
هم. تروريستي بر همه مردم ايران مسجل شده است  انـد نسل اينجانب بوده كساني كه

و مـادران خـود به چشم خود ديده  و آنان كـه سـن كمتـري دارنـد نيـز از پـدران اند
نـسل. كـنم همين دليل از مـرور مجـدد جنايـات منـافقين خـودداري مـيبه. اند شنيده

 منتظري را شنيده بايد بداند كه جنايات منافقيناهللا جواني كه امروز فايل صوتي آيت 
و شقاوت در با يـك جـست. هاي داعش ندارد دست كمي از جنايات وجـوي سـاده

اگر توانايي ديـدنش را داشـته باشـيد، تـصوير» شهيد طالب طاهري«اينترنت با عنوان 
ز انساني را خواهيد ديد كه ابتدا پوست بدنش را كنده  و بعد او را آتش آيـا. انددهاند

دهد؟ منافقين با نسل ما چنان كردند، كـه داعش در اين حد از خود قساوت نشان مي 
و  و فرانسه و عراق از ترورهـاي كـور وبـه. كننـدمي... داعشيان امروز با مردم سوريه

و بازاري، بي  و مرد، پير شهادت رساندن مذهبي وغيرمذهبي، بقال و باسواد، زن سواد
همو جوان، انقالبي  پيمان شدن بـا دشـمن متجـاوز بعثـي يعنـيو غيرانقالبي گرفته تا

و خـاك  و خون كشيدن مدافعان آب و به خاك صدام وحمله به خاك كشور خود
گرچه! كنم عصبانيت ما را از اين گروهك درك كنيد خواهشمي.و ناموس كشور 
من با همه عصبانيت  افقين كوردلي مان، همچنان تاكيد داريم كه هيچ خوني، ولو خون

و همرزمان ما را بـه شـهادت رسـاندند، نبايـد بـه نـاحق ريختـه  كه عزيزترين دوستان
1.شود

ايد از اين اقدام شما، هيچ فكر كرده! احمدآقاي منتظري حاج: اغراض سياسي-2

و شبكه اند؟ جوابش ساده است، به رسانه چه كساني منتفع شده  هاي اجتماعي دقت ها

 
بن اعداماهللا منتظري در جلسه با مجريا آيا آيت.1  اند؟ جز همين را گفتههها
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و. كنيــد و بيگانگــاندلواپــسان . بــرداري كردنــد منافقــان كــه مــستقيما بهــره. منافقــان

و. بيار معركه شما شدند دلواپسان هم آتش براي نسل امروز نيـز رفتارهـاي براندازانـه

و مسلحانه اين موجودات ناشناخته  عليه نظام ومـسووالن» منافقين«عمليات تروريستي

ا  و اعتراضات آرام 1طلبان در چارچوب قـانون اساسـي صالحومردم بيگناه را با انتقاد

و به اين نتيجـه مـي پس از انتخابات عمل كردند مقايسه مي رسـند كـه پـس هـر كنند

و امام هم بود همين كـار88كاري هم ما در سال   با جنبش سبز داشتيم، درست بوده

88احمـدآقاي منتظـري، منـي كـه در سـال پرسـم، حـاج حال از شما مي2.كرد را مي

و صـدام ودر هزينه و در طول هشت سال دفاع مقـدس در مقابـل دشـمن بعثـي دادم

و مرصاد هم رودرروي منافقين جنگيده  ام، چه بگويم؟ واقعا مني كه شيرازه نوجواني

و نظام گذاشته  و امام ام بايد با منافقين در يكصف جواني خود را به پاي اين كشور

دانيـد در راسـتاي همـين پـروژه گـام مـي تـان هـيچ شما با اين اقـدام3قرارمان دهند؟ 

كـنم، چراكـه دانم چه بگويم، من همچنان از امام دفاع مـي؟ اما من مي ...!ايد برداشته

طلب را كه در كارنامه خود افتخـار كه سعي كردند جريان اصالح88پس ازحوادث 

كننـدگان بـه تبعيت از حضرت امام را داشـت در كنـار منـافقين، جاسوسـان، تـوهين 

 
طلبانـه بـود؟ آيـا اعتـراض اهللا منتظري در اين فايـل صـوتي بجـز اعتـراض اصـالح مگر اعتراض آيت.1

مي اصالح و رفتارهاي گذشته؟ آيـا گذشـتگان معـصوم طلبانه را به همه كس توان روا داشت بجز اعمال
!ند؟اهبود

ميزو67هاي به يقين اگر بحث اعدام.2 و بررسي گذاشته شد، از تكرار آن حـوادث دتر از اين به بوته نقد
و آقـاي جـواد امـام يقـين بداننـد اهللا خميني، اجتنـاب مـي هاي بعدي، مستندا به سيره آيت در برهه  شـد

و قـضايي در مقـاطعايو قاعده با مخالفان پاشنه آشيل60برخوردهاي دهه   براي برخوردهـاي امنيتـي
مي. مختلف شده است توانست بر فرض در برخـي مـوارد بـه عنـوان اسـتثناو تا برخوردهاي گذشته كه

ميهمطرح شود، از حالت قاعد  روزي نصيب. شود خارج نشود، اين آش پخته شده هرروزي نصيب يكي
را زندانيان بي و چپ سنتي شد، روزي دامن سعيد امامي گناه شد، روزي نصيب حتي منتسبين به بيت امام

و اصالح گرفت، و تـا. كه البته آقاي جواد امام هم بي نصيب نماند ... طلبان شد، روزي نصيب چپ جديد
!ها خشك نشود، حكايت همچنان باقي است ريشه اين خشونت

و حـاج احمـد آقـاي منتظـري را در صـف تأييـد3.  عين همين كاري كه امثال سيد جواد امام انجام داده
!كنندگان منافقين قرار داده است
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و مق و در زندان در يك محل ما را به بند كشيدند وليكن ... دسات، بهاييان قرار دهند

و نظام نكشيديم  و انقالب با وجود ظلم مضاعفي كه بر ما رفت هيچگاه دست از امام

و مخالفين امام چون كوه ايستاديم  و در داخل زندان نيز چون بيرون در مقابل منافقين

و يادگـار گرانقـدر ايـشانو افتخارمان اين بود كـه بـر سـر اتـاق خـود تـصوير امـام

را نصب كرديم ولي متاسفانه امروز با اقدام ناجوانمردانـه» اهللا سيدحسن خميني آيت«

و بي و بيت مكرم امام هستيم احترامي شما شاهد آماج حمالت 1.ها به ايشان

مي! عاليقدر فرزندگرامي فقيه و تان باعث زنده دانيد با اين عمل هيچ شدن ابهامات
و ايجـاد ابهامـاتي در درون جبهـه شايبه هاي گذشته نسبت به دفتـر پـدر بزرگوارتـان

و اعتدال شده   مطمئن باشيد كـه ايـن نـوع اقـدامات هـيچ تزلزلـي در2ايد؟ اصالحات
و به جايگـاه امـام در قلـوب مـردم نيـز لطمـه اي وارد ارادتمندان به امام ايجاد نكرده

 
مي كه اقدام به انتشار فايل صوتي آيت اين.1 توانـد در فراينـد اهللا منتظري ناجوانمردانه بود، يا در درازمدت

و قضايي،  راقضاياي امنيتي و آيا صفت ناجوانمردي اليق كساني است كه بـا بركاتي  نصيب جامعه نمايد،
و تحريك و از حكـم امـام سـوء اسـتفاده آميز مقدمات صدور حكم امام را مهيا نمود گزارشات كذب نـد

و طي سال   خـوب بـود.گذاريم به تاريخ وامي؛اهللا منتظري كوبيدند ها با مصونيتي كه داشتند بر آيت كردند
و سپس چنين لقبي به بيـت آيـتميو تأمل لختي تحمل،آقاي جواد امام . دادنـد اهللا منتظـري مـي كردند

ا! وانگهي و سران آدماگر بي احترامي به امام يا بيت كش آنان صورت گرفته، يشان از ناحيه منافقين فاسد
و آنان در جامعه جايگاهي ندارند، اما اگر مراد شما از آمـاج  و از آن هراسي نداريم كه اين تازگي ندارد

و بي  و بيت ايشان است، مبرهن است كـه نـه امـام ادعـاي عـصمت حمالت احترامي، نقد محترمانه امام
بي  و نه ت ايشان معصومند كه نقادي نشوند، كه باز هم جاي نگرانـي نيـست چـرا كـه اگـر دفـاع داشتند

و تاريخ محكوم خواهند شـد و بيتشان بشود، ناقدان در نزد افكار عمومي كـه البتـه مـا. مستدلي از امام
و موسسات هزينه  –به عنوان يك پيـشنهاد! بر، چرا چنين نشده؟ حسرت مي خوريم با اين همه امكانات

يك–كه اول نوشتار آقاي جواد امام آمده بود  از موسسه نشر آثار امام مي خواهيم به جاي برخوردهاي
و سـايت و خالصه رنج نامه مرحوم سيد احمد خمينـي در نـشريه حـريم امـام و چاپ چند مقاله سويه

بپ جماران، كميته  و به اين دست موضوعات و مخالف را تشكيل داده ردازند كه حتمـا اي مستقل از موافق
و بارهـا بـا هاست بودجه كه سال-ها فوايد آن از بسياري پروژه  هاي كالني را به خـود اختـصاص داده

و نويسندگان آن، هنوز به جايي نرسيده  و براي جامعه ممكن اسـت.، بيشتر خواهد بود-تعويض مديران
و جامعه ديگربار شاهد اين اعمال نباشد .آب حيات باشد

ج.2 به اگر در بهه اصالحات  علنـي نماينـد، ابهـامي بـاقي67هـاي باره اعدام طور شفاف موضع خويش را
.نخواهد ماند
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و يقينا و منزلت شما عزيزان نيز نخواهـد شـد نخواهد كرد  فايـل1. باعث ارتقاي شأن
طرفـه كـه گـويي يـك يك تـك. صوتي ارايه شده اتفاقا هيچ سنديت حقوقي ندارد

با ايـن حـال در همـين فايـل،. حتي سؤاالت حاضران جمع هم در آن مشخص نيست 
و خودشـان انـد دانـيم چـه گزارشـاتي بـه امـام داده فرماينـد مـا نمـي عاليقدر مـي فقيه
و شخـصي مـدعي شـده كـه مي و عمـل خطاهـايي صـورت گرفتـه گوينـد در اجـرا

برخالف نظر امام در اجرا اقدام شده كه درهيچ جا به جز نزد ايشان تا به حال حاضـر 
و!بـه شـهادت نـشده اسـت، چگونـه  و از افــرادي كـه بـه عنـوان هيـات مـورد نظــر ؟

شـده حـال آنكـه آنهـا ضـمن رد گير كـه در جلـسه حـضور دارنـد نـام بـرده تصميم
كنـد كـه مـن هاي ايشان در همين نوار خـود ايـشان بـه صـراحت اعـالم مـي صحبت
اند كه محتـواي گـزارش دانسته پس خود ايشان هم نمي. تر از شما سراغ ندارم متدين

تناقض موضوع اينجاست كه ديگراني كـه در همـان جلـسه. مورد نظر چه بوده است 
و عامالن  از اند بـه زعـم آيـت بودهها اعدامو آمران اين هم حاضر بوده اهللا دينـدارتر

انـد كـه اهللا از كجا به اين نتيجـه رسـيده پس حضرت آيت !!! توان پيداكرد نميها اين
و بيت شريف ايشان مقصر اصلي اين پرونده هستند؟  مگر نه اينكه امام2!حضرت امام

و از  ايـشان درخواسـت اعـاده دادرسـي بنا به گزارشاتي كه به ايشان داده شده اسـت
آموخته مبتدي اين راه هر دانش3اند عمل كرده است؟ واجازه محاكمه مجدد خواسته

محاكمـه مجـدد بـراي جرمـي كـه. داند كه اين اقدام كامال قـانوني اسـت حقوق مي 
و اعمال مجرمانه  اي كه درحين تحمل كيفر صـورت گرفتـه باشـد مغفول مانده باشد

و در ثـاني مگـر امـام مقـرر نكـرده. امري بـديهي اسـت  انـد درخـصوص گزارشـات

 
 نه تزلزل،هاي احمد منتظري به شبهات مطرح شده كه در اين مجموعه آمده است، هدف با توجه به پاسخ.1

بايت اسالم است كه حيثي دفاع از حيث،بوده نه كسب اعتبار، بلكه هدف .التر از آن متصور نيستتي
آن.2 و از و به دست مجريان داده شده ي خمينيجا كه احمدآقا از آن جا كه حكم قبال از ناحيه امام صادر

. به اجراي آن بوده استنيز مصرّ
و هيـأت در حكم مرحوم امام دستوري مبني بر محاكمه مجدد ديده نمي.3 شود بلكـه حكـم صـادر شـده

آ  و اگر دستور منصوب مأمور اجراي  از ناحيه امام صادر شده باشد، هيأت مذكور محاكمه مجددن هستند
و جواب اعدام كردندو انجام جرم جديد،مقصرند كه زندانيان را بدون محاكمه . با چند سؤال
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و تهديدات موجود باز هم نسبت به تشكيل هيات سه نفره متشكل از نماينده دادستان
و اقـدامات بعـدي انجـام پـذيرد؟  و محاكمه و دستگاه امنيتي اقدام شده 1حاكم شرع

م بـرخالف نظـر اگر موردي هست كه امـا! دشمني با امام تا كجا پيش خواهد رفت؟
و بـدون محاكمـه حكـم بـه اعـدام يكـي از و حـاكم شـرع و دادستان دستگاه امنيتي

خبر داده را اعالم كنيد تا مـشخص شـود تمـام آنچـه عوامل همين منافقين از خدا بي 
انصافي تا كجا؟ البتـه سـؤاالت جـدي بي2!شود مقصرش امام است؟ تاكنون گفته مي 

و در اين فضا طـرح آنهـا مناسـب نيـست ديگري نيز وجود دارد كه دراين  در. مجال

و پـاورقي پرسش.1  هـا، پاسـخ داده شـده هاي اين نويسنده، با توجه به برخي مطالب گذشته اين مجموعه

ب است مي اما و محاكمه مجدد يـك زنـداني در صـورته طور خالصه گوييم هيچ كسي با اعاده دادرسي

ارتكاب جرم جديد، مخالفتي ندارد اما آيا چنين دسـتوري در حكـم امـام وجـود دارد؟ بـر فـرض كـه 

اي انجام شده باشد، آيا درخواست اعاده دادرسي از سوي كدام طرف دعوا بايستي ارائـه گـردد؟ محاكمه

و اعالم پايان دادرسي، در حـالي كـه يـك محكـوم در آيا  پس از محكوميت از سوي همين قاضي شرع

مي حال سپري كردن جزاي خود مي  كدتوان باشد، همان قاضي ؟ آيا اعاده دادرسـيند دوباره او را محاكمه

و آيا اين مقدمات در باره زندانيان اعدام شده مهيـا شـد؟ تقا ضـاي اعـاده فرايند خاص به خود را ندارد

دادرسي از سوي دادستان يعني حكم گذشته اشتباه بوده است آيا در محاكمه مجدد چـه كيفرخواسـتي از 

تواند ساز اعـاده دادرسـي را كـوك سوي دادستان مطرح شد؟ آيا دادستان تا هر زماني عشقش كشيد مي 

خاصـي مقـرر شـده كند؟ آيا صرف سرموضع بودن اتهامي است كه در قوانين موضوعه براي آن جـزاي 

است؟ وانگهي چه جرم جديدي در زندان رخ داده است كه براساس آن بايد محاكمه جديدي انجام شود؟ 

و جواب در نظر آقاي جواد امام محاكمه مجدد است  بفرمايند در طي مراحل رسيدگي! آيا اگر چند سوال

داشتند؟ آيا پس از محكوميت مجدد مجدد، آيا متهمان، تفهيم اتهام جديد شدند؟ آيا در اين مراحل وكيل 

و  و اعاده دادرسي داشتند؟ هاي خسته كننده در برابر كـساني اسـت كـه؟ البته اين پرسش...حق اعتراض

و گرنه آنـاني كـه چنـين ادعـايي ندارنـد، مثل آقاي جواد امامه است ادعا دارند مراحل قانوني طي شد 

ج برايشان مسجل است كه اعدام و بـراي. واب مختصر مبني بر سرموضع بودن، بوده استها با چند سوال

و تـا شدگان از بايگاني رفع تمامي اين شبهات بايد پرونده اعدام  و مـورد بررسـي قـرار گيـرد ها خـارج

و گاه از سر رودربايستي،  و گاه سفارشي و شبهاتي از اين دست پاسخ داده نشود، با چند مقاله انشاءگونه

مگاه از باب وظيفه، .شدعضل حل نخواهد اين
 اگر امام در حكم خويش مرقوم فرموده بودند كه زندانيان را مجددا محاكمه كنيد تمام تقصيرات به دوش.2

و حكمشان اعدام است هيأت بود، اما ايشان فرموده .اند زندانياني كه سرموضع هستند مصداق محاربند
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و جاي خود بايد به آنها پرداخته شود كه واقعا عوامل تصميم و عامـل وقت گير، آمر
و شـكل  و جذب قضات مورد نظـر در ورود گيـري دادگـاه عـالي وگـزينش قـضات

به سال و منتهي اسو نقش فقيه. اند چه كساني بوده67هاي قبل 1ت؟عاليقدر چه بوده

و مواهبي داشت،:ام خط امامي-3 شايد عنوان خط امامي بودن در گذشته، منافع
مي اما امروز چون چنين نيست، راحت  چه تر از گذشته و از گفته خود دلشادم؛ گويم

و حتي در دوران زندان  و دولت اصالحات 88در ايام حضور در عرصه دفاع مقدس
و دفا دست از دفاع از آرمان و انقـالب برنداشـته هاي امام و بنيان نظـام وع از اصل ام

و توسـل بـه ائمـه  همواره تصوير امـام را بـراي آرامـش روح بعـد از توكـل بـه خـدا
و بر باالي سرخود قرار داده  طور كه ياد او را در لوح همان.ام معصومين همراه داشته

جـ دفاع از آرمان.ام دلم ثبت كرده  و افكار امـام، شـايد امـروز، هـايز دادن هزينـه ها
و)ره(مختلف، نتيجه ديگري نداشته باشد، اما چه باك از هزينـه دادن بـراي راه امـام 

2.تفكرات ايشان

)روزنامه اعتماد(

 آقاي محمدابراهيم نكونام

)مشاور دادستان كل كشور(

آن-نيوز وگو با فارس در گفت ها از اعدام به حبس تقليـل پيـدا منافقيني كه حكم

 
و با تشكيل كمي گونه پرسش از اين.1 آنتهها استقبال كرده اهللا به ميان آمد، بايد نقـش آيـت سخن اي كه از

و امنيتي و اختيارات ايشان، نهادهاي موازي و وسعت مسئوليت و چينش قضات، دايره منتظري در جذب
و گـروهش در سيـستم قـضايي،  و نفـوذ وي ديگر، عملكرد دادگاه انقالب، نقش امثال آقاي الجـوردي

و گزارشات آنان، نامه هاي ايشان به امام در باره وضعيت زندانها كه اهللا منتظري در زند نمايندگان آيت  انها
و تـأثير آن در ممانعـت از اجـراي احكـام گردد برمي61قدمت آن به سال  ، علت تشكيل دادگاه عـالي

كه.حتما مورد بررسي قرار گيرد ...و خالف شرع  خـويش،تعاليقـدر در خـاطرا فقيه الزم به ذكر است
.اند تشريح كردهنقش خود را

هم پاسخ آقاي جواد امام جناب اگر.2 و  برخي مطالب ايـن چنين هاي احمد منتظري به شبهات مطرح شده
. گرددمي اشكاالتشان مرتفع،اين مجموعه را مالحظه فرمايند
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ميكرده بو  كردند؟ د، در زندان چگونه بودند؟ آيا در مدت حبس ابراز پشيماني

هايي كه بعـد از يكـي دو سـال منافقين در زندان در واقع چند طيف شدند، طيف

آن نشان دادند كه متنبه نشده  اين روند پيـدا. ها تنبه شان ادامه داشت اند ولي بعضي از

تا مي و قضاياي قبول قطعنامه پيشكه اينكرد  هنوز همه نيروهاي نظـاميكه اينآمد

مي. ما عمدتا در خوزستان بودند سـازمان. خواسـت بـه كويـت حملـه كنـد عراق هم

البتـه بنـده. منافقين با تمام تجهيزات عراق براي شركت در عمليات مرصاد پيش آمد 

ايران بود كـه اسالمي معتقدم كه عمليات مرصاد يك موقعيت مناسب براي جمهوري 

خدا امام بزرگـوار را رحمـت كنـد، ايـشان سـه. هاي نظام تحكيم شود شد پايه باعث 

و در سال كار را در سال   انجام دادند كه از معجزات68و67هاي هاي پايان عمرشان

و واليت فقيه كه ملحم هـا قبـول يكـي از آن1.از غيـب اسـت، بـود] ملهـم[ولي فقيه

را67سـال)ره(قطعنامه بود، امام  و اگـر نمـي قطعنامـه پذيرفتنـد يـك كـه پذيرفتنـد

شـكل)ره(ايران پس از فوت حضرت امام اسالمي معضل جدي براي نظام جمهوري 

يكي ديگر از اقدامات مهم امام قـضيه آقـاي منتظـري بـود كـه اگـر ايـن. گرفت مي

مي كردند يك بليه موضوع را حل نمي  و يكـي اي براي جمهوري اسالمي ايجاد شـد

در تاريخ انقـالب)ره( بود كه اين سه كار حضرت امام67ين در سال هم قضيه منافق 

و سرنوشت ساز شد  در قضيه مرصاد كـه پـيش آمـد عـده. انجام اي از ايـن زنـدانيان

و از عمليـات مـسلحانه منـافقين زندان و شـادي پراختنـد هاي مختلف كشور به هلهله

از. ايران اعالم حمايت كردند اسالمي عليه جمهوري   شكست منافقين در عمليات بعد

و قضايي را با الهامات غيبيه ومعجـزه بـه پـيش نبردنـد)ع(و علي)ص( حتي پيامبر.1 قـال(امور اجتماعي
اهللار و قـسم: سول و االيمان، من با شـهود هـا ميـان شـما قـضاوت مـي كـنم، انما اقضي بينكم بالبينات

و نه خود را معـصوم مـي چه برسد به آيت) 7/414كافي پنداشـتند اهللا خميني كه نه متصل به غيب بودند
در وانگهي آقاي نكونام مشخص نكرده  و چرا طول تاريخ تشيع اند چگونه واليت فقيه ملهم از غيب است

مي! هيچ فقيهي به اين كشف مهم جناب نكونام دست نيافته اند  توان گفت اين اسـت كـه نهايت چيزي كه
و ظنون توسط فقهاي قائل به آن، مفتي به است اين. واليت فقيه يك نظريه فقهي است كه براساس ظواهر

.ها را گفتيم تا سطح انتظارمان از يك مقام قضايي مشخص گردد
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و بازرسي آن هايي از زندان مرصاد، تحقيقات و بندهايي كه منافقين در هـا حـضور ها

و مداركي كشف شد كه نشان داد  و اسناد راها اينداشتند صورت گرفت  خودشـان

هاي گذشته براي روزي كه منافقين به خيال خودشان بر ايران حكومت كنند، از زمان

از. بودندآماده كرده   اركـان حكومـت منـافقين باشـند كـه ايـن در حـدها اينبرخي

و اين اسناد به دست آمد .مطرح شده بودند

 بعد از كشف اين اسناد چه برخوردي با منافقين زنداني صورت گرفت؟

از)ره(قوه قضائيه سر دو راهي ماند كه بايد چـه كـار كنـد، امـام حفـظ نظـام را

و چه در بخـش منـافقين دانستند، اوجب واجبات مي   البته چه در بخش آقاي منتظري

و)ره(يك طيفي كه امام. ما عمدتا با دو طيف مخاطب روبرو هستيم را قبول دارنـد

مي)ره(اين دسته به حرف امام  را)ره(دادند، يك طيـف هـم كـه اصـال امـام گوش

و شما هر چه براي آن . دن وجود نداردها بگوييد گوش شنوايي براي شني قبول ندارند

آن عده هـا شـبهه ايجـاد كـرده اسـت كـه ارائـه اي هم هستند كه القائات نـوار بـراي

ه دادند مشخص اسـتكميبا آن پيا)ره(حضرت امام. توضيحات برايشان الزم است 

 محكومان به اعدام بودند كـه بـه خـاطر توبـه اعـدامها اينكه اينكه توجه داشتند به

و به حكم قانون ه تصريح كرده محـارب بايـد اعـدام شـودكميمجازات اسال نشدند

 اصـال در ايـن فازهـا كـهآن اي از محكـوم يـك عـده1.حكم اعدام برايشان اجرا نشد

و عده زيادي اصال تا قبل از سال و بر توبه باقي مانده بودند  از زندان68و67نبودند

و در فازهاي برگش امـام.ت از توبه نبودنـد آزاد شده بودند، بعضي نيز محكوم بودند

مي. يك ابداعي در اينجا داشتند)ره( توانستند بگويند مثال چنـد نيـروي در حالي كه

و تعدد قاضي را در احكـام  و محاكمه كنند ولي اين كار را نكردند اطالعاتي بنشينند

 
و اگـر كـسي– اعدام بوده،جاست كه اگر حكم آنان از قبل اشكال اين1.  كه چنين تصوري درست نيست

و در حال طـي–شد حكمش اعدام بود سريعا حكمش اجرا مي و به تعبير آقاي نكونام توبه كرده بودند
و عمل جديد مجرمانه نـد، چـرا اي كه حكمش اعـدام باشـد انجـام نداد كردن حكم زندان خويش بودند،

و مرگ دانسته است؟ آيت ! اهللا خميني در حكمشان آنان را مستحق سپردن به جوخه اعدام
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ــذا فرمودنــد تيمــي متــشكل از روســاي. ســالب حيــات مــورد عنايــت قــرار دادنــد ل

و البته يك نيروي اطالعاتي نيز الب، دادستان هاي انق دادگاه ها كه همه قاضي هستند

و روش به دليل تخصص اطالعاتي  و ايـن موضـوع را بررسـي كننـد اش انتخاب شده

ميكه ايندهد انتخاب امام به خوبي نشان مي  گويند اين منافقين بدون حـضور بعضي

اطالعاتي فقـط از بـاب حضور نيروي1.قاضي به اعدام محكوم شدند، درست نيست 

و محاكمه توسط آقايان دادستان  و اصل موضوع و حكام كارشناسي موضوع بوده ها

.شرع صورت گرفت

مي در جلسات محاكمه چه گذشت؟ شبهه شود اين است اي كه در اين ميان مطرح

 كه اين افراد بدون محاكمه به اعدام محكوم شدند؟

ا به ضرس قاطع مي دگـاهدا مـي فـراد در قالـب شـكل رس تـوانم بگـويم كـه ايـن

و با آگاهي از وضـعيت محاكمه شدند، پرونده آن  و مطالعه كرده بودند ها را بررسي

مي ها سئوال سابقشان از آن   بـراي چـه كـه اينسئواالتي از قبيل. پرسيدند هاي بسياري

زندان هستي؟ چند وقت اسـت زنـدان هـستي؟ محكوميتتـان چقـدر اسـت؟ در كجـا

ي؟ اتهامات قبلي تـان چـه بـوده اسـت؟ موضـع شـما نـسبت بـه منـافقين دستگير شد 

و اعالم مواضع در  چيست؟ تا صحبت در مورد وضعيت فعلي تفكر در مورد سازمان

و  شايد2اند پشيمان هستند يا نه؟ آيا از اعمالي كه انجام دادهكه اينرابطه با وقايع روز

 
مي همان.1 بي گونه كه گوينده اظهار و مسئولين قضايي آنـان را دورلاعتنا به سلس دارد امام خميني ه مراتب

و گروهي را گ براي براي قضاوت بلكه نه زده و رنه اگر بنـابر انجـام اجراي حكم خويش منصوب كردند
و استاندارد بود ديگر نيازي به عبور از سيستم قضايي نبود مگر اين  كه بگوييم ايـشان يك دادگاه عادالنه

و حقوقي مستقل زير بار اجراي چنين حكمي نمي مي .روند دانستند كارگزاران قضايي
مي.2 رازرگب ها دادگاه رسمي گويد براي اعدامي آقاي نكونام به ضرس قاطع و سپس شـكل دادگـاه ار شد

مي. كند كه حاوي چند سوال از زنداني بخت برگشته است تشريح مي  كنيم آيا در قـاموس از ايشان سوال
ايشان كه مشاورت ارشد دادستان كل كشور را يدك مي كشد، قالب دادگاه رسـمي همـين چنـد پرسـش 

 به وكيل، ارائه دفاعيـه بـه محـضر دادگـاه، است؟ آيا تفهيم اتهام جديد، بازپرسي جديد، امكان دسترسي 
و و طنز است كه در قوانين آمده است؟... درخواست تجديدنظر، فرجام خواهي !همگي شعر
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و پافـشاري مـي محكوم يكي يا دو نفر بر مواضع خود20از هر 1.كردنـد مانـده بـود

آن. ايـم پايبنـد هـستيم اي كه كرده گفتند كه ما به توبه بعضي مي هـا نـشاني بعـضي از

دادند كه اگر فالن بند را در فالن روز بازرسي كرديد كار ما بود كه اطالع داديم مي

و انفعالتي است  تو. در اين بند فعل سـط اصال عـده زيـادي از محكـومين بـه زنـدان،

اي روي مواضـع اما در اين ميان عده. همين كميسيون به خاطر احراز توبه آزاد شدند 

و آن هــم آدم قبلــي پافــشاري مــي و كردنــد هــايي كــه عمــدتا روحيــات جنايتكــاري

و نمود داشت تروريستي در آن  و بعـضا. ها تبلور جلسات محاكمـه جلـسات طـوالني

فكه اينچند نوبته بود؛ يعني  مي مطرح شود كه . كردند درست نيست قط يك سئوال

و از و بـه نـام كـشور و معلـوم شـدند، از قـضات متعهـد در واقع قضاتي كه منصوب

و روساي حقوقدان دادگاه دادستان 10گاهي اوقات با يك نفـر، پـنج تـا. ها بودند ها

و محكوميت اوليـه ساعت صحبت مي و اصل را بر قبول توبه كردند تا به نتيجه برسند

گذاشتند؛ يعني كسي كه حكم برايش صادر شده همان باشد؛ در واقع اين هيئت، مي

كساني كه در برابر پرونده قبلي كه داشتند. هيئت تصميم گير نسبت به استثنائات بود 

آن. كردند دوباره اعالم وفاداري به يكسري اقدامات منافقين مي  هـا، آن هـم نـه همـه

و خونريزي شده بودند ولـي شـاكي خـصوصي اي كه از قبل دچار جنايت بلكه عده 

و از طرفي در متالشي شدن منافقين در كشور هم همكاري آن كرده ها پيدا نشده بود

 البته مخفي هم نماند كه همان زمان قـانون ايـن بـود كـه گروهـي كـه اعـالم2.بودند

و كـساني اسالمي جنگ مسلحانه نسبت به جمهوري ايران كنند، حكم محارب دارنـد

 
كه آمارهاي با توجه به اين!شدگان به چند هزار نفر برسد اگر چنين آماري صحيح باشد نبايد تعداد اعدام.1

.رات آمده است نفر در برخي اظها6000 تا 2800مختلفي از 
و خون آقاي نكونام توضيح نمي.2 ريزي شده بودند مگر ممكـن اسـت دهند كساني كه از قبل مرتكب قتل

گونه افراد نسبت بـه آمـار وانگهي درصد اين نقش مدعي العموم چيست؟ شاكي خصوصي نداشته باشند؟ 
كهو تواند باشد؟ زندانيان اعدامي چقدر مي   مثال شاكي آن پيدا نشده، آيا صرف اگر كسي قتلي انجام داده

در تواند دليل عدم اعدام وي باشد؟ يا اين همكاري با نظام مي باره زنـدانيان كه واقعيت چيز ديگري است؟
مي هايي در باره آنان صدق نمي چپ كه چنين تحليل !گويند؟ كند چه



غير محرمانه
408

و سـمپاتي بـه حتي در عمليات مسلحانه شركت نداشته كه انـد ولـي اعـالم هـوادراي

سازماني كه اعالم جنگ مسلحانه داشته، كنند مطابق قانون حاكم بر كـشور مـشمول 

توانم قاطعانه بگويم هيچ فردي مـشمول ايـن تبـصره، گرچه مي1قانون محاربه هستند 

2.نگرديد

و فارس نيوز( )ميزان

ا ي دهه شصتها اعدامز قصه پر غصه چند خاطره

و نماينده سابق مجلس( )حسن يوسفي اشكوري محقق

اهللا منتظري پيرامـون رخـداد ياد آيت در نظر داشتم درباره انتشار فايل صوتي زنده

 
در. نين كشوراشراف نداشته باشد عيب است كه به قوا؛ آقاي نكونام كه مشاور دادستان كل كشور استبر1.

هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسـالمي قيـام": آمده 186قانون مجازات اسالمي ماده
و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت را مي  داننـد كند مادام كه مركزيت آن باقي باشد تمام اعضاء

و تال  ش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شـاخه نظـامي شـركتو به نحوي در پيشبرد اهداف آن، فعاليت
مي آيا اعدام"نداشته باشند  به نحوي در پيـشبرد اهـداف"توانستند قيد شدگان كه در زندان بودند چگونه

و تالش مؤثر اهداف مهاجمين در عمليـات! را مصداق ببخشند تا محاربه بر آنان صدق كند؟"آن فعاليت
آيـا زنـدانيان در بنـد چـه تـالش مـؤثري در ايـن بـاره! تسخير ايران بـود– مرصاد–فروغ جاويدان 

!توانستند انجام دهند؟ مي
و سمپاتي گروهك2 ها اعدام نشدند بنابراين جرم آنان چـه بـود؟ آيـا فعـل اگر افرادي به صرف هواداري

يـان نيـري، مجرمانه جديدي از آنان سر زده بود؟ براساس چـه مـسنتداتي؟ چـرا هـيچ كـداميك از آقا 
در اهللا منتظري ابراز نمي پورمحمدي، رييسي واشراقي چنين مطلبي را در جلسه با آيت  كنند؟ آقاي نكونام

مي خالل اين مصاحبه مي  و شادي كردند يا كه گويد زندانيان هلهله گويد در بازرسي از زندان بدست آمد
و بدست گرفتن حكومت را داشتند؛ با توجه به اين   كـارآموز قـوه قـضا60 وي در سالكه قصد شورش

و اندازه نبوده كه چنين اطالعاتي داشته باشـد؛ بنـابراين و تا آمده به مراحل باالتر برسد، در آن حد بوده
بهتر است مستندات خويش را بر اين ادعاها رو كنند تا اين تصور تقويت نشود كـه وي ماننـد مـابقي بـه 

گ مشهوراتي كه در برخي رسانه  البته بگذريم از ايـن پرسـش از مـشاور! كند را آمده تكيه مي هاي اصول
ارشد دادستان كه آيا هلهله يا قصد رسيدن به اركان حكومت تا به مرحله عمل نرسـيده باشـد، مجـازات 

بي دارد آن هم مرگ؟ چرا پرونده اعدامي  گيرد تا مـورد بررسـي قـرار طرفي قرار نمي ها در اختيار گروه
و به اين اظها ! پايان داده شود؟و بي مبنارات پراكندهگيرد
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و فاجعه  به فرمان مستقيم 1367بار اعدام گروهي زندانيان سياسي در تابستان سال مهم

وو مكتوب آيت و و رهبر فعلـي اهللا خميني اكنش بيت رهبر پيشين جمهوري اسالمي

و اين زمان به اين سند مهم، چيزي بنويسم؛ اماو شماري از دست  اندركاران آن زمان

و تحليلي بديع ندارم و من هم حرف تازه از. ديدم در اين باب بسيار سخن گفته شده

 مـن در مجلـس زمـاني كـه(اين رو، بر آن شدم كه چند خاطره از اوايل دهه شصت

و) اول بودم براي شما بگويم؛ خاطراتي كه هر يك خود سندي تاريخي بر چگونگي

مي چرايي اسيركشي آن سال  و فكر آن هاست تنهـايي بـه ها، خود، بـه كنم هر يك از

و روشــنگر باشــد  ــه مفيــد را منتظــري بــه. انــدازه چنــد مقال درســتي آن فاجعــه ســياه

را» ري اسـالمي تـرين جنايـت در تـاريخ جمهـو بزرگ« » كـار جنايـت«و عـامالن آن

و در خوانده است امـا بايـد افـزود اعـدام جمعـي زنـدانيان سياسـي در تـاريخ ايـران

بي نظام سي. مانند است هاي حقوقي جهان وپنج سـال از آنجا كه اكنون پس از حدود

مي با كمك حافظه از به ياد مانده  و سال خـاطرا ها و حتي ماه ت را گويم، زمان دقيق

همـه بـااين. هـا نـدارد آورم، كه البته چندان اهميتي هم در گزارش واقعيت به ياد نمي

به تالش مي و تأخر زماني را رعايت كنم كنم .طور نسبي تقدم

در اوايل تير ماه سال شصت بود كه يكي از بستگان من از يكي از شهرهاي شمال

و بـا نگرا تماس گرفت كه پسرش را دستگير كـرده  آن. نـي كمـك خواسـت انـد در

و حـداقل از آدمـي در موقعيـت مـن كـاري بـر روزهاي ملتهب كاري نمي  شد كـرد

انـد؟ گفـت در روزي از مادر جوان پرسيدم، مجتبي را كي بازداشت كـرده. آمد نمي

الزم به ذكر اسـت كـه. صدر ترتيب داده شده بود كه راهپيمايي براي حمايت از بني 

مي(در از فرماندهي كل قواص پس از بركناري آقاي بني  ) خرداد بود25كنم كه فكر

جمهور در حال مجاهدين در سراسر كشور با اعالم يك راهپيمايي خواستند از رئيس

59مجاهدين، كه حداقل اتحادشان را پس از چهاردهم اسـفند. سقوط حمايت كنند 

به با رئيس مي جمهور وقت آشكار كرده بودند، ح خوبي صـدر ذف بنـي دانستند كه با
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و پناهگاه خود را از دست خواهنـد داد و حكومت، آخرين حامي . از ساختار قدرت

 خرداد بازداشت شده، هـيچ30به مادر جوان گفتم كه نگران نباشيد، مجتبي پيش از

از. خطري متوجه او نيست و رفـع نگرانـي هرچند اين حرف از بـاب ايجـاد آرامـش

و به  و خانواده پريشان هم بود ولـي بـيش از آن اطمينـان داشـتم كـه ويژه مادر نگران

هرچنـد(دانستم كه مجتبي عضو مجاهـدين نيـست واقعاً جاي نگراني نيست؛ زيرا مي 

تـر در ايـامو مهم) دانستم حامي مجاهدين است رغم ارتباط فاميلي تا آن زمان نمي به

و چنـد روز پـيش  از آغـاز پيش از اعالم جنگ مسلحانه اين سازمان عليـه حكومـت

ــري ــين درگي ــا چن ــه ب ــدارد ك ــي ن و دليل ــده ــت ش ــاني بازداش ــونين خياب ــاي خ ه

به. برخوردي سخت بكنند آدمي چنـد. زودي مجتبـي آزاد خواهـد شـد به مادر گفتم

سرانجام اطالع يافتم كه او را به تهـران منتقـل. ماهي گذشت اما خبري از جوان نشد 

مي. اند كرده كه. نمود چنين كاري عجيب و اگر چرا  اوالً او جرمي مرتكب نشده بود

و مثالً در يك راهپيمايي بدون مجوز شـركت كـرده نبايـد چنـدان هم خالفي كرده

در آن ايـام. ايـن امـر موجـب نگرانـي بـود. مهم باشد كه او را به تهران منتقـل كننـد 

و ارقام اسامي اعدام  و كيهـان(هـا شـان را روزانـه در روزنامـه شده ) عمـدتاً اطالعـات

و. كـردم نـام جـوان را نيـافتم در حدي كـه پيگيـري مـي. نوشتند مي امكـان جـستجو

و خشن اوضاع آشفته. پيگيري جدي هم نبود  و امنيتي تر تر از آن بـود كـه مقامـات تر

و يا حكومتي به خواسته  آن قضايي و اي كـه هـم نماينـده هاي يك نماينده معمـولي،

زودي رفـع ابهـام تقريباً يقين داشتم كه بـه همه، بااين. مغضوب هم هست، توجه كنند 

شد مي و جوان آزاد خواهد  به مناسـبت سـالگرد60ماه در بهمن. زمان گذشت. شود

مادر مجتبي نيز از شمال به تهران آمد تا بـا پـسرش. انقالب به زندانيان مالقات دادند

و پر التهابي بود. مالقات كند  و پدرم اين بـانو را در رفـ. روزهاي سخت تن بـه اويـن

كـه چنـان. اما چند روز طول كشيد تا نوبت به او برسـد. مالقات پسرش همراهي كرد 

و شمار فراوان مراجعه گفته مي  ها به كندي انجـام كننده، مالقات شد، به دليل شلوغي
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و.شد مي در نهايت وقتي نوبت به اين مادر رسيد، به او گفتند پسرت در اوين نيـست

و كـسي. افزودها اين بر نگراني  براي روشن شدن ماجرا خودم با تلفن تماس گـرفتم

ناگزير بـا زحمـت فـراوان موفـق. در زندان اوين حاضر نشد به سؤال من جواب دهد 

) اسداهللا الجوردي دادسـتان انقـالب وقـت مـستقر در اويـن(شدم با آقاي الجوردي 

در. گفـت فـردا جـواب خـواهم داد. دادم. مشخصات را خواست. صحبت كنم فـردا

و در فالن قطعه بهشت به(زهرا تماس تلفني گفت اين فرد كشته شده نام قطعه را االن

و بـدل مـي. دفن شده است) آورم ياد نمي  شـد، مـادر زماني كه اين سخنان بين ما رد

و التهاب منتظر روشن شدن وضـعيت پـسر  و با نگراني مجتبي در كنار من نشسته بود

با. جوانش بود  و! زهرا؟ بهشت: صداي بلند گفتم وقتي من مادر درمانـده متوجـه شـد

آخـر: با عـصبانيت بـه الجـوردي گفـتم. توان وصفش كرد چنان پريشان شد كه نمي 

نه،: اعدام شده؟ با خونسردي تمام جواب داد: افزودم!! او كه كاري نكرده بود! چرا؟

مي14وقتي كه او را از كميته  فر به اوين منتقل و مـأموران نيـز كردند، قصد ار داشت

و او كشته شد  و. تيراندازي كرده و يـك جهـان حيرانـي و مـن مانـدم تلفن قطع شد

و ذهني پر از سؤال  كـردم البـد فكر مـي. ها خبر نداشتم هنوز دقيقاً از زندان. پريشاني

جر اعدام و حكمي صادر كردهشدميشدگان مرتكب و دادگاه هم رسيدگي كرده ه

كهبه. است پريشاني. اي رخ نداده است يقين داشتم در مورد مجتبي چنين حادثهويژه

مي. كرد اي رهايم نمي لحظه گفتم مگر ممكـن اسـت در جمهـوري اسـالمي، با خود

مي چنين حوادثي رخ بدهد؟ البته فكر مي  و دروغ . گويند كردم جوان را اعدام كرده

و سيد يـونس عرفـ(روز بعد در مجلس رفتم پيش آقاي عرفاني اني روحـاني شـمالي

و نماينـده طـوالش در مجلـس  مـاجرا را بـا او در ميـان ). رئيس كميته چهارده تهران

مي: هنوز جمله من تمام نشده بود كه او گفت. گذاشتم جوان. گويد الجوردي دروغ

مي را كشته  و چون دليلي بر اعدام ندارند، ايـن حـرف. گويند قـصد فـرار داشـت اند

دانـم درباره اين جوان چيـزي نمـي: براي تثبيت حرف خود افزوداو! قطعاً غلط است 
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مي ولي مأموران كميته وقتي متهمي را تحويل مي بـا خوشـحالي. گيرنـد دهند، رسيد

قـانون! خير: ممكن است كه رسيد اين جوان را به من بدهيد؟ با قاطعيت گفت: گفتم

. را بـه مـن بكنـد با اصرار خواستم براي روشـن شـدن حقيقـت ايـن لطـف! شود نمي

توانم باور كـنم كـه بـه شود ولي من هنوز نمي در هرحال آن جوان زنده نمي: افزودم

من(در پي اصرار من، عرفاني! اين سادگي آدم بكشند  گفت) شايد براي آرام كردن

به. كند، شايد راهي پيدا شود با مسئوالن كميته صحبت مي چند روز بعد با خوشحالي

و با فـالن شـخص صـحبت من گفت در فالن رو  و فالن ساعت سري به كميته بزن ز

و جـاي اميـدواري. كن، شايد به توافقي رسيديد و سـاعت. خبر خوشي بـود در روز

و با جواني) در يكي از مناطق جنوبي تهران(14مقرر به كميته  كه ظاهراً سمت(رفتم

و گفت) بااليي در كميته داشت  و هـاي پـس از صـحبت. وگو كردم ديدار  مقـدماتي

و دروغ احراز هويت گم شده من، او نيز با قاطعيت گفت حرف الجوردي نادرسـت

و رسيد هم داريم  و ما او را تحويل داده و پرونـده. است بعد او مرا به اتاق ديگر بـرد

و گفت مي  با شـتاب پرونـده را مـرور. توانيد پرونده را هم ببينيد را جلو من گذاشت

پس. كردم  خرداد از شهر خود به تهران آمـده27 از تظاهرات احتماالً فهميدم جوان

و مـدتي در كميتـه) احتماالً تصادفي(و در خانه دامادش بوده كه 14بازداشت شـده

و رسـيد هـم وجـود داشـت و بعد به زندان تحويل داده شده از. زنداني بوده قـسمتي

وا. هيچ حرف خاصي در آن نبود. اش را هم خواندم بازجويي هايي قع همان حرفدر

و درست بودند  و نـه دسـت بـه. را زده بود كه انتظار داشتم او نه عضو گروهـي بـود

. از مسئول مربوطه خواستم تـا برگـه رسـيد را بـه مـن بدهـد. اقدامات خشني زده بود 

و گفــتم مــن آن را بــراي. ســختي امتنــاع كــرد بــه داســتان را بــراي او تعريــف كــرده

و انتشار نمي  و مـي اهم؛ بلكـه مـيخو افشاگري خـواهم خـواهم بـه الجـوردي بـدهم

و از او انكار. حقيقت براي من روشن شود  من. از من اصرار سرانجام كپي برگه را به

و به آقـاي الجـوردي گفـتم رسـيد. خيلي خوشحال شدم. داد روز بعد تماس گرفتم
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.ه خـورد يكـ. فرسـتم تحويل مجتبي به اوين را دارم اگر تمايل داري بـراي شـما مـي

گفت چگونه بـه دسـت. اي را نداشت انتظار چنين برگ برنده. لحظاتي سكوت كرد

نفـس ظـاهراً بـا اعتمادبـه. ايد؟ گفتم مهم نيست ولي سند در اختيار مـن اسـت آورده

و من هم فرستادم. گفت باشد بفرست  چند روز بعد تمـاس گـرفتم ولـي. آدرس داد

هرچند براي من روشن بود كه او هرگـز. الجوردي حاضر نشد جواب تلفن را بدهد 

و او هرگـز جـواب نـداد  . جواب نخواهد داد؛ ولي طي چند هفته بارها تماس گـرفتم

مي منشي او هر بار يك بهانه همه، دغدغه كشف حقيقت هرگز رهايم بااين. آورد اي

به ديدار آقاي مصطفي محقق داماد رئيس)61احتماالً اواسط سال(چندي بعد. نكرد

از) اهللا سيد محمد محقـق دامـاد فرزند آيت(آقا مصطفي. زرسي كل كشور رفتم با را

و درعين. شناختم قديم در قم مي  و معقـولي او يك عالم ديني حال دانشگاهي محترم

و  هـاي از همـان زمـان تـا كنـون بـا سياسـت)اش مانند ديگر اعـضاي خـانواده(است

و نيست تندروانه جمهوري اسالمي در هيچ زمينه مواف  ماجراي جـوان فاميـل.ق نبوده

و نمونـه. را با ايشان در ميـان گذاشـتم  در او هـم كلـي درد دل كـرد هـايي از افـراط

و عصباني بودبه.و آزارهاي زندانيان گفتها اعدام گفت ترديد نكنيد. شدت نگران

و گفـت او هرگـز  و بعد كلي از الجوردي شكوه كرد كه آن جوان كشته شده است

س  و جايي نيست ؤاالت ما جواب نمي به و اصوالً او پاسخگوي كسي حـال بااين. دهد

و مـن اقـدام آقا مصطفي گفت نامه  و ماجرا را تعريف كنيـد اي خطاب به من بنويسد

در پايـان آقـاي محقـق. كنم ولي انتظار نداشته باشيد كه الجوردي جـواب بدهـد مي

آقـاي مرويـان را از قـم. بكـنم صـحبتي هـم) معـاونش(توصيه كرد با آقـاي مرويـان 

در. شناختم مي و و از همـان زمـان در دسـتگاه قـضايي بـود او هم يك روحاني بـود

در اتاق كـار آقـاي. دوران آقاي هاشمي شاهرودي معاون اول رئيس قوه قضاييه بود 

و گفت  با نقل ماجراي مورد نظرم، كلي از اوضـاع. وگو كردم مرويان با ايشان ديدار

مي در زندانكه اينو گله كردم  و از شنيده ها چه و شايعات گفـتم گذرد  كـه ايـن(ها
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و شايعات براي اين است كـه در آن زمـان حتـي مـن بـه عنـوان نماينـده گفتم شنيده

و مستندي از واقعيت  و امـور مجلس اطالعات دقيق و نظـامي و امنيتـي هـاي قـضايي

مـا. كـرد ينـدگان صـدق نمـي هرچنـد ايـن واقعيـت دربـاره تمـام نما. جنگ نداشتيم 

و نامحرم بوديم  هاي من سر درد دل آقاي در هرحال با حرف ). نمايندگان غيرخودي

! آقا: ازجمله گفت. وغريب نقل كرد او هم كلي از اتفاقات عجيب. مرويان نيز باز شد

: هايي گفت پس از ذكر نمونه…اند زن حامله را اعدام كرده! اند دانيد چه كرده نمي

م ميردم از اين حوادث خبردار شوند، ديگر نه براي اسالاگر و نه برايم آبرويي ماند

و نه نظام  ها به دست كسي نيفتد، برخي از اين پروندهكه اينبراي: بعد افزود. انقالب

هـاي آقـاي محقـق را تأييـد در مورد خواسته من او نيز حرف! زنيم ها را آتشمي آن

ك  و كلي از الجوردي شكوه و گفت او به هيچ سؤالي جواب نمي كرد البتـه. دهد رد

و مـا جـسته هـا روشـن مـي تدريج برخي ماجراهـاي زنـدان به گريختـه چيزهـايي شـد

و از سوي ديگر هنوز اميـدهايي شنيديم ولي باز گزارش مي هاي مستند بسيار كم بود

و حداقل من فكر مي  و بـه ها مبالغـه شـده كردم كه درباره مسائل زندان وجود داشت

و يا جبران مي اهللا ويـژه كـه مـن هنـوز بـه آيـت بـه. شود هرحال اشتباهات نيز برطرف

و فكر مي و نظـر ايـشان انجـام خميني اميدوار بودم كردم اين حوادث يا بدون اطالع

و هـرج مي و يا درمجموع محصول گريزناپـذير انقـالب در دهد و بالتكليفـي ومـرج

و واكنـ نهادهاي حكومتي از يك  و سـو و اقـدامات مخالفـان شي مقطعـي بـه رفتارهـا

و تروريـستي مجاهـدين اسـت به و اقدامات تخريبـي در هرحـال. طور خاص ترورها

هـا بـراي مـن حتـي قابـل اي كه بعدها دانـستم، در آن سـال گونه هنوز ابعاد فاجعه، به 

ن(در هرحال از آنجا كه حداقل يك نمونه از اسيركشي داشتم. تصور نبود  يزو همان

و، همواره براي كشف حقيقـت تـالش مـي)آرامش را از من سلب كرده بود كـردم

خواستم بدانم جوان مورد نظر ما واقعاً جرمي مرتكب شده؟ اعدام شده؟ شـكنجه مي

و به هر تقدير چه باليي بر سرش آمـده اسـت؟ فكـر  و احياناً زير شكنجه مرده؟ شده



415 
(دفتر دوم )محك:

اع61كنم سال مي و مـال شـكنجه در زنـدان بود كه شـايعات مربـوط بـه هـاي ايـران

و شـكايات مختلـف از نـواحي مختلـف  ازجمله اوينِ الجـوردي شـدت گرفتـه بـود

و يـا اصـل نـود(هرچند من در كميسيون مرتبط. رسيد مي در) مثالً قـضايي نبـودم تـا

مي جريان شكايات قرار بگيرم ولي از برخي گزارش  ازجملـه بـه دليـل. شدم ها باخبر

ودا مـي مردم گـيالن از ابوالحـسن كـري شكايات انبوه  دسـتان انقـالب وقـت گـيالن

جناياتي كه او مرتكب شده بود، كميسيون قضايي مجلس طي چند جلسه به شكايات 

و ازجمله حضور مؤثر آقاي محقق داماد به  عنـوان رئـيسو كارنامه او رسيدگي كرد

و شـرع كري  و ارائه مـستند اعمـال خـالف قـانون مـي در گـيالن، بازرسي كل كشور

و درنهايت به بركناري شد ستاره اقبال كريمي افول كرد هاي البته مقاومت. اش منتهي

و تهـران از سوي جريان(زيادي صورت گرفت  و بـه همـين) هـاي تنـدرو در گـيالن

. بركنـار گـردد) كريمي(كنم يك سال طول كشيد تا الجوردي گيالن دليل فكر مي

اهللا خميني در ارتباط با شايعات شكنجه سرانجام آيت. بيفزايم بعدها كريمي ترور شد

يكي از ايـن سـه. يك گروه سه نفره را مأمور رسيدگي به اين موضوع در اوين كرد 

را. نفر مرتضي فهيم كرماني بود كه نماينده كرمان در مجلس بود  نـام دو نفـر ديگـر

مي دقيقاً به ياد نمي  هـادي. اي بـود خامنـه كنم يكي از آنان سيدهادي آورم ولي فكر

و مـن هـم عـضو آن بـودم خامنه و دارايـي بـود هرچنـد. اي رئيس كميسيون اقتـصاد

و سياسي  و بيشتر مواضع متضاد فكري كه مان اجازه نمي خصلت فردي آقا هادي داد

و صمي  ميدامي رابطه گرم در شته باشيم ولي گاهي با هم صحبت و ازجملـه كـرديم

يكآن ايام كه موضوع شكنجه  مي داغ بود، و من بـه بار با هم صحبت شـدت كرديم

و مـي ايـشان بـه. معترض بـودم  گفـت شـدت موضـوع اعمـال شـكنجه را منكـر بـود

. به استناد شواهدي كه داشتم انكارش را بـه چـالش كـشيدم. اي وجود ندارد شكنجه

 كـه ايـن تعزيـر هـست ولـي! بلـه: درنهايت وقتي ديد راهي براي انكار نمانده، گفـت

و درواقع حقانيتبه اعتمادكه اينبعد براي! شكنجه نيست اش را نـشان دهـد، نفسش
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و با افتخار گفت تـازه دانـستم كـه آقـاي! كـنم من خودم در اوين تعزير مـي: فاتحانه

(گران اوين اسـت اي خود يكي از شكنجه هادي خامنه  عنـوان قاضـي، او بـه كـه ايـن.

مي حكم تعزير مي  و يا تعزير هم دريك). دانم كرده، نمي داده بار هم هـادي غفـاري

مي. همان ايام همين جمله را به من گفت  شايد سـالي. كنم يعني گفت در اوين تعزير

يك» شايعه شكنجه«از مأموريت گروه سه نفره براي رسيدگي  بار آقـاي گذشته بود،

بهبي. فهيم را در راهرو مجلس ديدم  و اختيار و پـس از سـالم عليـك، طـرفش رفـتم

گفـت در چـه مـوردي؟ گفـتم. اي با شـما صـحبت كـنم خواهم چند دقيقه گفتم مي 

و گفت باشد لحظه.ها درباره زندان  رفتيم روي سـكوي پـاي ديـوار. اي سكوت كرد

در حـين. من همان داستان جوان فاميل را بـازگو كـردم. راهرو بيرون مجلس نشستيم 

ف  ميبازگويي ماجرا، آقاي فهيم مردي را كه از كرد، خطاب اصله تقريباً دور حركت

و با اشاره او را به  مي كه ميان(مرد. طرف خودش خواند قرار داد طـرف بـه) نمود سال

و وقتي مقابل ما ايستاد، فهيم به او گفت فالني  هم مـشكلي چـون) اشكوري(ما آمد

و گفت ايشان  و بعد رو به من كرد ل زياد هم دخترش را به احتما) آن مرد(شما دارد

او پست. البته فهيم او را اجماالً معرفي كرد. زير شكنجه در زندان از دست داده است

به. مهم دولتي داشت  و ناراحـت محض شنيدن داستان دخترش، چهره مرد اش درهـم

و بعـد او هـم به اشاره فهيم داستان جوان گمشده. شد ام را براي آن مرد بازگو كردم

و مسئوالن چـههاشارتي به دختر جوان گمشد  و توضيح داد كه چه رخ داده اش كرد

وقتـي گفـت كـه حتـي. اند تا راز قتل زير شكنجه دختـر مكتـوم بمانـد ها گفته دروغ

به اش را تحويل نداده جنازه شدت منقلب اند تا خانواده آخرين بار دخترشان را ببينند،

و نتوانست جلو اشك  در همـان لحظـه چنان گريست كه گـويي. هايش را بگيرد شد

و فهيم ادامه يافت. دخترش را از دست داده است او. وقتي آن مرد رفت، صحبت من

بعـد. گفتنـد ترديد فاميل شما زير شكنجه مرده وگرنه به شما دروغ نمـي هم گفت بي

او گفـت. بـاره داد او شرحي درايـن. ها پرسيدم درباره مأموريت گروه فهيم از زندان 
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ا و برخي بيمارستان طي بازديد از زندان ها شواهد زيادي به دسـت آورديـم كـه وين

به نشان مي  به داد كه شكنجه اند اي كه افرادي زير شكنجه مرده گونه وفور اعمال شده

بهو بسياري ناقص  و و رواني زيادي ديـده هرحال آسيب العضو شده . انـد هاي جسمي

و بعـد از چنـد روز امـامدا» امام«فهيم افزود كه ما گزارش تحقيق خودمان را به ديـم

و الجوردي را هم خواست  و ما را احضار كرد امام از ما خواست گـزارش. مسئوالن

و داديم  او كـه ناراحـت. امام از الجـوردي توضـيح خواسـت. خودمان را ارائه دهيم

گف ما تعزير كرده! شده بود گفت آقا  و امام با عصبانيت شما جنايت:تايم نه شكنجه

را!نه تعزير ايد كرده  فهيم گفت پس از آن جلـسه امـام دسـتور بركنـاري الجـوردي

و پس چرا تا مدت: با شگفتي از آقاي فهيم پرسيدم. دادند ها الجوردي بر سركار بود

كي. ها مانع شدند تغيير نكرد؟ گفت بعضي  و روشن گفتم مثالً ها؟ فهيم سكوت كرد

ي چــون مــن را غيرخــودي آخــر اينــان آدمــ. خواســت چيــزي بگويــد بــود كــه نمــي

و گفتن برخي اسرار مگو به غير خودي مي بـاالخره. هـا برايـشان دشـوار بـود دانستند

و گفت حاج احمد آقا  هـا مدت. كه حامي الجوردي بود،فهيم سكوتش را شكست

بـا آقـاي) نماينـده گرگـان(بعد به مناسـبتي همـراه آقـاي محمـد محمـدي گرگـاني 

د) جمهور رئيس(اي خامنه و موضـوع. فتر كارش ديداري داشتيمدر انگيزه آن ديدار

از جـا موضـوع گفـت گفتگو البته چيزي ديگري بود ولي در آن  وگـو بـه انتقـاد مـن

و رئيس  به(جمهور دولت و خامنهو و مـن مـدعي)اي طور خاص هاشمي كشيده شد

و سـوگند خـورده شدم كه شما رئيس  و جمهور هستيد  ايـد بـه قـانون اساسـي وفـادار

و شـما شـكني مـي همـه قـانون مجري قانون باشيد ولـي در عمـل ايـن و آقـاي(شـود

و غيرمستقيم حـامي همـان ناقـضان قـانون تنها مانع نمينه) هاشمي شويد بلكه مستقيم

و جـوان بعد نمونه. هستيد و ازجمله همان داستان قـديمي الجـوردي هايي نقل كردم

و افزودم كه حتي رئيس بازرسي كـ  ل كـشور از پاسـخ خواسـتن الجـوردي فاميل را

اي در پاسخ من در اين مورد چيزي نگفت ولي وقتي از دفتر آقاي خامنه. عاجز است
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و گفـت در مـورد همـان جـوان و مـرا فراخوانـد كارش بيرون آمديم، آمد دم درب

و مـن پيگيـري خـواهم كـرد فاميل مـن كـه بـه دليـل مباحـث. تان گزارشـي بنـويس

و پيش باشد امـا يقـين: اي سكوت، گفتم برافروخته بودم، پس از لحظه آمده عصباني

به دارم شما هم يا اقدامي نمي  و يا او بـاز هـم اطمينـان داد كـه. رسـد جايي نمـي كنيد

روز بعد گزارشي جديـد همـراه همـان نامـه بـه بازرسـي كـل. رسيدگي خواهد كرد 

و براي دفتر رئيس  گذ. جمهور پست كردم كشور تهيه كرده و خبري نشدمدتي . شت

دركـمياز طريق يكي از مسئوالن دفتر، محمدي نا و ه بـا مـن آشـنايي قبلـي داشـت

و او هـم روز بعـد خامنه آقاي همان روز او را در دفتر اي ديده بودم، پيغـام فرسـتادم

و به فالني بگوييد دوباره بفرستد اي دريافت نكرده اند كه نامه گفته» آقا«گفت  بار. ام

بار ديگر به آقاي محمـدي. گزارش را پست كردم ولي باز هم خبري نشد دوم همان 

باز هم پاسخ منفي داد ولـي» آقا«گفتم چه شد؟ نامه دريافت شد؟ پس از پرسيدن از 

و خـواهش مـي  بـا. كـنم بـار ديگـر بفرسـتيد خود او اصرار كرد البد اشـتباهي شـده

 كـه دو نامـه بـا پـست يعنـي چـه! ام؟ مگـر مـن بچـه! آقاي محمـدي: عصبانيت گفتم 

جمهور نرسيده است؟ ديگر دليلـي نـدارد كـه بـار سـوم سفارشي هنوز به دفتر رئيس

او. بفرستم سرانجام با اصرار آن دوست قديمي قبول كردم ولي شـرط كـردم كـه بـه

و او خود شخصاً بـه دسـت آقـاي خامنـه  گفـت چـرا چنـين شـرطي. اي بدهـد بدهم

و در قيامـت آقـاي مـي كـه ايـن گذاريد؟ گفتم براي مي خـواهم اتمـام حجتـي باشـد

و از همه اي نگويد من چيزي دريافت نكرده خامنه بي ام به هرحال براي. خبر بودم چيز

و  بار سوم هم نامه را فرستادم؛ ولي به او گفتم يقين دارم كه هرگز نامه نخواهد رسيد

شد دقيقاً همين. من هم هرگز پاسخي نخواهم گرفت به. طور نشنشان  االنكهآن اين

و هنوز نامه من بـه دفتـر رئـيس32حدود و سال از آن زمان گذشته جمهـور نرسـيده

!ام صدالبته من هم هنوز پاسخي نگرفته

https://www.radiozamaneh.com/٢٩٨٢٨١ 
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 آقاي محسن رضايي

نظ( )امدبير مجمع تشخيص مصلحت

و دبيــر كنــوني مجمــع تــشخيص سرلــشكر محــسن رضــايي، فرمانــده اســبق ســپاه

اهللا مصلحت نظام در پستي اينستاگرامي در واكنش به انتشار نوار سخنان مرحوم آيت 

و بازتاب آن نوشت و ايثـارگر كـه: منتظري سيد احمد خميني، سياستمداري مجاهد

و امام سـوخت  دهايى مثـل نخـست وزيـري بنـي پيـشنها. مانند شمعى پاي ملت ايران

و هيچ تالشي هم براي جانشين شدن پدر بزرگوارش  صدر را از اول انقالب رد كرد

رهبـري بـسيار معظـم در عوض، نقل قول ايشان از حضرت امام در رهبري مقام. نكرد

 با امام كنـار1اهللا منتظري از روبرو شدن بارها تالش كرد كه آيتاو. تعيين كننده بود 

امـروز،. قا هجـوم كننـدآمام عزيز پيش بيني كرده بود كه پـس از او بـه احمـدا. رود

رابي بي و اسراييل براي زير سؤال بردن امام، دور جديدى از حمالت سي، آل سعود

.اند به احمد آقا شروع كرده

)انصاف نيوز(

 محاكمه نارواي تاريخ ديروز با منطق امروز

)نگار علي شكوهي روزنامه(

: نگار در روزنامـه اعتمـاد نوشـت روزنامه» علي شكوهي«ش انصاف نيوز، به گزار

 موجب برانگيختن67اين روزها انتشار نوار صوتي يك جلسه خاص از حوادث سال

ماجرا اكنون از چشم مردم پنهان نيست اما در آن زمان يكي. هايي شده است واكنش

ا ترين تـصميمات نظـام تلقـي مـي از سرّي  و كمتـر كـسي طبعـا.ز آن مطلـع بـود شـد

در قائم و مقام رهبري در آن زمان از جمله كساني بود كه از اين ماجرا مطلع شده بود

 
مي.1 !"انتقاد كردن"و ما مي خوانيم"روبرو شدن" نويسد محسن رضايي
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و امنيتي، نظر خودش را در مخالفت با اين تـصميم بيـان جلسه اي با مسووالن قضايي

البته متن آن جلسه يا محتواي كلي. تازگي منتشر شده است كرد كه نوار آن جلسه به 

آن ها پيش آن سال  تر در معرض مطالعه همگان قرار گرفته بود اما انتشار نوار صـوتي

آنچه دربـاره ايـن مـاجرا بايـد مـورد توجـه باشـد، درك. اي است جلسه، اتفاق تازه 

در مهم. همدالنه وضعيت آن روز كشور است  ترين شـكل همـدلي آن اسـت كـه مـا

فهمانه بهـره تفهمي يا درون شناسي تحليل رخدادهاي آن روز كشور، از روش جامعه 

و وضـعيت منـافقين را ماننـد  بگيريم، يعني خودمان را در همان شـرايط قـرار بـدهيم

و منطق تـصميم  گيـري آن روز آنـان را در نظـر ديگر مسووالن آن زمان درك كنيم

و اولويت كنـوني مـورد نظـر خودمـان بـه بررسـي  و با سطح اطالعات امروز بگيريم

و نحوه برخورد با آنـان در آن سـال. ننشينيمتاريخ ديروز كشور  و درباره منافقين هـا

 چنين تصميم تندي را دربـاره بقايـاي سـازمان67در سال)ره(اينكه چرا امام خميني 

:ها گرفت، توجه به چند واقعيت ضرورت دارد منافقين در زندان

كش سازمان مجاهدين خلق از جمله گروه-1 ور بـا هايي بود كه در اوج درگيري

و جنگ مـسلحانه بـا  جنگ خارجي، تعارض خود با جمهوري اسالمي را عمده كرد

اين نكته را بايد در نظر داشت كه جنگ مـسلحانه، بـر. آن را در دستور كار قرار داد 

 بلكه اين گروه بـا هـدف كـسب قـدرت بـه هـر روشـي1سازمان منافقين تحميل نشد 

و وقتي امكان كسب قدرت برايش فـراه و تـرور دست زد م نـشد، اقـدام بـه انفجـار

رهبـري سـازمان از همـان مقطـع. رهبران نظام كرد تا از اين طريق بـه قـدرت برسـد

و پيروزي انقالب اسالمي، يكي از گزينه  هاي احتمالي آينـده را توسـل بـه خـشونت

و به همـين دليـل، هـم شـبكه نفـوذ در داخـل نهادهـاي جنگ چريكي تلقي مي  كرد

د  و هم براي آغـاز جنـگ مـسلحانه، در انبارهـاي مخفـي مختلف را تدارك يده بود

 
 در اين باره مباحث جالبي در واكاوي چرايي رفتن مجاهدين به فاز نظامي، در مجله چـشم انـداز ايـران1

.دهيم مطرح شد كه آقاي شكوهي را به آن ارجاع مي



421 
(دفتر دوم )محك:

و مهمات را به صورت غيرقـانوني پنهـان كـرده بـود رودررو قـرار دادن. خود اسلحه

و تشديد كينـه ميـان آنـان بـا  و هواداران سازمان با نظام در يك روند تدريجي اعضا

و نيمـي كـه مسووالن نظام، يكي از تمهيداتي بود كه سران سازمان در همان   دو سال

.در كشور بودند، براي آغاز جنگ مسلحانه تدارك ديده بودند

و-2 ــاي حــزب جمهــوري اســالمي ــافقين جنــگ مــسلحانه را بــا انفجاره  من

ده نخست و ترور و وزيري و روحـانيون برجـسته ها تن از مسووالن درجه يـك نظـام

و اين در حالي بود كه جنگ ائمه هم بر كـشور تحميـل جمعه سرشناس آغاز كردند

و جنوب كشور در اشغال عراق قرار داشت و مناطق مختلف در غرب وقتي. شده بود

و آنان را به قدرت نرساند، مدعي مرحله تـازه» زدن سر انقالب« اي از مبـارزه شـدند

و از آن پـس تـرور كـور مـردم عـادي  زدن نيروهاي بدنه نظام را هدف قـرار دادنـد

و  و سپاه و بازار .بسيج در دستور كار قرار گرفتكوچه

و پس از ضرباتي كه به خانه-3 و بعد از اين مرحله هاي تيمـي منـافقين وارد شـد

و بخشي هم از ايران خارج شدند، منافقين دست بـه يـك  سران اين تشكيالت كشته

و بـه عنـوان ابـواب  و خود را به عراق رساندند جمعـي اقدام خائنانه باورنكردني زدند

اين خيانت درحدي موثر بـود. اق عليه جمهوري اسالمي وارد جنگ شدند ارتش عر 

و هزاران نفـر  و عمليات نظامي ما با جاسوسي منافقين لو رفت كه بسياري از اقدامات

ارتـش«بعدها هم آنان با تـشكيل. از فرزندان ملت قرباني اقدامات خائنانه آنان شدند 

راو ورود مستقيم به جنگ، عمليات» آزاديبخش مـسلحانه عليـه جمهـوري اسـالمي

و با استفاده از توان ايراني بودن،  و در چند عمليات مسلحانه وارد فاز جديدي كردند

و چند هـزار نفـر از آنـان را بـه اسـارت بردنـد  از. رزمندگان ما را فريفتند بـازجويي

و سركوب معترضان عراقي هم ديگر خدماتي بود كه منافقين به صدا  م اسراي ايراني

.كردند ارايه مي

 از سوي ايـران، منـافقين در يـك طـرح مـشترك بـا 598 بعد از قبول قطعنامه-4
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عراق، از غرب وارد كشور شدند تا از تواني كه فراهم كرده بودند، بـراي سـرنگوني

بسياري از تحليلگران معتقدند حمله مجـدد عـراق بـه. جمهوري اسالمي بهره بگيرند 

فرصت بـراي حملـه منـافقين در غـرب كـشور صـورت جنوب كشور با هدف ايجاد 

و منـافقين از غـرب بـه هـدف  و سپاه متوجـه جنـوب شـود گرفت تا امكانات ارتش

از. خودشان برسند  به همين دليل بعد از شكست منافقين در غرب، ارتـش عـراق هـم

و آتش  شد جنوب عقب نشست عمليات موسـوم بـه فـروغ. بس ميان دو كشور ايجاد

از اقدامات خطرناكي بود كـه بـا همـاهنگي بـا تـشكيالت مخفـي) صادمر(جاويدان 

و مـا شـاهد بـوديم كـه بـا خيانـت برخـي  سازمان در داخل كـشور انجـام شـده بـود

و نفوذي هاي سازمان در مسير حركت منافقين، دستاورد نظـامي آنـان مـضاعف شـد

ن رقـم صرفا بعد از شكست نظامي در منطقه مرصـاد بـود كـه شكـست نهـايي منـافقي 

.خورد

 يكي از اقداماتي كه منـافقين بـراي پيـروزي در ايـن عمليـات تـدارك ديـده-5

و هواداران منافقين در آن زنداني بودنـد بودند، شورش در زندان . هايي بود كه اعضا

هـا مطابق اين طرح قرار بود بعد از نزديك شدن منافقين به تهـران، در برخـي زنـدان

و آنان با استفاد  ه از سـازماندهي تـشكيالتي سـازمان در داخـل شـهرها، شورش شود

اين امر در آن شرايط طرحي روي كاغذ. زمينه را براي پيروزي منافقين هموار سازند

و با توجه به سوابق منافقين، بايد به صورت جدي با آن برخورد مي   نحـوه1.شـد نبود

و صدها تن برخورد با سازماني كه جنگ مسلحانه با جمهوري اسالمي را آغاز كرده

و مردم عادي حامي جمهوري اسالمي را  و پاسداران و روحانيون و علما از مسووالن

و شكنجه كردن به شهادت رسانيده چگونه بايد باشد؟ بـا  و دزديدن و ترور با انفجار

 
مي اوال موضوع.1 و در آن برهه از زمان حتـي از زبـان شورش بحث جديدي است كه امروزه مطرح شود

و ثانيـا بحـث امكـان؛اهللا منتظري حضور داشتند، اصال مطرح نـشد ها كه در جلسه با آيت مجريان اعدام 
ث؛وقوع شورش است كه اگر اين امكان نيز وجود داشت بايد با تدابير امنيتي از آن جلوگيري شود الثـاو

.توان قصاص قبل از جنايت كرد حتي با امكان وجود داشتن شورش نيز تا به مرحله عمل نرسد نمي
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سازماني كه عالوه بر اقدام نظامي عليه انقالب، در جنگ تحميلـي بـه سـوي دشـمن

را  و صدها خيانت  در جريان دفاع مقدس مرتكب شده، چگونه بايد مواجه شد؟ رفته

و بـا هـدف فـتح آيا با يك تشكيالت نظامي كه سران آن بـا همراهـي ارتـش عـراق

و تمامي امكانات تشكيالتي داخل كـشور را بـراي  تهران به غرب كشور لشكركشي

و سازماندهي كردند، جاي مماشات وجود دارد؟  از برخـ هـا ايـن1اين منظور بسيج ي

و پرسش هايي است كه بعد از عمليات مرصاد در مقابل مسووالن كشور قرار گرفـت

 از درون همين67ماجراي اعدام تعدادي از زندانيان عضو تشكيالت منافقين در سال 

و در پاسخ به اين موارد شكل گرفـت پرسش و بعـد از خيانـت آخـر67در سـال. ها

از وم شد كـه طـرح شـورش سازمان منافقين در عمليات مرصاد، معل هـايي در برخـي

و بـه همـين زندان هاي جمهوري اسالمي در دستور كار اين تـشكيالت قـرار داشـت

تر با زندانياني كه همچنان خـود را پايبنـد بـه تـشكيالت منـافقين دليل برخورد جدي 

و امنيتـي كـشور قـرار مي و حمايت بخشي از دسـتگاه قـضايي دانستند، مورد پيشنهاد

و نيـز وابـستگان.گرفت  آنان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه از كنـار ايـن خيانـت منـافقين

و لذا طرحي را به امام خميني پيشنهاد تشكيالتي آنان در زندان ها نبايد آسان گذشت

ها بايد روشـن شـود يعنـي كـساني كردند كه مطابق آن، تكليف منافقين داخل زندان 

س  و پايبند به تشكيالت و بقيه هم از زنـدان كه همچنان سرموضع ازمان هستند، اعدام

و امنيتي كه ظاهرا مـورد قبـول. آزاد شوند  در استدالل اين جريان در دستگاه قضايي

:امام خميني هم قرار گرفت، چند نكته مورد توجه بود

و تشكيالت قدرتمند بـه حـساب مـي در اول اينكه منافقين يك سازمان آيـد كـه

و خطـر آن را نبايـد ناديـده گرفـت حال ضربه زدن به جمهوري اسال  هـيچ. مي است

و تشكيالتي در گروه  هاي ضدانقالب نيـست كـه ماننـد منـافقين داراي تـوان سازمان

 
را! كردن؟ چرا صورت مسأله را پاك.1 هيچ كس مدعي مماشات با آنـاني كـه در خـارج زنـدان جنـايتي

و امكـ مرتكب شده  ان محاربـه در اند نيست بلكه بحث بر سر زندانياني است كه در معركه حضور نداشتند
.كند بر فرض قصد نيز بر آنان محاربه صدق نمي،زندان برايشان فراهم نبود
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و در عمل هم نـشان داده باشـد كـه مـي و سازماندهي باشد از باالي تشكيالتي توانـد

 حتـي افـرادي كـه ظـاهرا كارهـاي بزرگـي را انجـام–همه عناصر تـشكيالتي خـود 

ب–دهند نمي دادن يـك مـثال لـو. گيـرد براي انجام كارهاي ضدانقالبي بـزرگ بهـره

و به شهادت رسيدن صـدها رزمنـده  و به شكست كشاندن آن عمليات نظامي بزرگ

گرفـت كـه ريزي صـورت مـي در جنگ، با كنار هم قرار دادن اطالعات كوچكو 

ابراين درسـت اسـت كـه بنـ. گذاشـتند شايد هواداران عادي سازمان در اختيارش مـي 

اعتنايي بودند منافقين از نظر ايدئولوژيكو نيز از بعد استراتژيك فاقد توانمندي قابل 

و توان تشكيالتي قدرتمند ظاهر مي  كه شدند به گونه اما از نظر سازماندهي نيروها اي

.خورند بسياري معتقد بودند منافقين فقط نان توان تشكيالتي خود را مي

ميدوم اينكه توانستيم در هنگام دستگيري اعـضاي سـازمان از نظر فقه اسالمي ما

منافقين حكم اعدام را درباره همه آنان اجـرا كنـيم چـرا كـه همـه آنـان محـارب بـه 

و نظر فقهي همه فقها درباره محارب، اعدام است حساب مي   در آن زمان بنـا1.آمدند

و تعـداد به برخي مالحظات از جمله رعايت رأفت اسالمي، اين  كار صورت نگرفت

مي.1 كند ونه بر تشكيالت يعني ايـن برخالف نظر نويسنده، عنوان محارب، عنواني است كه بر افراد صدق
مي افراد هستند كه حد بر آن  ر.شود ها جاري ،ا منتسب كـرد گرچه در اصطالح بتوان به تشكيالتي عنواني

و مجازات ارتكاب جرم، متوجه افراد است نه سازمان در)ع(كـه حـضرت علـي اين. ولي تكاليف شرعي
اليبنـ يـا":فرمايـد ملجم مـي نامه خويش پس از ضربت خوردن توسط ابن وصيت  الفيـنّكم عبـدالمطلب

اال قتل اميرالمؤمنين: تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون  قـاتلياال بـي قـتلنّيال قتل اميرالمـؤمنين
به باشد زيرا ابن ملجممي، اشاره به همين امر)47نهج البالغه، نامه(" و تشكيالت مربوط  خـوارج بـود

كـه سـاير افـراد از كشتن غير از ابن ملجم نهـي كردنـد بـا ايـن)ع(امام عليو؛مأمور كشتن آن حضرت
و نه زنداني  بودن دو حكم براي يك جرم محل شبهه اسـت از سوي ديگر مشروع. تشكيالت آزاد بودند

آن يعني نمي  و هـم سـازمان در توان براي يك جرم هم افراد مجرم را را مجازات كرد و افـرادي كـه هـا
جنـاب آقـاي. جـاري اسـت"تدرء الحدود بالشبهات"و چون شبهه وجود دارد،؛معركه حضور نداشتند 

ايشان در مسئله دوم از احكـام حـد محـارب مـي.نمايندتوانند به تحريرالوسيله امام مراجعه شكوهي مي 
و نحوه ليخبر رفقاءه من قطاع الطريق":فرمايد و هو المراقب للقوافل  اگـر بـه"...ال يثبت الحكم للطليع

و حكمشان اعدام، پس وجهي نـدارد كـه امـام  عقيده آقاي شكوهي يك تشكيالت بالكل محارب باشند
.شوند ربين، محارب محسوب نميبان محا بفرمايند ديدهخميني



425 
(دفتر دوم )محك:

و به زندان محكـوم شـدند زيادي از اعضاي يك گروه تروريستي از اعدام گريختند

زيرا در آن زمان تصور عمومي اين بود كه ديگر خطر سازمان منافقين از سـر كـشور 

و هواداران تشكيالتي  و بهتر است فرصتي ايجاد كنيم تا بخشي از اعضا برداشته شده

و از آن جـدا شـوند سازمان با گذ  بحـث. شت زمان پي به ماهيت اين تشكيالت ببرند

در آن زمان اين اتفاق. اعضاي منافقين در چنين فضايي مطرح شده بود» تواب شدن«

و بـه زنـدگي عـادي خـود  و بخشي از بدنه سازمان منـافقين، از آن جـدا شـدند افتاد

.بازگشتند

ي جلـوگيري از تـواب شـدن واقعـي سومين نكته اين بود كه سازمان منافقين بـرا

و واقعـي و براي ايجاد ترديد در مسووالن نظام در باور كردن و هواداران خود اعضا

ها، يك دسـتور تـشكيالتي صـادر كـرد كـه مطـابق آن، گونه تواب شدن دانستن اين 

شـده بـه سـازمان وفاداران سازمان هم به ظاهر توبه كنند اما در نخستين فرصت ايجاد 

اين تاكتيك سازمان جواب داد زيرا ما شاهد بوديم كه صدها عضو منافقين.دبپيوندن

و ديگر از منافقين حمايت نخواهند كـرد امـا تـا اعالم كردند كه از سازمان بريده  اند

و به منافقين در  فرصت فرار يا خروج از كشور براي آنان ايجاد شد، از كشور خارج

يم كـه كـساني توبـه كردنـد، بـراي منـافقين مواردي را سراغ دار. عراق ملحق شدند 

و  و جـزوه در رد مواضـع اعتقـادي داخل زندان سخنراني افـشاگرانه داشـتند، كتـاب

و مـديران زنـدان قرارگرفتنـد، سياسي منافقين نوشتند، مورد  اعتماد مسووالن قضايي

و آمـد داشـتند امـا از  و به راحتي بـه بيـرون زنـدان رفـت مسوول خريد زندان شدند

و بعدا از  و مخفي شدند و حضورشان در بيرون زندان استفاده كرده فرصت مرخصي

در. عراق سر در آوردند  اين امر موجب شد كه باورپذيري مسووالن از توبه منـافقين

و زندان و همين امر منجر به تشديد بدگماني به اعضاي زنـداني سـازمان شـود ها كم

1.از داشتاين همان چيزي بود كه سازمان به آن ني

 موضوع بحث اين نيست كه آيا توبه برخي از زندانيان واقعي يا تاكتيكي بوده است بلكه بحث بر سر عدم.1
. است مورد بحثصدق محارب حتي مطابق با فتواي امام بر اسيران زنداني



غير محرمانه
426

نكته چهارم اينكه طرح شـورش در زنـدان را منـافقين بـه كمـك همـين اعـضاي

و امنيتي يقين شده بـود كـه  و بر مسووالن قضايي وفادار به خود طراحي كرده بودند

و به همين  و منافقين خارج كشور همچنان برقرار است رابطه تشكيالتي ميان زندانيان

ق  وت گرفت كه رأفت اعمال شده دربـاره آنـان، نتيجـه دليل، اين نظريه در ميان آنان

درهنداد و بايـد و دشمني بخشي از زندانيان با جمهوري اسالمي پابرجا اسـت و عناد

آن. مورد آنان هم حكم خدا را اجرا كرد و بر همين اساس آن پيشنهاد به امـام ارايـه

در البته بعـدها بـا داليلـي ضـعيف. حكم صادر شد  بـاره بخـشي از تـر همـين پيـشنهاد

گيري در آن زمينـه هاي داخل زندان هم مطرح شد كه امام خميني تصميم كمونيست

و نخست  و در آن جلسه تقريبا تمام سران قوا وزيـر را به جلسه سران قوا ارجاع دادند

و اقدامي مـشابه دربـاره كمونيـست  هـاي داخـل زنـدان با آن پيشنهاد مخالفت كردند

شـود در مـوردي اين مـاجرا همـين اسـت كـه آيـا مـي نكته محور1.صورت نگرفت 

و اشـد مجـازات را  و محكوم به زندان شدند، مجددا تجديـدنظر كساني كه محاكمه

در. در موردشان اجرا كرد در اين زمينه قطعا فقها بايد نظر بدهند ولي معلوم است كه

و آيـت  امـام. اهللا منتظـري اخـتالف جـدي وجـود داشـت اين ماجرا ميان امام خميني

و  و با توجه به نظر بخشي از مقامات قضايي خميني با توجه به برداشت فقهي خودش

و نيز خيانت  و با توجه به تداوم ارتباط تشكيالتي را امنيتي هاي تازه منافقين، اين كار

از نظر مدافعان اين تصميم،. اهللا منتظري نظري ديگر داشت دانست ولي آيت جايز مي 

ح  و نداشـتن رابطـه آن احكام زندان و در ازاي توبـه كـم اصـلي ايـن زنـدانيان نبـود

و اكنون كه آنان بدعهدي كرده   دليلي وجود2اند تشكيالتي با منافقين صادر شده بود

و بنـابراين بايـد بـه همـان حكـم اوليـه ندارد كه رأفت اسالمي شامل حال آنان شـود

 
در.1 و كمونيست نيز و ميان اعدام بر خالف نظر نويسنده، تعداد زيادي از زندانيان چپ شدگان وجود دارد

.اهللا منتظري دادند اي كه در آن زمان رييس جمهور بودند اين خبر را به آيت اهللا خامنه آيت
و جرم جديدي مرتكـب شـده باشـند بايـد براسـاس2.  اگر اين بدعهدي مورد ادعا به مرحله عمل رسيده

م جديـدي صـورت نگرفتـه مجـازات ولي اگر ارتكاب جـر؛محاكمه جديد مجازات جديدي معين گردد
آن استحدود اسالمي مترتب بر عمل مجرمانه.شود ها نمي اشدي شامل آن . نه قصد
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و البتـه تعيـين در اين ماجرا طبيعي اسـت كـه نظـر امـام مبنـاي. بازگرديم  عمـل شـد

از مصاديق اين حكم بر دوش يك هيات سه نفره قرار گرفت كه قاضي پرونده يكـي

و. اين سه نفر بوده است  بنابراين در تعيين مصاديق حكم امام، اين كميته عمل كـرده

و ديگران مسوولند  و خطايي هم رخ داده باشد، ربطي به امام خميني ندارد . هر اشتباه

بق اظهـاراتي كـه در همـين نـوار صـوتي وجـود دارد، در خيلـي از مـوارد ظاهرا مطا

و تا هر سه نفر عضو كميتـه بـر محـارب اعضاي اين كميته سه  نفره هم احتياط كردند

و در مواردي با وجود نظر واحد هـر  بودن كسي توافق نكردند، حكمي هم اجرا نشد

و بـا رعايـ  ت رافـت اسـالمي، كـساني از سه نفر، باز هم مالحظاتي در نظر گرفته شد

آن آنچه گفته شد، مالحظه اين ماجرا از زاويه. اعدام رستند اي اسـت كـه مـسووالن

و طبعا با اولويت روز نظام به آن مي  هايي كه ما امـروزه مـورد نظـر داريـم، نگريستند

ها برگرديم تا از درون بايد به شرايط دوران جنگو رخدادهاي آن سال. فاصله دارد 

ش و اولويتآن . هاي آن روز كشور را مورد توجه قرار دهيم رايط به ماجرا نگاه كنيم

به با منطق امروز مي و حتي گذشتگان را محاكمه كرد اما توان تاريخ ديروز را نوشت

و ما را به نتايج درستي نمي نظر مي 1.رساند رسد كه اين شيوه روا نيست

:دو نكته پاياني

و جايگـاه به نظـرات آيـت خيلي67 امام در سال–1 اهللا منتظـري اعتقـاد نداشـت

و.ن در نزد امام تنزل پيدا كرده بود ايشا و محاكمـه ايـن امـر بـه مـاجراي دسـتگيري

اهللا منتظـري از سـيدمهدي حمايت قـاطع آيـت. گردد اعدام سيدمهدي هاشمي بازمي 

و  و انبار اسـلحه را…هاشمي حتي بعد از اعتراف به موارد متعددي از قتل نظـر امـام

 
مي.1 و خطاي مسئوالن گذشته، و بررسي درست توان خـط مـشي بر خالف نظر نويسنده با واكاوي تاريخ

من.مناسبي براي آينده ترسيم كرد   شـاهد حـوادث،شـد طقي مـي اگر به آن واقعه در زمان خود رسيدگي

و و جامعه از اين نظر در حاشيه امن قرار مي گرفت... ديگري چون كهريزك وانگهي بحـث سـر. نبوديم

و ضوابط شرعي است كه  اين نيست كه با منطق امروز تاريخ ديروز را بنويسيم، چرا كه بحث بر سر معيار

و امروز ندارد مگر اين با ديروز .شدكه موضوع حكم عوض شده
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 طبيعي بود كه در اين ماجرا هم خيلي از موضع همراه1. بود نسبت به ايشان تغيير داده

و به آن اعتنا نكرد با رأفت زياد آيت 2.اهللا منتظري رضايت نداشت

بـار اي را اين انتشار اين نوار صوتي را در اين شرايط كه منافقين اقدامات تازه–2

جغرافيـاي«3اند، حمل بـر چـه چيـز بايـد كـرد؟ كردهبه كمك دولت عربستان آغاز 

.تر است گاهي از خود سخن مهم» سخن

) انصاف نيوز، روزنامه اعتماد(

 آقاي الياس حضرتي

و مدير مسئول روزنامه اعتماد( )نماينده تهران

الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بـر اينكـه

 
 اتفاقا پس از اعدام سيدمهدي هاشمي بود كه امام در ادامه واگذاري برخي از اختيارات ولي فقيه كه ذيل.1

 صحت ادعاي نويسندهو بر فرض. قانون اساسي آمده، امور ديگري را به ايشان واگذار كردند 110اصل
ا اعترافات غير محترم، و غير واقعي سيدمهدي كه دروغ بودن بخشي ز آن حتـي بـراي نيروهـاي شرعي

ج(اطالعاتي مسجل بود ص4رجوع شود به كتاب بن بست، اداره كل اطالعـات اصـفهان، مبنـاي) 220،
و اگر نظر امام نسبت به آيت تصميم و اعدام او بود اهللا منتظـري تغييـر كـرده گيري امام در باره سيدمهدي

و . از مقامات امنيتي بوده استچيني برخي دسيسه نيزباشد بر مبناي همين اعترافات كذب
و رشد روزافزون فرهنگ.2 و به ويژه بر مال شدن برخي از فـسادهاو اگاهي با توجه به گذر زمان  جامعه

و وزارت اطالعات در قتل– امثال مرتضوي–ها مانند دستگاه قضايي در برخي دستگاه  هـايو اجرايي
و زنجيره اهللا منتظري چه خـساراتي ننمودن به تذكرات اصالحي آيت رسيم كه توجه به اين نتيجه مي ... اي

و روز به روز فضايي كه در دههيرا بر جامعه تحم  ميل كرده است كرد امـروز هاي گذشته براي ما ترسيم
.براي ما قابل درك شده است

 ساله جمهوري اسالمي نشان داده است كه تئوري وضعيت حساس گويا هيچ گاه قـصد كـوچ37 تجربه.3
و زمين سياسي كشور ما را ندارد در هر برهه اي از زمان اگر سخني گفته شـود ممكـن. كردن از آسمان

 به درستي انجـام گرفتـه67هاي اگر اعدام. است يك جغرافياي خاص از سوي منتقدان آن تعريف گردد 
و اگر نادرست بوده جبران خطا چيزي به دست دشم دهد كـهن نمي نگراني از سوء استفاده دشمنان چرا؟

از. هيچ بلكه باعث تقويت ما خواهد شد  آيا بهتر نيست به جاي پرداختن به جغرافيا يا انگيزه هر سخني،
و حق يا باطل بودن آن را محك زد؟ و به انگيخته آن پرداخت  اصل آن وانمانده
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آن بايـد بـه67ي سـالها اعدام اي مانند پرونده طـور كامـل از سـوي افـرادي كـه در

از: جلسات بودند براي مردم مطرح شود، گفت  بايد همه حقايقي كـه وجـود داشـت

و  و همـه جمله شرايط جنگي، حمله مرصاد، انسجام تـشكيالتي كـه منـافقين داشـتند

ه از حـضرت امـام هاي ديرين كه كينه نگذارند كساني. همه بايد به وضوح مطرح شود 

هـاي بـه گـزارش اعتمـاد آناليـن، جملـه. مهري كنند دارند همچنان نسبت به امام بي

:كليدي اظهارات الياس حضرتي در جمع خبرنگاران پارلماني به شرح زير است

ي هـا اعـدام اهللا منتظري در مورد هاي آيت در ارتباط با انتشار نوار صوتي صحبت

و اينكه در اين شرايط از بيـت ايـشان بيـرون آمـد اين موضوع جديدي نبود67سال

اهللا منتظري در همان دوران هم مشكل ايجاد كرد متاسفانه بيت آيت. جاي بحث دارد

اهللا منتظـري بـه يـك روزنامـهو بحث مذاكره با آمريكا از سوي اطرافيان بيـت آيـت 

و آن موضوع خراب شد  گ زماني. لبناني اعالم رفـت بـا كه جمهوري اسالمي تـصميم

و طـرف آمريكا مذاكره  و بـه تهـران آمـد اي انجام دهد، مك فارلين حركـت كـرد

مـا(خواسـتند بـا او صـحبت كننـد مذاكره با او در هتل اوين افـرادي بودنـد كـه مـي 

و واسطه شديم تا دوستان لبناني گروگان  هـاي امريكـايي را آزاد موشك تاو گرفتيم

درو بحــث بــا يــك روال طبيعــي در حــال) كننـد  و احتمــال اينكــه  پــيش رفــتن بــود

موضوعات ديگر هم امكان مذاكره پيش بيايـد وجـود داشـت امـا ناگهـان خبـر ايـن

و سـپس مـشخص شـد مذاكره كه فوق  العاده محرمانه بود در مجله السفير لبنان چاپ

آقـاي هاشـمي بـه. اهللا منتظري خبر آن داده شـده اسـت كه توسط اطرافيان بيت آيت 

م  و از سـوي ديگـر دستور امام و كل ماجرا را با مردم درميان بگذارد جبور شد اصل

و بحث» ايران گيت« و از آن زمـان مـذاكرات قطـع پيش آمد هاي مختلفي آغاز شد

توانـست بـه نتـايج ديگـري هـم برسـد تـا شـاهد در حالي كه آن مذاكرات مي1.شد

 
و ايران گيت در خاطرات آيت.1 از ماجراي مك فارلين و كتابچه انتقاد خـود ايـشان بـه طـور اهللا منتظري

مفصل توضيح داده شده است كه مراجعه به آن كه اسنادي را هـم در بطـن خـود دارد بـه روشـن شـدن 
. كنيم كه به دليل طوالني شدن آن را ذكر نميكند قضاياي مربوط به آن، كمك شاياني مي
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كـ. ها نباشيم بسياري از ماجرا ه در گذشـته هـم چـاپ انتشار اين نوار صوتي تكراري

و و بايـد بررسـي و مـشكوك اسـت شده در اين مقطع بـه نظـرمن جـاي سـؤال دارد

هاي كلي تندروهاي آمريكا پيگيري شود كه چرا در اين مقطع كه منافقين با سياست 

و از حمايت كامل عربستان برخوردار شده به عربستان وصل شده   طـور همـين انـد، اند

و دسته با گروه ك ها كننـد ماننـد ابومـازن كـه بـاه از عربستان پـول دريافـت مـي هايي

با اخاللي. هايي كرده اند، چه ضرورتي بر انتشار اين فايل صوتي بود منافقين مالقات 

و زشـت منـافقين  كه ايـن افـراد ايجـاد كردنـد باعـث مظلوميـت بيـشتر چهـره كريـه

و محكـوم مـي بنده انتشار اين نوار صوتي را از طرف هر كسي باشـد. شوند مي كـنم

و نيست كنم اين فكر مي  اگر بتـوانيم مباحـث. گونه كارها در خدمت منافع ملي نبوده

و دشمنان  و منافع ملي مان را ارجح قرار دهيم و مخالفين منافع داخلي مان را بشناسيم

آقـاي منتظـري. تـر هـستيم بنـدي كنـيم هميـشه بـه صـواب نزديـك ملي مـان را مـرز 

و عالمي  را67و66هـاي بود اما در سياست در همان سـال شخصيت فقيه  مـا مـسائل

مندان به ايشان، معتقد بوديم در مسائل سياسي كرديم حتي به عنوان عالقه پيگيري مي

و ساده برخورد مي و دفتر خودشان را نمي خيلي سطحي و اطرافيان به كردند توانستند

و به همين دليل حضرت امام  او را كه از بهترين شاگردان امام،)ره(خوبي اداره كنند

و اعـالم كردنـد راحل بود از مهم  ترين موضوع كه قـائم مقـامي ايـشان بـود، حـذف

و بـه  و علمي خود در حـوزه بپـردازد بـسيار بهتـر اسـت ايشان به همان مباحث فقهي

 بايـد همـه1.مسائل سياسي به خـاطر ديـد سـاده انديـشانه ايـشان ورود نداشـته باشـند 

ظـري هـم از ايـن اهللا منت هر رجل سياسي ممكن است در حيات خويش اشتباهاتي داشته باشد كه آيـت.1
و آن مرحوم مخترع انتقاد از خود در ميان رجال معاصر خويش اسـت امـا   حـذف قاعده مستثني نيست

و ساده مخالف سياسي با انگ ساده بهنيانديشي عملي اخالقي لوحي هـا، ويژه با مراجعه به مجاهـدت ست
و از همه مهم  و پيشنهادهاي فقيه انديشه ها يقدر كه با يك تحقيـق ميـداني گـذرا عال تر اندرزها، انتقادات

از جناب آقـاي حـضرتي كـه. بدست مي آيد كه هر آنچه او در خشت خام مي ديد جوان در آئينه نديد 
اعـالن مرجعيـت امـام، جانـشيني هـدايت مبـازرات در دوران: داري است مي پرسيم نگار سابقه روزنامه

و تحمل شكنجه  در انقالب، زحمات ث هاي طاقت فرسايش مر رسيدن انقالب، تالش در جهـت تـدوين به
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 وجود داشت از جمله شرايط جنگي، حمله مرصاد، انسجام تشكيالتي كه حقايقي كه

و همه بايد به وضوح مطرح شـود و همه در روزنامـه اعتمـاد بـه قلـم. منافقين داشتند

و در ايـن زمينـه آقاي شكوهي طـي دو مقالـه مفـصل بـه ايـن موضـوع پرداختـه  ايـم

و اميدواريم كسان ديگري هم كه در ايـ روشنگري كرده  هـا اطالعـاتن داسـتان ايم

هاي ديرينه از حـضرت امـام كه كينه نگذارند كساني. بيشتري دارند نيز صحبت كنند 

هر كس ديگري غير از آن سه نفري كـه. مهري كنند دارند همچنان نسبت به امام بي 

و دفـاع  و در اين جريان هـستند بايـد بياينـد آقاي مطهري گفتند اگر اطالعاتي دارند

و اين كـار در شـرايط جنـگو آن موقعيـت به نظر. كنند بنده كار مهمي انجام شده

و شرعي دارد  بايـد تمـامي ابهامـات را رفـع. تشكيالتي منافقين داليل محكم قضايي

و تمام كارها را دامن امام نيندازند  در خصوص چرايي عدم وجود آمـار دقيـق. كنند

و موضـوعي. دانـم ها، بنده نيز تعداد دقيقي نمـي هاي آن سال از اعدامي  هـر واقعيـت

و كلـي  و كمتـر صـحبت شـود گـويي ممكن است در زماني چيزي از آن گفته نشود

تـوان در مـورد آن صـحبت كـرد، گذرد به راحتي مـي شود اما وقتي زماني از آن مي 

و بـه مظلوميـت  البته دامن زدن به اين داستان به هر شكلي به نفع منافقين خواهد بـود

از.دكن آنها اضافه مي  بنده موافقم كساني كه در جريان هستند ولـو اينكـه در بخـشي

و توضيح دهند حتي اگر مورد نظر منفـي قـرار بگيرنـد،  ماجرا آسيب هم ببينند بيايند

و نظامي كه هزاران  و بايد خودشان را فداي حضرت امام، انقالب اين اشكالي ندارد

 
قانون اساسي، راه اندازي نماز جمعه، تالش علمي درباره واليت فقيه، مخالفت با ادامه جنگ پس از فتح

و غير خودي كردن خرمشهر، مخالفت با تنگ نظري  و خودي و سـني، ها ها، ايجاد وحـدت ميـان شـيعه
هاي تند با زندانيان، دفاع از حقوق انسان عاري از هـر تالش در جهت ترميم سيستم قضايي، نقد برخورد 

و ايده، انتقاد از خودسري  و عقيده و نظـامي - عملكـرد سياسـي يگـرد... هاي برخـي نهادهـاي امنيتـي
و بازخواني است، نشان از سـاده لـوحي ايـشان داشـت يـا اجتماعي آن مرحوم كه هر يك قابل بررسي

و آينده   مگر آقاي حضرتي در همين نوشـتار خـويش67هاي مرداد اعدام در همين بحث! نگري؟ زيركي
و بنيادي عاليقدر عين همين كنند، آيا فقيه هايي را مطرح نمي پرسش و بيشتر و ها تر از آن را به زبان ساده

و غش در دهه  آيا فريادهاي دلسوزانه اين فقيه مجاهد در دفاع از حقـوق! مطرح نكردند؟60بدون غل
و  ...!و بيش از اين بماند! جلوگيري از ريختن خون، سطحي نگري است؟شهروندان
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و گفته طلبان صحبت در محافل اصالح1.شهيد داده، كنند وگوهاي مختلفي وجودا

و براي آنها با اهميت دارد اما در انتخابات رياست و شوراها مشترك هستند جمهوري

و به مرور كه پيش مي  و حلقه رويم تشكل است هاي مختلف قطعا تبـديل بـه يكـي ها

و يك تشكل كامل يعني همان شوراي سياستگذاري كـه در انتخابـات قبـل مي شوند

و با مسووليت كسان ديگري ايجاد مي ايجاد شد با  شود اما در اينكه منـسجم تغييراتي

.و متحد با يك تشكيالت جلو بيايند، در اين شكي وجود ندارد

)روزنامه اعتماد(

 آقاي عمادالدين باقي

ن( و روزنامه )گارپژوهشگرسياسي اجتماعي

مي عمادالدين باقي درباره فايل صوتي جنجالي آيت سه مـسأله: گويد اهللا منتظري

د سبب شد  زد تا به اين موضوع ده شود امن هـا سـاله؛ يكي اهميت موضوع كه اگـر

و سوم واكنش هاي برون رسانه وم ورودد. شود هم كهنه نمي بگذرد ي هاي تند مرزي

د خودكه مخالفان انتشار فايل از دنداد شان نشان دو به نظر مـن زدر ن بـه مـاجرا امـن

.ند آقاي منتظري هم توجهي نكردو به توضيحات مهم احمد اشتند نقشد
وگوي تفصيلي خود بـا عمادالـدين روزنامه اعتماد در بخشي از گفت:نيوز آفتاب

د ين باقي از سال الد مادع: باقي توضيح داده است  اهللا ور رابطه خوبي با بيت آيـت هاي

د د منتظري و از. گرفته اسـت هاي اخير هم اين رابطه نسبت فاميلي به خودر سال اشته

د در مورد همين رو از او  فتـر ايـن مرجـع تقليـد علت انتشار فايل صـوتي كـه توسـط

 كـه انتـشار گويـد او مي.م سؤال كردي را برانگيخت، هاي زيادو واكنش منتشر شد

كه نكته مهم اين1. و واضح است كه كـسي حاضـر67هاي اعدام غير قابل دفاع بودن جاست  چنان نخ نما
مي نيست آن و همه، آن را به امام نسبت دهند اما در ميان مقدمات رسيدن به حكم امـام را به عهده بگيرد
 كه هنوز با توجه به زنده بودن مسؤلين قضايي!اي وجود دارد، خدا داند هاي مفقوده آن چه حلقهو پس از

.و امنيتي وقت، هنوز راه تحقيق باز است
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د و حتـي منتـشر عادر يك روند اين فايل گـان آن هـم توقـع كننـدي صورت گرفت

ند چنين واكنش از اشتند هايي را و محتويات آن فايلها اين زيرا پيش  همه اين مسائل

و همچنين اظهارنظرهاي بعدر كتاب خاطرات آيتد . شـتهادي او وجـود اهللا منتظري

د به باور او واكنش د هاي مخالفان بيش از هر چيـز زدر د امـن اشـتهن بـه قـضيه تـأثير

.است
اي كـه درباره داليل پخـش فايـل صـوتي» اعتماد«باقي در پاسخ به پرسش پاياني

و حاشيه چند ماه قبل از سوي بيت آيت  ايـن: ساز شد، گفتـه اسـت اهللا منتظري پخش

دد موضوع را بايد بر د. خش نگاه كردو در مورد اول و آن انتشار .وم تأثيرات
و تخيـل قائـل نيـستندد در كشور ما برخي فرقي ميان تحليل وو ر واقـع تخـيالت

د توهمات خود مي را هاي خيالي را چنـان كنـار هـمو پازل هنددر قالب تحليل ارايه

مي كه وقتي خود چينند مي هم همه بينند شان و جور است از نبـوغ خـود چيز با  جفت

مي برند لذت مي د، حال آنكه تحليل بايد كنندو احساس شگفتي اشـته مبنـاي خبـري

و اطالعات نباشد باشد ها براي اين قضيه مثال. توهم شودمي، تحليلي كه مبتني بر خبر

ميو مصاد د. توان ذكر كرد يق فراواني ه هـم تـاي تركيـر كـود ما چنين موضوعي را

ميهعد.يميدد دش كـود وغان خـود ارد گفتند اي رااد تـا را سـازمان ه تـا مخالفـانش

صدد. سركوب كند قدا هم برخي سايتر قضيه مجله و پـرد رت خيال ها كه ازي بـاال

د بي ا اصـال ايـن مجلـه تعمـد گفتنـد، مـيو متاسفانه تاثيرگذار هم هـستند ارند مبنايي

و اهانت كرد د را توقيف كنده است تا خود ريزي كرد براي آن برنامهه ليـل اما به چه

و بعـد كسي چنين كاري بكنـد بايد د سـعي كنـد؟ و جبـران كـرداد بـا توضـيح ن،ن

دهدن نجاتدش را از توقيفشد خود عد يگر از مثال؟ يكي م تمايزگذاري هاي اين

د و تحليل،  بـسياري از.اهللا منتظـري اسـتل صـوتي آيـت استان انتشار فايـ ميان توهم

د و هـد«جـايي يم از نوع خطاي معروف جابه رباره آن شنيد مطالبي كه بـا»ف انگيـزه

د» نتيجه« د.اد رخ دد» يـك انقـالب تولـد«ر كتاب من را ربـاره اليـل انقـالب بحثـي

و نوشته بوده بود مطرح كرد   انقـالب شـد چـرام كـه بـسياري بـراي اينكـه بگوينـدم
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و نتايج انقالب را تبد پيامد آيند مي هد ها مي يل به مي كنندف آن  انقالب گويند، مثال

د شد ، مـثال شـما بـا يكي نيـستند» انگيخته«و» انگيزه«ها خيلي وقت.هد تا جنگ رخ

د هد ميف خيري مي زنيد ست به كاري دد. شود اما شر به پا استان فايل صـوتي نيـزر

و موجي بود ها بر پايه پيامد همه تحليل  ريـزي اي برنامـهه، انگـار عـد شـد كه ايجاد ها

د تا اين فايل صوتي را منتشر كنندند كره بود  ر حـالي كـهدهدو اتفاقات خاصي رخ

و واكنشي كـه بعـد. واقعا اينگونه نبود د موج داد از انتـشار فايـل صـوتي رخ ر حتـي

مي. گنجيد گان آن هم نميندكن مخيله منتشر خواهم بگويم مخالفـان انتـشار اتفاقا من

د زد فايل بيشترين اهللا منتظري كه اين كه سايت آيت واقعيت اين بود.ند امن را به آن

شد اند اواخر يك كانال تلگرامي نيز براي آن راه  هـاي مختلـف به مناسـبته بود ازي

را فايل و مطالـب مختلفـي و مواضـع فقيـه فقيـد از سـخنراني هاي صوتي اهللا آيـت هـا

هـاي ايـشان ي، سـخنان مثال به مناسبت حمله به سفارت سعود. كرد منتظري منتشر مي

د امنيت سفارتخانهر موردد  نـد رجب سخنراني معروف ايشان را منتشر كرد13ر ها يا

د قد يا دس يا هفته وحدر روز ر سايت بارگـذاريد اين روزر موردت سخنان ايشان

در همين روال عادد. شد فتـرد 598و پـذيرش قطعنامـه عمليات مرصـادر سالگردي

هاي صوتي كـه پـيش كه برخي فايل جالب بود. ايشان اين فايل صوتي را منتشر كرد 

 انتـشار ايـن. توجه قـرار نگرفتنـدر مورد اما اينقدند نيز مهم بوده بود از آن منتشر شد 

د  كـه بـه هـر مناسـبتي منتـشر هاي قبل بودر همان راستاي انتشار فايل فايل صوتي هم

د ون اينكه اين پيشبدشد مي  كـه ايـن فايـل ممكـن اسـت چنـين اشـته باشـند بيني را

د. واكنشو موجي را برانگيزد اهللا منتظـري رباره خاطرات آيت البته بعضي اظهارات

د د يــا ه اظهــارات آقــاي رازينــي پــيش از انتــشار فايــل صــوتي از جملــ60هــه ربــاره

مي كنند اما منتشر محرك باشند توانستند مي  با توجـه بـه اينكـهند كرد گان فايل تصور

و آيت 27 د سال از اين ماجراها گذشته د اهللا منتظـري هـم رر زمـان حياتـشان مكـرراً

د انـده هـا را بيـان كـرد حرفو اينند اخته بود هايشان به اين مسائل پرد وگو گفت رو

؛ بنابراين انتشار ايـن اختند كتاب خاطراتشان هم خيلي مفصل به شرح آن ماجراها پرد
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 اي خـود هـا بـا صـد غير از اينكه همـان حـرف بودي نخواهديد فايل صوتي چيز جد

و افراد آيت دد اهللا منتظري مي شنيدندر اين قضيه مطرح بود يگري كه اما فايل.ودشه

د شدر يك روال عاد صوتي . ريزي قبلي پشت سر آن نبودو هيچ برنامهي منتشر
د كـنم سـه مـسأله من فكـر مـي.ها به انتشار فايل صوتي است وم اما واكنش بحث

د سبب شد  زد تا به اين موضوع ده شود امن هـا سـاله، يكي اهميت موضوع كه اگـر
و سوم واكنش هاي برون رسانه وم ورودد. شود هم كهنه نمي بگذرد ي هاي تند مرزي

د كه مخالفان انتشار فايل از خود دنداد شان نشان دو به نظر مـن زدر ن بـه مـاجرا امـن
آقاي علـي.ند آقاي منتظري هم توجهي نكردو به توضيحات مهم احمد اشتند نقشد

خـارج از حاكميـت، موضـعه مجلس نـه يـك شـخص مطهري به عنوان يك نمايند 
د راهگشايي اتخاذ كرد   يـك روز توضـيحات به هر حـال بايـد. يگران نتوانستند ولي

زد الزم ارايه شود و بستن نميو با طوربه. توان اين مسائل را به بوته فراموشي سپردن
د  د كلي اين ماجرا يك نكته مهم ركاران يك نظام سياسي ست اند اشت اينكه هميشه

د كه با گذشت زمان نه چند انندبد ايدب و اطالعات ممكن است ور، برخي از اسناد ان
د حواسشان را جمع كنندو بايد هاي مختلف منتشر شود به شيوه ر كه چه سياسـتي را

مي اين موضوع نيازمند. پيش بگيرند د بحث مبسوطي است كه د توان بهر زمان يگري
.اخت آن پرد

ني( )وزآفتاب

 آقاي يداهللا اسالمي

)از نمايندگان ادوار مجلس(

، دبيركـل مجمـع نماينـدگان ادوار»يداهللا اسـالمي«به گزارش انصاف نيوز، دكتر

:مجلس شوراي اسالمي در يادداشت در صفحة فيسبوك خود نوشت

و ظهور پيدا كـرده اسـت 1367در مرداد دربـارة. در اين سرزمين رخدادي بروز

ا  و شنيده شده است آنچه گذشته از. ست بسيار نوشته هر كسي به گونـه اي داسـتاني



غير محرمانه
436

و. ايــن روايــت تــاريخي داده اســت و هــم شــتابزدگي هــم پنهانكــاري بــسيار اســت

هاي هيجان انگيز فراواني اسباب آن شده است كه واقعيت مـاجرا بـه خـوبي گزارش

و واكاوي نشود  آ. واشكافي و ميل به آگـاهي از نهـا نيـز هميـشه رخدادهاي تاريخي

مي وسوسه و همين عامل سبب و خواهد بود شود كه گوش ها بـراي انگيز بوده است

در. شنيدن روايت ها باز شود  و سخنان آقاي منتظـري از چـالش هـاي تنـد خاطرات

و حكومت در آن مقطع تاريخي پرده برمي كه. دارد باالترين سطح قدرت و مي بينيم

و آگـاهي در مـردم فـرو نخفتـه اسـت پس از گذشت اين همه سال ميل . بـه دانـستن

و هيجاني به انتشار نوار صوتي آقاي منتظري از دامنة پرسش در واكنش هاي شتابزده

ن  در اين سالها مردم بـه خـوبي آموختـه انـد كـه. اهدكميبارة آنچه كه گذشته است

د  و كل ماجرا را بـا هـم ديـد تـا اوري براي درك درست بايد همة جوانب را سنجيد

سال هاي درازي است كـه بـر عليـه آقـاي منتظـري بـسيار. منصفانه تري پديدار شود 

و گفته شده است  و بـاز اين روزها باز هم اين بازار گرمي تازه. نوشته اي يافتـه اسـت

هم خواهد يافت ولي راستي اصل ماجرا چه بوده است؟ در آن روزهاي سـخت چـه 

و اينك نيز شناخته شدههگذشته است؟ آنها كه دست اندر كار بود  اند چه پاسخي اند

ها با امضاي اعضاي هيات بـوده اسـت اينـك شود اين پرونده دارند؟ خوب گفته مي 

ها در كجا هستند؟ تعداد آنها چنـد نفـر اسـت؟ مـتن محاكمـات در كجـا اين پرونده 

مي نگهداري مي  و طرف كند كه محاكمه شود؟ يك طرف ادعا اي انجام نشده است

و خوب اسناد اين محاكمه. گويد از برگزاري نوعي محاكمه مي ديگر ها كجا هستند

در سخنان آقاي منتظـري هـم نـشان داده. شوند چرا براي آگاهي همگاني منتشر نمي 

و رييس جمهور وقت هم در جريان آن  شده است كه رهبر كنوني جمهوري اسالمي

و با نگراني خبرها را شنيده بودن ماجرا نبوده  در سخنان آقـاي موسـوي، نخـست.داند

و ديگـر وزير وقت هم همين نكته ديده مـي   بـا وجـود نماينـدة وزارت كـه ايـن شـود

و هيات دولـت در ايـن رابطـه اطالعات در بين اين گروه، آقاي ري شهري به ايشان

ماند كه اين واقعه به درسـتي واكـاوي پس راهي جز اين نمي. هيچ خبري نداده است 
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و پاسخي اي نيـست كـه بـه اين پرونده. هاي كهنه داده شود روشن براي پرسش شود

و. دست فراموشي سپرده شود  مي بينيم پس از اين همه سال چقـدر پرسـش هـا تـازه

كه. شود همگاني مي  و كشتاري و به تازگي خاندان سعودي پيوستن منافقين به صدام

آن از مردم بي  جنايت كشتار. رخداد باشد گناه انجام دادند نبايد مانعي براي شناخت

و پيوستن به دشمن در حال جنـگ نيـز از يادهـا نخواهـد رفـت مردم بي  مقولـة. گناه

و سرسپردگي سران سازمان منافقين با آنچه در مورد زندانيان گذشته اسـت  وادادگي

.نبايد سبب شود كه برخورد با اين دو مقوله يكي دانسته شود

)انصاف نيوز(

ن  ورمفيديآقاي سيد كاظم

)امام جمعه گرگان(

و نماينـده ولـي اصالح اهللا نورمفيدي، امام جمعه آيت-نيوز انصاف طلب گرگـان

اهللا حسينعلي منتظـري فقيه در استان گلستان با اشاره به انتشار نوار صوتي مرحوم آيت 

ح1ايشان نه تنها با اعدام منافقين موافق بود: گفت67ي سالها اعدامدر بارة  تـي بلكه

از. داشت)ره(مواضع فقهي شديدتري نسبت به امام  به گزارش انصاف نيوز بـه نقـل

علـت انتـشار: هاي نماز جمعة گرگـان اضـافه كـرد اهللا نورمفيدي در خطبه ايرنا، آيت 

 سـال را بايـد در موقعيـت ايـران اسـالمي30نوار صوتي منتظري بعـد از نزديـك بـه 

و در مقابـل جستجو كرد؛ اكنون كشورمان موقعيت خي لي خوبي در منطقه پيدا كرده

و رژيم صهيونيستي ضعيف شده است .موقعيت عربستان
 اين نوار براي تخريـب انقـالب، امـامكه اينقديمي ترين امام جمعة كشور با بيان

آن بر خالف نظر گوينده آيت1. هـا اهللا منتظري به طور مطلق موافق اعدام ها نبودنـد بلكـه بـا بـسياري از
جد. مخالفت شديد داشتند  در اين باره زياد نوشته ايم كـه بـه. اي از تطبيق آن با مصاديق استنظرات فقهي

.پاورقي هاي گذشته مراجعه گردد
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در: گفت1و نزديكان ايشان منتشر شد،)ره( در اجالس منـافقين كـه مـاه هـاي اخيـر
و قول حمايت فرانسه برگزار شد تركي الف صيل به نمايندگي از عربستان شركت كرد

از تروريست ها را داد لذا مسائل پـيش آمـده اخيـر مـشكوك اسـت هـر چنـد مـردم 
و اين گروه نزد ملت منفور است  اهللا نورمفيـدي آيت. منافقين را به خوبي مي شناسند

بـ: با يادآوري عمليات مرصاد اظهار داشت  ه تهـران منـافقين قـصد داشـتند سـه روزه
ــدان ــافقين در زن ــاي من ــان نيروه ــند، در آن زم ــي برس ــد همراه ــه امي ــاي كــشور ب ه

و  و حتـي قـصد فـرار گروهكشان در عمليات فروغ جاويدان دست به شورش زدنـد
 امـام جمعـه2.شـد مـي جنگ داشتند لذا در چنين شرايطي بايد تكليـف آنهـا روشـن 

كـه مـردم بيگنـاه را تكـه) فقينمنا(گرگان با اشاره به ترورهاي كور مجاهدين خلق
رح تكه كردند، اين پرسش را مطرح كه آيا مي  هكـميشود در مقابل چنين گروه بي

و اجازه داد هر كاري كه دلشان مي خواهد، انجـام بويي از انسانيت نبرده كوتاه آمد
)انصاف نيوز(3دهند؟

و امـام وجـود1. و چگونه برايشان احراز شده است كه قصد تخريب انقالب  جناب آقاي نورمفيدي از كجا
و سوء ظن حرام نيست؟ سراسر اظها داشته است؟ در رات آيتآيا اين ادعاي بدون دليل، اتهام اهللا منتظري

و امام است  با كدام حجت شرعي اين دلسوزي را حمل بـر.اين فايل صوتي دلسوزي براي چهره انقالب
آن كنيد؟ آيا جناب آقاي نورمفيدي فايل صوتي را به دقت گوش كرده تخريب مي  چه باعـث تخريـب اند؟

و امام شد اعدام و غير هاي غير چهره انقالب بو شرعي آنقانوني و اعالم .د نه اعالن
و جنـگ جناب آقاي نورمفيدي مدركي بر اين ادعا دارند يا به مشهورات اكتفا كرده2 و آيا قصد فـرار اند؟

و مجوز اعدام است؟ آيا قصاص قبل از جنايت، عملـي شـرعي اسـت؟ اگـر آنـان قـصد  مصداق محاربه
 به آن اشاره نكردند؟ با آيت اهللا منتظري در ديدار شورش داشتند چرا حتي يك نفر از مجريان حكم امام 

و افساد فـي االرض"بنابرنظر مرحوم امام در تحريرالوسيله و اخافه الناس  شـرط محاربـه"اشهارالسيف
طلبي به دنبال دفـاع است، آيا اين شرايط حاصل شده بود؟ جاي تأسف است كه برخي از مدعيان اصالح

و مصداقي از اعدام  گويا يادشان رفته است كه بـا همـين توجيهـات! هستند67اد هاي فجيع مرد تئوريك
شد88بود كه در جريان انتخابات  . با آنا برخورد

و خون3 و كساني كه مرتكب ترور و ريزي شده در باره سران فاسد اند هيچ ترديدي بر اجراي حكم شرعي
و آنچه مورد بحث در فايل صوتي آيت  اس قانوني وجود ندارد و بدان پرداخته شده در بـاره اهللا منتظري ت

و در حال سپري كردن دوران محكوميت خويش بود زندانياني . نـداه است كه به مادون اعدام محكوم شده
 وانگهي زندانيان چپ كه در عمليات تروريستي مانند مرصاد شركت نداشتند چرا اعدام شدند؟
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 آقاي علي فالحيان

)وزير اسبق اطالعات(
وزير اسبق اطالعات بـا تأكيـد بـر ): Entekhab.ir(لي انتخاب پايگاه خبري تحلي

و اهل بغي هستند، گفت  و همه علمـا ايـن: اين كه منافقين محارب نظر حضرت امام
و اقـدام مـسلحانه است اهل بغي يعنـي كـساني كـه عليـه حكومـت اسـالمي  شـورش

و شكي در آن وجود ندارد كنند حكم مي وا حجت. شان اعدام است لمسلمين االسالم
علي فالحيان وزير اطالعات دولت سازندگي در گفت وگو با رسا، با اشاره به انتشار 

و انقالب اسـت،  بنـده: گفـت1فايل صوتي منتظري كه حاوي هجمه به حضرت امام
و آقاي منتظري در اين  هم از اين صوت تعجب كردم چون مبناي فقهي حضرت امام

آنيعني: وي افزود2.مورد تفاوتي نداشت  و به عنوان فتواي اوليه هـا حكـم محـاربين
دانند از اين رو تعجب است كه چنين حرفي زدنـد منتهـي يـك اهل بغي را اعدام مي 

بحثي به عنوان ثانوي وجود دارد كه مثال اگر ما االن احكام را اجرا كنيم تعبير آقـاي 
بق خبرگـان نماينـده سـا. كنـد منتظري اين است كه تاريخ قضاوت بدي درباره ما مي 

رهبري با بيان اين كه اين حرفي بود كه اطرافيان به آقاي منتظري القا كردنـد، اظهـار 
 در فقه مـا3اطرافيان آقاي منتظري را وادار كردند كه بگويد مصلحت نيست،: داشت

اگر اجراي يك حكمي مصلحت نباشد البته نـه هـر مـصلحي بلكـه مـصلحت ملزمـه

 
مي آيت، در سراسر فايل صوتي.1 كه اهللا منتظري تأكيد از نقد من بر اعدام كنند و ها از سر دلـسوزي اسـت

و واليت فقيه ضربه مي و امام .زند، بايد از آن جلوگيري شود اين رو كه به حيثيت اسالم
و امام خميني تفاوت فتوا.2  فرض يكي بودناب- نيز وجود داشت اما اختالف عمده ميان آيت اهللا منتظري

كه تطبيق حكم بر مصداق بود به اين-فتوا ري امثالمعنا از آقاي شهري در اطالعات، گزارشات نادرستي
و غالظ از ناحيه امـام شـد  و يا كودتا در زندان به امام دادند كه سرانجام آن صدور حكم شديد . شورش

و با توجه به نامه قضات شرع دادگاه آيت هاي انقالب، اهللا منتظري با اشراف كامل از اين مقدمات نادرست
و چه در جلسه با مجريان كشتار مراتب نقد .، اعالم كردند67 خويش را چه در نامه به امام

از هنگامي كه برخي مدعيان اصالح.3 طلبي چنين مطالبي را تكرار كنند ديگر از آقاي فالحيـان كـه خـود
و آيت گذشته دستي در ماجراهاي اعدام و حوادث منجر به اختالف ميان امام  بعيد به اهللا منتظري داشته؛ ها

-اهللا منتظري در طول حيـات سياسـي محض اطالع آقاي فالحيان بايد گفته شود كه آيت. نظر نمي رسد
و با همه ارادت اجتماعي خويش تصميم به امام، دلباخته ايشان هم نبودنـد خويش گيري مستقالنه داشتند

! چه برسد به تأثيرپذيري از اطرافيان
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و الزام آور باشد فقيه . تواند بر خالف فتوايش جلوي اجراي حكم را بگيردميداشته
و اتفاقـا كرد مـي درباره افرادي كه قاچاق موارد مخـدر: وي ادامه داد نـد بحـث بـود

فتواي آقاي منتظري تندتر از فتواي حضرت امام بود كه با آن هـا برخـورد شـود امـا 
و ايشان دومرتبه به عنوان  و گفتند مصلحت نيست 1. ثانوي برگـشت بعدا برخي رفتند

االسالم والمسلمين فالحيان با بيان اين كه نظر حضرت امام اين بود كه حكـم حجت
و: خدا بايد اجرا شود، ابرازداشت  ايشان معتقد بودند بايـد حكـم خـدا را اجـرا كـرد

توجهي به قضاوت تاريخ نبايد بشود، نظر امام اين است كساني كه در تاريخ مغـرض 
و كساني كـه طرفـدار هستند مسلما عليه ما   مي نويسند حال هرگونه كه ما عمل كنيم

واقعيت اين اسـت كـه بـراي: وي عنوان كرد. يا منصف هستند واقعيت را مي نويسند
و نيروهاي خوب ما را بـه شـهادت  كسي شكو شبهه اي نيست كه منافقين، جوانان

و ترورهـاي شـ  هري از رساند كه انفجار حزب جمهـوري اسـالمي، عمليـات مرصـاد
در: وزير اسبق اطالعات خاطرنشان كرد. اينگونه موارد است  خود بنـده يـك نفـر را

و وقتي كه با او صحبتي داشتم متوجه شدم   نفر را كشته بود،32مشهد دستگير كردم
از او پرسيدم چرا افراد را به قتل رساندي كه جواب داد سازمان به ما گفته بود هر كه

و او را بزنيـد كـه سرانگـشتان نظـام هـستند ريش دارد حزب اللهي اس  وي اضـافه.ت
و از زنـدان: كرد حضرت امام مي فرمود كه مراقب باشيد چنين افـرادي فـرار نكننـد

 كه2گويد چرا وقتي اين افراد زندان بودند اعدام شدند آزاد نشوند، آقاي منتظري مي 

كرد چيان مواد مخدر صدق نمي االرض درباره بسياري از قاچاق يط افساد في اهللا منتظري شرا به نظر آيت.1
(از اين رو ايشان مخالف اعدام آنان بودند و نظرات آيت. به در باره شرايط محاربه اهللا منتظري در اين باره

مراجعه اهللا منتظري موجود است كه در سايت آيت"نگاهي به گذشته"گو با احمد منتظري با عنوانو گفت
در مواردي كه بـدانيم يـا احتمـال دهـيم عمـل":اهللا منتظري در پاسخ به پرسشي مي نويسند آيت.) گردد

و ضربه زدن شخصي ناشي از انگيزه  و تصميم او بر افساد جامعه و يا فرهنگي شخص بوده هاي اقتصادي
و مسلمين محرز نباشد، صدق عنوان مفسد معلـوم  و كيان اسالم و در صـورت به حيثيت عمومي  نيـست

ج("شك اعدام جايز نيست بنابراين ايشان اعتقاد دارند اگر كسي به قصد)884،سوال1رساله استفتائات،
و ناشي از فقرفرهنگي، به قاچاق روي آورد حكمش اعدام نيست .امرار معاش

و فريب تا به كجا؟! دروغ تا به كجا؟.2 و تجاهل ظري آمده اسـت كـه اهللا منت در كجاي مواضع آيت! مغالطه
و تروريست چرا مجازات شدند؟ قاتل، جنايت  و نامه آقاي فالحيان فكر نمي! كار و كند كه فايل صوتي ها
و در دسترس عموم نظرات آيت   بـه ماننـد تـوان سـت بنـابراين نمـيااهللا منتظري در اين باره منتشر شده
! به ايشان دروغ بست؟60سالهاي دهه
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ب و بـه بايد گفت بسياري از منافقين دوران زندان خود را گذرانـده و برگـشتند ودنـد
و افراد را كشتند  و عليه جمهوري اسالمي عمليات كردند  نماينده سابق1.عراق رفتند
حضرت امـام: خبرگان رهبري با بيان اين كه منافقين از كار خود توبه نكردند، گفت

وشدميكه درباره تائبين دستور نداد بلكه مربوط به كساني   كـه همچنـان سرموضـع
آقـاي: وي افـزود. بايد حكم اجرا شود، نظر امام اين چنين بود2 هستند جنگ با نظام

دهم، نظـر منتظري بارها به من مي فرمودند كه من نظر امام را بر نظر خود ترجيح مي 
و همه علما اين است اهـل بغـي يعنـي كـساني كـه عليـه  حضرت امام، آقاي منتظري

و اقدام مسلحانه حكومت اسالمي  و شـكي در نند حكمكميشورش شان اعدام اسـت
 ايشان چيـزي نگفتـه، گفتـه كـه تـاريخ3آن وجود ندارد، بحث روي مصلحت است؛ 

و حكـم اينگونه قضاوت مي و امام نيز فرمودند كه منتظر قضاوت تـاريخ نباشـيد كند
االسالم والمسلمين فالحيان با بيان اين كه پخش كردن اين حجت. الهي را اجرا كنيد 

و افتضاحات درون سازماني منـافقين صـورت مطالب پس از رسو  ايي، به ذلت افتادن
منافقين محلي از اعراب ندارند، ايـن هـا ديگـر جايگـاهي: گرفته است، اظهار داشت 

 
ب.1 ي، مجوز اعدام مابقي است؟ بهتر آن اسـتار اين ادعا آماري دارند؟ آيا پيوستن عده آيا آقاي فالحيان

شدكه آقاي فالحيان بپردازند به گزارشي كه در اين باره به امام داد  و شـدادي از ايـشانه  تا حكم غالظ
مي. صادر شود از تأييـد داند كه افراد عفو شده توسط هيأت عفـو امـام، پـس آقاي فالحيان بهتر از همه

. شدند وزارت اطالعات، آزاد مي
و حقوق2. و يا قصد جنگ هيچ يك از فقها دانان با اين نظر موافق نيستند كه اگر كسي صرفا سرموضع بود

. مگر اقدام عملي كرده باشد كه مجازات آن بوده باشدداشت، حكمش اعدام است
از بحث آيت3. و اهللا منتظري در باره اعدام زندانيان نه باب عناوين ثانويه بلكه براساس عنوان اوليـه اسـت

و محاربه نمي دانستند  و. ايشان آنان را مصداق بغي  ايـشان كـه در ايـن صـوتي فايـل مـتن به خاطرات
مي.مجموعه آمده مراجعه شود  بهتر است آقاي فالحيان توضيح دهد كـه چـه گـزارش كنيم مجددا تأكيد

 داده شد كه حتي قبل از ماجراي مرصاد ايشان را به عـصبانيت عات اطال آتشيني به امام از سوي وزارت
و اگر اطالعي ندارند از مافوق خود آقاي ري شهري سـوال كننـد تـا مـشخص شـود گـزارش وا داشتند

ارسالي از سوي اطالعات مربوط به چه تاريخي بوده است؟ قطعـا در بايگـاني آن وزارت ايـن گـزارش 
اي. موجود است  جا وجود دارد اين است كه امام در حكم خود نـامي از بغـي بـه ميـانننكته ديگري كه

و روايـات نيـز. اند نياورده عالوه بر اين در باره جواز اعدام اسيران اهل بغي ميان فقها اختالف نظر است
زادآاسيران جنگ جمل را كه مصداق اهل بغي بودند،)ع(اما مسجل است كه حضرت علي. اختالف دارند

و آن را مربـوط بـه.كردند  مرحوم امام خميني هم ظاهرا موضوع بغي در زمان غيبـت را منتفـي دانـسته
.اند بر اين اساس حد آن را در تحريرالوسيله ذكر نكرده. دانند شورش عليه امام معصوم مي
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مي: وي ادامه داد. ندارد و بـراي انسان از مطرح كردن دوباره اين مسائل تعجب كنـد
در برابـر امـام ايـستاده خود آقاي منتظري بد است كه ايشان را بـه عنـوان كـسي كـه 

ن  نم چه غرضي دارند اما مي خواهند سـوژه درسـت كننـد تـادامي مطرح كنند، بنده
و انقالب فعاليت كنند  و ضد انقالب عليه اسالم، امام  وزيـر اسـبق1.رسانه هاي بيگانه

و در حال حاضر ما شاهد اين هستيم كه اطالعات با بيان اين كه پس از گذشت زمان
ما از همـه مظلومـان: هوري اسالمي در دنيا اثبات شده است، ابراز داشت حقانيت جم 
آنكميجهان دفاع  و عوامـل و به ويژه رهبر ما با قدرت در برابر اسـتكبار و ملت نيم

و اين حرف ها نيز جايگاهي نـدارد البتـه ممكـن اسـت سـبب خوشـحالي  ايستاده اند
ه و منحرف .ستند شودبرخي افرادي كه ناراحتي هايي دارند

)انتخاب(

 آبادي آقاي قربانعلي دري نجف

و امام جمعه اراك( )وزير اسبق اطالعات
عــضو هيــأت رييــسه خبرگــان ): Entekhab.ir(پايگــاه خبــري تحليلــي انتخــاب

حضرت امـام تكليـف: فت، گفتگرميرهبري با بيان اين كه امام براي خدا تصميم 
و هيچ مالحظه احدي را نداشت،  همان زمان هم به ما گفتنـد برخـورد ايـن مدار بود

و نتيجه)ره(آقايان با امام  مثل برخورد يك ظرف شيشه اي با يك ظرف مسي است
آبادي عضو هيـأت رييـسه مجلـس اهللا قربانعلي دري نجف آيت. اي جز نابودي ندارد 

و  خبرگان رهبري در گفت وگو با رسا، با اشاره بـه هجمـه هـاي اخيـر ضـد انقـالب

 
و قانوني بوده است فرض امثال علي فالحيان اين است كه اعدام.1 آق! ها كامال اسالمي ايـان اگـر بـه زعـم

و تحليل  و خارجي در اين باره چه هراسي دارند؟ چنين است از انتشار اخبار بر اساس آمار! هاي داخلي
رساني در اين شوند آيا اطالع نفر در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعدام مي 1000ساالنه بيش از 

 يك واقعـه كـه شـما آن را مطـابق اين چه منطقي است كه با اعالم! باره باعث هراس قوه قضاييه است؟ 
و قانون استاندارد بمي شرع مـا اعتقـاد! دست ضد انقالب افتاده پس بايد الپوشـاني شـود؟هدانيد، سوژه

ب  و عملكرد نابجا سوژه و عدم افشاي به موقع و تـا ايـنهداريم تصميم نابجا دست ضد انقالب داده است
.در جامعه مطرح گرددموضوع سربه مهر حل نشود، باز هم ممكن است 
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و بـراي)ره(حضرت امام: اي بيگانه به امام راحل گفته شبكه تكليف مـدار بودنـد
و اقدام كردند  بي: وي افزود. خدا قيام سـيبي اين روزها رسانه هاي غربي مخصوصا

و)ره(العياذ باهللا نسبت به حرمت حضرت امام  و تـوهين ابـا ندارنـد از هتـك حرمـت
ن  ككمياجتناب دنـد تـا شخـصيتگر مـيه دنبـال بهانـه نند، اين رسانه ها مدتها است

 امـام بـا ريـيس كـهآن قدسي امام را زير سؤال ببرند از اين رو چندي پيش به اين عنو 
و مذاكره كرده هجمه هـايي داشـتند در. جمهور آمريكا صحبت نماينـده ولـي فقيـه

و هجمـه بـه امـام اظهـار  استان مركزي با اشاره به انتشار فايل صـوتي آقـاي منتظـري
سـي جرقـه بـي بنده در جريان اين حوادث اخير بوده ام زماني كـه راديـو بـي:تداش

سـي بـي به من مي فرمود وقتـي بـي1آتش فتنه را شعله ور كرد؛ خود آن آقاي محترم 
 قرائـت كـرد امـام در آن زمـان 1368نامه خرداد ماه من را در شب پـنجم فـروردين 

و فرمودند ما با هـيچ راجع به مهاجرين جنگ تحميلي يك موضع بسيار قا طع گرفتند
و قانون هستيم، از وظايف خود تخلـف  و نسبتي نداريم، ما تابع شرع كسي رابطه اي

نكمين و با كسي رودربايستي نـداريمكمينيم، مالحظه احدي را : وي ادامـه داد. نيم
و بنـده در نجـف آبـاد در آن زمان اتفاقا مادر بزرگ بنده به رحمت خدا رفته بودنـد

و من هم تـابم تمـام)ره(ودم منتها اين فرمايشات امام خمينيب خيلي تكان دهنده بود
و مالقات بـا بزرگـان حـوزه از جملـه آيـت  و دنبال مسائل و سريع به قم آمده اهللا شد

و آيت اي كـه نامـه: آبـادي ابـراز داشـت اهللا دري نجـف آيت. اهللا اميني بودم مشكيني
و بـراي)ره( آنرا محرمانه بـراي دفتـر امـامدكرمي ادعا2نويسنده آن نامه  نوشـته انـد

و براي دادستان وقت ارسـال كـرده اهللا موسوي آيت انـد، حـاال دسـت راديـو اردبيلي
ميبي بي و آنرا قرائت ن سي است و ديگران)ره( دفتر امامشدميكند، روشن بود كه

ه ايـن نامـه از كجـا درزو طبيعتا خود آقايان بايد پاسخگو باشند كـ3را مقصر دانست

از.1 و مـصلحتي به خـود اجـازه نمـي اهللا منتظري است كه گويا آقاي در آيت"آقاي محترم" مراد دهـد
ازداند نام نمي ! استاد خويش برد حتي نامي

.اهللا منتظري آيت2
3مي آقاي در وي  انگشت بايست توضيح دهند كه بر چه اساسي روشن بود كه نامه از آن طيف منتشر نشد

كنند؟ آيا مستندي بر اين ادعا دارند؟ چه خـوب اسـت كـه مطـرح اتهام را به بيت استاد خويش دراز مي
كننـد اهللا منتظري پخش آن نامه از سوي بيت خـويش را رد مـيو هنگامي كه استاد ايشان آيت. فرمايند

و اخالقي انگشت اتهام را به اين سوي  ! مي رود؟هنشانآقاي دري با چه توجيه عقالني
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و ايشان تعبيرشان اين بود بي سي بشكه بنـزين را روي مـاجرا ريخـت، يـكبي كرده
و امـام  را)ره(بشكه بنزين كه ديگر كار از كار گذشـته بـود تـصميم قـاطع خودشـان

بي. گرفته بودند  و ام الفساد اسـت، عنـوانبي وي با بيان اين كه هنوز هم سي ام الفتنه
و صهيونيـست هـا بـودهها اين: كرد و حلقـه هـاي از اول تاسيس شده فرقه ضـاله انـد

و مزدوران هـستند  امـام جمعـه اراك خاطرنـشان. مرتبط آنها هم منافقين، كوردل ها
ي هرچه آب در آسياب دشمن بريزند، هرچـه دروازه بـاني بـراي دشـمنا عده: كرد

و به ضرر همه است و نظام و قطعا دشـمن سـوء اسـتفاده بكنند به ضرر اسالم، كشور
افرادي در داخل خيـال نكننـد بـراي دفـاع از يـك شـخص: وي اضافه كرد. كند مي

و بـه ضـرر هنري كرده  و ارزش هـا بـوده و بلكه برخالف اخـالق اند، اين هنر نيست
مي خود مي  و برخي قدري بزرگـواري شود؛ متأسفانه تا شرايط يك مقدار آرام شود

 بعضي مسائل فراموش شود خودشان مجددا يك كبريتـي بـهو مي خواهند1نندك مي
و از هـر جهـت بـه ضـرر اسـت اهللا دري آيـت. آتش مي زنند كه ايـن كـامال اشـتباه

نبودنـد همـه ايـن آقايـان از جملـه مرحـوم)ره(آبادي با بيان اين كه اگر امـام نجف
و آيت و در زنـدان پوسـيده بودنـد، ايـن افـراد كـه جـرأت2...اهللا طالقاني ، شـجاعت

فت، امام تكليفگرميامام براي خدا تصميم: وي افزود. را نداشتند)ره(صالبت امام
و هيچ مالحظه احدي را نداشت، همان زمان هم به ما گفتنـد برخـورد ايـن  مدار بود

و نتيجه)ره(آقايان با امام  مثل برخورد يك ظرف شيشه اي با يك ظرف مسي است
هيأت رييـسه مجلـس خبرگـان رهبـري بـا بيـان ايـن كـه عضو. اي جز نابودي ندارد 

 
1.از ظاهرا مراد آقاي در آيـا پملـب! اهللا منتظري چنين شده است اين است كه درباره آيت"بزرگواري"ي

و آزاد دفتر، حسينيه آيت  و پلمـب اتـاقكي در منـزل احمـد منتظـري و بردن پول وجوهـات اهللا منتظري
و ممانعت از برگزاري مراسم ها در باره فقيه گذاشتن هتاكي  و عاليقدر  ختم پس از در گذشت ايشان در قم
و جز نجف ديگر شهرها به و تـوهين!ي بزرگواري اسـت؟ در قاموس امثال آقاي در ... آباد هـاي تحريـف

و رسانه و منصوبين از ناحيه حاكميت كه بماند نشريات !ها
مي جالب توجه اين.2  هـم در سـايت جا ذكـر شـده باشـد ولـي اهللا منتظري هم اين رسد نام آيت كه به نظر

و در كل صحبت و هم در سايت جام نيوز نام ايشان با نقطه چين آمده است ي اصال هاي آقاي در انتخاب
و با آيـا! آقاي محترم يا نويسنده نامه يا فالني، به ايشان اشاره كرده اسـت: نامي از ايشان به ميان نيامده

هر! اهللا منتظري ممنوع االسم است؟ آيت !اس دارد؟آقاي دري از چه
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و غلط آب به آسياب دشمن ريختن اسـت، اظهـار داشـت در: برخوردهاي كودكانه
چنين شرايطي كه آل سعود از يك طرف با منافقين كور دل، صهيونيست ها، محمود

و ديگـران در  و سـر دسـته منـافقين، تركـي فيـصل عباس جنايتكار با دارو دسته شان
وي. انسه از طرف ديگر برنامه ريزي كرده بودنـد، كـه چيـزي جـز خيانـت نيـست فر

بي: ادامه داد ميبي مشخص است و بعـضي از افـراد هـم سي چه اهدافي را دنبال كند
و با آنها همسو هـستند؛ در اقـدام  و غير مستقيم آب به آسياب آنها مي ريزند مستقيم

در. نتيجـه مهـم اسـت خيانت آميز حتما نياز نيست كه قصد باشد  نماينـده ولـي فقيـه
و نخواهـد بـود، گاه هيچسيبي استان مركزي با بيان اين كه بي   دوست ملت ما نبـوده

را68در همين حادثه هم سـال: ابراز داشت  ايـشان بـه تعبيـر مـا فرمـود بـشكه بنـزين
و متاسـفانه بعـضيبي بي  از سي روي ماجرا ريخت، آنها آتش زدند، آنها دامن زدنـد

آنها نبايد آب بيار: وي عنوان كرد. شوند افراد داخلي هم آب بيار آسياب دشمن مي
و قرآن باشند، نبايد كاري كننـد كـه همـه زحمـات امـام  براي آسياب دشمنان اسالم

و فـداكاري  ننـدك مـي هـا را زيـر سـؤال ببرنـد زيـرا خيـال راحل، شهدا،نظام، انقالب
ننـد، ايـن دفـاع نيـست بلكـه غيـرك مـي يان دفـاع درست يا غلط از فالني يا فالن جر 

ميها اينمستقيم يك ظلم مضاعف است كه  امام جمعه. دهند بر اين قبيل افراد انجام
و)ره(اراك با تأكيد بر اين كه امام  و از شخـصيت امـام تا آخر هم عزيز خواهد بود

ما: از عظمت ايشان چيزي كم نخواهد شد، خاطرنشان كرد  هايو ملت در ميان ملت
و صهيونيـست، آمريكـا، اسـراييل، فرقـه ضـاله،  مسلمان هر چه هـم اسـتكبار جهـاني

و آل سعود نسبت به امام اهانت كنند رونق بـازار آفتـاب نكاهـد  وي اضـافه. منافقين
هابيبي: كرد و غربي  نسبت به ما دلسوز نخواهند بـود، مـا بايـد هوشـيار گاه هيچ سي
آها اينباشيم و در زمين دشمن بازي عقبه هاي .نندكمينان هستند

)انتخاب(

ي مصلحيدرحآقاي

) سابق اطالعاتيروز(

خطي هاشميدر حال حاضر باند مهد: اطالعات دولت دهم گفت وزير يدهـ با
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CIA و بخش درينهمي در كشور فعالند  داخلي نقشه براي مشغول طراحCIA االن

.كشور هستند
ب وزير ب اطالعات دولت دهم ي كـه مقـام معظـم رهبـري مطلبـين سومكه اين يانا
م و: به عمد است، افزود يني كنار گذاشتن راه امام خم دهنديهشدار گـم كـردن راه

و كنار گذاشتن راه امـام از مقولـه نفـوذ اسـت، امـروزيفغفلت از مقوله تحر   است
خميف انقالب تحريجديدتهد . استنفوذو يني گفتمان امام

ب وي و تقس نفوذ ابعاد گستردهكهينا يان با نفـوذ: دارد، خاطرنشان كـرد بندييمتر
جريمورد يشهـا به خواسـته يدنرسي دو دسته نفوذ است كه دشمن برا يانيو نفوذ

م فينفوذ مورد. كندياز آن استفاده  در شوديم يتيو ترور شخص يزيكي شامل ترور
ف ميو جاسوسيس اطالعاتي دشمن با استفاده از سرو يزيكيترور و كندي خود نفوذ
ف م يزيكيترور ا دهدي را انجام ي اسالمي مورد انفجار دفتر حزب جمهورين مصداق
.بود

بي مصلحاالسالم حجت دكه اين يان با  يتي ترور شخصي نفوذ مورديگري مصداق
مـيتتـرور شخـص: كـرديحاست، تـصر يس سـروي گـاه شـودي از دو روش انجـام

كني فردياطالعات ميتار شخص را در وي نتوانـد بـرايت تـا شخـص دهدي قرار  نظـام
جريانقالب كار . استي منتظري آقايان انجام دهد مصداق آن

ب وزير ي قبل از انقالب مبـارزات سـختي منتظركه اين يان اطالعات دولت دهم با
ن و پس از انقالب يدشمن، فـرد: كرديانبيد،رسي به درجه قائم مقام رهبريزداشت

ي بـود، كنـار آقـا CIA را كه از جاسوسـاني هاشمي به نام مهدي منتظر كانياز نزد
نيمنتظر خطي هاشمي باند مهديز گذاشت، در حال حاضر  در كـشور CIAيده با
درينهميو بخش1فعالند . داخل كشور هستندي نقشه براي مشغول طراحCIA االن

از.1 حيدر مصلحي كشف جديدي كرده است كه در هيچ يك از كتاب هايي كه در باره سيد مهدي هاشمي
كه. نوشته شده، ديده نمي شود) وزير اطالعات وقت(شهري ناحيه امثال آقاي ري  سيد مهدي هاشمي هر

چ. بود مواضع ضد استكباري وي زبانزد است  قدر قدرت دارد كه پس از واقعا اين باند موهوم سيد مهدي
!اش هنوز پابرجاست تا جايي كه حيدر مصلحي از آن هراس دارد سال از اعدام سر دسته30گذشت 
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ب وي ا يان با از راجعيشپي كه چندينوار: امر گفتين مصداق  به اعدام منافقان

اي پسر منتظريسو و1 انجـام شـدي هاشـمي مهـدي براسـاس طراحـ يـن پخش شـد،

تيبراساس اطالعات كهي هاشمي مهديم كه وجود دارد ديك برنامه دارند  يگـر نوار

. در كشور پخش كند

بي مصلح االسالم حجت اكه اين يان با و امـامي عمـل منتظـرين با  در مقابـل نظـام

ايلدر اوا: د، افزودقرار دادن آين انقالب بهيا كار را انجام دادند،  در حال حاضر قادر

ا نينانجام  از ياري قـرار دارنـد؟ بـسي چـه كـسان هـايت در كنـار شخـص يـستند؟ كـار

و القاي است، براي اطالعاتياهيسها در كشور براساس سرو ازدواج  اهدافي نفوذ

ميناي انقالبهاييت خود به شخصيهاو برنامه .دهندي كار را انجام

ر كـه ايـن با اشـاره بـه وي  دشـمن هـم دربـارهي از سـوي نظـام فكـر يخـتن بهـم

يسـروش فـرد: انجـام شـده اسـت، گفـتيو هـم حـوزوي دانشگاه هاييتشخص

 بـهيويرويـزير داشـت امـا دشـمن بـا برنامـهيقوياربسي بود كه فكريدانشگاه

. شـده اسـتي جاسوس هاييس سرو عمل كرد كه امروز سروش آلت دستيا گونه

م كديزن يان حوزو ياناز  قـرارير بود تحت تاثيو انقالبيقويا را كه طلبه يور دشمن

و امروز در دست سرو .و موساد قرار دارديكا آمري جاسوسهاييسداد

بي مصلح االسالم حجت  ارائـه داده يلـيو تحليه تجز88 از فتنه CIAكه اين يان با

ويم اشـتباه رفتـيرمسيك انقالبي گفته است ما از ابتدايل تحلينادر: است، افزود

88از سـال. بود يانو غفلت از حوزو يان دانشگاهي صرف رو گذارييهآن هم سرما

ا روگذارييه طرف تمام سرماينبه . قرار داده استيه علميها حوزهي را

ب وزير يسوسـجايس گفتنـد سـروي رهبـر كـه ايـن يـان اطالعات دولـت دهـم بـا

بيش افسر اطالعاتيسانگل و مورد اعتمـاد مرجـع قـراريد مرجع تقليت را در  فرستاده

 اعدام شده همان زمان برنامه ريزي كرد كه نواري در سال66سيد مهدي هاشمي كه در سال! جلّ الخالق.1
مي از جلسه 67 و بايد در سال اي پر ظـاهرا آن مرحـوم! پوسانده منتشر شود كه وي هفت كفن95شود

! علم غيب هم داشته است
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ا: گرفته است، گفت و از سـاليننفوذ در ا88 جهت وارد عرصه شـده اسـت  يـن بـه

مـينايطرف دارد رو د. كنـدي جنبـه كـار وي طراحـي مـوردذ در نفـو يگـر اقـدام

ا سـال20 تـا10 به مـدتي فردي رو يزير برنامه  يـت فـرد را در مركز يـن اسـت تـا

.حكومت قرار دهد
يهـا از مـصداق يكـي يـه معاو: صدر اسالم خاطرنشان كـرديخ با اشاره به تار وي
دنيمورد و ياي نفوذ در پ يونيستي صه يهوديت با هداي اسالم است،  يـك نزد يامبر به

و كاتب وح جايجو به تدر شوديميشده ا رسـديمـيي به  سـال بـر41 فـرد يـن كـه
م  انجام دادند، امـروزيه با معاوم كه در صدر اسالي عملياآ.كنديمسلمانان حكومت

 انجام دهند؟توانندينم
ب وي ا يكا آمركه اين يان با پاين به دنبال م يين است كه طبقه متوسط به  يـدان را بـه

 كــرد كــهير را دســتگي ســپاه جاسوســي دســتگاه اطالعــاتيش مــاه پــ2: آورد، افــزود
جرن يتشمامور ا يانيفوذ م يـنو در ارتباط با فتنه بود،  دالر پـول در هـا يليـون فـرد بـا
ميها استان ي بـرا خواسـتيو از آنها مـ كرديم يداردنو با مسئوال رفتي مختلف

خهاييت فعاليسامانده ويريه موسسات . كنندي همكاري با
ب وزير اكه اين يان اطالعات دولت دهم با اريي فرد شناساين هدف تباط گـرفتنو

ن  مـينا: جامعه بود، خاطرنشان كرد يينو طبقات متوسط به پا يازمندانبا  گويـدي فرد
پايهدف كار كردن رو و دگرگـون كـردن اعتقـادات يين ذهن افراد طبقات  جامعه

اينا ا88هدر فتن. قابل توجه استين افراد بود،  شـودي مـ يـدهدسـازي يـانجرين هم
MI6ويبردار بهره يكي داشت،يو استراتژديس انگلي جاسوسيسسرو  از نخبگان

و اوباشيگرد . استفاده از اراذل
خ88در فتنه: گفتي مصلح االسالم حجت  كه اعتـراض در آن هايي يابان با رصد

م شدشديانجام  آشوب وجـود دارد، پـسي براي خاصي ساماندهيككهيم متوجه
ا از اروپـايا معلوم شـد كـه خـانم فاحـشهياز بررس و يـران وارد و بـا اسـتفاده  شـده

و اوباش به آشوب 500يسازمانده جرينا. زنديم دامنها نفر از اراذل  بـه ياني نفوذ
تغييردنبال تغ تغ آرمانيير باورها، تغ نگاهييرها، و . استي سبك زندگييرها
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ا وزير اين اطالعات دولت دهم با اشاره به و تهد يجاد مصداق در: افـزوديد ترس

شبيراماج ظري برجام و جـان كـري برا خواستيميف كه ي مـذاكره بـرود اوبامـا

م ايزميروي نظامينه كه گز كردنديمدام تكرار ظريد تهدين است، و  يـف اثر كـرد

تيكا گفت اگر آمريزيونيدر مصاحبه تلو بي نظامجهيزات بخواهد  يندازد ما را از كار

ميك فشاريكبا .تواندي دكمه

ب اطالعات وزير ا يكا آمركه اين يان دولت دهم با  خاطرنـشان ترسـد،ي مـ يـران از

 فارس گرفتند از ترس شلوار خـود را نجـسيج را كه در خل يكايي آمر ياننظام: كرد

اها اينكردند ايو بخش ترسنديم يران از  كـهي هراسـ يران هم خودشان انجام دادند،

اي براكننديميغتبل و رعب .كنديميجاد خودشان هم ترس

ب وي مكه اين يان با دني در حال شودي امروز اگر حلب آزاد  گوينـديمـيا كه همه

بيدكه بشار با م: كرد يان برود، و هز گويديمقاومت در منطقه ي بـرا ينـه بـشار بمانـد

بايم طرف هستي با دشمن يم، حلب داديآزاد  نـه ضـعف،يم اقتـدار نـشان دهـ يـد كه

رايجبسهاي يگاهشماها در پا آم مردم . نترسانندريكا از

نيسال گذشته كه روحان: اطالعات دولت دهم گفت وزير  رفـت بـا يويـورك به

 بـوده اسـت،ي هم گفتند كار اشـتباهي صحبت كرد كه مقام معظم رهبرياوباما تلفن

ا يديم فهميوقت ا يديم، بودند علت را پرسي عمل چه كسانين كه عقبه  يـن گفتند ما با

 ملـت را خـوديي بـ يـد نبااسـت نكتـه قابـل توجـه يـنا.يم جنگ را گرفتيكار جلو

.ترساند

د وي و آمر: گفتي با مقام معظم رهبرين پوت يدار با اشاره به  بـه دنبـال يكـا اروپا

بينا و قرار است چه اتفـاقينو پوتي مقام معظم رهبرين هستند كه رخي چه گذشته

 كـشفي همـه بـراهي به روسيكريو سفرها يكا آمريدهد؟ تالش دستگاه اطالعات

جارا مقاومت خواستنديمها اين موضوع است،ينا  فـتحيي نابود كنند اما خداوند از

م .رسانديرا

http://www.rasanews.ir/detail/News/ 471138/2044  
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1ماجراى نوار صوتى منتظرى چيست؟

اگرچـه منــافقين آنچنــان مطــرود مــردم ايـران هــستند كــه هــيچ ظرفيتــى را بــراى
از فرينى در داخل ندارند، اما ورود اينآ غائله گونه بيت منتظـرى بـه صـحنه حمايـت

 سال از آن ماجرا، عمدتاً با هدف تحريـك نـسل جـوان30منافقين بعد از نزديك به 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، هفته گذشته دفتر آقـاى. آفرينى آينده است براى غائله

ى را پيرامــون اعــدام تعــدادى از منتظــرى فــايلى صــوتى از ادعاهــاى مرحــوم منتظــر
اى در سايت اين دفتر قرار داد كه بازتـاب گـسترده 1367محكومين منافقين در سال

و شبكه در رسانه و سبب شد كه بار ديگـر حـضرت هاى بيگانه هاى مجازى پيدا كرد
به)ره(امام دليل برخورد قانونى با اين گروه تروريـستى كـهو نظام جمهورى اسالمى

و مـسؤوالن كـشور بودنـد،16به شهادت رساندن قريب به عامل   هـزار نفـر از مـردم
در. مورد نقد دشمنان انقالب اسالمى قرار گيرند احمد منتظرى، فرزند آقاى منتظرى

به توجيه اين اقدام خود مى  هاى اجتمـاعى، ديـديم كـه وجود شبكه گويد كه با توجه
و اين در حالى اسـت كـه شـبكه منتشر!)؟(موقعيت مناسبى است كه اين حقايق   شود

بهبى. بى طور مكرر بازتاب داده است، سى كه اين نوار را با هدف حمايت از منافقين
كه اذعان مى  برها اينكند و اين شبكه سه سال پيش نيز مبتنى  مطالب جديدى نيست

و اين نشان خاطرات منتظرى آن دهنـده ايـن اسـت كـه هـدف را منعكس كرده است
وبىو سايت بى دفتر  از بازنشر اين مطالب صرفاً حمايت كسانى است كـه ايـن ... سى

در. انـد تركى فيصل، براندازى نظام اسالمى را به انتظار نشسته روزها دست در دست 
 اين نكتـه قابـل ذكـر 1367مورد ماجراى اعدام تعدادى از عوامل منافقين در تابستان

از 598است كه بعـد از پـذيرش قطعنامـه توسـط ايـران، رژيـم صـدام دور جديـدى
حمالت نظامى عليه ايران را آغاز كرد كه با حضور مجدد مردم در صحنه ناكام ماند 

اى را تحت عنـوانو پس از آن بود كه منافقين با هدايت رژيم بعثى عمليات گسترده 

 
مي1 -باشد، از نويسنده نامي به ميان نيامده امـا از شـواهد در خبرگزاري تسنيم كه متعلق به سازمان بسيج

و تكرار همين مطالب در جاهاي مختلف ميهب-از جمله سياق قلم آيد ظاهرا مقاله از آقاي عبـاس دست
.ن باشدسليمي نمي
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و بـه از منطقه اسالم» مرصاد«يا همان عمليات» فروغ جاويدان«  خـود زعـم آباد آغـاز
سه برنامه و عمده. روزه به تهران برسند ريزى كرده بودند تا ترين نقطـه اتكـاى صـدام

و اعضاى منافقين ساكن در ايران بـه آن  هـا رجوى در اين عمليات، پيوستن هواداران
به همين بود، به دليل دست داشتن در ترورها در زندان دليل تعداد زيادى از منافقين كه

و به  ر بودند ها دست به شورش ها اجرا نشده بود، در زندان أفت نظام، احكام آن دليل
و بناى فرار از زندان  ها را داشتند كه نهايتاً نظام ناچار به اجراى احكـام در مـورد زده

آن تعداد معدودى از آن   آنچه كه به1.ها برخاسته بود ها شد كه منتظرى به حمايت از
و تـالش جديـد يـت مـى انتشار اين نوار در شرايط كنـونى اهم دهـد تحـوالت اخيـر

از استكبار در پيوند زدن سعودى  و حـضور تركـى فيـصل بـه نماينـدگى ها با منافقين
و اعالم حمايـت از ايـن گروهـك بـراى برانـدازى سعودى ها در نشست اخير فرانسه

هم ها با سعودى نظام اسالمى است كه البته همگرايى اخير ميان صهيونيست  و چنين ها
. هايى ديگر از اين پـازل خطرنـاك اسـت دار محمود عباس با مريم رجوى، بخش دي

آفرينى اگرچه منافقين آنچنان مطرود مردم ايران هستند كه هيچ ظرفيتى را براى غائله
گونـه بيـت منتظـرى بـه توان داشت كـه ورود ايـن در داخل ندارند، اما ترديدى نمى 

 سـال از آن مـاجرا، عمـدتاً بـا هـدف30صحنه حمايت از منافقين بعد از نزديك بـه 
و بهره آفرينى آينده اسـت هاى مجازى براى غائله گيرى از شبكه تحريك نسل جوان

نكته قابـل تأمـل ديگـر در ايـن. كه فرزند مرحوم منتظرى هم به آن اذعان كرده بود 
و متهم عرصه نوع مماشات با اين هنجارشكنى  و تخريب حضرت امام سـازى نظـام ها

 احمـد كـه ايـن2.رى اسالمى است كه امنيت ملى كشور را هدف گرفته اسـت جمهو

.هاي گذشته به اين مطلب پاسخ داده شده است قبال در حاشيه واكنش.1
و پس از عمليـات مرصـاد براسـاس يـك حكـم67در سال: بگذاريد يك بار ديگر قصه را مرور كنيم2

و مكلف شدند زنـدانيان مجاهـد خلـق را حكومتي افرادي انتخاب  كـه در حـال سـپري كـردنو چـپ
آن آيت. بودند اعدام نمايند محكوميت خويش به حبس و پـس از كـه اهللا منتظـري دو نامـه مـي نويـسد

و نظرات خويش را مطرح مـي ها متوقف نمي اعدام هـا سـال. فرمايـد شود اعضاي هيأت اعدام را احضار
و علي رغم انتشار مطالب مي ، فايل صوتي آن جلسه، از سـوي بيـت آن ماجرا در خاطرات ايشان گذرد

م و حقـوقي. اين تمام ماجراست. شوديايشان منتشر و شـرعي  بـه–آيا خبردادن از يك عمـل قـانوني
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و ايـن مطلـب مـوهن را از سـايت» تماس محترمانه«منتظرى پيرو يك منت گذاشـته
و صـالبت نظـام اسـالمى منطبـق اسـت؟ انتـشار فايـل صـوتى برمى دارد، آيا با عزت

و در حمايت از منافقين، موضوع جد  و تازهمنتظرى در روزهاى گذشته اى نيست، يد
و همگـان از آن اطـالع داشـتند،  اين حمايت از ميانـه دهـه شـصت علنـى شـده بـود

مى راستى چرا اين به در گونه شد؟ فردى كه گروهك منافقين را و فرزنـدش شناخت
گذارى در دفتر مركزى حـزبو در بمب 1360يكى از جنايات آنان در هفتم تيرماه 

و يده بود، در ميانه اين دهه، حامى منافقين مـى جمهورى اسالمى به شهادت رس  شـود
و آن  مى از اعدام جنايتكاران اين فرقه گاليه اهللا در نامه حضرت روح1!نامد را جنايت

مى به منتظرى، به واقعيتى تلخ در اين 1368 فروردين6تاريخى  در زمينه اشاره كننـد؛
و موضـعگيرىو صحبتها شما در اكثر نامه«: بخشى از اين نامه آمده است  هايتـان ها

و منافقين بايد بر كـشور حكومـت كننـد نشان داديد كه معتقديد ليبرال  بـه قـدرى. ها
آن شده منافقين بود كه مـن فايـده گفتيد ديكته مطالبى كه مى  هـا اى بـراى جـواب بـه

ن دفاعيه شما از منافقين، تعداد بسيار معـدودى كـه در جنـگ مثال در همي. ديدم نمى
و قلـم و انقالب محكوم به اعدام شده بودند را منـافقين از دهـان مسلحانه عليه اسالم

و مـى  و الـوف رسـاندند اى بـه اسـتكبار بينيـد كـه چـه خـدمت ارزنـده شما به آالف
آن».ايد كرده به با توجه به در)ره(ر امـام خمينـى تـذك4چه ذكر شد، ضرورى است

 به منتظرى نگاهى مجدد بيندازيم تا بصيرت آن عزيـز بـه68 فروردين6نامه تاريخى
و به آن پى ببريم؛  سعى كنيـد افـراد-1عرش سفر كرده را بيش از پيش درك كنيم

و گروه مهدى  هاشمى بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقين
و سريعاً تحريكمى از آنجا كه ساده-2.زدها نريو ليبرال شـويد در هـيچ لوح هستيد

 
و اجـراي!؟ چه مشكل امنيتي در پي دارد گرچه مورد نقادي هم قرار گيرد–عقيده برخي  اگر حكم امام

شود مانند مابقي احكام اعدام كـه هـر سـال آمـاري را بـه خـود آن درست بوده كه مشكلي حاصل نمي
. داده استاختصاص

اهللا مرحـوم آيـت. اين نيز از همان تكرار مكررات است كه يا ناشي از جهل يـا تجاهـل نويـسنده اسـت1
و مجازات جنايتامنتظري از در عدام كاران دفاع نكردند بلكه نقد ايشان متوجه اعدام زندانياني است كه

و برخي در شرف آزادي . حال تحمل كيفري كمتر از اعدام بودند
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 ديگر نه بـراى-3. كار سياسى دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد
و نه اجازه دهيد منافقين هرچه اسرار مملكت است را بـه راديوهـاى من نامه بنويسيد

و سخنرانى نامه-4. بيگانه دهند  هاى گروهى وسيله شما از رسانهن كه به هاى منافقي ها
و موجـب خيـانتى بـزرگ به مردم مى  و انقـالب زد رسيد؛ ضربات سنگينى بر اسـالم

وو خـون-روحى لـه الفـدا-سربازان گمنام امام زمان به هـاى پـاك شـهداى اسـالم
و گنـاهكه اينانقالب گرديد؛ براى   در قعر جهنم نـسوزيد، خـود اعتـراف بـه اشـتباه

و امـروز بـا» 330، صـفحه21صـحيفه امـام، جلـد«.، شايد خـدا كمكتـان كنـد كنيد
و بـا نگـاه بـه عملكـرد27گذشت نزديك به  سال از نگاشته شدن آن نامـه تـاريخى

مى اى تأسف منتظرى پس از وفات امام به نتيجه آن بار و منتظـرى بـه«كـه ايـن رسـيم
و مراد ملـت مـسلمان ايـرا يك از توصيه هيچ در ايـن بخـش».ن عمـل نكـرد هاى پير

اهللا طـاهرى ضرورى است بـه بخـشى از نامـه رهبـر معظـم انقـالب خطـاب بـه آيـت 
 نگاهى بيندازيم، در بخشى از اين 1381 تير20اصفهانى امام جمعه سابق اصفهان در 

از«: نامه آمده است مشت اطرافيان نامطمئن موجب شـد كـه يكـى بالى گرفتارى در
و شاگردان نز  ديك امام در اواخر عمر آن يگانه زمان، مطرود ايشان واقع شـود ياران

و باز اگر آن شخص به اين تصميم  و او را از دخالت در امور سياسى منع شرعى كنند
و مراد خود عمل مى كرد، يقيناً مشكالت بعدى را براى خودو اخطار حكيمانه استاد

».آورد وجود نمىو كشور به
و ارادت فوقمسأله نفوذ در بيت منت و غير قابـل درك ايـشان بـه رأس ظرى العاده

و هاشمى، مقوله شبكه نفوذ يعنى سيد مهدى  اى نبود كه صرفاً امام به اين باور رسيده
و در مالقات به كرات طى نامه هاى خصوصى به شاگرد خود تذكر داده هاى محرمانه

و بسيارى از ائمه جمعه هاى همتراز با آقاى منتظرى باشند بلكه حتى برخى شخصيت 
اهللا آيت.و نمايندگان مجلس خبرگان نيز در اين احساس نگرانى با امام شريك بودند

بى مشكينى به كمترين حواشى سياسى، اين واقعيت تلخ را كتبـاً در سـال عنوان فردى
جا كشيد، جسارتاً معروض در خاتمه چون كالم بدين«: سازد به ايشان منعكس مى 64
نظر اغلب دوستان براى روز مبادا شماييد، لكن با يك نگرانى از ناحيه بيتو دارد مى
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جناب كه متأسفانه به قول آن مرحوم، مراجع قبلى پس از مرجعيت بعضى حواشى آن
آن گرفتار مى  و شما قبـل از تـان اظهـار نـاراحتى پيوسـته از دوسـتان صـميمى. شدند

بى. شنوم مى و ازسر حتى در مجلس نيز مطرح شد و قـبالً هـم پـس و صـدا گذشـت
و اينان از دوسـتان سمينار ائمه جمعه برخى به حقير مى گفتند به حضورتان گفته شود

و شما را براى اسالم مى  آن مخلص آن جنابند و راضى نيـستند شخـصى كـه از دانند
صص هاى خاطرات آيت پيوست(».عموم است، در قبضه خصوص باشد  اهللا منتظرى،

ــا)923-4 ــت بن ــهادت صــريح آي ــاس ش از براين براس ــسيارى ــه ب ــشكينى گرچ اهللا م
اى قائـل هاى مطرح آن دوران براى شأن علمى آقاى منتظرى احتـرام ويـژه شخصيت

آن. قـول بودنـد بودند، اما در وجود خطرى جدى در حاشيه ايشان با امام هم  چـه امـا
دل موجب شد به  گيرد، پيگيرى عملى تدريج آقاى منتظرى از استاد خود ناراحتى به

به ويژه بعد از انتخاب آيت امام براى رفع اين مشكل، به  عنوان رهبر آينـده اهللا منتظرى
 هاشـمى اداره بيـت را تقريبـاً آقاى منتظـرى كـه بـدون مهـدى. از سوى خبرگان بود 

جاى همراهى با استادش در اين خيرخواهى به مقابله تـدريجى به1دانست ناممكن مى
س  و : چه در مورد بيت خود صادق بود را به بيت امام نسبت دهد عى نمود آن پرداخت

و برخى از ايـن« و به مسؤوالن باالى نظام اعتماد داشتند مرحوم امام به اطرافيان خود
و جنـاحى. كردنـد اعتماد سوءاستفاده مـى  افـرادى از روى غـرض سياسـى يـا خطـى

و براى ايشان ذهنيت چيزهايى به ايشان مى  آن مرحـوم بـا ... كردنـد درست مى گفتند

 
مي! اين بهتان بزرگي است.1 اي نامـه بـه نيستبد مناسبتبهجا ايندر«:گويد احمد منتظري در اين باره

 گيري اعترافو بازداشتاز قبل مدتيو خميني احمدآقابا ديدارپيدر هاشمي سيدمهديكه كنم اشاره
:نمودم گوشزدرا مطالب اين آقا احمدبه خاتمهدر":است آمدهآندركه نوشته منتظرياهللا آيت به …

اهللا آيـتنهو است محض كذبهمدميخط ايشان دفترو منتظرياهللا آيتبه نعوذباهللامنندا گفتهكه اين
 ايـشان دفتـرنهو است مستقل انديشهو مواضع داراي زيرا دادخطاوبه بتوانكه است فردي منتظري
 بـا مالقاتبه موفق نيز باريك ماهدو شايدمن آن، مندكارنهو دفترم عضونهمن.داردمنبا ارتباطي

صو واقعيتهاكتاب(".شو نمي منتظرياهللا آيت  مطـالبياز بخـشي بـه دقيقـا نامـه ايـن.)252قـضاوتها
كه نامه اين مطالب بدهيم نظر منصفانه بخواهيم اگر.است آمدهوي زندان اعترافاتدر بعداكه پردازد مي
و زنـدان محـيطدر كـه اعترافاتينه گيرد قرار قضاوت مورد بايد شده نوشتهعيطبيو عادي حالت در

ص نگاهي به گذشته، سايت آيت(».است بوده فشار )9اهللا منتظري،
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بىكه اين و و غيرمعصوم خصوصاً اگر نسبت بـه با خدا هوا بودند ولى معصوم نبودند
گيـرد؛ يك موضع بمباران تبليغاتى شود، سخت تحت تـأثير تبليغـات غلـط قـرار مـى 

باالخره مجموع اين عوامل سبب شده بود كه ايشان نسبت به من كـه از صـحنه بيـت 
و غيرعادى پيدا كرده بودند ايشان دور  اهللا خاطرات آيت(».بودم يك حالت استثنايى

و)70-669منتظرى، صص آقاى منتظرى در توجيه تن ندادن به نصايح دلسوزانه امام
هاى برجسته، دليل مقاومت خود را صيانت از استقالل دفتـرش عنـوان ساير شخصيت 

هاشـمى بيـت ايـشان را بـا نيروهـاى پذيرد كه سـيد مهـدى كند، يعنى نه تنها نمى مى
و ساير گروه  بلكه1هاى معاند با انقالب اسالمى مرتبط ساخته سازمان مجاهدين خلق

مى اظهار نظر ديگران را در اين  اصالً اين همـه آقايـان«: داند زمينه هتك حيثيت خود
و هركدام مطـابق سـليقه خـود  و هستند و جاهاى ديگر داراى بيوت بوده  علما در قم

و هيچ اعضاى دفتر خود را انتخاب مى گاه معمول نبوده كسى نسبت به اعضاى نمايند
و در اين  و نهى كند و امر كـار رابطه افشاگرى نمايد، ايـن دفتر ديگرى علناً نظر بدهد

اهللا خـاطرات آيـت(».گويند تصرف در امـور ديگـران يـا هتـك حيثيـت آنـان را مى 
ص از انقـالب بـه جـرم داشـتن دسـتگاه تكثيـر هاشـمى قبـل مهـدى) 618منتظرى،

و در بازداشتى قول همكارى به ساواكمى دستگير مى  البته آقاى منتظـرى(دهد شود

 
به.1 و بيت آيت،سال است كه نيروهاي امنيتي30 قريب اهللا منتظري را از راه هاي مختلفي زير نظر داشـته

ك  و به دنبال پيدا كردن اند؛ سوالي كه بر پيشاني تاريخ حك شـده ايـن ترين نقطه ضعفي بوده وچكدارند

كه سيدمهدي هاشمي كـه خنده دارتر اين! پيدا نكردند؟را مجاهدين ازسازمان است كه چرا حتي يك نفر 

از مخالفين سرسخت اين گروه خشن بود، توسط خبرگزاري تسنيم كه متعلق به سپاه است رابط ميان آنان 

آي  ميتبا بيت ري شود اتهامي كه در كتاب اهللا منتظري قلمداد و حتي رنـج هاي محمدي نامـه سـيد شهري

و در كيفرخواست وي نيز مطرح نشد  آن. احمد خميني نيامده مخالفت سيدمهدي هاشمي با مجاهدين تـا

قـصد جا رسيد كه توسط فردي به نام عبداهللا جوانمردي كه از اعضاي سازمان مجاهدين بود مورد سـوء 

و توسـط دادگـاه انقـالب محكـوم شـد  و جوانمردي بعدا دستگير سـيدمهدي. قرار گرفت كه موفق نشد

بـ راني هاشمي در سخن  كـارههاي خويش تا زمان بازداشت حتي در زماني كه اصـطالح منـافقين كمتـر

مي مي مي رفت، آنان را به اين اسم نام و خطر آنان براي انقالب را گوشزد رانـي هـاي سـخن نوار. كرد برد

. موجود است در زادگاهشوي



غير محرمانه
456

مى: گويد مى گويند كه آن مدتى كه در زندان بوده به ساواك قول حاال بعضى افراد
(دانـم سـاواكى شـده باشـد همكارى داده بود ولى من بعيد مـى  اهللا خـاطرات آيـت .)

ص  وى در چارچوب اين همكارى در پوشش نيرويى طرفـدار امـام1)605منتظرى،
و اهللا شمس هاى حوزوى همچون آيت به قتل افرادى از ساير نحله آبـادى، شـيخ قنبـر

و  مبادرت ورزيد تا روند انقالب اسالمى را بـا درگيـر كـردن نيروهـاى ... فرزندانش
 از انقالب با موضـع گـرفتن امـام در خوشبختانه قبل. مذهبى با يكديگر متوقف سازد 

 هـاى مهـدى برابر اين جنايت، ساواك نتوانست به اهداف خود نزديك شود اما قتـل
رئـيس كميتـه انقـالب اسـالمى-بحرينيـان. هاشمى بعـد از انقـالب نيـز ادامـه يافـت

در-اصفهان  امـام وقتـى تـذكرات مختلـف2. بـود58ماهدى15 ازجمله قربانيان وى
و خصوصى خود به آقاى منتظرى را مثمر ثمر نيافتند، از دسـتگاه اطالعـاتى محرمانه

و اهداف قتل از هاى مهدى كشور خواستند تا مسائل پنهان و  هاشمى را روشـن كنـد
: كار را بدهد، اما واكنش ايشان بسيار تند بـود آقاى منتظرى نيز خواستند تا اجازه اين

مى حضرت« به«: فرماييد عالى هم و متهم جنايات بسيار از قبيل قتل مباشـره يـا تـسبيباً
و اگـر قـانون دارد،» باشد امثال آن مى  و مرج اسـت، عرضـى نـدارم اگر كشور هرج

ــسترى اســت  ــم دادگ ــيدگى ه و مرجــع رس ــاكى دارد ــه ش ــاج ب ــل احتي ــام قت 3».اته

ژ1. و و قـضاوت هـا–ندارمري اصفهانا براساس گزارشات ساواك  كه بخشي از آن در كتاب واقعيت هـا
و در بار آخر بـه-آمده و چندين بار بازداشت شده است  سيدمهدي از مخالفين سر سخت رژيم شاه بوده

و و زيرنظر قرار گرفت اتهـام. سـه بـار بـه اعـدام محكـوم شـدس از بازداشت،پ سربازي فرستاده شد
و آن چه كه در اعترافات وي آمده چون كه در شرايط. ترين اتهامات اوست همكاري با ساواك از سست 

و شرعي قابل استناد نيست از اين لحاظ است كه آيت اهللا منتظـري خاص زندان بوده است از نظر حقوقي
و اثباتا نم  قطعي كرد توان در باره پرونده وي اظهارنظرياعتقاد داشتند نفيا

آبادي با حكم وي بوده است كه بعدا از روي احتيـاط ديـه قتل مرحوم بحرينيان به گفته آقاي اميد نجف.2
شد آن شرعي وي توسط آقاي اميد به خانواده  و آقـاي سـليمي نمـين. مرحوم پرداخت از سايت تسنيم

و اجـراي حكـم آقـاي خواهيم بيش از اين را از آقاي مي  سالك بپرسند كه مسئول سـپاه اصـفهان بـود؛
.بحرينيان توسط چند پاسدار انجام شد

وو اطالعات حق دخالت ندارد بايد شاكي«:اهللا منتظري اين است ادامه اين سخن آيت.3 ها شـكايت كننـد
آ همان.»دادگستري هم اقدام كند، كه او هم خود مصر به اين امر است  اهللا منتظـري هـم بـدانيتگونه كه

اند سيدمهدي هاشمي چند بار براي محاكمه اعالم آمادگي كرده بود اما سيـستم قـضايي وقـت اشاره كرده 
!اقدامي نكرد
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مى) 1160اهللا منتظرى، صفحه هاى خاطرات آيت پيوست( دانـست كـه آقاى منتظرى
 زيرا از بانـدى مخفـى كـه؛ هاشمى را نخواهد داشتت شكايت از مهدى كسى جرئ 

و همه مرتكب قتل توانـست، چه كسى مى1كاره بيت رهبر آينده بود هاى فراوان شده
و خود را در مسير درافتادن با چنين فرد مخوفى قرار دهد؟ ضمن  كه اينشكايت كند

د قاتل از مجازات مصون بمانـد؟ آيا اگر مقتولى بستگانى نداشت تا شكايت كنند باي
مايه تأسف است كه آقاى منتظرى در دفاع از فـردى جنايتكـار ضـمن ايـستادگى در

و راه بررسـى جنايـات مهـدى اى مـى منطقـى برابر دستور امام، دچار چنـين بـى   شـود
هـاى سازد؛ البته علت امر آن است كه ايشان علم كامل بر قتـل هاشمى را ناهموار مى

 آبادى توسـط مهـدى اهللا شمس كم به قتل آيت دست. اننده دفتر خود دارد متعدد گرد 
و در مقام توجيه آن نيز برآمده است هنگام قتـل مرحـوم«: هاشمى كامالً واقف است

قهدريجان از نظـر جمعيـت ماننـد يـك ... آبادى من در زندان اوين بودم آقاى شمس 
و داراى دو محله مى و بين دو محله شهر است . هايى وجود داشته از قديم رقابتباشد

و محلـه و مرحـوم امـام بودنـد و آسيد مهدى نوعاً طرفدار انقالب محله آسيد هادى
را در آن محله معموالً مرحوم شمس. اهللا خويى بودند ديگر نوعاً مقلدين آيت  آبـادى

و تقــريظ دعــوت مــى و مؤلــف آن و ايــشان راجــع بــه كتــاب شــهيد جاويــد كردنــد
مىكهآن نويسندگ در ياران مرحوم امام بودند، تبليغات سوء و مبلغينـى را نيـز كـرد

آن اين مى زمينه به و بچه جا و طبعاً يك جو متشنج ايجاد شده بود هاى انقالبى فرستاد
و بترسانند ولى برخالف ميلشان به قتل رسيده  تند خواسته بودند او را گوشمالى دهند

حتى اگر چنـين توجيهـات پـيش پـا)4-601صص اهللا منتظرى، خاطرات آيت(».بود
و جنايات مهـدى هاشـمى را منحـصر بـه همـين يـك فقـره قتـل افتاده اى را بپذيريم

از! ناخواسته؟ و بى26بدانيم بى فقره كشتن افراد در گناه ديگر اطالع باشيم، آيا بايـد

 
كه.1 ما بار داوطلبانه براي بررسي پرونده چند سيد مهدي هاشمي گفتيم اش آماده شد ولي به كدام دليل كه

ا  و براساس  از امـام در بـاره وقـت نيـز قـضايي عـالي خبار موثق يكي از مقاماتنمي دانيم، عملي نشد
مي استمزاج مي رسيدگي به پرونده وي  اين كـه سـيد مهـدي.دارند كند كه ايشان مخالفت خويش را بيان

مي همه كاره بيت آيت !گويي است شد از مقوله غيب اهللا منتظري
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امـا! ييم؟حق امام مبنـى بـر اجـراى عـدالت، مقاومـت گـستاخانه بنمـا برابر خواسته به
مى زمانى و خانـه كه دستگاه اطالعاتى مدتى اين باند را تحت تعقيب قرار هـاى دهـد

مى آن1تيمى متعدد  و به پـشتوانه ايـن اطالعـات، آسـيد مهـدى، يعنـى را كشف كند
ظـاهر آسـيد هرچنـد بـه(شـود همان گرداننده اصلى بيت آقاى منتظرى، دستگير مـى 

مىو به قتل) هادى مسؤول دفتر بود  و محل دفن مقتـوالن يـا هاى متعدد اعتراف كند
و از تلويزيـون ها را در درون آن انداختـه بودنـد، نـشان مـى هايى كه جنازه چاه دهـد

شود، آقاى منتظرى به اجبار براى حفظ اعتبار خود موضـعش را ولـو بـراى پخش مى 
و در نامه مدتى كوتاه تغيير مي مى دهد و تشكر از ضمن«: نويسد اى علنى به امام  سالم

و برخورد قاطع حضرت گيرى موضع عالى نسبت بـه جريانـات انحرافـى، هاى مدبرانه
و اتهامـات سـيد مهـدى  و افـراد خواهشمند است دستور فرماييد كه جـرائم  هاشـمى

مرتبط به وى بدون اغماضو با كمال دقت مطابق موازين عدل اسالمى ولوبلغ مـابلغ
خـ پيوست(».رسيدگى شود  ص اطرات آيـت هـاى طبعـاً در ايـن) 1210اهللا منتظـرى،

 هاشمى در مـسير اجـراى عـدالت مقطع بدون نياز به اذن آقاى منتظرى پرونده مهدى 
شـود گيرى بر همگان روشـن مـى قرار گرفته بود، اما زمانى تبليغاتى بودن اين موضع

بى27كه ايشان در برابر اجراى حكم قاتل  را انسان مجـدداًً آغـاز گناه مقاومت خود
و طى نامه مى شود به امام، خواهان توقف اجراى عدالتمى5/7/66اى در تاريخ كند
 سـيد-1: اگر وى اعدام شود، باند وى خون را با خون پاسخ خواهند گفـتكه اينو 

و انقالب را به سينه زد و شد باالخره بيست سال سنگ اسالم او-2. مهدى هرچه بود
وه مورد عفو امام قرار گرفتهك از خيلى از كسانى و زن و مـادر پيـر او اند بدتر نيست

و بيت آنان مورد احترام است  و خانواده نه-3. فرزندان خردسال او مورد ترحمند  او
و اسـالم اعتقـاد كامـل دارد؛ و بـاالخره بـه انقـالب و نه مفسد مرتد است نه محارب

هن-4. هرچند در سليقه خطاكار باشد كه هست  اللهى وز طرفداران زيادى از حزب او
و اعدام او در روح آنان اثر بد باقى مى  و افراد انقالبى دارد -5. گـذاردو جبهه بروها

 مسئول وقت–داشت كه توسط آقاي علي فالحيان تنها يك باب خانه در اختيار سيدمهدي هاشمي قرار.1
. واگذار شده بودي آزادي بخشها براي امور نهضت–كميته
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شود در شهرهاى مختلف افراد خوب را به اتهام ارتباط با او خراب اعدام او سبب مى
و قطعاً حضرت  او-6. عالى به اين امر راضـى نيـستيدو منزوى سازند  پيـروزى اعـدام
و سوژه مى بزرگى براى دشمنان آن-7. باشد طلبان بهو باالخره خـاطر چه گفته شد نه

عالقه شخصى است كه من فعالً هيچ عالقه شخصى ندارم، بلكه فقط از نظـر مـصالح 
و  و آينده انقالب است و خـونكه ايناسالم و خونريزى باالخره بسا كدورت  اعدام

م. در پى دارد هاى پيوست(».شود زنده كرد يسر است ولى كشته را نمى اعدام هميشه
ص خاطرات آيت   كـرد كـه مهـدى آيـا منـافع اسـالم حكـم مـى) 1215اهللا منتظرى،

و آزاد شـود؟27هاشمى بعد از اعتراف به  آيـا منـافع1 قتـل مـورد عفـو قـرار گرفتـه
همچنـان2نـه دهنده اطالعات سرى نظام به بيگا كرد كه انتقال عمومى جامعه اقتضا مى

كـرد كـه سرشـبكه طلـب مـى امكان تداوم اين خيانت را بيابد؟ آيـا عـدالت خـواهى 
 از مجازات رهـايى يابـد تـا3دهنده بيت آقاى منتظرى با سازمان مجاهدين خلق پيوند

رو رهبر آينده دغدغه اصلى اش دفاع از مظلوميت اعضاى بر سرموضـع ايـن سـازمان
؟ حكم شرع مقدس اسالم، هـم در مـورد مهـدى هاى امروز باشد سفيدكننده داعشى 

هاشمى كامالً روشن بود هم در مورد اعضاى سازمان مجاهـدين خلـق، امـا متأسـفانه
در پيشه در بيت منتظرى شكل دليل پيوندى كه بين اين دو پديده جنايت به گرفته بود،

آن پوشش مى هاى مختلف از هر دو اىهـ كـه ايـن نـوع حمايـت زمـانى. شود ها دفاع
كه به و حتى تهديد و خون در پى دارد«ظاهر عاطفى از قاطعيـت امـام».بسا كدورت

و حكم اعدام مهدى   هاشـمى قطعـى شـد، آقـاى منتظـرى در اجراى عدالت نكاست

و معلـوم نيـست.1 و قابل خدشه سيدمهدي هاشمي هم وجود ندارد  چنين آماري حتي در اعترافات كذايي
يـك قطـره خـون البتـه حتـي! اگر چند سال ديگر بگذرد توسط آقاي سليمي نمين چقدر افزايش يابـد

. آمار بدهدو كتابگناهي دامان ظالمان را خواهد گرفت ولي يك تحليلگر بايد روي حساب بي
و خريد سالح، به ظاهر.2 و مراد از اطالعات سري نظام، ماجراي سفر مك فارلين به ايران هاي آمريكايي

ا! اسراييلي براي ادامه جنگ با صدام است  لشراع لبنان، حدود يـك مـاه در حالي كه افشاي آن در مجله
و وي در اين ماجرا نقشي نداشت شد. بعد از بازداشت وي صورت گرفت .در اين باره قبال توضيح داده

و كيفرخواست كذايي سيدمهدي هاشمي آمده بود، البد اگر چنين ارتباطي وجود داشت3 اصل. در اتهامات
سر اين شبكه در بيت فقيه  مستندا بفرماييد نام يك نفر را از اين شـبكه! آن؟ عاليقدر كجاست تا برسيم به
و سرش پيش !كش موهوم
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و ضـمن دفـاعى صورت فاحشى مجدداً در مورد مهدى به  هاشـمى تغييـر موضـع داد
و غير مؤدبانه با امام صورت بسيا پررنگ، مشابه قبل از اعترافات وى، به ر پرخاشگرانه

را«: نمود برخورد من خيلى عـصبانى) به نقل از امام گفت(آقاى نورى كه اين جمله
و گفتم  و گويد منافقين در خانه من نفـوذ كـرده خورده است هركه مى ...«: شدم انـد

مى آن ص خاطرات آيت(».دهند ها به من خط اخت البته بـراى شـن) 678اهللا منتظرى،
بيشتر ميزان تقواى كالمى اين شخصيت حوزوى متوفى الزم به يـادآورى اسـت كـه 

و دور از شأن در نوار صوتى پخـش  سـى نيـز تكـرار.بـى.شـده از بـى اين تعبير زشت
به اين بهانه كه چرا احكام اعضاى مجاهدين خلق بر سرموضـع مانـده تغييـر. شود مى

ورى است كه بررسى مجدد پرونـده اعـضاى شود؛ البته الزم به يادآ كرده؛ تكرار مى 
و بـدون حكـم امـام نيـز ايـن اقـدام صـورت  مجاهدين خلق در زندان سـابقه داشـت

و قابل تأمل مى دركه اينگرفته و نظـارت كـالن آقـاى منتظـرى  با توجه بـه اشـراف
هــاى اول انقــالب بــر قــوه قــضائيه مخــالفتى از ســوى ايــشان بــه ثبــت نرســيده ســال
)تسنيم(1.است

و نويسنده، با پيش1 و جنايت منافقين، به دنبال آدرس غلط دادن، فرافكنـي كشيدن مفصل بحث سيدمهدي
اهللا منتظـري در زمـاني آيـت: در اين نوشتار ادعا شده. فراموشي موضوع بحث يعني اعدام زندانيان است 

و اشرا و در اين برهه پرونده منافقين مـورد بررسـي مجـدد قـرار داشـته و كنترل بر قوه قضاييه داشته ف
در. مخالفتي از ايشان به ثبت نرسيده است و كنترلـي تنهـا جهت اطالع وي بايد گفته شود چنين اشـراف
و نصب قضات به همراهي آيت  و تشكيل دادگاه عالي در قـم، تـشكيل ...اهللا مشكيني عزل  هيـأت عفـو،

و اعزام نماينده به زندان و اشرافي وجـود زندانيان ها بوده است، اما آيا بر كل سيستم قضايي چنين كنترل
كه حضور آقاي الجوردي در مقام دادستان انقالب مركز كه در ديگر مراكز نيز از گروه داشته است؟ چنان 

و كنترل ايشان خارج بود  و چه آيتوي افرادي مستقر بودند، از اشراف و حتي آيـاته است : اهللا منتظري
و صانعي هم با عملكرد تند آقاي الجوردي مخالف بودند ولي با پشتيباني موسوي هايي كه توسط اردبيلي

مي بيت امام از او مي  در هر صورت قوه قضاييه آن زمان به گونـه اي نبـود كـه. داد شد به كار خود ادامه
 نيـز60اهللا منتظـري حتـي در سـال انگهي اسنادي وجود دارد كه آيـتو. دربست در اختيار ايشان باشد 

و اين واكنش تنها به سال نسبت به برخي برخوردهاي قضايي شديداً انتقاد داشته شود؛ منحصر نمي67اند
:از جمله اين نامه خطاب به امام

پس از سالم، با ايـن كـه. العالياهللا العظمي امام خميني مدظله بسم اهللا الرحمن الرحيم، محضر مبارك آيت«
و تصميم داشتم براي امور جاريه كشور كه طبعا هر كـدام  مدتي است موفق به زيارت حضرتعالي نشده ام
مسئولي دارد مزاحم اوقات شريف نشوم، ولي بر حسب احساس وظيفه شرعي الزم دانستم به نحو اجمال 



461 
(دفتر دوم )محك:

!دفاع ناشيانه از يك تصميم غلط

و اطالعات وقتمحمد باقر بختيار،مسئول(  حفاظت

)شهر رجاييواوين هاي زندان

امـروز: گفتـه اسـت)ره(در خبرها آمده كه سيدعلي خميني يادگار امـام خمينـي

و پـژاك اند كه چرا با گروهـك اي دلسوز شده عده هـاي ضـدانقالب نظيـر منـافقين

ب  ايد گفت برخورد با اين افراد كامال درست بوده چرا كـه اگـر كـسي مقابله كردند؟

شمشير كشيد روي نظام بايد با آن مقابلـه كـرد؛ شـعار اسـالم فقـط رحمـاني نيـست، 

در. اشداء علي الكفار هم شعار اسالم است  وي هدف قرار دادن فيزيكي افـراد مـوثر

 
ميخاطر حضرتعالي را به جرياناتي كه در مهمترين ارگا و كشور : گذرد جلب كنم نهاي ضامن بقاء انقالب

و متعهدي كه خود-1 و بالنتيجه دادگاههاي انقالب به حدي است كه افراد صادق  ضعف شورايعالي قضايي
و بـسياري از زنـدانهاي شهرسـتانها از قبيـل در متن آنها هستند مي گويند اوضاع جـاري زنـدان اويـن

و احيانا بدو  و اعدامهاي بي رويه و گاهي به رغم مخالفت با آنهـا ن حكم قضات شرع يا بدون اطالع آنها
و و عصبانيت ها در احكام صـادره و احساسات و تأثير جوها و احكام صادره ناهماهنگي بين دادگاهها

حتي اعدام دختران سيزده چهارده ساله به صرف تند زباني بدون اين كه اسـلحه در دسـت گرفتـه يـا در 
و شـكنجه هـاي تظاهرات شركت  و تعزيرات و وحشتناك است، فشارها  كرده باشند كامال ناراحت كننده

با. طاقت فرسا رو به افزايش است آمار زندانيان به حدي است كه بسا در يك سلول انفرادي پنج نفر بايد
ـ  و بـه تعبي ر يكـي از وضع غير انساني بمانند، حتي به آنها نوعا امكانات نماز خواندن هم داده نمي شود،

و بازپرسـي سـخت نگـران كننـده اسـت و خود مختاري مـسئولين بـازجويي و مرج . قضات شرع هرج
و سمپات هاي اخير معموال از مهره اعدام و چهارم مي هاي رده سوم و مهره ها هاي اصلي كامال به كار باشد

و از اعدام  و افراد ديگري را به دام اندا مشغولند ميشدگان قهرمان سازي كرده و به ميدان اگر. فرستند خته
مي مهره و موثر اعدام مي هاي اصلي و كار توجيهي روي اغفال شدگان انجام  نظيـر آنچـه بـا-شد شدند

و فكر آنها كنده شود، ولـي بـا زيـاد شـدن آمـار-گروه فرقان انجام شد  اميد بود كه ريشه اين گروهها
و تجربيـات پيچيـده معدومين ممكن است در كوتاه مدت جريان ترور ضع يف گردد ولي باالخره با شكل

و مشكل همچنان باقي است  و مذهبي شروع هايي حتي از خانواده زمزمه. تري جوانه مي زنند هاي متعبد
و باالخره  و احساسات است؛ شده كه معلوم نيست گسترش نيابد؛ چون خون طبعا تحريك كننده عواطف

البتـه ايـن. رتعالي اطالع داشتيد قطعا به آنها رضايت نمي داديـد اموري در زندانها مي گذرد كه اگر حض 
و سعي  و از آنها هم ضربه خورده مطالب را كسي به حضرتعالي مي نگارد كه از اول مخالف گروهها بوده

و تحت تأثير احساسات آني واقع نشود  و فكر را حكم قرار دهد و ادام اهللا . ... دارد عقل والسالم علـيكم
(» حسينعلي منتظري- 1401 ذي القعده28/ ظلكم  ج خاطرات آيت. ص2اهللا منتظري، ،1065،

  ]).5/7/1360، 128پيوست[
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و تصريح كرد انقالب را دومين مرحله مقابله دشمنان با انقالب در كشو بـا:ر دانست

و قـدرت اداره  نااميد شدن دشمنان از نفوذ در ميان مردم، آنها افرادي كه مغز متفكـر

و اين. كشور را داشتند هدف قرار دادند  به همين منظور دست به تجهيز منافقين زدند

و سـوريه  و جناياتي زد كـه داعـش در عـراق گروهك تروريستي دست به اقدامات

و يـا نماينـدگان.نكرده است  و سـوريه  داعش كجا توانسته است نخست وزير عراق

مي مجلس اين كشورها را بكشد، اين گروهك فقط مردم بي كشد اما منافقين گناه را

و ائمـه جمعـه عالوه بر مردم بي  اي كـه اركـان گناه، مسئوالن ارشد، مغزهـاي متفكـر

)پايان خبر.(كشور بودند را ترور كرد

و گرامي خودم؛سالم بر دوستا ن خوب

و عزيزان مـن، دفـاع ناشـيانه آقـاي علـي خمينـي از تـصميمات غلـط غيرشـرعي

و غيرعقلي مرحوم پدرش، بله بـاز تاكيـد  نم مرحـوم پـدرش حـاجكـ مـي غيرمنطقي

احمدآقا، چرا كه در تمام مراحل اين اتفاق جاي پاي ايشان بشدت پر رنگ تر از آن 

ا جهت تنوير افكـار دوسـتان عزيـزم در خـصوص حكم منتسب به امام راحل بود، لذ 

و پاسـخ محـدود، آن هـم براسـاس موارد اتفاقيه فوق قبل از ورود بـه اطـالع رسـاني

.اي دلسوزانه به ايشان مي نمايم ضرورت، توصيه

و اتفاقاتي كه دوران طفوليت شما يعني در دهـه اول انقـالب: اوال در مورد وقايع

 بزرگان قوم به اظهار فضل نپردازيـد چـرا كـه دفـاع رخ داده است، بدون مشورت از 

و جايگاه خاندان وابـسته، چيـز ناشيانه از يك امر غلط جز زير سئوال بردن شخصيت

.ديگري به ارمغان نخواهد داشت 

و: ثانيا بهتر است شما به تبعيت از برادر ارشد خود براي ورود بـه مـسائل گذشـته

و خارج  از تعصب بدون پشتوانه منطق سياسي عمل نمائيـد پرداختن به آن، هوشيارانه

.تا مانع هرگونه سوءاستفاده از طرف حريفان، مخصوصا انقالبي نمايان جديد گردد

و غير: ثالثا مهمترين توصيه اينجانب به شما اين است كه در دفاع از يك امر غلط
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ا و مهمتر و سوء استفاده ز همـه جـاده قابل دفاع طوري عمل ننماييد كه باعث توجيه

صاف كن امر غلطي گردي كه بعضا بخشي از اصحاب حاكميت خيلي مشتاق چنين

.سبقه تاريخي براي توجيه اعمال خشونت آميز خود هستند

و علـل ورود بـه: رابعا و تذكر آخر من به شما اين است كه در باب علـت توصيه

ان رهبري بنيان گذار اين فضاي دفاع از اتفاقات دهه اول انقالب را كه منتسب به دور

و تفحص بيشتري نماييـد چـرا)ره(جمهوري اسالمي است يعني حضرت امام  ، دقت

كه اينجانب بر اين باورم پشت سـر ايـن فـضايي كـه بـا اظهـارات شـما در خـصوص

و همـانطور  و هدفي غير از خواست شما نيز نهفته اسـت مسائل فوق انجام شد تحليل

و قرائن معلوم اس  ت، حاكميت براي توجيه خـشونت خـود در رفتـارش كه از شواهد

و مجـاني  و يك فتـواي مفـت با اين مردم ستم كشيده انقالبي بدنبال توجيه تاريخي

بطور مثـال همـانطوري كـه همگـان شـاهد بـوديم بعـد از حـضور. بدون هزينه است 

و بزرگوارمان در انتخابات سال  و رقـم زدن سرنوشـت سـاز88چشمگير مردم عزيز

و اراده مـردم متاسـفانه بـاو در مقابل تن ندادن حاكميت مطلق آن، گرا بـه خواسـت

آن ابزار قهري چه  ها كه بر سر اين امت شهيد پـرور انقالبـي نيـاورد كـه نمونـه بـارز

كشتار مردم معترضو بيگناهي كه فقط به مصادره راي شـان از تنهـا ابـزار حـداقلي 

و آنـان را بـه خـاكو خـون يعني راهپيمايي سكوت استفاده نموده بو  دند را بر نتابيد

و از آن بدتر ماجراي بازداشتگاه غير قانوني كهريزك بـا آن آثـار جنايـت  بـار كشيد

و غيراخالقي  لذا وقتي به مـسئوالن ايـن اقـدامات. غيراسالمي، غيرشرعي، غيرانساني

و جنايت خشونت ال بار اعتـراض مـي نمـودي گويـا ايـشان قـبال نـسبت بـه اعمـ آميز

به خشونت و با پاسخ  ما كمتـرين مقابلـه را بـاكه اينبار خود توجيه كامل شده بودند

و نظم عمو و بر هم زدگان امنيت كهدامي معترضين شته ايم لذا برويد خدا شكر كنيد

و اال اكثر شـما حكـم)ره(دوران امام  تـان اعـدام بـود كـه همـين اين اتفاقات نيفتاده

و ادعــا بيــشتري آري.ن آســيب روحــي برايمــان در آن مقطــع حــساس بــوداســتدالل
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همانطور كه در باال اشاره شد اراده حاكميت موجود بر ايـن اسـت كـه بـراي توجيـه

و تاييد شما بدعت  گذاري خشونت در نظام را نهادينـه نمايـد حـال رفتار خود با زبان

و هوشـياري تمـام  و مسئوليت بعهده خاندان شماست كـه بـا دقـت  سـعي اين رسالت

.كنيد كه در وادي اين دام نيفتيد

ــا بعــد آن:و ام ــان داعــشو و احــساسي شــما جري و ســطحي ــسه نادرســت مقاي

 گروهك مفلوك داخلي؛

و زيادهكه ايناز: يكم خواه در مقطعي با ورود بـه فـاز نظـامي گروهكي منحرف

 هـيچ ناپذيري بر پيكر مقدس انقـالب نوپـاي اسـالمي وارد نمـود بـر هاي جبران ثلمه

و با گرفتن جان عزيزترين شخصيت و نخواهد بود هاي دردمند انقالبي پوشيده نيست

و صدها شخصيت برجسته انقالبي بزرگترين انقالبي آزادانديش چون شهيد بهشتي ها

خأل انساني را براي هدايت راهبردي اين انقالب نوپا بوجود آورد كه متاسـفانه آثـار 

سال در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي بخوبي اين خأل در دوران اين چندين 

و يا بهتر بگويم دشمنان اصلي انقالب اسالمي  مشهود بود چه بسا كه با نفوذ بيگانگان

و پـي بـردن بـه هواهـاي  در اين گروهكو خـصوصا ارزيـابي شخـصيتي سـران آن

 ايـن نفساني ايشان در باب رسيدن به قدرت خيالي عامل تحريكي شدند تا ايـشان بـه 

و و با يك تير چند هدف را بزنند كه يكي از مهمترين آن تهي كـردن وادي كشانده

و كارآمد خوش سابقه انقالبي كـه يـاران اصـلي  به خأل رساندن همان نيروي ارزشي

ند بود كه البته مجـازات قـانوني كـسانيشدميدر طول مسير مبارزه شمرده)ره(امام 

و خائنانه  و عامالنه دخيل بودند مـورد تاييـد همـه كه در اين اعمال كثيف  چه آمرانه

و جاي هيچ بحثي نيست اي كه مـورد بحـث اما نكته. مردم آسيب ديده انقالبي است

 تفريطي در بعضي از مقاطع-جدي تمامي دلسوزان نظام اسالمي است اعمال افراطي 

و براساس بردن زماني است كه با اعضاي سمپات دستگير شده كه در زندانها بسر مي د

باشـد چـرا كـه تمـامي ايـن نـد مـي كرد مـي احكام قضايي دوران تحمـل كيفـر طـي
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شدگان طي مراحل قضايي به تحمل زندان متفـاوت زمـاني براسـاس مقـدار بازداشت

و بايد بگويم تعدادي از ايشان در طـول ايـن مـدت  جرم خود محكوم گرديده بودند

آ  و بعضا به مرخصي مي مدند كه متاسفانه بايد در اينجـا عـرض داراي رأي باز بودند

كنم بعد از عمليات مرصاد با سنگين شدن فضاي جامعه عليه اين گروهك مفلوكو 

در خصوص برخورد قهري با كساني كه در زندانها)ره(ه از حضرت امامكميبا حك

بر سرموضـع هـستند صـادر گرديـد متاسـفانه از ايـن حكـم بـا نـام ايـشان در تـسويه 

ها نگرديد كه همين امـر صـداي دلـسوزان داخل زندانها چه سوءاستفاده هاي حساب

و با پيگيريهاي مجدانه سعي در مانع شدن سوءاستفاده كنندگان از  انقالب را درآورد

و بر همين اسـاس بـا  و مخصوصا از حكم ابالغي امام گرديدند آن فضاي ايجاد شده

ا درخواست سازمان زندانها به رياست حجت  و االسـالم سـماعيل شوشـتري اينجانـب

برادر عزيزم حاج آقا يوسف فروتن از طرف سپاه پس از توجيه از وضـعيت موجـود 

و زندان رجايي شهر پس از اجراي  از اتفاقات درون زندانهاي ويژه يعني زندان اوين

و بررسي اتفاقات به اداره كل زندان)ره(حكم امام  هاي ويژه جهت سرو سامان دادن

و بايد خدمت شما عرض كـنم كـه از همـان ابتـداي ورود بـا انجام شده  اعزام شديم

و هنـوز چنـد  استقبال بدي از طرف مجموعه قضايي دست انـدركار روبـرو گرديـده

هاي مهمات زندان منفجر گرديـد روزي از بدو ورود ما نگذشته بود كه يكي از زاغه 

يمان كشف حقـايق بـاالتر از كه احتماال اولين هشدار براي ما بود ولي از آنجا كه برا 

گانه¬اين موانع كوچك بر سر راهمان ترسيم گرديده بود به هيچ وجه اين رفتار بچه

و هر چه مـصمم تاثير در تصميم راه  و بـا¬مان نگذاشت تـر بـه راهمـان ادامـه داديـم

و جمع  بـ¬تحقيقات وسيع ميداني راي آوري اسناد متقن بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه

و تـصرف از حكـم امـام جلوگيري از اد  و متاسـفانه گـر مـي امه فاجعه كه از دخل دد

و صرفا درحال تحمل كيفر جرم گذشته خـود مـي  باشـند مـورد هـدف افرادي بيگناه

و با گول زدن كه اگر اقرار  و كثيف اقرارگيري و با روش بسيار سخيف قرار داده اند
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تو به سرموضعي كني صداقت تو براي ما محرز مي و ما را در ليـست عفـو قـرار شود

و به راحتي حكم اعدام خود را امضا  ميدهيم به همين سادگي در دام اين شيوه افتاده

ند البته بايد خدمت شـما عـرض كـنم ايـن شـيوه يكـي از سـاده تـرين روش كرد مي

هـا از رونـد اجـراي اقرارگيري بود، حال بماند مابقي شيوه ها لذا براساس همين يافته 

به شدت احساس نياز كرديم كه تمامي اين موارد را بايد به حـضرت)ره(حكم امام 

و آنجايي كه مرحـوم حـاج احمـد شـناختي از  امام جهت تعيين تكليف منتقل نماييم

و با تماس اوليه بـا حـاج آقـا مـصطفي  اينجانب داشت سريعا از فرصت استفاده كرده

انه ايشان طي تماسـي زاده متقاضي مالقات با حاج احمد آقا شدم كه خوشبخت كفاش

 صبح در جماران منتظر شما هستند من ايـن10عنوان نمودند حاج احمد فردا ساعت 

و فـرداي آن روز بـه اتفـاق بـرادرم حـاج شرايط بوجود آمده را به فال نيك گـرفتم

و طي نشـستي بـا حـاج احمـدآقا  و سردار فروتن فعلي به جماران رفته يوسف فروتن

را موارد جمع و پس استماع موارد مطرح شده كه البته بايد آوري شده مطرح كرديم

بگويم خيلي از موارد را فقط به صورت تيتروار براي ايشان مطـرح مـي نمـوديم كـه 

و نگراني را در چهره ايشان مشاهده مي  كرديم مخصوصا وقتي كـه بـه حالت تعجب

 بودنـد را كـه مـدعي)ره(ادعاي مسئولين قضايي مأمور اجراي حكم حـضرت امـام 

و پيگيري را حاج احمد آقا جهت اجراي هر چه سريعتر حكـم اعـدام بيشترين عجله

از. ديـدگر مـي ند ناراحتي در چهره ايشان مـضاعف كردميزندانيان عنوان  كـه پـس

اتمام جلسه براساس ضرورت موضوع از ايشان درخواست شد كه اين مـوارد جهـت 

ال  و همچنـين بـا تعيين تكليف به حضرت امـام منتقـل شـود كـه بتـه ايـشان پذيرفتنـد

و با جمع  آوري بيشتري نسبت بـه درخواست ايشان بنا شد اين جلسات ادامه پيدا كند

و در جلسات بعدي به ايشان منتقـل گـردد عملكرد مسئولين زي  ربط موارد، مكتوب

و چندين جلسه در خصوص موارد فوق صورت پذيرفت  كه همين امر هم اتفاق افتاد

نجا بايد خدمت شما عرض كنم در اين مدت چنـدين بـار بـا اظهـار تاسـف لذا در اي 



467 
(دفتر دوم )محك:

حاج احمد آقا روبرو گرديديم ولي متاسـفانه ديگـر در آن مقطـع كـار ديگـري جـز

و بسيار از   در خـصوص اجـراي حكـم تعجيـل كـه اينتأسف براي ايشان نمانده بود

ميبراي تاييد گفتار اين حقير. نموده بود بشدت نگران شده بودند دهم شما را ارجاع

و بـيش از سـه هـزار پرونـده كفـاش به شاهد مورد وثوق شما حاج آقـا مـصطفي  زاده

و بارزترين آنها مرحوم حـسن جهـان  آرا بـرادر كوچـك اعدامي در آن مقطع زماني

و فرزند آن پـدر راسـت قامـت شهيد محمد جهان  و بوم آرا سردار پر افتخار اين مرز

در شهيدان جان  و سـمپاتي ايـن آرا كه سن پانزده سالگي فقط به جرم فروختن نشريه

و پس از محكمه در دادگاه انقالب البته با توجه به فـضاي  گروهك مفلوك دستگير

و شكننده، ايشان به سه الي چهار سال زندان محكوم گرديد كه متاسفانه پـس از  تلخ

و آنقدر در زندان نگـه داشـته   شـد تـا خـورد بـه آن تحمل كيفر نه تنها آزاد نگرديد

و اعدام ايشان در آن اقدام قهري غير قابل فضاي پس از حمله آن گروهك مفلوك

ايها اعدام(دفاع   مـديريت كـهآنم يا نمونه ديگر خـواهر يكـي از همرزمـان).ي فله

اي در وزارت اطالعات داشت در همان اثنا خواهرش صبح يكـي از آن روزهـا ويژه

ز  ميپس از اتمام مرخصي به و بايد بگويم متاسفانه ظهر همان ندان اوين بر روز گردد

و ثبت  مي.ددگرميخبر اعدام ايشان در دفتر زندان اوين واقع خواهم حال من از شما

قبل از هر چيزي از اهل فن قضا مورد تاييد خود بپرسيد ايـن دو نفـر طـي چـه زمـان 

و قاضي پرونده چقدر فر  صت دفاع بـه ايـشان داده منطقي در محضر دادگاه محاكمه

و چه جوري ظرف بيست الي سي دقيقه به اين يقين رسيده كه بايد اين دو نفـر  است

سيد علـي آقـاي خمينـي ايـن مـشتي! بله! به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شوند؟ 

.است از نمونه خروار

م: دوم و چه نه بايد بدانيد متاسفانه سئوليت شما با ورود به اين عرصه چه بخواهيد

ايد چرا كه آن بيدادگاه اسالمي را به نوعي پذيرفته هاي انقالب¬تمامي اعمال دادگاه 

و در مقاطعي از زمان دسـت در مقاطعي پا را فراتر از اهداف انقالب  اسالمي گذاشته
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و به بهانه اسـالمي چـه هاي واهي به بهترين فرزندان انقالب به برخوردهاي خطي زده

 يك مقطع به بهانه واهي شـروع بـه دسـتگيري جمعـي از يـارانا كه نكردند در جفاه

و شـهادت سيد مظلوم ميرحسين عزيز به اتهام مـشاركت در انفجـار نخـست وزيـري

و شهيد باهنر نمودند كه  و بعد از انقالبشان يعني شهيد رجايي و همسنگران قبل ياران

و تلخ خود اين اتهام، سخيف  و هـدف غـايي خـط ترين اتهام بـراي ايـشان بـود ترين

و بـه بـن حاكم بر دادگاه و هاي انقـالب تـضعيف بـست كـشيدن دولـت زحمـتكش

و پيرو راستين امام راحل يعني ميرحسين مظلوم بود كه البته پس اطالع امام از  آرماني

و جمعـي كـه اين قضيه سريعا عكس  و مانع ادامه اين حركت شـدند العمل نشان داده

ب ودند مانند برادر عزيزم آقاي خسرو تهراني آن مرد سختي در اين زمينه دستگير شده

از كشيده زندانهاي دوران ستم  و متاسفانه يكـي و ديگر يارانش آزاد گرديدند شاهي

اين دستگيرشدگان بنام آقـاي نـوري كـه متاسـفانه اسـم كـوچكش را االن فرامـوش 

و اگر بيشتر مي  د كردم قبل از آزادي در زندان فوت نمودند ر اين باره بدانيد خواهيد

و بـاز. توانيد با اين عزيزان ارتباط برقرار كنيد تا به عمق فاجعه بيـشتر پـي ببريـد-مي

وپنج يعني زماني كه استارت حذف كنم به دستگيري سال شصت اشاره مختصري مي

و مرحوم آيت  اهللا منتظري با رمز باند به اصطالح مرحوم مهدي هاشمي آغاز گرديـد

و جانباز در اين فضاي تخ  ريبي چه بالهايي كه بر سر بهترين نيروهاي مخلص رزمنده

و از جان بهترم يعني حاج منصور كوچك محـسني را  نياوردند بطور مثال برادر عزيز

و قطـع  و ديگـر اعـضاي بـدنش و تركش بـر جمجمـه كه بر اثر جراحت سنگين تير

و فقـط سـه روز بـود كـه   از بيمارسـتان پايش مدت مديدي بر تخت بيمارسـتان بـود

و رهايي يافته بود با بي و به بازداشتگاه امينتي برده رحمي تمام ايشان در خيابان ربوده

و تـا آنجـا تحت شديدترين شيوه  هاي بازجويي قرار داده تا بتوانند از او اقرار بگيرند

و مدتي نيز در حـال اغمـا  پيش رفتند كه ايشان دچار خونريزي شديد از بيني گرديد

س ميبه ها سربلند برد كه البته به ياري خداوند منان ايشان پس تحمل آن همه سختير

.بيرون آمد
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آري جناب آقاي سيدعلي خميني من متاسفم كه براي تنوير افكار عمومي بايد به

و نفرت  انگيـز اسـت امـا وقايع تلخي بپردازم كه بازگويي آن برايم بسيار آزار دهنده

. چه بايد كرد

و با اين روش آري عزيز، و شـكننده اگر در آن زمان گوش شنوايي بود هاي تلخ

مي در زندان  در هـاي قـوه شد االن شاهد اين خود محـوري ها برخورد قاطعي قـضاييه

هـاي هـاي بـه حـق مـردم مخـصوصا فرزنـدان انقـالب، در عرصـه برخورد با خواسته 

و حاكميت زر مختلف، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيت جاني نبود  و يم

و تزوير با كوچك و نخبگـان مظلـوم ترين بهانه زور ترشـان اي بـه ايـن ملـت مظلـوم

و اجازه هر جنايتي را به خود نمي  داد چرا كه چنانچه بعدها بـه عينـه مـشاهده جرأت

و بستر مناسـب  نموديم بعد از رحلت امام راحل اين نوع تفكر با فرصت بدست آمده

و با اذن حاكميـت دوباره دست به تسويه حساب ايجاد شده در مقطعي  هاي خطي زد

ابتدا به بهانه دفاع از حريم واليت چه جفاها به مرحوم مرجـع مظلـوم يعنـي حـضرت 

و آيت و در اين راستا كه چه بـر سـر ايـن عـالم بزرگـوار اهللا منتظري كه روا نداشتند

و مقلــدانش نياوردنــد؟ در! خانــدان ايــن دوران مجــدداو يكــي از بــدترين حــوادث

ــود كــه يكــي از  ــد ب ــري جدي و منتقــدين رهب ــشان ــدان اي دســتگيري جمعــي از مقل

هايم، معلـم اخالقـم، سـنگ صـبورم آن شـهيد ترين آنها سرورم، يار تنهايي شاخص

هـاي بزرگوار فرمانده مظلوم دفاع مقدس شهيد حاج داود كريمي بود كه با چه شيوه 

و سخيفي در آن بازداشتگاه  ي مخوف براي شكستنش دست به چه نيرنگ هـاها پليد

و فقط از او يك چيز مي وو فشارهاي رواني كه نزدند خواستند كـه بـه ولـي نعمـت

شـان مرجعش خيانت كند تا اسنادي بنام اعتراف براي سناريوي از پـيش تبيـين شـده 

ب   لند آن شهيدفراهم گردد كه البته زهي خيال باطل چون اين حقيران سرسپرده، روح

و النهايــه آنهــا پــس از روبــرو شــدن بــا مقاومــت ايــشان در مقابــل را نمــي شــناختند

و نااميدشدن از رسيدن به هدف پست خواسته شان مجبور به آزاد نمودن هاي پليدشان
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و همرزمانش شدند من جمله بـرادر جانبـازم حـاج منـصور كوچـك محـسني، ايشان

و ديگر هم بندان ايشان .برادر محمود دردكشان

من متاسفانه بايد در اينجا عرض كنم خيلي از عقـالي قـوم از ايـن فـضاي ايجـاد

و هرگـز گويـا در مخيلـه هاي انقالب شده در دادگاه  اسـالمي احـساس خطـر نكـرده

ايشان اين فكر خطور ننموده كه اين روند شايد در آينده بـه سـراغ آنهـا نيـز خواهـد 

و همين غفلت باعث گرديـد ايـن تفكـر پيچيـده   غيرانقالبـي بـا ادعـاي دفـاع از آمد

و بايكوت هاي انقالب به سراغ ايشان آمده وبا فرصت آرمان طلبي اقدام به دستگيري

و  و يـا بهتـر بگـويم يـاران دوران سـخت نمودن بخشي ديگر از ياران اصلي انقـالب

و براي حفظ قـدرت پوشـالي دسـت بـه هـر جنـايتي بزننـد  تنهايي امام راحل بنمايند

ق من هاي ننگين هاي هجدهم تير هفتادوهشت، جنايت اي، جنايت هاي زنجيرهتلجمله

آميـز هـاي مـسالمت پيمـايي سال هشتادوهشت چـه در حملـه بـه مـردم مظلـوم در راه 

و چه جنايت اعتراضي نسبت به مصادره آراي هاي غيرقانوني ها كه در بازداشتگاه شان

هـايي كـه تقـوايي يزك كه چه بي تحت سلطه از جمله بارزترين آنها بازداشتگاه كهر 

ــردان  ــه، م ــواران فرهيخت ــون آن بزرگ ــي چ ــت عزيزان ــين بازداش و همچن ــد نكردن

و بـرادر خيلـي عزيـزم جنـاب دكتـر سـعيد  استوارقامت، جناب مهندس بهـزاد نبـوي

و الي آخر و ديگر يارانشان .حجاريان يا همان آقا سعيد گل خودمان

 دو جريان گروهك مفلوك داخلي با گروهو اما فن شيرين مقايسه شما در باب

.بسيار پيچيده خطرناك داعش

 با فريب نيروهـايش بـه عـراقكه ايناوال گروهك مفلوك رجوي خبيث پس از

و با نويد پيروزي دل و برگـشت پيروزمندانـه بـه كنكو بچه خوش رفت گانه به آنها

ه حـداكثر چهـار وطن را خوش كرده بود پس از مدتي بخش قابل توجه اين نيرو كـ 

هاي عمل نشده به شدت دچار بحـران شدند از وعده الي پنج هزار نفر تخمين زده مي

و توجيـه نيروهـايش  و آن ملعون براي خالصي از اين وضعيت با اخبـار دروغ بودند
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اي آنها را به نزديكي مرز آورد تا با انجام عمليات آنذهاي ها را مشغول نمايـد تـا ايي

و هم با انجام اين عمليات هيجـاني در آنهـا اردوگاهبتواند هم داخل  ها را كنترل كند

و اگر چنانچه مـوفقيتي هـم حاصـل شـد بـه دريـوزگي پـيش  اميد واهي ايجاد نمايد

و گروهش  و البته اين شرايط خيلي براي او و شتيله كارش را بگيرد و اربابانش برود

 طرف امام راحل اين گروهك بطوراز598پايدار نماند چرا كه پس از قبول قطعنامه 

و تنها راه پيش رو براي ايشان بـراي رهـايي از ايـن شـرايط جـز كامل منفعل گرديد

و فقط به ناچار براي رهايي از آن فضا دسـت بـه چنـين  انتحار راه ديگري نمانده بود

 كار احمقانه اي زد كه البته خداوند منان دشمنان اين ملت را از احمقان آفريده است 

لذا در خصوص آن عمليات بايد عرض كنم همه كارشناسان نظامي بخوبي. شاءاهللا ان

بر آن واقفند كه نوع عمليات نه تنها هيچ ارزش نظامي نداشته بلكه اين حركت فقـط 

از از آدم ديوانه اي كه نه فهم نظامي  و فقـط بـدنبال رهـايي و نـه درك سياسـي دارد

هاي انباشته اش دست به يك چنين كار وعده اش به خاطر فشار نيروهاي تحت سلطه 

و پرريسكي با نيروهايش سرمي  آن انتحاري و همه همرزماني كه در آن مقطع در زند

و ماجوج درگير شـدند از پيـام  هـايي كـه ايـن آدم منطقه بطور مستقيم با قوم يأجوج

و همسر سازماني  مي ديوانه  بخوبي دادند اش مريم رجوي براي نيروهاي درگير ميدان

ميو به هاي خرچنگ بعضي از تحليلكه اينتوانستي اين شرايط را بفهمي لذا راحتي

و آبكي را به خورد خلقو قورباغه  مي اي وسطحي دهيم كه آري هدف غايي آنها اهللا

و بدتر از آن بدون در نظر گرفتن استعداد نيروهاي تهران بود آن  هم ظرف يك هفته

و كيفي  و بخشي از آنها نيـز كه حداكثر آنها پنج هزار نفر مي آنها از نظر كمي شدند

زنان بودند اين تحليل هم به نـوعي تـوهين بـه مـردم مخـصوصا فرزنـدان غيـور ايـن 

و ديديم اين قوم متزلزل ظرف چند روز. گردد سرزمين تلقي مي چرا كه عمال ديديد

به به وسيله نيروهاي حاضر در صحنه توبره  . قعر زمين فرورفتند شان درهم پيچيده شد

گذاري در يك همچين گروهك مفلوك براي اميـد دا كردن در هدفنگاالبته پروپا
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و پايداري سختي و ايجاد انگيزه در امر تحمل هـا خيلـي جـاي دادن به نيروهاي خود

و اهميت جدي است  و فاقد هرگونه ارزش و درود .[...] تعجبي ندارد در پايان سـالم

شـ مي هـاي هداي واالمقـام تـرور ناجوانمردانـه بـه دسـت گروهـك فرستم به تمـامي

و تما  بيگرميمفلوك رجوي و ضداسـالمي وهك منحرف از خدا و ضدانساني خبر

و يـارانش  و درود مـي.و پرچمدار مظلومشان شهيد واالمقام بهشتي فرسـتم بـه سـالم

و در دوران   تمـامي شــهداي همــرزم مظلـوم در دوران پــس از انقــالب در كردســتان

و. بـا عـرض پـوزش از اطالـه كـالم. هشت سال دفـاع مقـدس بـرادر كوچـك شـما

.وچكتر در دوران دفاع مقدسكميهمرز

و( و پنج بيمارستان شهيد باهنر، مسئول حفاظـت و نود و سيصد ششم تيرماه هزار

از: هاي ويژه اطالعات در زندان  و رجـايي شـهر البتـه بعـد ي فلـه اي، هـا اعـدام اوين

ب )ختيارمحمدباقر

)تلگرام(

 اهللا منتظري كجا را هدف گرفته؟ انتشار صوت جديد از آيت

)خبرگزاري فارس(

و9اهللا منتظري آيت  ماه پس از اعدام سيدمهدي هاشـمي در حمايـت از منـافقين

و نظام دو نامه در حمله به امام و هتاكانـه بـه امـام و9 تند .1 مـرداد نوشـت13 مـرداد

ها به نتيجه نرسيد از چهار تـن از مـسئوالن مـرتبط بـا ايـن قـضيه نگاري وقتي اين نامه

در اين ديدار منتظـري انتقـادات خـود را بـا تعـابير. كند تا به منزلش بيايند دعوت مي 

و امام مطرح مي  مي تندي عليه جمهوري اسالمي و البته پاسخ از. شنود كند حاال پس

 
و هتاكانه بوده اسـت ادعـاي كه نامه اين. اين دو نامه در دفتر اول اين مجموعه عينا درج شده است1 ها تند

م بدون هيچ قضاوتي.اين رسانه متعلق به سپاه است مي نصف را به آن نامهخوانندگان . دهيم ها ارجاع
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و بعد از موج تبليغاتي ضدانقالب در سال 17 اهللا گرد اعدام منافقين، سـايت آيـت سال

را. منتظري فايل صوتي آن ديدار را منتشر كرد اما انتشار اين فايل صوتي چه چيـزي

اهللا منتظري در اين فايـل پاياني آيت دهد؟ شايد هيچ چيز بهتر از جمله هدف قرار مي 

ه دارد مردم از واليت فقي«صوتي هدف از انتشار آن را توضيح ندهد؛ آن هم اين كه 

و.»شود ما دوست نداشتيم اين طور شود چندششان مي حاال بايد ديد آيا موسسه نشر

آن تنظيم آثار امام اين  طور كه شايسته اسم اين موسسه اسـت دفـاع بار از حيثيت امام

 خواهد كرد؟

)كانال خبرگزاري فارس(

.لطفا حسينعلي منتظري را درك كنيد

ت آقاي رضا حقيقت( و )گر سياسي حليلنژاد فعال

و گفـت شـما جنايتكـار)1 حسينعلي منتظري چشم در چشم هيات مرگ نشست

مي. هستيد و گفت مـا عرضـه نـداريم كـه جلـوي هيات مرگي كه مامور خميني بود

و. حكم خميني را بگيريم ولي منتظري نامه نوشـته بـود بـه خمينـي  دوگانـه منتظـري

ارزش كار او را در چـارچوب. هم بود خميني، صرفا بازي اخالق نبود، بازي قدرت 

.بازي قدرت درك كنيد

و فيسبوك نبود)2 را. حسينعلي منتظري در عصر تلگرام اجازه ديـدار بـا خمينـي

كـرد، مشخص نبود اگـر قـصد سـخنراني علنـي مـي. او محصور سياسي بود. نداشت

و فـالن دادند، مشخص نبود اگر نامه مي نوشت به فالن اجازه مي  ح جـا تـي در كـس،

آنكه نامه را براي خميني برد، بـراي سـازمان ملـل هـم.ندكردميبيتش راه را هموار 

و سـيدهادي مي برد؟ حتي در بيت منتظري به او گفتنه بودند به خمينـي نامـه ننـويس

.ارزش اين تصميم را درك كنيد. گفته بود قرار بود ننويسي ولي او نوشت

ت)3 قليد بود، شيعه بود، به اسالم، نظام، واليـت حسينعلي منتظري فقيه بود، مرجع
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و  قيـام67قيام او در ماجراي تابستان. باور داشت، براي اعتاليش كوشيده بود ... فقيه

و سـرانجام. عليه خودش هم بود و با خودش حـرف زده او ساعت ها فكر كرده بود

.ارزش اين شورش عليه خويشتن را درك كنيد. شوريده بود

من)4 و شايد زودتر از هركس به اين جنايت واكنش نشان تظري قوي حسينعلي تر

را نظام مورد عالقه اش دشمنان ديرينه. داد اش را كشته بودند ولي او عدالت قـضايي

انديـشيد ها هم بود، به اسالم مـي ولي فكر خانواده كردميترجيح داد، به خميني فكر 

 ولي چـشم بـه تـاريخ هـم دوختـه حواسش به نظام بود. كردميولي به مردم هم فكر 

.ارزش اين ترجيح را درك كنيد. بود

ها واكنش نشان داده بـود، چـه خـوب بله، اگر منتظري زودتر به برخي جنايت)5

و.شد مي اگر به فكرش رسيده بود از كانال هاي ديگر هم اقدام كند، چه عـالي بـود

مي حتي اگر در اين فايل صوتي آن لحظه كه به جمع كنايه مي  را زند خواسـتيد همـه

و قهقهه مي  و اعدام كنيد تر زد، خيلي قشنگ زند، قهقهه نمي قبل از محرم جمع كنيد

ن و سرمان درد وگرميبود گـوي اكنـون دربـاره ايـن فايـل صـوتيو اما گفـت ... فت

است، حتي درباره منتظري نيست، اين فايل احتماال ارزشمندترين فايل صوتي درباره 

ا  راو است، گفت57ز انقالب تاريخ پس و ارزش ايـن فايـل گوها را منحرف نكنيـد

.درك كنيد

)تلگرام(

 اهللا منتظري تازه بود؟ كدام نكات فايل صوتي آيت؛67يها اعدامپرونده

)آقاي رضا حقيقت نژاد(

اهللا حـسينعلي منتظـري منتـشر كـرده، مربـوط بـه فايل صوتي كه ديروز دفتر آيت

ايـن هيـات شـامل. با اعضاي هيـات مـرگ اسـت 1367 مرداد24يخ ديدار او در تار 

، ابـراهيم رئيـسي)دادسـتان تهـران(، مرتضي اشـراقي)حاكم شرع(حسين علي نيري 
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مـامور) نماينده وزارت اطالعات در اويـن(و مصطفي پورمحمدي) معاون دادستان(

 اش دسـتور داده بـود او در نامـه. اهللا خميني درباره زندانيان بودند اجراي دستور آيت 

و كساني كه در زنـدان« هـاي سراسـر كـشور بـر موضـع نفـاق خـود پافـشاري كـرده

و محكوم به اعدام مي باشندك مي اهللا منتظـري براساس خـاطرات آيـت».نند، محارب

 را پيشتر 1367ي تابستانها اعدامداستان. نفر اعدام شدند3800در جريان اين پروژه، 

م آيت اكنـون سـؤال. نتظري در كتاب خاطراتش به تفصيل نوشته اسـت اهللا حسينعلي

ي بـر دانـش مـا دربـاره آن مـاجرا مهم اين است كه انتشار اين فايل صوتي، چه چيز 

:افزايد مي

 مهـر تاييـد بـر كـه ايـن فايـل صـوتي عـالوه بـر. خواندن كي بود مانند شنيدن-1

بـ خاطرات مكتوب آيت تـرينه درون يكـي از تلـخ اهللا منتظري مي زند، ما را با خود

و قضايي مي  بي. برد جلسات سياسي، امنيتي و و خنده، احساس و خشم تفـاوتي، غـم

و پنهان در كلمـات طـرفين گفـت  و رياكاري پيدا و صراحت ازو نگراني گـو هرگـز

اهللا منتظـري نگـران در جايي از فايـل صـوتي، آيـت. شود متن مكتوب استخراج نمي 

ب  ولـي» من حتي با يكيش هم مخالفم«:ه كشته ها اضافه شود است كه يك نفر ديگر

نفر را در سلول انفرادي هستند، اگر برگردند به 200گويد يكي از مجريان كشتار مي 

و چانه. شود بند عمومي، مشكالتي ايجاد مي  زني آنها براي تعيين تكليـف خونسردي

و اعدام كردن آنها، از عجي 200كردن سرنوشت  تـرين لحظـات ايـنب انسان زنداني

و تازه هاي پرونده  . است67جلسات

اهللا منتظري است كه چشم در چشم هيـات نكته تازه ديگر فايل صراحت آيت-2

خوانــد، ايــن پرونــده بــه عنــوان چهــاره نفــره مــرگ آنهــا را جنايتكــاران تــاريخ مــي

مي بزرگ و پيش بيني را ترين جنايت جمهوري اسالمي است  كند در آينـده خمينـي

و سفاك بخوانند اين موارد كـه در فايـل صـوتي كـم نيـستند، در خـاطرات. خونريز

.اند منتظري نيامده
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دو نكته مهم. برمال شدن نقش پررنگ احمد خميني نكته ديگر اين ماجراست-3

 او از قبـل بـا همـاهنگي وزارت كـه ايـن اول: درباره احمد خميني قابـل توجـه اسـت 

ك و قمع از: ردن مخالفان برنامه داشتهاطالعات درباره قلع شخص احمد آقاي خميني

و اعالميـه خـوان، مجلـه گفـت مجاهـد از روزنامـه سه چهارسال قبل مي  خـوان خـوان

و فرصت را مغتـنم شـمردند در جريـان حملـه منـافقين ايـن  را همگي بايد اعدام شود

و از امام نوشته گرفتند كنـد كـه مـي در واقع منتظـري روشـن. پيش امام جا انداختند

از. حمله مجاهدين خلق به ايران فقط بهانه اجراي يك پروژه كهنه بوده اسـت  پـيش

هاي چـپ هـم برخي زندانيان وابسته به گروهكه ايناين هم روشن بود كه با توجه به 

و اكنون آيت اند، اعدام شده  آن يك پروژه در حال اجرا بوده اهللا منتظري مهر تاييد بر

گذاشـته تسلط بر بيت خميني داشته كـه نمـي احمد خميني چنانكه ايندوم. زند مي

و حتي منتظري نميها اعدامهيچ اطالعات دقيقي از  توانسته ده دقيقـه به پدرش برسد

موضـوع محـدود بـه».انـد از همـه آقاي خميني را منقطع كرده«با خميني ديدار كند 

 كـه اكنـون همـه كـاره احمد خميني نبوده، محمدعلي انـصاري گماشـته او در بيـت 

ن شده كه يك قاضيآفرزندان احمد خميني است نيز در يك مورد مشخص مانع از

مي ها را به اطالع آيت واقعيت،معترض و حق نداري با امام«: گويد اهللا خميني برساند

مي حرف بزني، فقط دست امام را مي .»گويي بوسي، بعد مطالب را به احمدآقا

مح-4 هـاي فايـل صـوتي اكمه زندانيان يكي ديگـر از تـازگي آشكارشدن نحوه

نمونه هايي از روند ناعادالنه اجراي احكام در اسناد مكتوب وجود دارد، مـثال. است

اهللا حاكم شرع دادگاه انقالب اسالمي خوزستان بـه آيـت67 مرداد23در نامه مورخ 

و افشاگري«خميني كه نوشته بود برخي بودند ولـي بـراي» حاضر به هر نوع مصاحبه

و بعـضي نفـي كردنـد«،»به نفع جمهوري اسالمي«شركت در جنگ  و» اظهار ترديد

مي. اعدام شدند هاي آخر هم جواب دهد حتي اگر به سؤال مطالب فايل صوتي نشان

از. شـدند دادند، باز اعدام مـي مثبت مي  و جـواب بـه عنـوان نمونـه در جريـان سـؤال
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وم كنـي، پاسـخش مثبـت بـوده، مجاهـدين را محكـ اند حاضر هـستي زنداني پرسيده

انـد حاضـري بـه جنـگ اند حاضري مصاحبه كني، پاسخ مثبت بوده، پرسـيده پرسيده

و در نهايت پرسيده  اند حاضر هستي در جنـگ بـا عليه عراق بروي، پاسخ مثبت بوده

زنداني گفته است مگـر همـه مـردم حاضـر هـستند روي مـين. عراق روي مين بروي 

و  مـامور اجـراي حكـم گفتـه. از من تازه مسلمان نبايد اين همه انتظـار داشـت بروند

 حـامي مجاهـدين خلـق كـه ايناست پس معلوم است هنوز روي موضع هستي، يعني 

و او را اعدام كرده . اند هستي

از اهللا خامنه تاكنون از آيت-5 اي، رهبر فعلي جمهوري اسـالمي بـه عنـوان يكـي

شـود در جريان اين فايل صوتي مـشخص مـي.ن ياد شده است مخالفان كشتار زندانيا 

و قمع گسترده زندانيان، مـاموران اجـراي احكـام درصـدد فريبكـاري  كه پس از قلع

و قصد داشته  يكـي. اند اند به مردم بگويند كه اين افراد ارتباطاتي با خارج داشته بوده

، ريـيس شـوراي عـالي اردبيلـي اهللا موسـوي كند آيـت از حاضران در جلسه اشاره مي 

و آيت . اي، ريـيس جمهـور وقـت در جريـان ايـن موضـوع هـستند اهللا خامنـه قضايي

در جمهوري اسالمي اينقدر دروغ بـه مـردم بگـوييم،«: گويد منتظري در واكنش مي

.»!اينقدر خالف واقع بگوييم؟

آنها. تازگي ديگر فايل اين است كه صداي اعضاي هيات مرگ را مي شنويم-6

را وارد شدهكه اينگويند، اولد نكته در دفاع از خود مي چن اند تـا جلـوي تنـدروي

و اگر نبودند، كشتار سه برابر مي   عرضه ندارند جلـوي حكـمكه ايندوم.شد بگيرند

نند كه اعضاي شوراي عالي قـضاييكمي گلهكه ايناهللا خميني را بگيرند، سوم آيت

و وارد خودشان را كنار كشيده  گوينـد نهايـتميكه اينشوند، چهارم ماجرا نمي اند

اند كه از ايـن افـراد دو خـط بنويـسند از سـازمان مجاهـدين جـدا شان را كرده تالش

اوج تلخـي مـاجرا. انـد حكم اعدام را اجرا كرده اند، اند ولي چون جواب نگرفته شده

گفتيـد مـي اين است كه منتظري از يكي از اعضاي هيات مرگ مي پرسد به زندانيان 
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مي كه اگر جواب منفي بدهيد، اعدام مي عـالوه. گويد نه به هيچ كس نگفتيم شويد،

: اهللا منتظري هيچ پاسخي ندارند كـه بدهنـد بر اين آنها در مقابل اين سؤال ساده آيت 

آقاي نيري اگر كسي از شما بپرسد كسي بـه ده سـال زنـدان محكـوم شـده را چـرا«

دار را ناگهــان اعــدام وقتــي آدم محكوميــت...؟ب تــان چيــستاعـدام كرديــد، جــوا 

و پاسـخ هـا نكتـه هـاي بـسياري دربـاره.»يعني همه ما گه خورديم كنيم، اين پرسش

.دهد نحوه محاكمه هزاران نفر بدست مي

و نكته ديگر افشاي برجسته بـي-7 اردبيلـي، ريـيس اهللا موسـوي آيـت ... كفـايتي

خو. شوراي عالي قضايي است  دش را از ماجرا كنار كـشيده بلكـه بـه تنـور او نه تنها

و به جوسازي احساسات مي  و همچنين در تالش بوده همراه بـا ها كمكمي دمد كند

نكتـه ديگـر. فقط او هم نيست. ديگران ترفندهايي براي پوشاندن ماجرا طراحي كند 

و اختالفات اعضاي هيات مرگو شوراي عالي قضايي ماجرا، نكته ديگر به جدال   ها

مي. گردد باز مي كنـد، ديگـري يك عضو هيات مرگ آنها را متهم به سياسي كاري

ميها اينگويد مي را تا ظهر درس و خودشـان و هفته اي سه بـار جلـسه دارنـد دهند

مي كنار كشيده و منتظري هم تاييد ».مرده شورشان را ببرند«: كند اند

يـك. هيات مرگ است تازگي ديگر افشاي دروغ گويي هاي برخي اعضاي-8

انـد، چـون اعـضاي ديگـر گويد برخـي افـراد را اعـدام نكـرده عضو هيات مرگ مي 

در حالي كه نمونه هاي روشني چون خانواده بهكيش. خانواده شان اعدام شده بودند 

در نمونه ديگـري،. اند عضو خانواده شان در همان سال اعدام شده7وجود دارند كه 

و انكار قرار داده مصطفي پورمحمدي حضور خود ش در هيات مرگ را مورد ترديد

را.» نبودمها اعدامدرگير«: بود اكنون شنيدن صداي او در جلسه زمينه هرگونه انكـار

. از بين برده است

اين گزارش يك بررسي اجمالي از فايل صوتي منتشر شده است، كماكان نكات
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بي تازه  مانـده اسـت،67از پرونـده شـماري هـم اي در اين فايل صوتي هست، نكات

.اهللا منتظري آن را قتل عام مي خواند، قتل عام جمهوري اسالمي پرونده اي كه آيت

(https://iranwire.com/fa/features/15247)

 آقاي رضا عليجاني

و فعال ملي مذهبي( )روزنامه نگار

ساني اهللا منتظري با هيئت مرگ تقابل دو نوع شخـصيت انـ گوي آيتو نوار گفت

و ديگراني بـا شخـصيت شخصيتي با حفظ عواطف انساني. است هـاي گونـاگون اش

و  و در روي صـحنه توجيـه مسخ شده؛ از رهبر قوه قضائيه كـه در خفـا مخـالف بـود

دانـم بـا؛ كارمندان دفتر آقاي خميني كه قاضي بخت برگشته را نمـي كردميتشويق 

و نـه حقيقـتك مـيي وادار چه لطائف الحيلي تنها به دسـت بوسـي آقـاي خمينـ  ننـد

دانم به چه دليل در برابر آقـاي خمينـي كـه همـه گويي كه باز نمي گويي؛ قاضي حق 

مي مرگ و باالخره آدم گيرد جرئت سخن گفتن نمي ها به حكم او صورت هـاي يابد

و سـنتي اي كه در برابر آيت مسخ شده  و تـاريخ و روايـت اهللا منتظري كه به هـر آيـه

ميش متوسل مي  كنند كارشان را توجيه ود تا ثابت كند كارشان اشتباه است، تنها تقال

و  كننـد از پيـر روشـن شـرمانه سـعي مـيو بـي! اند كمتر از ديگران كشتهكه اينكنند

و خون چـشمان مسخ شده. ضمير اجازه بقيه قتل عام را بگيرند  را هايي كه خشم شـان

و فتواي جنايت دستاويز خاموشي وجدان  و چـون بسته و انسانيت شـان شـده و رحم

و تـزئين اي سنگمي قطعه و بـدتر از آن چـون ابليـسي كـه جنايـت را توجيـه ماننـد

ميك مي و ضحاكاني كه باز مغز جوان و خـشم آيـت. طلبند نند اهللا بـاو باالخره لحـن

و خطـاب شخصيتي تماما انساني بروز مي  و كند كه در كلمـات تنـدش هـاي صـريح

خش نهيب ميمهاي و چـشم در چـشم آلودش برآنها شـان صـريحا جنايتكـار خروشد

و از بزرگترشان به عنـوان سـفاكو خـونريز يـاد مـي مي و عواطـف خواندشان كنـد
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مي انساني و دينش را نيز همين اش را بروز و مـي خواهـد دهد اكثـر. گونه مي خوانـد

حس وقايع اين نوار قبال در خاطرات آيت  و خـشم اهللا آمده بود به جز و خون و حال

و نيز تصريح بر اين نكته كه سوداي اين و كالم هست و حياتي كه در صوت و جان

و سيداحمدخميني دنبال مي . شده است قتل عام از سالها قبل توسط وزارت اطالعات

خواسـت اين تصريح يك بار ديگر خط بطالني است بر فريبكاري تبليغـاتي كـه مـي

.ن نـسبت دهـديلوحانـه در مرزهـا از سـوي مجاهـد اتي سـاده را به عمليـها اعداماين 

و از جملـه در و خاطرات و فتوا و جواب ها عملياتي كه هيچ ردپايي از آن در سؤال

آن. اين نوار از آن نيست  و  اين نقـشه از يكـسال قبـل يعنـيكه اينبه يك دليل ساده

ي كـه ارابـه مـرگو دليـل سـاده ديگـر. مدتها قبل از اين عمليات طراحي شده بـود

ها را كه هيچ ربطي به اين عمليات نداشتند نيز به زير تيغ تـصفيه خـويش ماركسيست

ها يكي از چند تصميم مهمـي بـود كـه در آن سـال در بـاالترين تصفيه زندان. كشيد

سطوح نظام از سوي كساني كه سوداي تمركز قدرت پس از فوت آقـاي خمينـي را 

و با همراهي  اش. وي يك به يك عملي شد داشتند گرفته شد آنهايي كه از بيمـاري

و مي  خواستند مسئله جنگ را بدست خود آقاي خميني به پايـان برسـانند مطلع بودند

يكو تكليف قائم مق  را ام رهبري را نيز به همين طريق و قـانون اساسـي طرفـه كننـد

و  به67يها اعدام... براي تغيير شرايط رهبري بازنويسي كنند » اوج« عنوان نقطه بايد

نهها اوج خشونت. هاي بعد از انقالب مورد توجه قرار گيرد خشونت نقطـه» تنهـا«اما

. شـتنددا مـي هاي گسترده بعد از انقالب كه مخالفـان قـدرت نيـز در آن سـه خشونت

و تـصفيه حـساب سياسـي بلكـه بـه عنـوان پرونده خشونت ها نيـز نـه بـه قـصد انتقـام

بـاره در اين. بررسي قرار گيرد كه مانع تكرار آن در آينده شود اي بايد مورد»تجربه«

. بحث بسيار است

ام67يها اعداممجموعه مباحثم در باره . را در اين جزوه آورده

http://goo.gl/thcNMP 
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67ابهاماتي در باره اعدام هاي مرداد

و فعال سياسي( )آقاي فؤاد صادقي محقق

و فرمايـشات اسـاتيد بنـده،67ي سالها اعدامبطه با با توجه به مباحث اخير در را

و با اكراه طرح مي كنم، ناگزير از آنجا كه در طول اين سالها ابهامات خود را ناگزير

و با اكراهدامي وبه رغم همه توجيهات از اساتيد آموختيم كه آنچه را حق  نيم بگوييم

ا و قرائني در نقد نظرات ساتيد استفاده مي كنيم كه غالبا در از آنجا كه از استداللهاي

و ادب شاگردي اقتضاي سكوت مي كـرد، امـا از آنجـا  محضر خودشان آموخته ايم

در همين ماه مبارك گذشته به نقد آرا استاد خـود عالمـه] محالتي[كه استاد سروش 

:طباطبايي پرداخت به همين سيره اقتدا مي كنيم

پـسنديده نيـست، در پاسـخهاي ارائـه اينكه نيت خواني منتقدين، اقـدامي نخست

انـد يـا حـامي منـافقين، در حاليكـه اهللا منتظري فرض شده شده منتقدين يا مريد آيت 

و حتي به امام ارادت داشت، اما منتقـد حكـم مي توان هيچ يك از اين دو گروه نبود

 هم بود67يها اعدام

 يا1هان خون آمريكايي اهللا منتظري در مورد هدر بود استناد به نظر قبلي آيت دوم،

توان ادله آقاي منتظـري را نقـد موضوع مهدي هاشمي هم منطقي بنظر نمي رسد، مي

.توان تغيير نظرش را نسبت به گذشته دليل سستي نظر جديد دانست كرد اما نمي

و شخـصيت فـردي سوم،  تفكيك بين شخصيت جمعي سـازمان مجاهـدين خلـق

ي كــه چنــدين ســال اســت در زنــدان بــوده، شــود، فــرد زنــدانيان ناديــده گرفتــه مــي

.تواند باشد پاسخگوي عملكرد چندروز اخير سازمان نمي

 موضع مدافعين با تفتيش عقايد مشخص نيست، اگـر فـرد از روي اختيـار چهارم،

و اگر فرد مجبور به بيان عقيده شـود، تفتـيش نظر خود رابيان كند، ابراز عقيده است

 
جا مطلبي مبنيآن. اهللا منتظري در اين باره در خالل مقاله نقد آقاي مرتضوي آمده است نوار درس آيت.1

. ها نيست بر هدر بودن خون آمريكايي
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 باشد باب بسياري از رفتارهـا كـه مـا قـرون وسـطايي عقيده، اگر تفتيش عقايد مجاز

مي خوانيم مي .شود شان باز

 نقد حكم با نقد اجرا متفاوت اسـت، فـرض كنـيم ايـن حكـم صـرفا روي پنجم،

 پاسـخ اعدام نـشده، آيـا قابـل دفـاع اسـت؟ كاغذ بوده است وهيچ كس براساس آن

و نـه تـدبير، منفي است چون اين حكم نـه در چـارچوب قـانون اسـت، نـه عقال نيـت

كه در اجرا هـم بـا مـشكالتي مواجـه شـده ناشـي از مـشكالت حكـم اسـت كـه اين

.بيني كرده است مكانيزيم اجراي نامناسبي را پيش

 استناد به فقيه بودن ونظر فقهي امام منطقي نيست، امام بعنوان يك فقيه نظر ششم،

نون اساسـي در قـدرت اند بلكه بعنوان رهبر كشور كه در چارچوب وتوسط قـا نداده

مـسلمانان اند، وگرنه نظر ايشان براي غيـر مقلـدين، غيرشـيعه وغيـر قراردارد نظر داده 

توانسته است صرف نظر فقهي خود برخالف قانون امام نمي. مالك عمل نخواهد بود 

.اساسي عمل كند

توان براي يك جرم، دوبار محاكمه كرد مگر دليل جديد هيچ كس را نميهفتم،

 شود، وقتي محكومان براساس قوانين رسمي كـشور كـه مـورد تاييـد امـام بـوده پيدا

اند، اگر نظر امام وحتي قوانين تغيير كنند قابل محاكمه مجدد محاكمه ومجازات شده

.شود نيستند چون قانون عطف بما سبق نمي

شوندگان بـدون ارتكـاب رفتـار جديـد حكم امام در مورد اينكه مجازات هشتم،

و در نـ جاسوسي يـا شـورش مـورد مجـازات قـرار گير اعم از  د كـامال روشـن اسـت

باشد، طبيعتا جرم جديد قابل مجـازات بـا استفسار آقاي اردبيلي اظهر من الشمس مي

.قوانين رسمي بوده ونياز به حكم واختيارات ويژه نداشته است

تـا اينكه به صرف قاعده بغي، افراد مختلف از يك سـمپات وطرفـدار سـاده نهم،

نيروي مسلح را محارب بدانيم در هيچ منطقي پذيرفته نيست، قاعده تناسـب جـرم بـا 

.مجازات جزو بديهيات است، كتابفروش با قاتل يكسان نيستند
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 اينكه به كليه سمپاتها واعضا سازمان مجاهدين خلق اطالق لفـظ تروريـست دهم،

د اگـر ايـن منطـق را شـو هـا مـي كنيم، شبيه رفتاري است كه با شيعيان از سوي غربي

.بپذيريم پس نبايد به رفتار آنان اعتراض كنيم، هركسي مسئول رفتار خودش است

 اگر فرض كنيم حكم امام محاكمه مجدد است، در محكمه چهـار ركـن يازدهم،

و قانون:وجود دارد در اين حكم هرچهار ركن مخدوش است،. شاكي، متهم، قاضي

اطالعات اسـت در جايگـاه قاضـي نشـسته اسـت، شاكي كه مدعي العموم يا نماينده 

متهم نه وكيل دارد ونه فرصت تفهيم اتهام شدن ودفاع از خود، قاضي ممكـن اسـت 

و رأي به بي  گناهي دهد، اما در اقليت واقـع شـود وحكـم خـالف راي قاضـي باشـد

.قانوني هم جهت محاكمه وجود ندارد

توان بـر رفتارهـاي سـال نمي اگر اين حكم ومبناي آن را درست بدانيم دوازدهم،

و انصافا بايد قدردان سعه صدر رهبر وقت هم بود، حتي بـسياري از 88  خرده گرفت

و و محاكمـات خـالف عقـل رفتارهاي داعش هم براساس قاعده بغي  تفتـيش عقايـد

.شود تئوريزه مي

و اطالعات پنهان هم نمي سيزدهم، تواند حكم را توجيه كند، بلكـه يـك شرايط

تـوان يد براساس فرضيات مندرج در خود قابل دفاع باشد، جان انسان را نمـي حكم با 

مي.پاي شتابزدگي قرباني كرد از كساني كه از برسرموضع بودن افراد به شگفت آيند

پرسند چرا فردي كه هفت سال كم وبيش در زندان بوده، هنوز اعتقاد خود خود نمي 

عقالنـي وانـساني بـا اينـان رفتـار شـده را حفظ كرده، اگر اندكي براساس معيارهاي 

 اند شده باشد، قاعدتا اكثر آنها پشيمان مي

توان از معصوم نبودن امام خميني سخن گفت، اما همـه رفتارهـاي نمي چهاردهم،

.ايشان را توجيه كرد

كساني كه به سهو النبي قائل هستند آيا يك سهو وترك اولـي از امـام سـر نـزده

!است؟

)تلگرام(
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آ 60ي دههها اعدامدر باره قاي ميرحسين موسويپاسخ

يك سال پيش در چنين روزهايي وقتي ميرحسين موسـوي ميزبـان اعـضاي سـتاد

و نقـش مهنـدس60ي دهـه هـا اعـدام«اش رسيد درباره تبليغاتي بود، سؤالي به دست 

در.»موسوي در آن و گفـت از ابتـداي حـضور موسوي از ديرينه بودن سؤال گفـت

ان  هاي به دغدغه. اند جمهوري همواره اين سؤال را طرح كرده تخابات رياست كارزار

و داليل نپرداختن صريح به آن اشاره كرد  و تاريخي«: خود كه در شرايط حساس اي

جنبش سبز مردم ايران در آن قراردارد، پرداختن صريح من به ايـن موضـوع بـيش از 

و تهمت و دروغ هر چيز تبليغات سوء نواهگ هاي دست ها هاي تبليغاتي حاكميت را از

و در شرايطي كه همه توان ما بايد صـرف آگـاه به سمت جنبش روانه مي  سـازي كند

و سياست توده و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعيت و خطرنـاك ها هـاي نامناسـب

و احساس مـي كنوني شود، بايد براي خنثي كردن دروغ  كـنم هاي جديد به كار رود

بـرد كـه انتهـاييد هر كدام از وقايع گذشته ما را به سمت تونلي مـي كه بحث درمور 

و تشريح حوادث كنوني كـه نقـش براي آن نمي  و ما را از پرداختن توان متصور بود

و اين بيش تاثيرگذارتري در زندگي آتي مردم دارد، غافل مي  تر به نفع سياسـت كند

ــرجيح داده  ــابراين ت ــان حــاكم اســت؛ بن ــن جري ــه صــورت رســمي ام در اي ــوارد ب م

و اين را موكول كرده  و بدون التهاب؛ با ايـن اظهارنظري نكنم ام به يك فضاي آرام

و براي رفع ابهـام بـه  حال در اين جلسه به دليل فضاي صميمي حاكم به طور خالصه

زنم ولي نقل ها را نمي هرچند براي درج خبري روي سايت اين حرف. پردازم آن مي 

 توسط جمع حاضر مانعي ندارد چون برخي در اين باره دغدغه جدي سينه به سينه آن

مي. دارند از يكي شرايط حاكم بر زندان: دهم ماجرا را در دو بخش توضيح هـا پـس

و دولت من در ايـن مـوارد  و ديگري نقش من و.»انقالب ميرحـسين در بـاره وقـايع

: چنين گفت60حوادث دهه 
و پيش از هر سخني الزم است بر سر يك اصل توافق كنيم، اصلي كه به در ابتدا
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و سفيد، سـفيد؛ نظر من مورد پذيرش هر انساني است آن هم اين كه سياه، سياه است
و به دست هركس كه بود محكوم كنيم  در موضع. جنايت را جنايت ببينيم گيـري مـا

ال يك پيش فرض اشتباه در اين سـؤ. اين مورد بايد مبتني بر همين اصل اساسي باشد 
و فضاي مجازي مطرح مـيو سؤاالتي از اين دست كه در جلسه  و هاي مختلف شـود

حقيقت اين است كه طـي دهـه. است»60ي دههها اعدام«بايد به آن اشاره كنم لفظ 
دري دستهها اعدامشصت چيزي به نام  جمعي جز در دو مقطع وجود نداشـت؛ يكـي

اس) 58-57(هاي ابتدايي پيروزي سال و ساواكيكه مربوط وت به اعدام وابستگان ها
كساني كه در رژيم پيشين عليه مردم دست به جنايت زده بودند يا فاسـد بودنـد، كـه 

و نوع سوزان انقالب به نحوه برگزاري دادگاه البته در همان زمان هم بسياري از دل ها
و قـوانين هـم رعا  يـت اجراي احكام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل اسـتانداردها

ها يا به اصطالح رفتارهاي شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار يك سري افراط نمي
اي ديگـر رفتـار انقالبي بـوديم كـه اگـر ايـن ديـد امـروز را داشـتيم شـايد بـه گونـه 

صـحبت در ايـن.و اعدام زندانيان است67و ديگري همين ماجراي سال. كرديم مي
در باره بدون آشنايي با وضع زندان  پس از انقـالب وضـع. آن دوران ممكن نيست ها

و اين وضع تا ابتداي دهه زندان بنـده خـاطرم. ادامـه داشـت60ها بسيار نامناسب بود
و دغدغه مشغولي هست كه يكي از دل  هاي اصلي شهيد رجايي در دوراني كه بنده ها

 بـه ايشان چندباري هم شخـصا. ها بود دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان هم عهده 
پي زندان و با بررسي وضعيت دستورهايي براي مي ها سركشي كردند كه گيري دادند

و رييس البته به دليل اختالفات موجود بين نخست  جمهور وقـت مجـال چنـداني وزير
و به مدت كوتاهي پـس از رياسـت  جمهـوري شـهيد براي رسيدگي قاطع فراهم نشد

به هر حال، در ابتداي مسئوليت. دادوزيري روي رجايي هم كه فاجعه انفجار نخست 
و قانون وزير، گزارشات روزافزوني از بدرفتاري عنوان نخست بنده به  در شـكني ها هـا
مي زندان رسيد كه منجر به تعيين هياتي از سوي من به سرپرستي آقـاي ها به دست ما

اي كـه نـسبتي هـم بـا آقـاي محـسني اژه(اي، داماد شهيد دكتر بهـشتي شـد جواد اژه 
پي) ندارند و زندانيان گيري وضع زندان براي و كارشكني. ها هاي همان زمان فشارها
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و زيادي براي توقف فعاليت هيات از درون زندان و مـسئولين آن صـورت گرفـت ها
و ما زير نظر قوه مي و دولت ارتباطي ندارد از گفتند به شما و مـسائلي قـضاييه هـستيم

گيري شود، كه در نهايت پـنج، شـش كه اين قضيه پي اين دست، اما بنده مصر بودم 
اي كـه اين ادامه يافت تا در جلـسه. كارتن گزارش درباره شكايات براي من آوردند 

و پنج نفر از مسئولين خدمت حضرت امـام بـودم ايـن را بـا  بنده همراه بيست، بيست
و خاطرم هست كه حضرت امام وقتي اين مسائل را شنيدند. امام مطرح كردم  با لحن

و تغيـر خـاص  و نشنيده بـوديم بـا عـصبانيت نوع گفتاري كه تاكنون از ايشان نديده
و دستور بركناري مـسئولين خـاطي را در همـان  و بـه بنـده تاكيـد جـا صـادر كردنـد

و با جديت اين ماجرا را پي  اين چيـزي. گيري كنم سفارش موكد كردند كه قاطعانه
ن حداقل بيست نفر در اين ماجرا شاهد هستند نيست كه كسي بخواهد انكار كند چو 

نتيجه ايـن شـد كـه مـسول وقـت زنـدان اويـن. توانند صحت اين را تاييد كنندو مي
و در نهايـت مـانع از  بركنار شد، البته بعدا اتفاقاتي افتاد كه بنـده از آن خبـري نـدارم

 همـان زمـان بنـده اعتقـاد دارم اگـر. اش آن اتفاقـات باشـد عزل وي شد تا بعد نتيجه 
بي انديشي دستور امام با مصلحت شد شاهد مسائل بعـدي مورد زمين گذاشته نمي هاي

15زاده كه در رژيم پهلـوي سـابقه نهاد ما آقاي سرحدي با اين حال، به پيش. نبوديم
مي سال زندان را داشت رييس شوراي سرپرستي زندان كـردديم بـه ها شد چون فكر

و زنداني را دركميخاطر اين كه سابقه زندان  مي دارند شرايط زندان و توانند كنند
و واقعيت هم اين است كه شرايط تا حد زيادي. در جهت اصالح شرايط موثر باشند 

بـد نيـست يـك. برسيم67اين را در نظر داشته باشيد تا به وقايع سال.بهبود پيدا كرد
 تـا وضـع آن زمـان را گـويم اين را به اين جهت مـي. خاطره ديگري را هم ذكر كنم 

در بتوانيم درك كنيم چون خيلي از مسائل آن دوران را بـه دولـت نـسبت مـي دهنـد
و سازمان گاه حالي كه تداخل دست  را ها و حركات موازي در خيلي جاهـا دولـت ها

و گفـت در فرودگـاه. تاثير كرده بود بي براي نمونه، يك زماني فردي پيش من آمـد
مي اپيما عده هنگام پياده شدن از هو  مـن شـعر. كنند اي هستند كه دهان مسافران را بو

مي شاملو را خوانده بودم كه مي  كردنـد جا هم بـو مـي بويند، در اين گفت دهانات را
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من. كه مثال كسي مشروبات داخل هواپيما مصرف نكرده باشد خب، در ابتداي قضيه
و با كمال تعجب. باورم نشد  كه. ديدم صحت دارد يكي را براي تحقيق فرستادم بعد

آن ده دستزمفصل تحقيق كرديم متوجه شديم بيش از ده، دوا  و سازمان جـا بـه گاه
و ناهم صورت موازي فعاليت مي  خواهممي. آهنگي هم فراوان پيش آمده است كنند

و اين  گونه نبود كه دولـت اين را بگويم كه در خيلي جاهاي ديگر هم اين مسئله بود
نامـه پـس از قبـول قطـع67سـال. هاي انجام گرفته در آن دوره باشد مسئول همه كار 

توسط مرحوم امام، منافقان عملياتي از غرب كشور انجام دادند كـه خودشـان بـه آن 
شدافروغ جاويدان گفتند ولي به نام عملي  شان هم ايـن بـود برنامه.ت مرصاد معروف

و گـرفتن كرمانـشاه بـه سـمت تهـر  و جمـاران، كه پس از هجـوم از غـرب ان بياينـد
و وزيري، رياست نخست بعـدا از اسـنادي كـه بـه. را بگيرنـد ... جمهوري، صداوسيما

 از 4:30دست آمد معلوم شد كـه ابتـدا طبـق برنامـه هـم پـيش رفتنـد، يعنـي سـاعت 
و 5:30ارددوگاه خود حركت كردند  شـب هـم بـه10 يـا 9:30 به مرز رسيده بودنـد

و گرد نزديكي و اگـر هاي كرمانشاه نـه چهـارزبر كـه االن مرصـاد نـام دارد رسـيدند
در. مقاومت مردم خود منطقه نبود ممكن بود به اهـداف شـوم خـود هـم برسـند  مـن

هاي خط قرمز بـا منـاطق مـرزي خبر اين حمله را شنيدم از طريق تلفنكهآن همان زم 
ج  و الب تماس گرفتم چون خاطرم هست آقاي هاشمي آن زمان در آن نواحي بودند

اين كه منافقان در چند كيلومتري مقر ايشان بودند ولي هنوز خبري به ايشان در ايـن 
آن. باره نرسيده بود  از ها غافل منظور اين كه حركت و ابتكـار عمـل را گيركننده بود

و غيرت  و مقاومت قاطعانه آن مند مردم منطقه بود كه مانع پيش ما گرفته بود هـا روي
و اگر اين مقاومت  و بسيج نميشد و پيـروزي نبود، ارتش،سپاه توانستند آن عمليـات

و اسـتواري. دست بياورند را به  اين پيروزي در حقيقت بيش از هر چيز نتيجه حمايت
هم. خود مردم بود  زمان با آغـاز به هر حال، همان وقت خبر دادند كه گويا قرار بوده

ا يورش منافقان به مرزها، در داخل زندان  ز جانب زندانيان حـامي منافقـان ها شورشي
و پس از فتح زندان به خيابان و بـا پـيش صورت بگيرد روي دشـمن هاي تهران بيايند

و اقـدامات. ها دست به اشغال مراكز مهم دولتي بزنند آن در هر صورت، اين حركت
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و آن حكم حضرت امام صادر شد اي بنده چند وقت پيش در جلـسه. شكست خورد
ايـشان ضـمن تاييـد حكـم امـام،. بجنوردي در اين باره سؤال كردم از آقاي موسوي

و تنها هياتي تعيـين كـرده اشاره داشتند كه امام حكم قتل  عام زندانيان را نداده بودند
و در صـورت اثبـات دسـت داشـتن در توطئـه  بودند تا به اين مساله رسـيدگي كننـد

 كـه افـرادي را امـام بـه ايـن. شورش زندان، در مورد مجرمان حكم الزم اجـرا شـود 
دهي شده تعيين كرده باشند كه اعـدام شـوند، آقـاي بجنـوردي ايـن صورت سازمان

و تاكيد داشتند كه آن چه به اين صورت رخ داد مدنظر امام مسئله را كامال رد كردند
و سوءعمل شـده اسـت  و هيات سه نفره دچار خطا هيـات مزبـور. چنين چيزي نبوده

ش  و مـثال زنـدانيان را بـه صـورت براساس اين نامه، روع به يك سري اقـدامات كـرد
يا گروهي پيش هم مي  و سؤاالتي درباره عقايدشان  حاضرند اعتـرافكه ايننشاندند

و حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه اعـدام شـدند،. كردند سؤال مي ... كنند
و اگر هم كاري كرده بودند پيش از اين حكم  و در شان مجرم نبودند صادر شده بود

مي برخي. حال طي كردن محكوميت بودند  شناختيم، از پيش از انقـالب ها را ما حتي
نوشـتند، كردنـد، كتـاب مـيو پس از انقالب، كساني بودند كه تنها كار فرهنگي مي 

شـان، فعاليـت حاال مخالف هم اگر بودند نهايت فعاليـت. شاعر بودند، نويسنده بودند 
ب  و فرهنگي اصال در قالب سازمان منافقين قـرار. ود، اقدام مسلحانه نكرده بودندقلمي

آن. گرفتند نمي از يكي از ها از بستگان محبوبه متحدين بود كه مرحوم شريعتي پيش
به انقالب متني را درباره آن  و حسن"ها نوشت كه يـا همـين. معـروف بـود"محبوبه

و مـا پـس از اطـالع هـا عـداماآقاي احسان نراقي جزو كساني بود كه در ليست   بـود
و درمورد خيلي تالش پي هاي زيادي كرديم كه مانع شويم گير بـوديم هاي ديگر هم

و ها حكم امام را دستآن. كه البته متاسفانه كار از كار گذشته بود  آويز قـرار دادنـد
به جاي مجازات مجرمان واقعـي دسـت بـه يـك تـسويه حـساب گـسترده زدنـد كـه 

آ  مي. شدند نها مشمول حكم امام نمي بسياري از خواهم بگـويم حكـم امـام تنهـا بنده
و مـن اسـم نمـي. بهانه بود براي برخي از اين آقايان  بـرم آقايي كه در آن هيات بـود

 آن زمان با همين خـط. شان همين بود كه مخالف را بايد حذف كرد مشي اصال خط 
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و پس از آن هم در جاهاي ديگ و تفكر عمل كرد تفكـر.ر همين را پي گرفـت مشي
 بـا فـردي كـه در آن زمـان مـسولها اينبه هر صورت. ها بر حذف مخالف است آن

و يي كردندكه اصال در جهت منافعها اعدامزندان اوين بود، شروع به تسويه حساب
و وقتي مسوالن باخبر شدند سريع جلوي آن را گرفتند  اي جا بايد نكتـه اين. نظام نبود

ك حقيقت اين است كه نه بنده نه هيچ كدام. نم كه مربوط به نقش بنده استرا اشاره
اي كه با سران سه قوه در همان در جلسه. از سران وقت قوا از اين ماجرا خبر نداشتند 

خـاطرم هـست حتـي. زمان داشتم، كسي نبود در آن جلسه كه با اين كار موافق باشد 
سرها اعداماين«كه اي در همان جلسه ابراز كردند آقاي خامنه   مثل قيري است كه بر

مي نظام مي و همه را سياه حـاال درسـت اسـت كـه. اين موضع ايشان بـود.»كند ريزد
و در دو موضع متفاوت قرارداريم ولي دليل نمي  شـود االن ايشان مخالف بنده هستند

و نفـع شخـصي وارونـه  و حقيقت تاريخي را براي اسـتفاده  كه بخواهم دروغ بگويم
واقعيـت ايـن اسـت كـه ايـشان هـم. كنم تا چهره مخالف خود را سـياه جلـوه بـدهم

. شـد تـر مـي نـاك اگر اين جلسه نبود شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشت. مخالف بود 
راو آن نامـه1اهللا منتظري هم بعدا از اين امر مطلع شـدند مرحوم آيت هـاي اعتراضـي

و ايـن كـه عـزل پس از اطالع نوشتند كه البته تا حدي  جريان ديگر تمـام شـده بـود
البته. دانم چندان درست نيست ايشان را منتسب به اين قضيه كنند، تا جايي كه من مي 

ماجراي. ها هم تاثير داشت اما علت اصلي به دليل ماجراي مهدي هاشمي بود اين نامه
و هاي زيادي دارد كه جاي طرح آن اين عزل ايشان هم پيچيدگي  اگر وارد جا نيست

در فقط اجماال گفتم كه ماجراي مهدي هاشمي نقش عمده. شود شوم تمام نمي  تـري
چه گفتم به هيچ وجه نه نقشي داشـتم در مورد نقش بنده هم چنان. عزل ايشان داشت 

 
مي مرحوم آيت.1 مني از امام گرفتند كه افراديا نامه«:گويند اهللا منتظري در اين باره  كـه از سـابقنيافق از

و قاضصيها هستند طبق تشخ در زندان را ندهيو نماي دادستان  آنـان اگـرتي اكثري اطالعات هر منطقه، با
انيايعني دادند كه آنها سرموضع هستند اعدام شوند،صيتشخ  بود كـهني سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان

ف اردفالن سااي سالكي به نكهي سرموضع است ولو  اعـدامديـ محكـوم شـده با شتريـباي پنج سالايل دو
اخي نامه منسوب به امام تارنيا.شديم  نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز شـنبه توسـطني ندارد؛ اما
رسيكي ص(».دي از قضات به دست من )623خاطرات،
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با. نه اطالعي  يكي از اعضاي هيـات سـه نفـره منـصوب نماينـده وزارتكه اينحتي
ــ ــر اطالع ــدتا وزي و قاع ــود ــياطالعــات ب ــان ات م ــت را در جري و دول ــن ــست م باي

ري مي در شهري حتي كلمه گذاشت، آقاي اي را هم راجع به اين موضوع نگفت، نه
و ما در بي  و هيات دولت نه به طور خصوصي به شخص بنده اطالعي محـض بـوديم

اين كه بنده نقش داشـتم خـالف. وقتي هم خبردار شديم سعي در جلوگيري داشتيم 
و اص  و همـانال به ما اجازه ورود به اين موضوع را هم نميواقع است طـور كـه دادند

ما قبال گفتم در ماجراي تحقيق از زندان  ها هم چه كردند، به طور اولي در اين ماجرا
و واقعيـت. خبري مطلق گذاشتند را در بي  با اين حال، اين جنايتي اسـت كـه رخ داد

و شـايد در آينـده بتـوان اين است كه هنوز هيچ كس از ابعاد واقعي آن   خبـر نـدارد
و جامع بيش و ابعاد آن پرداخت تر و يـا بنده در صـحبت در ايـن. تر به اين واقعه بـاره

و مطالعـه هـم هاي خودم بسنده نمي درباره مسائل جنگ تنها به دانسته  و تحقيـق كنم
و تقريبا بيش داشته و گزارش تر تحليل ام پي ها و اخبار آن را كر ها از.امدهگيري يكي

اسـت كـه بـه» شاهي خاطرات عزت«بهترين منابعي كه به اين موضوع پرداخته كتاب 
و آزاده. اين موضوع به طور دقيقي پرداخته است  و به هر حـال ايـشان انـسان حـر اي

مي. وقايع را تحريف نكرده است البته. كنم حتما آن را مطالعه كنيد به شما هم توصيه
و آن پـرداختن بـه جنايـت اين مساله را بايد  و كـشتار از زاويه ديگر هم نگاه كرد هـا

و ترورها موجب خسارت اين. گناه توسط منافقين در اوايل انقالب است مردم بي  هـا
خاطرم هست زمـاني. ضايعات فراواني شد كه هنوز هم به نظر بنده جبران نشده است 

 اجنـاس خـود را از آن تهيـه كه در محله نارمك بوديم بقالي در محله ما بود كـه مـا 
و فعالي بود چه قبل چه پس از انقالب. كرديم مي آدم بسيار. ايشان خيلي فرد انقالبي

و شريفي هم بود  در هـاي انقالبـي به خاطر فعاليت. مومن شـان منـافقين يـك روز بـه
و تيري به قلب ايشان شليكمي مغازه وي مي  مي روند و ايشان به شهادت . رسد كنند

م و چـاي صنفي ورد ديگر، كسي بود كه از هم يا . فروشـي داشـت هاي پدر بنـده بـود
و پاكي بود رونـد منافقين به قصد ترور ايشان به در منزل وي مـي. بسيار انسان متدين

مي كند، همان كه پسر وي در را باز مي  و پـسر جا پسر ايشان را مورد هدف قرار دهند
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راك به برادرش وارد ماجرا مـي ديگر ايشان هم كه ماجرا ديد براي كم شـود كـه او
به. رسانند هم به شهادت مي   اسـت كـه60 خرداد سال30حادثه ديگر هم كه مربوط

مي به بهانه راه و هركسي كه ظاهر مذهبي داشت يـا بـه پيمايي مسلحانه به خيابان آيند
آن كرد با تيغ موكت قصد مخالفت عمل مي  مي بري به و پشت ها حمله و سينه كردند

مي آن و خيانت اين جنايت. كردند ها را با تيغ پاره تواند كس نمي ها را هيچ هاي فجيع
.ها سرپوش گذاشت توان بر اين جنايت نمي67فراموش كند يا به بهانه وقايع سال 

ي آن سـال هـا اعدامرغم همه اين مسائل، به هر حال، نكته مهم اين است كه علي

و سـازماني داشـته باشـد، نتيجـه يـك سـريانكه حالت سازم بيش از آن دهـي شـده

و كژفهمي سليقگي كج و سوءرفتارها ولي متاسـفانه مـا امـروز شـاهد. ها بوده است ها

حق سري جنايت يك و و ها هستيم كه به صورت سازمان كشي ها دهي شده، آگاهانـه

و اين بسيار خطرناك با اهداف مشخصو امنيتي صورت مي و فاجع گيرد تر آفرينهتر

)تلگرام(1. است67از حادثه سال

خ1 و هم چنـين اميدواريم جناب آقاي ميرحسين موسوي بزودي از حصر غيرعادالنه به همراه انم رهنورد
و بهتر بتوان از خاطرات ايشان بهره برد  بـا اينكـه در سـخنان آقـاي ميرحـسين. آقاي كروبي آزاد شوند

:شود موسوي حقايق زيادي گفته شده ولي در چند مورد مطالب قابل تأملي ديده مي
مي-1 و تـشخيص سرموضـع در حكم امام مالك اعدام، سرموضع بودن زندانيان بـودن را بـه عهـده باشد

اعـضايو شـود در نامه امام اسمي از شورش نيز ديده نمـي. اند اكثريت يا اجماع اعضاي هيأت قرار داده 
و برفرض هم قصد شورش هيأت نيز در مقام دفاع از كارشان صحبتي از شورش يا قصد آن را نكرده  اند،

و از ايـن بنابراين عمل هيأت دقيق. كند در بين بوده باشد محارب صدق نمي  ا مطابق مفاد حكم امام اسـت
بر. جهت مرحوم احمدآقا اصرار بر اعدام تمام زندانيان سرموضع داشته است ادعاي آقاي بجنوردي مبني

و سوء عمل شده اين و آنها دچار خطا و: انـد، اوال كه عمل هيأت مدنظر امام نبوده بـا مفـاد حكـم امـام
ترين فرد دچار خطا وسوء عمل شده بودند احمد آقا كه نزديكاگر هيأت. برخورد احمد آقا مخالف است

و مطلع  مي به امام و نظر ايشان بود بايد هيأت را مورد توبيخ قرار داد كه چرا بر خالف ترين افراد بر مراد
و تشويق به ادامه اعدام كنند، نه اين آنچه مدنظر امام بوده عمل مي  ن ايـ: ثانيـا. ها نمايد كه آنان را ترغيب

وي.اهللا منتظري منافـات دارد توجيه آقاي بجنوردي با موضع اخيرايشان پس از انتشار فايل صوتي آيت
و خالف واقع به ايشان بوده است، در اين رابطه گفته است، سخنان آقاي منتظري براساس گزارشات غلط

و با اين كيفيت كه ايشان گفته كه اعدام يعني اين  گر هيأت دچار خطاا: ثالثا.ه است اند نبود ها به اين مقدار
 چرا خطاي مذكور كه منجـر بـه كـشته شـدن،و سوء عمل شده است، چنانكه آقاي بجنوردي گفته است 
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و حتي هزاران بي و دهها يا صدها گناه شده است، توسط بيت امام يا شوراي عالي قضايي جبـران نـشده
و آنهايي ديه آنها به خانواده اند مورد توبيخ كه مرتكب چنين خطاي بزرگي شدههاي ايشان پرداخت نشده

اهللا منتظري در فايـل صـوتي از احمـدآقا نقـل ايي كه آيتو مجازات قرار نگرفتند؟ از طرف ديگر جمله 
مي كرده از اند كه سالها قبل گفت اعالميه خوان يا كتاب خوان مجاهدين خلق را بايد اعدام نمـود، حـاكي

و محط نظر بيت امام بوده استآن است كه موضوع اعدام وسي .ع مجاهدين خلق سالها قبل دغدغه
اهللا منتظري مربوط به جريان سيدمهدي هاشمي دانسته شده نيز بر خـالف واقـع كه جريان عزل آيت اين-2

و68 اعدام شد اما عـزل در بهـار66از نظر تاريخي سيد مهدي هاشمي در سال. است از رخ داد  پـس
اهللا منتظري كامال بـه حـال عـادي همچـون گذشـتهي روابط بيت امام با بيت آيت ختم ماجراي سيدمهد

برگشته بود، تا آنجا كه به دستور امام، سيدهادي هاشمي كه به دستور ايشان به سمنان تبعيد شده بود، بـه 
و پس از مدتي كم  و مورد تفقـد ايـشان قـرا،قم بازگشت ر به دعوت حاج احمد آقا با امام مالقات نمود

و مراقب باشد افرادي كه بـا مرجعيـت گرفت وامام از ايشان خواستند تا در بيت آقاي منتظري فعال شود
و صحبت. ايشان مخالفند به حيثيت ايشان آسيبي وارد نكنند  هاي امام به تفصيل با اشـاره خبر اين ديدار

و سپس در ساير بولتن  نه حاج احمد آقا خميني در بولتن كميته انقالب و منتـشر هاي ادهاي كـشور درج
و سياسي امام به آيت. شد در جريان بـازنگري. اهللا منتظري همچنان تداوم يافت همچنين ارجاعات فقهي

و بـا ارسـال قانون اساسي حاج احمد آقا با اصرار از آيت  اهللا منتظري خواست تا ايـشان پيـشقدم شـده
گري شود كه آقاي منتظري بـه دالئلـي آن را قبـول ايي به امام، از ايشان بخواهند قانون اساسي بازن نامه

و سوء مديريت البته روند انتقادي آيت.نكردند و ناراضي اهللا منتظري از اوضاع كشور و اوضاع تراشي ها ها
وو دادگاه،ها زندان و اعدامها اهللاو انتقـاد شـديد آيـت67هاي سـال ادامه پيدا كرد تا جريان اعدام ... ها

و انـسان دوسـتانه منتظري به آن و آن سـخنان مـشفقانه و احضار هيأت اعدام و نوشتن دو نامه به امام ها
از آنچه پس از اين ماجرا در پشت پرده رخ داده اطالع دقيقي در دست نيـست،. ايشان به آنها پيش آمد 

بـ اي براي امام نسبت به آيت ولي هر چه بود، زمينه ذهنيت منفي  كـهر ايـن اهللا منتظري درست شـد مبنـي
و شـخص ايـشان بـه آن  هـا مخالفت آقاي منتظري با اعدام زندانيان مجاهدين خلق ناشي از تمايل بيت

و اين تحليل برخالف واقع مي  در حقيقت ذهن امام جاي گرفت كه آقاي منتظري در صدد آن است،باشد،
ارسال نامه انتقـادي آقـاي!ها به دست مجاهدين خلق بدهد حكومت را از طريق ليبرال،بعد از فوت امام

بي67هاي سال منتظري در مورد اعدام  سـي آخـرينبي توسط جريان فعال در حذف آقاي منتظري براي
و ارسـال نامـه حلقه و منجر به تصميم عـزل و ذهنيت ايشان را كامال تقويت نمود ايي بود كه تحليل امام

شد6/1/68 و تحليـل سياسـي امام دقي6/1محتواي نامه. براي آقاي منتظري قا ناشي از همين ذهنيـت
 از آنجا كه ثابت شده است شما مي خواهيد حكومـت را در آينـده از طريـق:اند امام بود، آنجا كه نوشته 

دراين نامـه، امـام مـستند تـصميم. ايد ها به دست منافقين بدهيد، صالحيت رهبري را از دست داده ليبرال
و تحليل فوق مطر  و مطالب ديگر را دليل عدم صالحيت براي رهبري ذكرح كردهخود را همان ذهنيت اند

در وقتآقاي فالحيان نيز كه سالها معاون. اند نكرده  وزارت اطالعات بود، در يـك مـصاحبه تلويزيـوني
و رابطـه آن بـا فردا،- امروز-برنامه ديروز در پاسخ سوال مجري برنامه از جريان عزل آقـاي منتظـري

.باشد جريان عزل آقاي منتظري مربوط به قضيه سيدمهدي نمي:شمي اظهار داشتقضيه سيدمهدي ها
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 محمدعلي آهنگران

)فعال سياسي(

درست يك هفته پس از آنكه ايران از زبان رئـيس قـوه قـضاييه اعـالم كـرد كـه

ي تابـستان هـا اعـدام آماده از سرگيري گفتگوهاي حقوق بشري با اروپاسـت، مـساله 

و هفت با انتشار يك فايل صوتي از مر اهللا منتظري بـه موضـوع حوم آيتسال شصت

و شـبكه  پـس از توافـق. تبـديل شـده اسـت هـاي اجتمـاعي اول رسانه هاي خـارجي

و برداشته شدن تحريم هسته هـاي اي با گروه پنج بعالوه يكو حصول توافق با غرب

مي هسته كه ها از جمله تحريم رفت كه ايران براي برچيدن ساير تحريم اي انتظار هايي

جمهـوري اسـالمي. حقوق بشري وضع شده آمـادگي خـود را اعـالم كنـد به داليل 

و تعامل چند جانبه سازنده بـا سـاير كـشورها را در  بواسطه تجربه برجام مسير گفتگو

و اينك زمان آغـاز گفتگوهـا پيرامـون حقـوق بـشر اسـت  . دستور كار خود قرار داد

و برخورد نظام با عناصر وا و هفت هـاي بـسته بـه گروهـك درباره وقايع سال شصت

و هـا اعداماينكه. تروريستي در آن زمان سخن بسيار گفته شده است  ي سـال شـصت

و اين و ابعادي بوده و در چه ميزان كه آيا رويـه هفت در چه شرايطي صورت گرفته

هاي تروريستي از جملـه سـازمان مجاهـدين صحيح قضايي براي برخورد با گروهك 

ه يا نه موضوعي است جداگانه كه بايد در جـاي خـود خلق به شكل قانوني انجام شد 

و ترديد يادآوري آن برخوردها آن هم به شكل مبالغه به آن پرداخته شود اما بي آميـز

و مواردي از اين دسـت آن  و روي ميز گذاشتن آن از زير خاك كشيدن آن پرونده

و اسـرائيل   منظـور از منـافقين صـرفا بـه هم پس از حمايـت علنـي عربـستان سـعودي

و به انفعال كشاندن موضـع تر نمودن هزينه سنگين و تقويت منافقين هاي طرف ايراني

و سخت تر كردن راه رفع تحـريم  هـاي جمهوري اسالمي در مذاكرات حقوق بشري

و دسـت انـدركاران. مرتبط با حقوق بشر است  بدون شك الزم است مقامات كشور

و قضايي نسبت به واقعيت و نگذارند چهره هاي تابستان شصت  هفت روشنگري كنند
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و مخدوش گردد هرچند به گمان من تحليـل آنچـه نظام جمهوري اسالمي ملكوك

را كه اين روزها به دنبال انتشار آن فايل صوتي در فضاي رسانه  اي به وقوع پيوسته ما

المللي برجام خصوصا عربـستان سـعودي سازد كه مخالفين بين به اين نكته متوجه مي 

و مـشكل جـدي مواجـه برا و اروپا با چـالش ي آنكه گفتگوهاي حقوق بشري ايران

1.دستي كرده تا موجبات انفعال نظام را در اين خصوص فراهم نمايند شود پيش

)كانال محمدعلي آهنگران(

 چه اتفاقي افتاد؟67سال اما مرداد

در مـسعود رجـو 598گرديم عقب قبل از عمليات مرصاد بعـداز قطعنامـه برمي ي

و گروهك منافقين به اصطالح ديدار با صدام تصميم گرفت ازغرب وارد ايران شود

ايران را فتح كنند در عملياتي بنام فروغ جاويدان اما كار از چنـدده هـزار نفـر منـافق 

بيشتر بود اونها بـا دايركـردن خانـه هـاي تيمـي در شـهرهاي بـزرگ مثـل كرمانـشاه 

و   درايـن مرحلـه بـا توجـه بـه طـور همينندشدميادهآم....اصفهان شيراز آمل تهران

جاسوساني كه داخل زندان داشتند قرار بود با رسيدن آنها به كرمانشاه يك اغتـشاش

سراسري درهمه ايران صورت گيرد كارشناسان جنگي گفته بودند كه اگر منافقين به 

ر نـشد ولـي كرمانشاه مي رسيدند كار ايران تمام بود اما بـه حـول وقـوه الهـي اينطـو 

آن1 و الزم است اما اينكه ظرف زمـاني انتـشار روشنگري در باره اعدامرا آنچه كه نويسنده ها ناميده بجا
نظـام اهللا منتظري از اين جهت مورد نقد قرار گيرد كه از سوي مخالفين فايل صوتي مربوط به جلسه آيت 

 از زيـر خـاك كـشيدن يـك"شويم، يا بـه تعبيـر نويـسنده در مباحث حقوق بشري با چالش روبرو مي 
و آسـيب؛ نمي"پرونده تواند نقد تمامي محسوب گردد چرا كه اگر هر واقعيتي در هر زماني مورد واكاوي

و آنچه براي حيثي شناسي قرار گيرد طبيعتا واكنش  ت مـا چـالش ايجـاد هايي از اين دست را در پي دارد
و ادامه همان رفتارهاست مي و چركين گذشته هـاي ها براساس نرم اگر اعدام. كند عدم جراحي زخم كهنه

و اگر چنين نشده است باز هم چه باك از  و تبيين آن و شرعي صورت گرفته چه باك از توضيح حقوقي
و جبران خسارت آسيب  و عذرتقصيرآوردن مه شفافيت و از جهت تر چهره دين با عملكردهـايمديدگان

و چهره دين تطهير مي .شود نادرست پيوند نخورده
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و در زندانها شروع شد بـا توجـه بـه كمـي نيـرو در شـهرها بـراي اغتشاشات خياباني

جلـوگيري از شــورش كمــي بــه ســختي خــورديم بعــد از خوابانــدن وشكــست دادن 

و نهايتا سركوب شورش منافقين در تنگه مرصاد سپس سركوب شورش  هاي خياباني

توسط اطاق جنگ به فرمانده كـل هاي زندان شهداي زيادي از ما گرفته شد مطالب 

گـران را صـادر كردنـد امـا قوا يعني امام راحل ارايه شد امام دسـتور اعـدام شـورش 

گـان متاسفانه مثل االن نيروهاي خودسر خودسرانه به دستور الجوردي سيلي از كشته 

و ايشان اعتراض كردند دلواپسان آن موقع راه افتاد كه خبر به آيت  اهللا منتظري رسيد

راه نام بردنشان صالح نيست اخبار اشتباه به امام وآيتك اهللا منتظري دادنـد وايـن دو

و عـزل طـرف آيـت رودرروي هم قرار دادند كه نتيجه فايل بـاال از  اهللا منتظـري شـد

و. ايشان از طرف امام  نـسل جـوان واجب ديدم اين مطالب را جهت افكـار عمـومي

1هادي مهراني/ بنويسم والسالم

Telegram.me/janbazansabz)(

و شهيد شدن بسياري در مقابله با آن، ذكـر آنچه كه در متن فوق در باره شورش.1 هاي خياباني، در زندان
و واكنش شده، در برخي ديگر از نوشته  كه ها و ما  خود ها آمده است در حالي كه هيچ كدام مستند نيست

و اطالعـات آگـاهي و از اخبـار همزمان با عمليات مرصاد به عنوان نيروي آماده در كرمانـشاه حـضور
و چه در ديگر مناطق كـشور هايي داشتيم چنين شورش  ازو. را مـشاهده نكـرديم چه آنجا  هـيچ كـدام

و در زندان، در دفاع از حكم امام نيزها اعضاي هيأت مجري اعدام حتي اشـاره هـم به شورش خياباني
وانگهي نويسنده بواسطه عدم اشـراف تـاريخي، از ). متن اين جلسه در اين مجموعه آمده است.(اند نكرده

گرچه بازماندگان تفكر امثـال الجـوردي! ها نام برده است آقاي الجوردي به عنوان آمر خودسرانه اعدام 
و اكنون نيز حضور  و قضايي حضور داشتند دارند ولي وي مدت ها قبل از سمت در برخي مصادر امنيتي

شدگان توسـط نيروهـاي خودسـر ها را به سيلي از كشته نويسنده از جهتي اعدام. خويش بركنار شده بود 
و هم به آيـت  و از جهتي در يك قضاوت ميانه معتقد است هم به امام اهللا منتظـري گـزارش توصيف كرده

گزارشاتي كه به امام داده شد توسط وزير اطالعات وقت. وي آنان را دلواپس ناميده است.نداهاشتباه داد 
و وي حاضر به توضيح در اين باره نيست اهللا اما گزارش داده شده به آيت. يعني آقاي ري شهري داده شد

منتظري توسط يكي از حكام شرع اهواز يعني آقاي احمدي شاهرودي داده شـد كـه وي هـم اكنـون در
اهللا وانگهي با مراجعه به اظهارات حضار در جلـسه بـا آيـت. وليت است سيستم قضايي كشور داراي مسئ 

و عمل خويش را مبتني بر حكم امام مي .دانند منتظري آنان گزارش قاضي احمدي را رد نكرده
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و زايش پس از مرگ  منتظري

و پژوهشگر ديني( )حسن فرشتيان محقق
از ايـن عـروس هزاردامـاد. را به لقـاي آن بخـشيد» واليت«عطاي! منتظري رفت

پيه نگرفت بلكه ناكاميكميكا و در برابـر هاي درپي را چون زهر هالهل سركـشيد
و دوم، كالم حق بـر زبـان جـار  و رفـت رهبر اول و! رفـت ولـي مانـد!ي كـرد مانـد

آن! هـم نكـشيد» پنجـاه سـال«بـه! خميني مانـد، ولـي خيلـي زود رفـت. جاودانه شد 
كه آن روز دوم محـرم در آن جلـسه حـضور داشـتند، ماندنـد تـا» هاي آتش جوخه«

و هنوز چانه مي  زدنـد بـر اعـدام دويـست نفـر فرمان قتل زندانيان دربند را اجرا كنند
با اگر بازگشته! اند اند، سالياني است كه رفته ها نيز رفتهنآ! ديگر » هويـت جعلـي«اند،

كه»با تغيير هويت«گويم نمي! اند بازگشته و بايـسته» تغييرِ«، زيرا ! مثبت، شايسته است
در» واگـويي حقيقـت«و نـشان آن، اسـت تـا تـسكيني باشـد بـراي بازمانـدگاني كــه

ه  و انكـار، تحريـف حقيقـت! ستندجستجوي نشاني از عزيزان خويش ولي سـكوت
آن. است آن بودهها اعدامگويا همه مخالف كـشت تـا مـي» جوخه آتـش«اند، حتي

به! مبادا ديگران بيشتر بكُشند  رايگان بـه آنـان افسوس كه از فرصت تاريخي كه ملت
.داد، جهت تغيير بهره نبردند

)زيتون(

اح لزوم تجليل از حجت  مدي شاهرودياالسالم محمدحسين

)اكبر اعلمي نماينده سابق مجلس(
اهللا منتظري در خاطرات خود از حاكم شرع وقت دادگاه هاي انقالب اهـواز آيت

و مـي نويـسند  چنـد روز بعـد هـم يكـي از قـضات خوزسـتان بـه نـام ...": ياد كـرده
اصغر احمدي اهللا آقاي آشيخ علي االسالم آقاي محمدحسين احمدي پسر آيت حجت
مي،رودي آمد پيش من شاه در آنجا تندتند دارنـد اعـدام": گفت خيلي ناراحت بود
ميبه. كنند مي ها اين. دهند خوب تشخيص نمي. كنند يك شكلي نظر اكثريت درست



497 
(دفتر دوم )محك:

و افتـاده  وي بـا توصـيه"... جـان زنـدانيان انـد بـه از عمليات منافقين ناراحـت هـستند
جه آيت و موافقت احمد خميني و انتقال آنچهت ديدار با آيت اهللا منتظري اهللا خميني

در اما به گفتـه آيـت. كه در خوزستان رخ داده است به جماران مي رود  اهللا منتظـري
و(همين محمدعلي انصاري": نوار صوتي اخيرا منتشر شده  سرپرسـت موسـسه تنظـيم

را) نشر آثار امام خميني  مي به او گفت حق نداري با امام حرف بزني فقط دست امام
مي"بوسي بعد بيا مطالبت را بنويس بده احمد آقا و بعـد آقاي احمدي هم چنين كند
اهللا خميني نوشته بود به سيداحمد خمينـي از دستبوسي، نامه زير را كه خطاب به آيت 

:دهد مي
:اهللا خميني متن نامه حجت السالم احمدي به آيت

با عـرض سـالم در رابطـه بـا حضرت اية اهللا العظمي امام خميني دامت بركاته،"
جانب كوچكتر از آنم كه در ايـن حكم اخير حضرتعالي راجع به منافقين گر چه اين 

و مـسئوليت  و من باب وظيفه شـرعي باره صحبتي بكنم ولي از جهت كسب رهنمود
دارد كه بـر سـر نفـاق باشد معروضمي خطيري كه در تشخيص موضوع به عهده مي 

و تعبيرهاي گوناگوني مي بودن يا پافشاري بر موضع  و منافقين تفسيرها و نظرهـا شود
و تفريط قراردارد كه به تفصيل خـدمت حـاج احمـد آقـا عـرض  سليقه ها بين افراط

و از تكرار آن خودداري مي  من باب مثال در دزفول تعدادي از زنـدانيان. شود كردم
آ  و محمدرضـا شـوغ بودنـد بـا به نام هاي طاهر رنجبر، مصطفي بهزادي، احمد آسخ

و افشاگري در راديو كردمياين كه منافقين را محكوم  و حاضر به هر نوع مصاحبه ند
و يا اعالم موضع در جمـع زنـدانيان بودنـد نماينـده اطالعـات از  و ويدئو و تلويزيون

و منافقين را بـر باطـل نيـد،دا مـي آنها سؤال كرد كه شما جمهوري اسالمي را بر حق
و غيـره حاضريد همين اال  و جنگو گلوگاه هـا ن به نفع جمهوري اسالمي در جبهه

و بعضي نفي كردند، نماينده اطالعات گفت ها اينشركت كنيد؟ بعضي اظهار ترديد
بـه ايـشان گفـتم كـه. بر سرموضع هستند چون حاضر نيستند كه در راه نظام بجنگنـد

قند؟ جـواب داد حـساب حاضر نيستند به جبهه بروند منافكهآن پس اكثريت مردم اير 
كنـد، در هـر صـورت بـا رأي اكثريـت با مردم عادي فـرق مـيها اينمردم جداست 
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در مـسير) محمدرضـا آشـوغ(محكـوم شـدند فقـط فـرد اخيـر) به اعدام(نامبردگان
لذا خواهشمند است در صورت مـصلحت مـالكو معيـاري. اجراي حكم فرار كرد 

و تفـريط نـشوند براي اين امر مشخص فرمائيد تا مسئولين  و افـراط . اجرا دچار اشتباه
: رونوشـت ./ حاكم شرع دادگـاه انقـالب اسـالمي خوزسـتان، محمدحـسن احمـدي

.خاطرات آية اهللا حسينعلي منتظري/"حضرت اية اهللا العظمي آقاي منتظري مد ظله

و شجاع، كه استقالل راي خود را و دلسوز جا دارد از اين روحاني وارسته، متعهد

و  و حفظ و تشخيص خود، احساس مسئوليت كرده  در آن شرايط خطير طبق وجدان

 را شجاعانه با رهبـر67ي سالها اعدامبرخالف سايرين موضع مخالف خود با برخي

و قائم مقام وقت ايشان آيت اهللا منتظري در ميان گذاشته بودند، تجليـل راحل انقالب

ام(االسالم احمـدي حجت.و قدرداني شود  هـم اكنـون بـصورت كـامال) ثالـه كثـراهللا

گمنام، به عنوان يكي از قضات شريف ديوانعالي كشور در دسـتگاه قـضايي اشـتغال 

و موجب افتخار اين دستگاه محسوب مي (شوند دارند )كثراهللا امثالهم ان شااهللا.

)akbaralami@كانال اكبر اعلمي(

 الهدي سيد احمد علم

)امام جمعه مشهد(

 ناهنجار از يك پيرمردي كه رهبري او را مفلوك تعبير كردند، انتشار فايل صوتي

دستگاه قضايي بايستي بـا.و اعالم جنگ قطعي با امام بود)ره(جسارت به امام راحل

 عوامل انتشار اين فايل برخورد قاطع كنـد تـا ديگـر كـسي جـرأت گـستاخي نداشـته 

.1باشد

)عصر ايران(

ب.1 كه":كار رفته نشان از منطق گوينده دارده واژه هاي ، اعالم جنـگ بـا ... فايل صوتي ناهنجار، پيرمردي
گ و راستگويي باشد؟!"ستاخيامام، جرأت ! آيا امام جمعه نبايد مظهر تقوا، صداقت، ادب
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)1(محمد جواد اكبرين

)و فعال سياسيروزنامه نگار(

، بـه»مفلـوك«تـان بگويـددي شما زندگي كنـد كـه بـه پيرمر اگر كسي در محله

تـان بگويـد، بـه همـسايه»هـرزه«تـان بگويـد، بـه دختـران»بزغالـه«تـان بگويـد جوان

و با او چه مـي به او چه مي ...»گوساله« گوييـد آدم مـي» حـداقل«كنيـد؟ البـد گوييد

بي بي و مرا ادبي شرم و تان را با او حفظ كنيد تا هـم از تربيـتِ اقب هستيد فاصله ست

و زبانش نداشته ي امـام جمعـه(الهـدي احمد علـم. اش در امان باشيد هم از شرّ دست

هاي اين سالها در حق مردمي بـه كـار بـرده ها را در خطبه تك تك اين كلمه) مشهد

حآن.كنند كه مانند او فكر نمي  حرمت رم است كه بـا موسـيقي وقت همين او نگران

به گمانم در شب تولد امام هشتم شيعيان بزرگترين احترام به حرم همين است! نشكند

بي. كه چنين كسي را از اطرافش دور كنند  و بوي اين اندازه از شرمي در هـزار عطـر

.شود عودِ حرم هم گم نمي

)2(محمد جواد اكبرين

 صـوتيِ مرحـوم اسـتاد از آنهـا يـاد جايگاه امروزِ دو نفـر از كـساني كـه در فايـل

همـان قاضـي» محمدحـسين احمـدي شـاهرودي«يكـي. شـود قابـل تأمـل اسـت مي

و جزئيات هولناكي به ديدار آيتها اعدامست كه هنگاما خوزستاني اهللا منتظري رفت

و مرحوم استاد از او خواست تا به ديدارها اعداماز روند   را با ايشان در ميان گذاشت

و اين جزئيات را مستقيم با او در ميان بگـذارداهللا آيت هـاي او در سـال. خميني برود

و اكنـون» مديركل گزينش قضات سراسـر كـشور«اخير،  دبيـر هيئـت مركـزي«بـود

قاعدتاً اتفاق مثبتي است كه چنان كسي امروز در گزينش. است» گزينش قوه قضائيه 

و درباره صالحيت افراد  امـا آيـا. براي قاضي شدن نظر دهد قوه قضائيه موظف باشد
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و اطالعـات اطاعـت نكننـد شدگانِ او، اگر در قضاوت دانيد گزينش مي شان از سـپاه

رئيس هيئت اعدام در تابستان» حسينعلي نيري«سپارند؟ آنها را به دست چه كسي مي 

اين ماجرا نمادي از كـل. است» رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات«اكنون؛ او هم 67

و بر سر هر رئيس گماشته... ام است؛ بر سر هر قاضي عادلي، ناظرِ نظ . اند

)3( محمدجواد اكبرين

اهللا اى به آيـت اهللا منتظرى در نامه، مرحوم استاد آيت 1367ي سالها اعدامدر پي

ى عملكـرد او قـضاوت خواهـد كـرد؛ خمينى به او هشدار داده بود كه تاريخ درباره

مـا«: اسالمى هم در واكنش به هشدار او در پيامى عمومى نوشت بنيانگذار جمهورى

و در صـداقتِ!»مان به خدا باشد نه تاريخ بايد تمام عشق  تاريخ امـا داورِ زمـين اسـت

ى در نامـه. دهند بايد ترديد كرد حاكمانى كه شكايتِ زمينيان را به آسمان ارجاع مى 

ا)6/1/68(اهللا خمينـى منسوب بـه آيـت سـتاد انتقـاد شـده بـود كـه شـمارِ از مرحـوم

به67شدگان سال اعدام و الوف« را و آمـار را بـاالتر از آنچـه هـست» آالف رسانده

و67هزاران اعدامى سال. گفته است  و نـشانِ ثبـت شـده و نـام  اما، آمار غلطى نبـود

بىى آنها، دادخواهي خانواده منتشرشده و قبرهاى ، شان در گورستانِ خـاوران نشان ها

ى دانـست كـه بيمـارى اگـر در نـشانه اهللا منتظـرى اسـت؛ او مـي گواه صداقت آيـت

مى نخست ،»تـاريخ«تواند عاقبت هولنـاكى داشـته باشـد تـا در امتـداد اش مهار نشود

ــيره ــه س ــتناد ب ــا اس ــري ب ــشينانِ رهب ــسارِ جان و شرم ــشند ــميت ببخ ــم را رس ى او ظل

شد كارى ستم و چنين و عتاباهللا اگر آيت. شان نباشند يـارِ سـالهاي« خميني، هشدار

و شـكايتِ بنـدگان خـدا را بـه را جـدى مـى» سخت مبـارزه  واگـذار» خـدا«گرفـت

و پــرواى نمــى در60ى هــاى دهــه هــاى زنــدان داشــت شــايد شــكنجه» تــاريخ«كــرد

و اگر كهريزك تكرار نمى اى را پروايى بود امروز بر اعدام نكردنِى فلهها اعدامشد

از. گذاشتندش سبز وقيحانه منّت نمى رهبران جنب  و حبسها اعداماصال هـاىو حصر
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قـضاييه، هـزاران سياسى كه بگذريم آمارهاى دوران رياست صادق الريجاني بر قـوه

و محاربـه به اتهـام(اعدام را  در دوران مـسئوليت او نـشان) هـايي ماننـد مـواد مخـدر

مى. دهد مي كج پرسند مدارك اين جرم منتقدان و چرا اجازه نمى ها دهند يـك است

المللى به احكامى كه ايران را در مقام نخستِ اعدام در جهان نشانده هيئت مستقل بين

هـاى اسـتكبارند؛ نـشانده المللى، دسـت رسيدگى كند؟ پاسخ اين است كه ناظران بين 

و» تاريخ«اند، منتقدان داخلى هم كه مزدورانِ خارجى  مـا بايـد«هم كـه مهـم نيـست

بي»مان به خدا باشد نه تاريخ ام عشق تم و؛ پس طبيعى است اگر هر قاضي كه پرواتـر

و قاضىِ انقالبى خوانده شود بي .تقواتر است جايزه بگيرد ... 

)كانال محمد جواد اكبرين(

 على افشارى

و تحليلگر سياسي( )فعال

و انتشار فايل صوتي سخنان آيت  امنيتـي اهللا منتظـري در ديـدار بـا هيـات قـضايي

و نگـاه انـساني ايـن 1367ي دسته جمعي سالها اعدام  بـار ديگـر بزرگـي، شـجاعت

و بـدون تكلـف در حـضور مرجع تقليـد شـيعه را آشـكار سـاخت كـه بـه صـراحت

و اعـدام فلـه چهره و نيـري، محاكمـه فراقـضايي اي هايي چون مصطفي پورمحمـدي

ك و يـا تحمـل دوران يفـر قـانوني بودنـد، را مخالفان سياسي كه در حال ملـي كـشي

و هشدار مي  مي جنايت مي نامد و آيـت دهد كه تاريخ اين جنايت را محكوم اهللا كند

و. را پيدا خواهـد كـرد ... خميني حكم يك ايـن فقيـه آزاده تنهـا بـه نـداي وجـدان

و هزينـه  و پا بر همه مـصلحت سـنجي هـا گذاشـت پايبندي اش به اخالق عمل كرد

و اساسـا حقـوق انـسان بسيار سنگيني را نيز  در پاي دفـاع از حقـوق انـساني مخـالف

و. پرداخت نمود  اكنون با گذشت از آن سال هاي سياه، چهره انساني او مي درخشد

و شرمسار تـاريخ شـدند ... اهللا منتظـري بـا عمـل آيـت.و حاميان آن فجايع سيه روي
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و آيندگان داد كه ارزش هـاي انـساني  را تحـت هـيچ وارسته خود درسي به همگان

و از آنها عدول كرد همزماني اين اقدام با شدت گرفتن. شرايطي نبايد ناديده گرفت

و اعمال مجازات مرگ در حق كساني كـه از فراينـد دادرسـي عادالنـه  ماشين اعدام

ي هـا اعـدام محروم بودند، فرصت مغتنمي است تا هشداري براي كساني باشد كـه از 

اهللا منتظـري مـذمت نكته كليدي سخنان آيـت. نندكميع فوق با توجيهاتي ناوارد دفا

و آمـران فاجعـه انـساني سـال   اسـت كـه67رئيس وقت قوه قضائيه در كنـار عوامـل

و علي و آشكار فرق كرده هـاي رسـمي بـهم مخالفت در تريبونغر سخنانش در خفا

و پــشتيباني پرداختــه اســت و حــال. حمايــت از ايــن دســت كــارگزاران در گذشــته

و نيستندكميهوري اسال جم افرادي كـه در خلـوت هـيچ اعتقـادي بـه نظـام.م نبوده

و پـاره اي از اعمـال رهبـري همـراه  و يا حداقل با قرائـت رسـمي واليت فقيه ندارند

و يـا نيستند، اما هرگاه در مقابل تريبون هـاي رسـمي قـرار مـي  و خـوف بـيم گيرنـد

و ولي فقيه گيرد، از هيچ وسوسه قدرت آنها را در بر مي مجيزي براي دفاع از رهبري

ن  از منظر نتيجه گرايي، شايد مناسب ترين عنوان براي نظام سياسي. نندكميفروگذار

.واليت فقيه، نظام منافق پرور باشد

 الف در غربت محمدعلي انصاري

بوسي سيد احمد خميني اهللا خميني كه با آستانه دفتر آيت... محمدعلي انصاري از

و توانست  و پا كند، سراسيمه به ميدان آمـده براي خود نامي در دفتر ولي فقيه دست

و بـه اي در مورد زنـدگي آيـت ادعا كرده كه حقايق ناگفته  اهللا منتظـري وجـود دارد

 ايـن ژسـت هـاي توخـالي1!نوعي تهديد كرده كه به اين مسائل در آينده مي پردازد 

از مضحك  خمينـي كـه يكـي از مهمتـريناهللان است كه حتي مركز آثـار آيـتآتر

و به لحاظ اقتدار گرايـي هـيچ فـرق فـارقي بـا عمـال ... مراكز ... تاريخ معاصر است

 
شد.1 .سخنان آقاي انصاري در اين مجموعه ذكر
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اهللا يـتآ محمدعلي انصاري در قياسي غلط فكر كـرده! ندارد، نيز آن را جدي بگيرد

و و برادرانش بود كـه بعـد از انقـالب بـه دليـل تملـق منتظري فرد گمنامي مانند وي

و قرارگرفتن در باند او به ناحق بر برخي از پستهآستان هاي بوسي سيد احمد خميني

اهللا منتظـري آيت. اين جماعت سابقه در خور انقالبي هم ندارند. حكومتي تكيه زدند 

و شفاف در اختيار افكار عمومي بوده است  آن فقيه. تمامي زندگي اش خيلي روشن

و منفـي  و آزاده در پرونده اش نقاط مثبـت وجـود دارد امـا براينـد آن مايـه مباهـات

چه67يها اعدام. تحسين همگاني است  و بزرگي بـر دامـان آيـت ... اگر اهللا خمينـي

. حواريون وي است، ولي كارنامه منفي اين جريان بسي بزرگ تر از آن ماجرا اسـت 

و باالتر از وي سيد حسن خميني به خوبي مي اي محمدعلي انصاري ن دانند كه هر چه

و كـساني كـه از آن آيت ... مسائل بيشتر مطرح شود، و بـس اهللا خميني خواهـد بـود

و جنايـت وتقـديس قـدرت در پوشـش  و اسالم را به خشونت ناموجـه چهره انقالب

و برخوردهاي التقاطي حسن خميني نيز چاره. مذهب آلوده كردند دادن آدرس غلط

و پرونده سـياه دسـتگاه67يها اعدام دفاع انصاري از فاجعه انساني. ساز نخواهد بود 

ن و توجيه باقي و امنيتي در دهه شصت هيچ جايي براي ماست مالي د گذارميقضايي

دهد تا چه ميزان دل بستن به اين جريان براي بازگـشت بـه قـدرت، بـرايو نشان مي

و ... ادعاي دعوت. آينده ايران خطرناك است   به برخورد عادالنه با زندانيان سياسـي

مخالفان به همان ميزان قابل باور است كـه كـسي مـدعي شـود هيتلـر بـه عطوفـت بـا

دهـد امـاو شـنيده هـا تعارضـاتي را نـشان مـي ... البته رفتار! يهوديان توصيه كرده بود 

و مجاز دانستن استفاده از خشونت به هر قيمـت قابـل  گرايش وي به جباريت سياسي

و اقتدارگرايي بخش. انكار نيست  و هويتناليخشونت و امثال ... فك شخصيت بود

و تصميم  احمد خميني در اصل خشونت ورزي وي نقشي نداشتند، اما در فضا سازي

، موتلفـه، ...معروف به خـط سـوم، هاشـمي رفـسنجاني، ... سازي تاثير بسزايي داشتند 

و و افراد جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سپاه، سازمان مجاهدين انقالب، ري شهري
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ريان هاي ديگر درمقاطع گوناگون در سوق دادن وي به برخي از تصميمات نقـشج

مي. اند كليدي داشته  را محمدعلي انصاري اگر راست گويد هر چه زودتر ناگفتـه هـا

و بيان كند، اما وي چنين كاري را نمي  كند چون چيزى جز نادرست در چنتـه نـدارد

و دروغ  و اباطيـل را بـا اسـتفاده از چاشـني حداكثر بايد پرونده سـازي هـاي قـديمي

داعش در زمانه جديد بازسازي كند، يا بـه ماننـد هميـشه بـا اسـتفاده از كليـشه هـاي

 كار را جلو ببرد، كه در نهايت باز"توهم توطئه"و"صحنه گرداني استكبار جهاني"

مي آيت و حواريونش در مظان اتهام قرار دي اهللا خميني و افكار عمومي بار گـر گيرند

. بودنـد ... شـود كـه آنهـا نزديـك تـرين گـرايش سياسـي وقـت ايـران بـه متوجه مي 

محمدعلي انصاري كه اينك با داعيه دفاع از سيد احمد خميني به ميدان آمده است،

از دكتر عيسي واليي از جريان سياسي متبوعش بپرسد اگر احمـد خمينـي آن كـسي 

اهللا سلطاني طباطبايي وقتي آيتكند، چرا در مجلس ترحيم است كه وي توصيف مي 

مي آيت گويـد يـك لحظـه شود، قريـب بـه مـضمون بـه واليـي مـي اهللا منتظري وارد

و بروم دست اين مـرد بـزرگ را ببوسـم امـا مالحظـه قـضاوت مي خواستم بلند شوم

و  و گفتم چه در مورد من مي گويند يـك روز رنـج نامـه مـي نويـسم مردم را كردم

م  از اين برخوردهاي دوگانه به كرات گـزارش شـده!ي بوسمروزي ديگر دستش را

اين. است، شايد روزي انتشار خاطرات بدون سانسور وي در اين زمينه روشنگر باشد 

و نـسل جديـد  جدال فرصت مهمي است تا نقـاب از چهـره برخـي از مـدعيان بيفتـد

و بخصوص بداند كه نسبت واقعي نيروهاي سياسي موجود با خـشونت، حقـوق بـشر 

مه. دمكراسي چيست ميا آلود كنوني كه عده فضاي كوشند غبارآلود باقيي عامدانه

و دوشاب قاطي شوند بماند، سال و. هاست باعث شده تا دوغ البته محمدعلي انصاري

هاي امنيتي را در پشت سر خود اهللا خميني در اين منازعه حمايت نهاد تشكيالت آيت 

يك كه استفا گونه هماناما. دارند و عمومي در سه دهه طرفه از تريبون ده هاي رسمي

و آفتاب حقيقت از پـس پـرده  و گذشته نيز اجازه تحريف حقايق را نداد هـاي دروغ
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و از اين پشتباني .ها طرفي نخواهند بست تزوير درخشيد، اين بار نيز چنين خواهد شد

 اهللا منتظري تالش براي زمينه سازي برخورد امنيتي با بيت آيت

برانگيـز اهللا منتظري با هيأت اجرايي جنايت نفـرت انتشار فايل صوتي سخنان آيت

و قابل دفاعي است كه اگرچه دير هنگام صورت گرفـت67يها اعدام  اقدام درست

اما سندي مهم درباره يكي از موضوعات بزرگ تاريخ انقالب است كه هنوز پرونده

و اجر  و موضوعي مربوطه به حال و آن گشوده است و اقـدامات ترميمـي اي عـدالت

اما پيامد هاي اين ماجرا مزيت هاي بيشتري نيز داشته وبخصوص كنـار. جبراني است 

رفتن نقاب از چهره برخي است كه در دو دهه گذشته خود تالش كردنـد تـا مـدعي 

و خود را چهره جا تغييرات شده و مخالف خشونت و مدافع حقوق بشر هايي ميانه رو

و حق طلبانه ايـشان هنـوز نيـز وجود آيت بركت. بزنند و مواضع شجاعانه اهللا منتظري

و ناراستي، صداقت  و باعث شده است تا مرزهاي بين حقيقت در كشور جاري است

و رياكاري تفكيك شود  واكـنش هـاي شـتابزده افـرادي كـه.و برخوردهاي دوگانه

م و حمدعلي انصاري مانند سيد حسين موسوي تبريزي، سيد حسن موسوي بجنوردي

ميو افراد ديگري كه پيش  و يـا بيني شود از جناح خط امام كه اين ديدگاه را دارنـد

نند، روشـن سـاخت تـا چـه ميـزان ادعاهـاي ايـن افـراد در آزاديكميبزودي اعالم 

و  و ادعــايي توخــالي بــيش نيــست و پيگــري حقــوق شــهروندي بــي اســاس خــواهي

و  و سـياه خـود در كماكان تغييري در آنها حاصل نـشده  زنـداني عملكردهـاي خطـا

و بـدون. گذشته هستند و مظلـوم نمـايي اين جماعت به مانند گذشته با خلـط مـاجرا

و فرار از پاسخگويي پرداختن به اصل اعتراض آيت اهللا منتظري به صورت بندي غلط

و. روي آورده اند  ترجيع بند ادعاهاي آنان برجسته كـردن سـازمان مجاهـدين خلـق

امري كه سيد احمد خمينـي تمـام بنـاي. اهللا منتظري است اي اتهام جانبداري آيت الق

اهللا منتظري به صراحت آيت. بي اساس رنج نامه كذايي اش را بر آن استوار كرده بود

و در تمامي موضع  و مخالفتش بـا سـازمان مجاهـدين خلـق گيري هايش بر مرزبندي

و تاكيد كرده بود  ازبح. عملكرد آنها تصريح و انسان مستقل ث ايشان حقوق زنداني
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و عقيدتي بود و مسلك سياسي در نظام قضايي اسالم مستقل از جـرم ضـوابطي. مرام

و داوري وجود دارد  و يـا مرصـاد. براي قضاوت به صرف عمليـات فـروغ جاويـدان

و محكوميت دريافت كرده بوده نمي توان كساني كه از مدت ها قبل در زندان بودند

اما اين افراد خود. جديدي مرتكب نشده بودند را قصاص قبل از جنايت كردو جرم 

 عضو سازمان مجاهدين خلق67شدگان سال را به تجاهل مي زنند چون تمامي اعدام 

و برخي از اعضا سازمان هاي چپ نيز جزو قربانيان بودند ازها اعدام. نبودند  نيـز بعـد

رت پـذيرفت در حـالي كـه كـامال شكست سنگين سازمان در علميـات مرصـاد صـو

و مزاحمـت  معلوم شده بود، سازمان توانايي انجام عمـل مـؤثري در ايـران را نداشـته

.تواند ايجاد كند معناداري براي حكومت نمي

و پرونده سـازي اما موضوع مهم تر تالش براي زمينه سازي جهت برخورد امنيتي

از. اهللا منتظري است براي فرزندان آيت  و بيـشتر خطي كه سوي رسانه هاي دو طرف

شود ودر مصاحبه با موسوي بحنوردي نيز تصريح شـده از سوي اعتدالي ها دنبال مي 

القاي شكو شبهه در برقراري ارتباط بين تحركات اخير سازمان مجاهدين خلـق در 

و انتشار فايل صوتي اسـت  ارتبـاط برقراركـردن! يارگيري از كشورهاي عربي منطقه

و بيماري بر مي خيـزد كـه پـشت بين اين دو   موضوع تنها از ذهن هاي توطئه انديش

بنـا بـه منطـق موسـوي.و اساسا خشونت هـاي بعـد از انقـالب بـود67يها اعدامسر

ها بحنوردي پس االن نظام بايد زندانيان وابسته به سازمان مجاهدين خلق را در زندان 

و آزار قرار دهد چون و يا مورد اذيت و دولت عربستان بـه هـم اعدام كند  مجاهدين

بگذريم كه وي آنقـدر ناشـيانه عمـل كـرده كـه هـر كـسي متوجـه! اند نزديك شده

و تالش براي دفاع از خانوده برخورد قبيله  مي اي اين افراد اگـر كنوانـسيون. شود اش

و از جملـه جاسـوس ژنو را نخوانده  را اند حداقل سيره پيامبر در برخـورد بـا اسـرا هـا

و عمري در پاي منبرها، خطابهدهخوان اين موضـوعات. ها پيرامون آن سر داده اند اند

و نمي  از. توان بـا حاشـيه سـازي از اصـل مـاجرا گريخـت ارتباط منطقي به هم ندارد
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و عدالت انتظار مي سازي كه كليد رود در برابر اين پرونده نيروهاي مدافع حقوق بشر

و ايـن جريـان هـا بفهمنـد ريـسمان ايـن آن را محمدعلي انصاري زد محكم با  يستند

توانند با اتكا به آن، جنايت هاي امنيتي آنقدر سست شده كه ديگر نمي پرونده سازي 

و يا نقش خود را انكار كنند .را توجيه نموده

)تلگرام(

 تقي رحماني

) مذهبي-فعال ملي(

به بعد از انتشار فايل صوتي اخير، سه نفر با موضع جاي قبول واقعيـت گيري خود

و انحراف مسئله پرداختند؛ آقايان  انصاري مسئول دفتر نشر) حميد( علي-1به توجيه

. موسوي تبريزي-3 موسوي بجنوردي-2آثار آقاي خميني 

نفر اول با طرح ناقص بودن نوار تالش كرد كه بحـث را منحـرف كنـد در حـالي

و رأفـت احمـددر. تواند نوار كامل را منتشر كند كه ايشان مي   ضمن وي از مهرباني

برد، به توصيه احمد آقا به برادرش يعني آقاي مجيد انصاري كـه آقاي خميني نام مي

مي آن زمان رئيس سازمان زندان  گويد كه احمد آقا به آقاي انصاري توصـيه ها بوده

مي. كرده كه رفتار خوبي با زندانيان داشته باشد مي كه گويم به عنوان يك شاهد هم

و سخت  گيرانه بـود كـه مـوارد چنين نيست؛ رفتار آقاي مجيد انصاري با زندانيان تند

نامـه احمـد آقـا امـا رنـج. زيادي براي نقل وجود دارد كه در اين نوشته نمـي گنجـد 

مي خميني به منتظري را همه خوانده  كند كه اجازه نداده است كه افراد ايم او تصريح

ب  دره عبارتي احمد آقا تـصريح مـي مشكوك با پدرش ديدار كنند كنـد كـه پـدر را

اين موضوع در خاطرات منتظري هم بارها اشاره. ارتباط با ديگران كنترل كرده است

در شده كه احمد آقا خميني اجازه ديـدار افـراد را بـا پـدرش نمـي  داده اسـت حتـي

و حتـي در سخنان دكتر يزدي هم اشاره به كاناليزه كردن ديدارها با رهبر نظام شـده 
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.موردي به دكتر چمران هم اجازه مالقات داده نشده است

مي-2 وضـع گويد آن حكـم رهبـر نظـام بـراي بررسـي آقاي موسوي بجنوردي

اما مطلب اين است كـه. اين هيئت درست عمل نكردندو زندانيان بود نه اعدام افراد 

ش آقـاي در نامه دوم كـه در خـاطرات منتظـري هـم موجـود اسـت، در پاسـخ پرسـ 

مي موسوي و گويند جواب هم به خط ايـشان اردبيلي كه با خط احمد آقا نوشته شده

تازه بـاز آقـاي بجنـوردي متوجـه. باز سخن از برخورد قاطع با مجاهدين است. است

و داراي حكم است،  و محكوم شده نيست مگر حكم فرد سرموضع كه زندان گرفته

مياعدام است؟ آقاي بجنوردي به صراحت از  توانـد رود كه مـي اصل موضوع طفره

.چنين نكند

و بـه]انقـالب[ آقاي موسوي تبريزي كـه زمـاني دادسـتان-3  كـشور بـوده اسـت

و عصبانيت در قضاوت مشهور بود در توجيه مسئله باز به اصل موضوع سخت گيري

مي67يها اعدامبحث. توجه نكرده است  گويد كـه است كه وي در سايت جماران

 بـا 1365اما در توضيح سخن ايشان بايد گفت كـه در سـال. بايد پاسخ دهند ديگران 

اي عفـو شـدند كـه برخـي آزاد شـدند بـسياري كـاهش حكـم وساطت منتظري عده

و برخي هم كه عفو بـه شـكل. گرفتند بعد از بركناري منتظري عفوها پس گرفته شد

شـده را بعـد پـس در كجاي جهان، عفو داده. كاهش حكم شده بودند، اعدام شدند 

مي. گيرند مي هاي عجوالنه، به عمق فاجعه فكـر رسد بهتر است به جاي توجيه به نظر

 شود؟

)Amadnews@(

بيها اعدام( )خبري مطلق در

)اهللا محمود امجد محمد امجد فرزند آيت(

!سالم بر دوستان جان

مط قصد دارم در باره آن ايام بنويسم؛ ايام اعدام جمعـى در بـي لـق جامعـه خبـرى
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و البته مطمئن( ام حتا اگر جامعه هم خبردار مى شد، يعنى فرضا مثل اين ايـام تلگـرام

اش كــارى از دســت فـيس بــوكو كــذا در دسـترس عمــوم بــود، ماننــد امـروز هــيچ 

و توقـف! آمد تا آن ارابه مرگ را متوقف كند برنمى مگر حاال جامعه قدرت بر منـع

و حق  و جور  جا به عنوان مقدمه عرض كنم كه يكـى از آن همين) كشي دارد؟ خطا

 مرحوم"باختگان جوانِ خامِ آرمانىِ خواهان حاكميت رجوى، پسر عموى پدرم جان

 در زنــدان بــود، البتــه" مينــو امجــدى" بــود كــه همــراه خــواهرش"ناصــر امجــدى

و بعـد از و خواهر فقط سمپات سازمان بودند خوشبختانه خواهر اعدام نشد اين برادر

از اى كه سازمان خورد ارتباط ضربه و خانه نشين شدند؛ يعنى شان با سازمان قطع شد

بـست) خانم عمو خواهر آنان بود(كرج آمدند در خانه عموى بنده كه دامادشان بود 

و زندگى شان برگردند  و به سر خانه تا اينكه يـك! نشستند تا آب ها از آسياب بيفتد

(روز يك خواهر مجاهد  و اينك تواب كه مسئول! ! وهمكـار نظـام! مستقيم شان بود

و سر صحبت را باز مى كنند كـه چـرا فعـال) شده است سرزده به خانه عمو مى آيند

و سر قرار نمى  ها نيستى و از اين حرف آن دو بست نشين ترس محتـسب ديـده. آئى

زن  و مى خواهيم دگى اظهار مى دارند كه ما ديگر سياست را بالكل گذاشته ايم كنار

و آن دو سـمپات ....و...و! مان را بكنيم  ناگهان ماموران كميته مى ريزند داخل منـزل

و! با خود مـى برنـد"! خواهرمجاهد"را بابت خوش رقصى اين  و گذشـت گذشـت

و پـدر خـانواده  مرحـوم حـاج(گذشت تا اينكه روز آزادى ناصر امجدى فـرا رسـيد

و  و ابراهيم امجدى كه راننده شركت واحد بود و معتقـد و متـدين  يك انسان رئوف

و خندان و شاد و) بى آزار و خواهر ها با دسته گل بـه درب اويـن مـى رونـد و مادر

و منتظر تا شب و منتظر !!و خانواده هيچ خبر نداشت چرا؟! ولى ناصر آزاد نشد.منتظر

و حيرت ادامه يافت تا بعدها معلوم شد وقتى ناصر قصد خروج از بند را در  روز بهت

و همين عمل موجب برآشـفته اش را به هم بندى آزادى داشته اوركت اش مى بخشد

و اختيـارات اش البـد"ولى فقيه"خب، زندانبان،(" زندانبان"شدن   بنـد بـوده اسـت
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و هم عرض واليت پيغمبر گرامى اسالم و به او اعتراضمىمى!) مطلق كند كـه شود

و مىچرا به اين منافق اوركت را بخشيدى؟ :دهد ناصر جواب

يك روز تورو پـشت همـين: اصرون! پررو شدى؟: وطرف! به تو هيچ ربطى نداره

! زنـدانى مـى شـود! وناصر توسط زنـدانبان! برگرد بچه پررو:و طرف! ها مى بينم ميله

تا" زندانى"وناصر دوباره از نو تا وقتى كه ناگهـان يـك پـاترول بعـداز ... مى شود

و در فـالن يك تماس تلفنى با  باجناق عموى بنده قرار مى گذارد كه بيا فالن خيابان

و ساك ناصر را به شوهر خواهر مى دهـد  خيابان يك مامور از پاترول پياده مى شود

و شما هم حق نداريد مجلس ختم بگيريد !كه اين ساك ناصر است

و همين جا اين را  هـم اضـافه كـنم كـه مقدمه طوالنى شد ولى ضرورى مى نمود

طلب چنانچه رجوى به تهران مى رسيد با حمايت صدام، مرحوم ناصر امجدى آرمان

و فداكار خلق  مى عدالتخواه ضد امپرياليسم مبارز "شد يكى از همـين عملـه اكـره ها
كه!"ارابه مرگ را"باور نمى كنيد؟ البته نسل فعلى كه دلزده از گذشته اى است آن

و قبول نكند طبيعى است كه مدعاى!"نزيسته است  بنده متعلق به نسلى( بنده را هضم

و ضمن تعلق خاطر، به دليل تربيـت  و بدان تعلق خاطر داشته ام ام كه آن را زيسته ام

و شورش  و نقد و حوزوى اش، هميشه با تحفظ  شـورش-و تعليم خاص خانوادگى

و عليه مظالم آن روزگار زندگى كرده وخاطرات بسيارى از دفع-در حدامكان  ظلم

) ام دارم حمايت از ستمديده گان توسط پدر روحانى

اهللا يك روز مرحوم شيخ جعفر محمودى از اعضاى بيت حضرت آيـت-2مقدمه

) شنيدم ايشان متاسفانه در يك تصادف همراه خانواده به ابديت پركـشيدند(منتظرى

و ما طلبه ها مشترى كتاب هايش بوديم بـه خوانى كه كتابخانه سياسي راه انداخته بود

اهللا كسي از منسوبان شـما در زنـدان نيـست؟ مـا از طـرف حـضرت آيـت: بنده گفت 

و ايم به زندان منتظرى ماموريت يافته و تا مى توانيم موجبات آزادى ها سركشي كنيم

و  و دختر عمو را به ايشان دادم و بنده نام اين دو پسرعمو عفو زندانيان را فراهم كنيم

ارى تمام قول آزادى آن ها را داد ولى تالش هاى اين نيكخواهان هـم ايشان با اميدو 
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و گذشت تا آنچه نبايد اتفاق مى افتاد و گذشت و گذشت و مـى شـد(به ثمر نرسيد

.رخ داد) كه اتفاق نيفتد

اهللا امجـد در هنگـامى كـه انقـالب پيـروز شـد پدر بنده حضرت آيـت-3مقدمه

را رغم اصرار خيلى علي مجتهد مطلق بود ولى هرگز حاضر نشد  ها منـصب قـضاوت

و وقتى بنده از سر عشق به امام وانقالب انكار ايشان را نمى  و معتـرض بپذيرد فهميدم

 رو حـاكم" بروبچـه هـا" من نمى فهمم امام چطور ايـن«: مى شدم ايشان مى گفت 

و نيـر»شرع كرده؟ و فالحيـان و منظورش همين طلبه هاى حقانى بود مانند رازينى ى

راض بنــده ادامــه واعتــ! دانــست امــام كمتــر از مجتهــد مطلــق را حــاكم شــرع نمــى...

مى«:يافت مى  وايشان قاطعانه انكار»!كنند مى شود همين خب وقتى امثال شما احتياط

مى«: مى كرد سازند بنده فقط با اين وضعيت كه يه مشت جوان احساساتى پرونده را

كه»!مى شوم ماشين امضاء وآلت دست   احدى شود" آلت دست" وهرگز نخواست

همه درب منزل ايشان بروى همـه متظلمـان با اين.و نشد؛ سالم خدا بر چنان موحدان

و دفع ظلم كمترين دريغ واهمالى نداشت والبتـه اغلـب اون  "باز بود وايشان در رفع
و در حـد وسعـشان همر"ها بروبچه اهـى اوائل انقالب از ايشان حرف شنوى داشتند

.كردند مى

و بسترى كه آن روزها اين رخ" هولوكاست"بعد از اين سه مقدمه قدرى به فضا

.داد اشاراتى خواهم داشت

در پست بعدى به تبيين آن فـضا!"هائى كه مى توان آموخت درس"ودر نهايت

 شاءاهللا خواهم پرداخت ان

)@ amjadmohamad زيتون  /  Zeitoons @(

 زاده سيد مصطفي تاج

و فعال سياسيامعاون( )سبق وزير كشور

آي-1 ي گروهـي هـا اعداماهللا منتظري حقايق تلخي را دربارهت انتشار نوارسخنان
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حـصر" از جزئيات آن فاجعه آگاه باشم در مقالهكهآن من بدون. برمال كرد67سال

.آن چه پس از عمليات مرصاد انجام شـد غيرقـانوني بـود": نوشتم"90و60در دهه 

و محكـوم شـده انـد، بـدون ارتكـاب جـرم پذيرفته نيست براي زندانياني كه محاكمه

و اجــرا شــود بــه بــاور مــن جمهــوري اســالمي يــك. جديــد حكــم جديــدي صــادر

و حالليت پوزش آن طلبي به خانواده خواهي هاي آنان بدهكار است كه گذشت زمان

و روش .... كند را منتفي نمي  تش من انديشه، راهبرد كيالتي فرقه رجوي را چنـان هاي

و غيرانساني مي  با وجود اين وقتـي. بينم كه فقط با داعش قابل مقايسه است فاشيستي

و زنداني مي  شوند، حقـوقي دارنـد اعضاي همين سازمان مخوف بازداشت، محاكمه

آن كه با هيچ توجيهي نمي و نبايد ".ها را ناديده گرفت يا نقض كرد توان
و سهم سازمان مجاهدين خلق را در سـوق دادن جمهـوري من همچنين نقش-2

و. دانم اسالمي به كاربرد خشونت استراتژيك مي رجوي با تـوهم كـسب انحـصاري

بي خشونت و و بـا سابقه بار قدرت، تروريسم گسترده و مردم تحميل كرد اي بر ميهن

و قانون قتل هزاران انسان بي  و گرا ماننـ گناه، از دولتمردان آزاديخواه د دكتـر بهـشتي

باهنر تا شهروندان عادي در حد كاسبان محل، آن هم تنها به دليل اعتقاد به جمهوري

و رهبري فقيد آن، سياست  . ورزي قانوني را تا حـدود زيـادي بـه محـاق بـرد اسالمي

و خبر آن همچنين از وطن فروشي سازمان مزبور ومزدوري در چيني براي صدام، هـم

و زمان جنگو اشغال بخش  و ويـژه بـهي از خاك ايران توسط ارتش بعث  از اوضـاع

و مديريت آن در ماه م احوال كشور و مي هاي دانم كـه نتهي به پايان جنگ خبر دارم

 توسط ايران با لشگركشي ناموجه جنايت بزرگ 598رجوي پس از پذيرش قطعنامه 

و هزاران عضو ساده به كـام مـرگ دل را با نام آزاد سازي ايران ديگري مرتكب شد

فرستاد تا هم بر تحليل غلط خود از خاتمـه جنـگ سـرپوش گـذارد وهـم بـا جـاري 

با وجود همه اين مسائل. ورزي را استمرار بخشد كردن شطي از خون چرخه خشونت

و67محاكمه مجدد زندانيان را در سال و اعدام گروهي آنان را نقض موازين حقوقي
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ح. قانوني كشور به شمار مي آورم و ما ق نداريم با استاندادرهاي دوگانه با پديده هـا

. كــار اشــتباه از ســوي هــركس كــه ســر زنــد اشــتباه اســت. رخــدادها مواجــه شــويم

در برابـر(دهـده ما درباره خداوند مي گوييم او جز عدل عملي انجام نمـيكميهنگا

مي: شعارشان اين بودكهآن اشعري يف تكل) دهد عدل است هركار كه خداوند انجام

و. بندگان خدا روشن است  و اقـدامي حقيقـت معيار سنجش ما در مورد هر موضوع

و تـاريخ سـاز باشـند  شـايد بـه.عدالت است نه شخصيت افراد هر قدر هم كه بزرگ

گويد هم خود او در همان زمان نخست وزيري وهـم همين دليل مهندس موسوي مي 

ا-اي اهللا خامنه آيت-رييس جمهور وقت  عدام به شدت مخالفت كردنـد با اين روش

.اگر چه وقتي متوجه ابعاد فاجعه شدند، كه كار از كار گذشته بود

از يكي از دلنشين-3 ترين اخباري كه پس از آزادي شنيده ام سخنان پـدر يكـي

شدگان همان سـال بـود، كـه در جمع گروه ديگري از والدين اعدام67قربانيان سال 

و  برخالف مضامين سرودهاي رايج مجاهدين خلق، كه برخالف روال ساليان گذشته

و انتقام دعوت به كينه  مي ورزي و نفـرت گيري كند، وي خواهان آن شد كه به كينـه

و دوستي كرد  و به جاي آن دعوت به مهر  ايـن پيـام بـاكهآنتر مهم. پايان داده شود

و تشويق بعضي ديگر از خانواده شد استقبال .ها مواجه

م-4 و توانـد بـا عـذرخواهي از ملـت، حالليـتيحاكميت طلبـي از بازمانـدگان

و كار قضائي ميهن به گونه اصالح اي كه تكرار چنين فجـايعي را نـاممكن كنـد، ساز

هــاي مــن بــه ســهم خــود از خــانواده. را التيــام بخــشدهــا اعــدامزخــم ناشــي از ايــن 

 مجاهدين خلق نبودند، شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانياني كه عضو اعدام

ببخـشند امـا"خوانم تا با تأسي بـه مانـدالميو متواضعانه آنان را فرا. طلبم پوزش مي

و انتقـام رهـا شـوند"فراموش نكنند  و كينه و ايراني از چرخه شوم نفرت از. تا ايران

و آشـتي ملـيكهآن رهبر هم مي خواهم كه پيش از و مهـر  دير شود پـرچم دوسـتي

و با پايان دادن به حصرها، زندان برافراز و مهاجرت هـاي سياسـي،د ها، پناهندگي ها
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وطنـان تبـديل آميـز آحـاد هـم ها را به شيريني هم زيستي مسالمت تلخ كامي اين روز

. است، قرار گيرد"همه با هم بودن"كند تا قطار انقالب در ريل اصلي خود كه 

مي-5 و بـه بـاور مـن توانن شهروندان ايران زمين در اين باب د نقـش بـسيار مهـم

آنان نه تنها نبايد اجازه دهند هيچ فرد يا گروهي بـا اسـتناد. تعيين كننده اي ايفا كنند

و  به سخنان آية اهللا منتظري بـه ايجـاد دوگانـه سـازي هـاي غيرضـرور، تفرقـه افكـن

و عـدالت  و آگاه يا ناآگـاه جبهـه بـزرگ دموكراسـي خواهـان فرصت سوز بپردازد

و سلطه جويان خارجي تضعيف يا خـداي طلبا ن را در مصاف با انسداد طلبان داخلي

ناكرده دو پاره كند، به عكس بايد از توجه عمومي به اين سخنان كمال استفاده را به

و بـه  و حاكميت قانون در ايران ببـريم سود استقرار دموكراسي، نفي خشونت ورزي

و  اند، اگرچه بـه نظـر بهروزي ايرانيان بوده آرمان طرفين، كه خواهان سربلندي ايران

و بايـد مـا شـهروندان مـي. ما مسير را اشتباه پيموده اند، جامـه عمـل بپوشـانيم  تـوانيم

و نهادهاي منصوبش را، خانواده  و نيروهاي سياسـي خودمان را، رهبر هاي قربانيان را

و موافق را به نماندن در گذشته، در عين درس گـرفتن  و نگـاه اعم از مخالف از آن،

و با تبديل آشتي  و تالش براي اجراي بدون تنازل قانون اساسي دعوت كنيم به آينده

و فرزندانمان رقم  و دوستي به خواستي عمومي، فردايي بهتر را براي خود و مهر ملي

.زنيم

)@mostafatajzadeh(

:چند كامنت ذيل مطلب آقاي تاج زاده

ته اين موضـوع نبايـد باعـث ايجـاد تفرقـه ميـان زاده هم نوش آقاي تاجكهآنهم*

ظاهرا حاكميت كنار نشسته تا اين بازي را با ايجاد مخصمه. دموكراسي خواهان شود 

طلبان به پايان رساند اگر اين گمانه حتي يك در صد هـم درسـت باشـد ميان اصالح 

و محتويات آن تحت الشعاع قرار نگيرد  چـه فكـر شما. بايد به هوش بود تا اصل نوار

!كنيد؟ مي
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و اون اعـدام رو نقـض قـانون حالليتكه اينالبته. كامال درسته* طلبي انجام داده

و نسبتا بي .طلبان سابقه در بين اصالح تصور كرده قابل تقديره

طلبان دفاع تمام قدشون از آقـاي خمينـي تاكتيكـه نـه فكر كنم برخي از اصالح*

.استراتژي

يه. نمي دونم. شايد*  نسلي از سياسيون در دهـه اول از طـرف ايـشون مـورد آخه

و حمايت بودند حتي طيفي مثل دانشجويان پيرو خط امام رسـما نـون ايـن هـم. تفقد

و همراهي رو خورده  ولي چيزي كـه مـن مـي بيـنم اينـه كـه در بـين بدنـه. اند خطي

و مـرا هـاي جـوان طلبان، حداقل در نسل اجتماعي اصالح  دي تـر، چنـين رابطـه مريـد

.وجود نداره

 شخـصي كـردن بحـث فايـل جـاي بـه. نوشته تاج زاده، خيلي حساب شـده بـود*

.صوتي، بايد ازش پيام مثبت استخراج بشه در راه دموكراسي خواهي

 زاده سخني با برادر مصطفي تاج

و تحليلسعيد رضوي فقيه( )گر سياسي فعال

ه منتظري با چهار مقام در پي انتشار عمومي پوشه صوتي گفتگوي مرحوم آيتالل

و آشكار شدن ابعاد اين جنايت67قضايي دست اندركار اعدامهاي فله اي تابستان

و تا و موضعگيريهاي بسياري بويژه در فضاي مجازي سف شرم آور بار اظهارنظرها

و  و تعصب و در شرايطي به دور از هيجان پخش شد كه بايد در زماني ديگر

و نفرت مورد ارزيا و جمعبندي قرار گيردشيفتگي و نقادي و تحليل اما در اين. بي

يكي. برخوردارند) دست كم براي نگارنده( ميان دو واكنش از اهميت خاصي 
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و يادداشت متين آقاي تاجزاده از اعضاي برجسته سازمان مجاهدين انقالب اسالمي

و دستاندركاران دفتر نشر  آثار ديگري واكنش ناپخته خاندان مرحوم امام خميني

و تواضع نسبت به حقيقت باز هم راه آن مرحوم كه به جاي احترام به افكار عمومي

و كوشيدند به هر قيمت ممكن مرحوم آيت الله  و فرافكني پيش گرفتند تعصب

و از محاكمه  و مرحوم حاج سيد احمد غفرالله له را تطهير خميني را از هر خطا مبرا

و وجدان عمومي مل ت معاف كنند كه البته راه به جايي نخواهند برد در دادگاه تاريخ

بحث در باره. خواهند كردتر سنگين را در پيشگاه افكار عموميو فقط بار گناه خود

و موخر ات فراوان دارد به وقتي واكنش خاندان محترم آقاي خميني را كه مقدمات

و اسباب مهيا باشد به تفصيل بداگذارم واميديگر ينابنابر.ن بپردازم تا اگر عمر باقي

و بسيار شريف چند نكته در اينجا فقط در باره يادداشت آقاي تاج زاده عزيز

و انتقادي عرض  و بريده بريده نقل نشده باشدطريك تا قصهنمكميايضاحي . فه

و هم بسياري ديگر كاري كه متاسفانه هم برادر تاجزاده در اين يادداشت اخير خود

را. مي دهنددر مواضع ديگر انجام و اظهار نظرم اميدوارم ايشان بر من خرده نگيرند

و مكابره نفرمايند . حمل بر مقابله

نخست اينكه جناب تاج زاده در يادداشت خود مدعي عذرخواهي حكومت از

ها نيز خانواده، اند تا در مقابل خانواده هاي قربانياني است كه بي گناه قتل عام شده

ب و نمي توانند هم ببرنداگر چه از ياد نمي :از حق قصاصو انتقام چشم بپوشند، رند

از دوطرف دعوا وكالت نداريميك هيچ بنده يا آقاي تاجزاده كه از اوال امثال

و با آشتي  و ته قضيه را به هم آورده چگونه مي خواهيم با گرفتن حد وسط سر

و خانواده و محد نهايي ميان حكومت وديتند مرافعه سي هايي كه همچنان تحت فشار

؟ساله را ختم به خير كنيم

هاثانيا وقتي موج اعد و مسئله دار همچنان در كشور ادامه دارد با ام ي فله اي

و فصل كن به.يمكدام كورسوي اميد در پي آنيم كه مسايل مربوط به گذشته را حل
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و سنت سيئه محاكماتهامگمان حقير اگر حكومت اعدا ي بيرويه را متوقف

و اميد به اجراي غير و مقررات را تغيير دهد و مخالف با قوانين و فرمايشي قانوني

و خودبهعدالت را در دستگاه قضايي احيا كند خود  مسائل مربوط به گذشته حل

و احتماال خانواده در فصل خواهد شد هاي بسياري از قربانيان از حق مشروع خود

اما وقتي.گ خواهند گذشتمطالبه مجازات عامالن جنايت هولناك مرداد مر

و پشيماني نمي و اظهار شرم از عامالن جنايت نه تنها عذرخواهي كنند بلكه گستاخانه

و حتي بدان افتخار هم مي كنند محتواي اظهارات برادر تاج زاده  اقدامات خود دفاع

وقتي يكي از نوادگان. در يادداشت اخير اساسا خارج از موضوع تلقي مي شود

به مرحوم آيت الله خميني به سائقه تبرئه پدر خود يعني مرحوم حاج سيد احمد آقا

و نياي بزرگوارش با نسبت دادن صفت  به" كودن"جاي انتقاد از عملكرد پدر

قربانيان اعدام شده جنايت عليه ايشان را توجيه مي كند تكليف آنها كه در حضور

دام فوري دويست نفر ديگر قائد مجاهد مرحوم آقاي منتظري وقيحانه در مورد اع

ازابنابر. چانه مي زنند معلوم است ين به نظر مي رسد در شرايط كنوني سخن گفتن

و امثال اينها كه در ادبيات مربوط به مبارزات مسالمت و فراموشي و بخشش آميز

و غير بي، ايم آميز خوانده خشونت مدني بي اساسا و بمثابه تراشيدن سر صاحب مورد

و همراهانشان از اين. است و دوستان فقرات مربوط به وقتي است كه آقاي تاج زاده

و تصميمشان براي نحوه مواجهه با متهمان  قدرت سركوبگر خلع يد كرده باشند

و جنايت نافذ باشد نه حاليه كه ماليمترين دوستان اصالح طلب هم نميدانند  سركوب

د اين اشتباهي! اوين240بندر كه فردا شب را در منزل خود بيتوته خواهند كرد يا

و مصالحه با  و وفاق ملي و دوستانشان در باب آشتي است كه آقاي تاج زاده

و گمان  و بدونبرميحكومت هم مرتكب مي شوند ند با رسيدن به اين تصميم

يا بدون اعطاي امتيازي درخور، داشتن ابزاري براي وادار كردن قدرت به مصالحه

ص و و وفاق همگاني مي توان به اين توجه به طرف مقابل رفا با طرح شعار آشتي ملي
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و نيازي به عقب هدف رسيد در حالي كه طرف مقابل بازي را با قواعد خود برده

پس در شرايط كنوني آيا بهتر نيست به جاي دعوت. نشيني به نقطه صفر مرزي ندارد

و حالليت طلبيدن از يكديگر  و حكومت به حالل كردن يكديگر طرف مردم

و بغي و موجود وادار كنيم كه دست از تعدي و سركش را با ابزارهاي ممكن  بردارد

و امنيتي را با هر اتهامي كه به آنها بسته دست كم هايهمثال دادگا  متهمان سياسي

و و پذيرفته شده از سوي خودش محاكمه مطابق با تشريفات قانوني پيش بيني شده

ن و مجازات و بر اساس قانون محكوم مايد نه آنكه حكم را بازجو به قاضي ديكته

و  و به متهم اعالم نمايد و در عرض چند دقيقه انشا وي نيز در يك دادرسي شتابزده

و روز را در زندان سر كند تا  و هراس از اجراي حكم شب محكوم نيز سالها با هول

و بهانه سياسي تصميم به اجراي حكم گرفته شود و به چه انگيزه ي تاج زاده آقا. كي

و ترغيب حكومت به عزيز آيا بهتر نيست فعال به فكر نجات جان قربانيان زنده باشيم

؟حالليت طلبيدن از اولياي دم قربانيان مرده را به وقت مقتضي خودش واگذاريم

دوم اينكه آقاي تاج زاده مانند بسياري ديگر در ازاي يك دسيمتر انتقاد از

و دستگاه قضايي يكصد متر هم به  فرقه"طرف مقابل يعني سازمان مجاهدين خلق

دو"رجوي  و پرده از جناياتشان بركشيده اند بي آنكه توضيح دهند اين  تاخته اند

ما. چه ربطي به هم دارند و خطرناك باشد آيا گيرم كه فرقه رجوي بسيار سفاك

و سالشان را مثل برگ خزان از درخت بتكانيم ه بعالو؟ مجازيم هواداران كم سن

و ليبرال و ماليم چرا فكر مي كنيم كه فرقه رجوي جمهوري اسالمي قانونمند

مسلك را به سمت خشونت افسارگسيخته سوق داد در حالي كه عكس اين مدعا نيز 

و قابل تامل صرف نظر از داوري در باره شخص مسعود. محتمل الصدق است

و نيز صرف نظر از چارچوبهاي ايدئولوژيكو  و شخصيتش پايه هاي تحليلي رجوي

در.خ.م.س و ديگر دوستان اصالح طلب مي پرسم آيا رد صالحيت رجوي از شما

و حذف وي از گردونه رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري با تالش برخي58سال 
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لطفا نگوييد كه چون سازمان؟و به اشاره مرحوم امام قانوني بود يا غير قانوني

ي نداده بود حق شركت در انتخابات را نداشت مجاهدين خلق به قانون اساسي را

به. چون پاسخش اينست كه التزام به قانون مستلزم اعتقاد به آن نيست مگر كساني كه

اي؟ آقاي روحاني راي نداده اند حق همكاري با وي را ندارند مگر آيت الله خامنه

كه پس از درگذشت امام در اجالس خبرگان با رهبري فردي مخالف بود حق 

يك؟ انتصاب به رهبري فردي را نداشت مگر نمايندگاني كه در مجلس با تصويب

خالصه؟ طرح يا اليحه مخالفت مي كنند شايستگي اجراي آن را نخواهند داشت

و اعتبارش  اينكه اين استدالل غلطي بود كه تكرار آن به هر ميزان موجب صحت

در. نمي شود عمل نشان دادند كه بگذريم از اينكه اساسا سران جمهوري اسالمي

و از چندا  در حالي 1368 در چهاردهم خرداد سالرو همينن دغدغه قانون را ندارند

و بي سابقه تصميم كه هنوز مرجعيت شرط ذاتي رهبري بود در اقدامي عجيب

و آقاي خامنه شد خبرگان رهبري عطف بما لحق . اي به رهبري نظام برگزيده

و غير رسمي با همچنين از ياد نبريم برخوردهاي و خشني كه مراجع رسمي سخت

س درركمي.خ.م. هواداران و آتش كينه را و خالصه سرود ياد مستان مي دادند دند

و اعدام محمدرضا. سينه ايشان تيز مي كردند تا آنچه نبايد مي شد بشود آيا محاكمه

خ؟ سعادتي پيش از سركشي مسلحانه سازمان بود يا پس از آن شن گيريم رفتار

و درگيري هاي كردستان سبب بروز واكنش  و حوادث گنبد و پيكار مجاهدين خلق

و اشخاصي نظير الجوردي شده باشد در، هاي خشن از سوي جمهوري اسالمي

و فداييان اكثريت كه نهايت همكاري را با جمهوري مورد سركوب حزب توده

و دادستاني انقالب داشتند چه توجيهي داريم هاي خشن با برخي يا برخورد؟ اسالمي

و دلسوزانه و مذهبي با مشي كامال ميانه رو آيا كتك خوردن آقايان. گروههاي ملي

و صباغيان در مجلس هم به رفتار خشن مجاهدين خلق مربوط بود به گمانم؟ معينفر

هاي رسمي رسوب يافته در اذهانمان كه سالهاست كليشه تحليل بايد كمي از روايت
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وو توصيف حوادث پس از و كمي منصفانهتر انقالب شده فاصله بگيريم

اينكه بگوييم بزرگواراني نظير شهيدان. به اين مقطع تاريخي نظر بيندازيمتر بينانه واقع

و باهنر قانونگرا بودند فقط يك روي سكه را به مخاطب نشان مي . دهد بهشتي

و سفيد مطلق ارائه داد گويي نميتوان روايتي قاطع با مرزبندي دقيق بين سياه مطلق

و اهريمن بوده است و دهه شصت نبرد بين يزدان من ميپرسم. حوادث سال شصت

مرحوم آقاي بهشتي يا مرحوم آقاي باهنر در مورد رد صالحيت رجوي يا دستگيري 

و محاكمه محمدرضا سعادتي يا اعدامهاي شيخ صادق خلخالي چه واكنشي از خود 

م  پس از خود به جد هاي شكنيماندند با قانونينشان دادند كه ما را قانع كند اگر

 ايام پس از انقالب هاي شكني همين بزرگان قانونگرا در برابر قانون؟ مقابله مي كردند

و در برخي موارد نيز دست به توجيه زدند البته حساب كار اين. تقريبا سكوت كردند

و هست اما همانقدر كه جريا ن مقابل سياه نبود بزرگواران از ديگران واقعا جدا بود

و اين حكايت را بايد در مجالي ديگر مرور كرد .اينها هم يكدست سفيد نبودند

و كليشه اي را از آن ماجراي خالصه آنكه بهتر است اين روايت تكرا  تلخري

و سياسي هاي سال و تنصيف كنيم كه به تقواي تحليلي  پس از انقالب كمي تعديل

و همه تقصيرات را و نزديكتر باشد و فرقه رجويه آوار نكنيم به گردن مسعود رجوي

خانهنشين كردن مرحوم آيتالله. آن سوي حوادث را نيز با چشم باز نظاره كنيم

و مرحوم آيتالله قمي كه در زمان حيات امام واقع شد چه ربطي به  شريعتمداري

و؟ رجوي داشت و آذري قمي اين اتفاقات ماهيتا فرقي با حصر آقايان منتظري

و خانم رهنورد ندارد بنابر و كروبي ين نميتوان با استانداردهاي دوگانهاموسوي

و ديگري را به حاشيه و در باب قطبز. راند يا توجيه نمود يكي را برجسته كرد اده

و اميد نجف  كه بگويم اما وقتي به دانم نميآبادي البته چيزي سيد مهدي هاشمي

بهنمكميبازجويي از همسر سعيد امامي فكر  نميتوانم اين حجم از تباهي را

و عمليات فروغ جاويدان نسبت دهم اگر در پي اصالح. همكاري منافقين با صدام
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و با حوالهدادن اموريم بهتر است به دقت در پي شناخت ريشههاي مفاسد باشيم

.تباهيها به عملكرد غلط رقبا وجدان خود را آسوده نكنيم

از67در تابستان و بعد رخ آن جناياتي در اين كشور از سوي حكومتو قبل

و مسئوليتند مكلفند موضعكه آنان. داده كه متاسفانه همچنان ادامه دارد  اهل معرفت

و اقدام كنند و اصالح. بگيرند متاسفانه بسياري از دوستان كه مدعي حاكميت قانون

و احقاق حقوق شهروندياند در برابر  پيها اعدامامور و انتشار وشه صوتي اخير

و شريفمان آقاي  و آنها نيز كه همچون برادر گرامي آيتالله منتظري سكوت كردند

هاي اخير بي توجه ماندند زاده شجاعانه لب به سخن گشودند اوال نسبت به اعدام تاج

و حوادث دهه شصت باز هم در تله67و ثانيا در باب اعدامهاي پر شمار سال 

و رسمي افتاد و نظاممند برخي روايتهاي كليشهاي ند كه خشونت تقديس شده

و آنرا كمي تا  جنايتكاران را صرفا واكنش به رفتار قطعا نادرست گروه مقابل تلقي

 والسالم. قسمتي توجيه مي كند

)تلگرام(

67يها اعدامزاده درباره پاسخ به آقاي تاج

ن! زاده آقاي تاج : ايـد وشـته در واكنش به انتشار نوار جلسه هيات مرگ با منتظـري

شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانياني هاي اعدام من به سهم خود از خانواده«

ايـن فقـط. به اين عكس نگاه كنيد».طلبم كه عضو مجاهدين خلق نبودند، پوزش مي 

در67خـصوص در جريـان كـشتار ها گور جمعي در ايران اسـت كـه بـه يكي از ده  ،

و مخف ها را بـدون اطـالع يانه كنده شد تا پيكرهاي اعدام شده جاي جاي ايران، شبانه

و با مشتي خـاكو بعـضي وقتهـا، بـا سـيمان  و مردم، در آن روي هم بريزند خانواده

به اين عكس خوب نگاه كنيد. رويش را بپوشانند تا چهره جنايت را پنهان نگه دارند 

ش   كـه در ايـن هـا اينود؟و به ما بگوييد دقيقا از خانواده چه كساني بايد عذرخواهي
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و پدرشان چه بوده؟ اند، كه بوده گورهاي جمعي دفن شده و مادر اند؟ اسم خودشان

آن توانيد خانواده چطور مي  در هاي و ازشان معـذرت خـواهي كنيـد؟ ها را پيدا كنيد

و بعد جواب دهيد  آيـا: هولناكي اتفاقي كه اين عكس به تصوير كشيده عميق شويد

و در كـدام گـور جمعـي نوادهخاكه اينبدون  ها حداقل بدانند پيكر فرزندانشان كجا

مـن انديـشه،": ايـد نوشـته! دفن شده، اصال عذرخواهي شما محلـي از اعـراب دارد؟ 

و غيرانساني مي  و روش هاي تشكيالتي فرقه رجوي را چنان فاشيستي كه راهبرد بينم

اي همـين سـازمان مخـوف با وجود اين وقتـي اعـض. فقط با داعش قابل مقايسه است 

و زنداني مي  و شوند، حقوقي دارند كه با هيچ توجيهي نمـي بازداشت، محاكمه تـوان

 به نظر مي رسد نـه فقـط حقـايق زنـدگي".ها را ناديده گرفت يا نقض كرد نبايد آن 

ايد كه حتـي نـوار ايد ناديده گرفته هايي را كه ازشان عذرخواهي كرده همان خانواده

و هواداران. ايدش نكرده را هم خوب گو  منتظري آشكارا از پروژه كشتن همه اعضا

و نشريه مجاهدين، حتي روزنامه  بر خوان خوان مي شان پرده اما شما، بـسيار. كند داري

 ايـن"عـضو"انـد، مجاهـدين داشـته"اتهـام"هايي را كه در زنـدان آگاهانه، همه آن 

و با داعش و مسلح مي خوانيد شان را همچنان بـه كردنشان، اعدام وار خطاب سازمان

بعيد است كسي مثل شما با پيشينه مسئوليت در سازمان مجاهدين. دهيد حق جلوه مي 

دركميانقالب اسال  ه سـابقه عمليـات تروريـستي قبـل از انقـالب خـود را بـا افتخـار

مي كارنامه و تاسيس كميته هـاي اش بيان كند، سازماني كه بعد از انقالب در تشكيل

وا و دسـتگيري نقالب نقـش اصـلي را داشـته اسـت، كميتـه هـايي كـه در سـركوب

و هوادار يك سازمان سياسي  شكنجه مخالفان جايگاه ويژه اي داشته، فرق بين عضو

و بـدون هـيچ عمـدي،. را نداند  بعيد است معاون سياسي اسبق وزارت كشور، سـهوا

هو» اتهام«همه آنهايي را كه با  ادار يا روزنامه فروش يا روزنامه مجاهد بودن، عضو يا

و در دادگاه  و بدون حضور وكيل محكوم شـده هاي چند دقيقه خوان بودند را اي انـد

ــد  و رويــش برچــسب بزن ــابوت، درش را محكــم مــيخ بكوبــد : بريــزد تــوي يــك ت
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به اين داستان، كه خالصه يك زندگي بريـده شـده!و خالص» تروريست فاشيست«

چن. است فكر كنيد  و خوابتان نبرد شايد مهدي افتخـاري،:د شبي آرامشتان سلب شد

60فرزند يك كارگر معدن، وقتي به اتهام هواداري از مجاهدين در مـشهد در سـال 

و. سال داشت، كالس دوم دبيرستان بـود15دستگير شد، زنـدان پـر از زنـداني بـود

اط زنـدان انـد، تعـداد زيـادي را در چـادري در حيـ چون جـا بـراي آن همـه نداشـته 

و شبها، خيلي سرد. داشتندمي نگه و پنج نفر. چادري كه هوايش روزها داغ بوده سي

هـا مهدي افتخاري، در آن سـرماي وحـشتناك، شـب. اند زنداني فقط دو تا پتو داشته 

و آرام، گريه كردميسرش را  و به هم بنديكردميه زير پتو ميه گفته كه چقدر اش

 سـالگي اعـدام15، در همـان60او را در اسفند. است دلش براي مادرش تنگ شده 

و هفت سال بعد نوبت به بقيه نوجوان هايي رسيد كه هـم زمـان بـا او دسـتگير كردند

، محمـد حيـدري67فقط در همان زندان وكيل آباد مشهد، وقت كـشتار. شده بودند 

يدي سـالش بـود، علـي سـع24 سـاله، عليرضـا سـعيدي22 ساله بوده، علي آگـاه 23

،) سـال داشـته اسـت12يعنـي وقـت دسـتگيري فقـط( سالش بوده19شريف آبادي 

پدر اين دو برادر كارگر شهرداري( سال داشته23آبادي، محمدرضا سعيدي شريف

و علي گلي21، ابوالفضل طالب بيدختي)بوده است  اين ها همـه شـان. سال22 سال

ب  و ديگر بايد آزاد در زندان بالغ شده بودند، هفت سال حبس كشيده ند شـدميودند

در پيكر آنها را به همـراه بقيـه اعـدام. كه اعدام شدند   بهـشت"لعنـت آبـاد"شـدگان

و شـبانه بـا بولـدوزر حفـر شـده و در گورهـاي جمعـي كـه بـا عجلـه رضاي مـشهد

را فرامي خوانم تا با تأسي به ماندال)ها خانواده(متواضعانه آنان": ايد نوشته. اند ريخته

و انتقام رها"ببخشند اما فراموش نكنند" و كينه و ايراني از چرخه شوم نفرت  تا ايران

 روايت شما از اتفاقي كه در آفريقاي جنـوبي افتـاد يـك روايـتكه اين اول".شوند

و خودساخته است در آفريقاي جنوبي، تنها جنايتكـاراني بخـشيده شـدند كـه. جعلي

ا و درباره كارهايي كه كرده بودند، حقيقت ابتدا، در مقابل كميسيون حقيقت يستادند
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جلـسات كميـسيون حقيقـت از راديـوي ملـي پخـش.و همه حقيقت را بيـان كردنـد

هاي رژيم آپارتايد، آگاهي پيـداو همه مردم، درباره جزييات دهشتبار جنايتشد مي

ه سـايرو البتـ67شـدگان كـشتار هـاي اعـدام در ايران، خانوادهكه ايندوم.كردند مي

قربانيان فجايع دهه اول استقرار جمهوري اسالمي، سي وچنـد سـال اسـت كـه دنبـال

مي جواب سؤاالت ساده  وكه اينگردند، شان  بچـه هايـشان را چـرا كـشتند؟ چگونـه

و پيكـر بچـه هايـشان را كجـا دفـن كجا آن ها را كشتند؟ چه كساني مسئول بوده اند

 سـاده، جـز جـواب، هـر برخـوردي را تجربـه هاي اند؟ براي پرسيدن اين سؤال كرده

شـان اند، حتي از عزاداري توهين شنيده اند، كتك خورده اند، دستگير شده: اند كرده

آنهـا مـستحق. انـدو حتي گذاشتن گل بـر روي گورهـاي جمعـي جلـوگيري كـرده 

و. دانستن حقيقت هستند  و شـاكي محاكمـه عـامالن مستحق ايـن هـستند كـه شـاهد

و نـه انتقـامكميتكرار(هايتآمران آن جنا  هـا خـانواده. باشـند) جـويي نم، محاكمـه

و نيز، از فرزندانـشان اعـاده حيثيـت مستحق آنند كه خساراتي كه به آن  ها وارد آمده

از. شود هـايي هيچگـاه در آينـده تكـرار چنـين جنايـت كـه ايـن جامعه نيز حـق دارد

. نخواهند شد، اطمينان حاصل كند

و همـين ترين دستا مهم طـور ورد كتاب خاطرات منتظري انتشارسند فتواي كـشتار

اين نوار. از زاويه مقامي بلندپايه در درون نظام بودها اعدامبرخي جزييات مربوط به 

- آغاز رونـد كـشتار زنـدانيان، سـهكه ايناي را به خصوص درباره هم اطالعات تازه 

ج67چهار سال قبل از سال و نه پس از پايان نگو نه به تالفـي عمليـات فـروغ بوده

از. دهد جاويدان، در اختيار عموم قرار مي  پس از عـذرخواهي، شـما، شـخص شـما،

ميان حقايق ناگفته، انكار يا تحريف شده، چه داريد كه امروز در كفه وجدان جمعي 

و ايراني"و تاريخ مشترك  شما، به عنوان يـك مقـام دولتـي دهـه! بگذاريد؟"ايران

اط60 !العات دروني داريد كه بايد سكوتتان را درباره آن بشكنيد؟، چه

و آن سرگذشت! زاده آقاي تاج و احيانـا اگر اين عكس را ديديد هـا را خوانديـد
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نم كـهكـمي منابعي است كه براي مطالعه بيشتر معرفيها اينچند شب خوابتان نبرد،

ب عكـس: هـاي شـبانه بـه آن رجـوع كنيـد خـوابي شايد در بـي  يـشتر از يكـي از هـاي

 در آن، به احتمال قوي بـه شـكل جمعـي، دفـن67شدگان سال هايي كه اعدام مكان

و سرگذشت زندانيان نوجـوان مـشهد.https://goo.gl/FPvzqy: اند شده  اسامي

و در آسـتانه بـه پايـان كه به اتهام هواداري از مجاهدين، هفت سال حـبس كـشيدند

اند را از شهادت رسول شـوكتي، زنـداني شده اعدام67شان در كشتار رسيدن حبس 

و از شاهدان كشتار  مـتن كامـل ايـن.ام در زندان وكيل آباد برداشته67سياسي سابق

جا منتشر بخشي از خاطرات او نيز اين. شهادت نزد عدالت براي ايران ثبت شده است 

 در دفتـر59سـند دو جلـسه بهمـن مـاه سـال.http://goo.gl/fGbeX8:شده اسـت 

و دفاتر سازمان هاي سياسـي نخست وزيري درباره تصميم گيري براي بستن نشريات

و اعـدام آن هـا  و هـواداران سـازمان هـاي مخـالف ايـن.و برخورد شـديد بـا اعـضا

بهكه اينجلسات، چهار ماه قبل از   كنـد،"فاز نظامي" سازمان مجاهدين اعالم ورود

و به خوبي نشان مي ه حـذف فيزيكـي مخالفـان سياسـي دهـد كـه پـروژ تشكيل شده

و حـزب كـه ايـن جمهوري اسالمي ماه ها قبـل از  انفجارهـاي دفتـر نخـست وزيـري

از جمله حاضران در اين جلسات،. جمهوري اسالمي رخ دهد شروع شده بوده است

و موسوي اردبيلي، بهزاد نبوي، نـصراهللا جهـانگرد، خـسرو تهرانـي، مرتـضي رضـايي

، پـاورقي 2011عقوبـت، عـدالت بـراي ايـران، جنايـت بـي(.اند محسن سازگارا بوده 

ــفحه ــازمان.http://goo.gl/yOIY٥u):29صـ ــشكيل سـ ــه تـ ــاره تاريخچـ دربـ

مجاهدين انقالب كه از ائتالف هفت گروه اسالمي مخالف شاه كه معتقد بـه مبـارزه 

دربــاره تاريخچــه . http://goo.gl/GlW4NH:مــسلحانه بودنــد، ايجــاد شــده اســت

و نقش سازمان مجاهدين انقالب در آن تشكيل كم  كتاب خـاطرات(يته هاي انقالب

، فصل چهارم، به خـصوص 1385اهللا مهدوي كني، مركز اسناد انقالب اسالمي، آيت

البته كه بـيش از آن چـه در ايـن. https://goo.gl/FPvzqy): به بعد 230صفحه
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آ و در آن نقـش دو منبع درباره سازمان مجاهدين انقـالب آمـده، از تـاريخ ن اطـالع

و داريد، همكه اين را فقط گذاشتم برايها اينداشته !نيمدامي يادآوري كنم ما

 بـه انگليـسي زيـاد نوشـته شـده، كـه ايندر مورد تجربه آفريقاي جنوبي، با وجود

و دقيق به فارسي خيلي كم هست در". مطلب علمي نه بخشش نه انتقام؛ تجربـه عفـو

اي كه در دو بخش منتشر شده يكي از بهتـرين هاسـت بـراي مقاله،"آفريقاي جنوبي 

شد آن ها كه واقعا مي خواهند بدانند آفريقاي جنوبي چگونه با گذشته خود روبه  رو

بي( سـي فارسـي،بي نه بخشش نه انتقام؛ تجربه عفو در آفريقاي جنوبي، رها بحريني،

ــامبر  و دســ ــوامبر .ttp://goo.gl/HTpFhjو http://goo.gl/DhhQWj): 2013نــ

و چند سال تالش خانواده و نقـضو ها در جست درباره سي و عـدالت جوي حقيقت

ــه آن اوليـ ــوق ــرين حقـ ــا تـ ــران،(هـ ــراي ايـ ــدالت بـ ــام، عـ ــتان ناتمـ ):1394داسـ

http://goo.gl/GlW4NH.

و پوزش خواهي آقاي تاج  زاده

)گلرخ ايريايي زنداني سياسي سابق(

و هفـتها اعدامشان در مورد نظراتآقاي تاجزاده در بيان  تنهـا بـه سـال شـصت

و دهه يك اشاره كردند اشاره ايشان به فايل صوتي. سال فاكتور گرفتند شصت را در

در مـورد ايـن فايـل» بـرمال«اما به كار بـردن واژه. منتشر شده از آقاي منتظري است 

يـاد» حقـايق تلـخ«ن آيـا آنچـه كـه ايـشان از آن بـا عنـوا. بسيار سؤال برانگيـز اسـت 

كنند، به تازگي برايشان برمال شده است؟ يا ايشان را تصور بر اين است كه مـردم مي

و انتشار فايـل مربوطـه خبر بودهبي» حقايق تلخ«ايران تاكنون از اين به زعم ايشان  اند

شده است؟ اين فايل مستندي اسـت بـر فجـايعي» حقايق تلخ«موجب برمال شدن اين 

رسالتش اين بوده است اگر نه تـاريخ سـينه بـه سـينه روايـت.خ مانده است پاس كه بي 

و چيزي پنهان نمانده تا  آن. شود» برمال«شده هـم يـك ايشان ادبيات پوزش خـواهي
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مـردان سياسـت زمـاني كـه بابـت. انـد پوزش خواهي تاريخي را نيـز رعايـت نكـرده

و هستند پوزش  كننـد بايـد خـواهي مـي عملكرد جرياني كه خود قسمتي از آن بوده

و واضحا توضيح بدهند كه در زمان مورد اشاره  و جايگـاهي بودنـد شان در چه مقـام

هستند» قسمتي از قربانيان آن فجايع«در آن روزهايي كه امروز از بابت آن عذرخواه 

و آدابـي. چه مسئوليتي را به عهده داشتند  عذرخواهي آن هم از نوع تـاريخي، رسـم

مي دارد به گونه  گيرد را به فكـر بخـشش فـرو بـرد اي كه اويي كه مورد خطاب قرار

ازكه ايننه) البته اگر ابعاد فاجعه جايي براي بخشش دارد( و بعد  بعد از قرباني بودن

و سالها ناديده شدن با متني گنگ مواجه شويم و مسئولين ديدن سالها سكوت جامعه

و خانواده  و پوزشهايشان را تفكيكنم كه قربانيان بي وده اشاره به نقـش خـود خواه،

و مبرا كردن ديگران با آوردن مثال  فريبانـه هـايي عـوام در ساخته شدن چنين تاريخي

.ها سنگر بگيرد پشت واژه

گيـري مقامات اصوال بعد از دچار شدن به اشتباه از مـسئوليت خـود كنـاره:ن.پ

و بعد از بروزكه اين. كنند مي : بگـوييم» فاجعـه«يا» حقيقتي تلخ« در جايگاهي باشيم

و ايـن طـرز برخـورد.، عاري از ريا نيست»كار از كار گذشته بود«زماني فهميدم كه

و هم با اصول حرفه و هم يك سلب مـسئوليت هم با اصول اخالق اي در تضاد است

.فاحشي در اين شيوه فرار از واقعيت نهفته است

)@Amadnews(

58حكم امام خميني در سال

)ياسر ميردامادي فعال سياسي(

و(اهللا منتظري يكي از نكات مورد تأكيد آيت چه در نواري كه اخيرا منتشر شـده

و خاطرات وي  دلسوزي بـراي رهبـر وقـت جمهـوري اسـالمي) چه در ديگر مطالب

مي اهللا منتظري از اين رو تمام تالش آيت. است كند كه، تا جايي كه جـا دارد، اش را



غير محرمانه
528

روم زندانيان سرموضعحكم اعدا و از اين  را به رهبر جمهوري اسالمي منتسب نكند،

است كه كارگرداني اصلي اين حكم تفتيش عقايدگونه را به احمـد خمينـي منتـسب

اهللا منتظري براي بخشيدن نقـش فعـال بـه احمـد عالوه بر اطالعاتي كه آيت. كند مي

و دادن نقش منفعل به خـود رهبـر جمهـوري اسـال  مي البـد در اختيـار داشـته خميني

 رهبـر 1358 ارديبهشت23در:ي توجه است است، يك سند هم در اين ميان شايسته 

هـاي دادسـتان وقـت دادگـاه(جمهوري اسالمي در حكم صريحي به مهدي هـادوي

به) انقالب اسالمي   كـسي-1: كنـد مورد مشخصمي3حكم اعدام را صرفا محدود

 كـسي-3ده است،دامي كسي كه فرمان كشتار عمو-2كه مستقيما آدم كشته است،

در اين حكم هرگونـه فرمـان اعـدام.ي منجر به مرگ مرتكب شده است كه شكنجه

و مستوجب قصاص در واقع. به جز اين در سه مورد، خود، جنايت خوانده شده است

از اهللا منتظري در نقد حكم اعدامِ زندانيان سرموضع آيت خ« عمال » مينـي خميني عليه

استفاده كرده است، زيرا سرموضع بودن مصداق هـيچ كـدام از سـه مـورد برشـمرده

و براساس اين حكم نه تنها هيچ كسي نبايد در سـال58شده در حكم سال  67 نيست

متن حكم رهبر جمهوري. كنندگان خود بايد قصاص شوند شد، بلكه اعدام اعدام مي

اي اسالمي، به نقل از صحيفه :ن قرار استي امام، از

 آقاي دادستان دادگاه انقالب اسالمي/ بسم اهللا الرحمن الرحيم

:در غير از دو مورد زير

 كسي كه ثابت شود آدم كشته است؛-1

و يـا مرتكـب شـكنجهدامي كسي كه فرمان كشتار عمو-2 اي شـده كـه ده اسـت

و  نبايـد منجر به مرگ شده باشد، هيچ دادگاهي حق ندارد حكم اعـدام صـادر كنـد

و. اشخاص در غير از دو مورد مذكور اعـدام شـوند  تخلـف از ايـن امـر جـرم اسـت

.موجب ثبوت قصاص

)274، صفحات7صحيفه امام خميني، جلد(روح اهللا الموسوي الخميني
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 فُاعتَبروا يا اولِي االبصارِ

) فرهنگي-ابوالفضل قدياني، فعال سياسي(

سن انتشار فايل صوتي آيت دي است متقن بـر آنچـه كـه در خـاطرات اهللا منتظري

و سال  و نقل محافل سياسي بـود ايشان آمده انتـشار ايـن سـند. ها در افواه در گردش

و آنـان را سـخت عـصباني كـرده اسـت خواب بسياري از قـدرت  . پرسـتان را آشـفته

بي شب و تأمل بـه پريـشان پرستان و تهمـت بـه مرحـوم آيـت انديشه اهللا گـويي، افتـرا

انتشار اين فايل صوتي نشان داد كه ايشان. اندو خانواده محترم ايشان پرداختهمنتظري

و لكنـت زبـان مـي  و مطالبـه كنـد بدون جبن صـداقت،. توانـست حقيقـت را بگويـد

و شجاعتي كه ناشي از ايمان وجوديش بود خيره  كننده است، همـين اسـت صراحت

و هنوز هم در هر مي. اسندكه عوامل استبداد را هراسان كرده گفتو او به هر چه كه

مي به آنچه كه ايمان داشت صادقانه پاي  و به آن عمل و از مصاديق بندي داشت كرد

ودّا«بارز  سيجعلُ لَهم الرَّحمنُ عمِلُوا الصّالِحاتِ و .بود)96مريم(» انَّ الَّذِينَ آمنُوا

و همگـان شـاهدنداي گونه هزينه ايشان در اين راه از پرداخت هيچ باك نداشـت

را كه سنگين  تـرين هزينـه ممكـن را كـه گذشـتن از رياسـت قطعـي بـر كـشور بـود

ب پرداخت، يعني آخرين حبي كه از قلب صديقين خارج مي  و حق كـه صـديقهشود

و صادقان درسي عميق از وي آموختند .بود

و ظلـم آنچه كه مردم در خاطرات ايشان خوانده بودند اكنون از زبان حـق طلـب

مي. ستيزش شنيدند  خواهند پنهان كنند؟ وحـشت اصحاب استبداد ديني چه چيزي را

از آفتابي شدن حقيقت، آشفتگي ذهني بـراي آنـان آورده، قـدرت تفكـر را از آنـان 

و مانع از اين شده كه درك كنند جنايتي در مقياس  و هـا اعـدام ستانده ي غيرقـانوني

پن را نمي67ظالمانه سال در. هان نگاه داشت توان و امـا هرچـه در انكـارش بكوشـند

اهللا اهللا اشـتري بـر«. آورد تحريفش تالش كنند رسوايي بيـشتري برايـشان بـه بـار مـي 

و رهبـرش اينان بهره.»نردبان برداري مجاهدين خلق را بهانـه نكننـد چـون ايـن فرقـه
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و رسواتر از آننـد كـه بتو اننـد از ايـن نمـد مسعود رجوي در ميان ملت ايران منفورتر

تـشت رسـوايي ايـن فرقـه چنـان از بـام افتـاده كـه. كالهي براي خود تدارك كننـد 

بنـابراين خودكامگـان بـراي. آبرويي آنان با آن گذشته سياه، غيرقابل ترميم است بي

و تهديـد دسـت  و از تهمـت، افتـرا مخدوش كردن اين سند تالش مذبوحانـه نكننـد

.بردارند

ب و شجاعت در پاسخ به دروغ آقاي احمد منتظري هاي پراكنيا احساس مسئوليت

و كذبشان را بـر مـال  و در نتيجه مشتشان را باز عوامل استبداد اين سند را منتشر نمود

و اتهام عليه او پرداخته  و به همين سبب است كه به تهديد اين عده از جملـه. اند كرد

هـا آور است مطلبي كه سال حيرت. اند كرده» افشاي اسرار مملكتي«ايشان را متهم به 

و مشهور خـاصو عـام شـده اسـرار پيش در خاطرات مرحوم آيت  اهللا منتظري آمده

در هـر. فكري خودكامگـان آيد، اينهم دليل ديگري بر پريشان مملكتي به حساب مي 

و ره  اهللا منتظري اين است كه اوال آورد انتشار فايل صوتي آيت حال حداقل خاصيت

و ايجـاد دموكراسـي اذهان را  و اجـراي عادالنـه آن متوجه ضرورت حاكميت قانون

مي كه پي  مي آمد آن شفافيت خواهد بود و ثانيا تواند مانع تكـرار فجـايعي نظيـر كند

اي بــه اميـد روزي كــه ملــت شـريف ايــران در جامعــه.ي غيرقـانوني گــردد هــا اعـدام 

س قانون و عاري از استبداد زندگي انساني خود را .پري كنندمدار

)@kalemenews(

 ماجراي اعدام يك دختر

)چي دوران جنگ فر تخريب محمد مهدوي(

بچه كـه بـوديم دختـر. مي خوام داستاني رو براتون تعريف كنم كه واقعيت داره

ايـن دخترخـانم. خانمي توي محله ما بود كه خانوادگي بچه هاي با استعدادي بودند 

ب  و و بچـه يكي دوسال از ما بزرگتر بود هـاي ديگـه تـوي درسـاي عضي وقتـا بـه مـن
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در سالهاي جواني دهه شصت اين بنده خدا هوادار سازمان. كرد دبستان كمكمون مي

و بعد كـه آزاد. مجاهدين خلق شد  و در زندان ديپلم گرفت چند سالي به زندان افتاد

را شد تصميم به ادامه تحصيل گرفـت لـيكن عليـرغم رتبـه  هـاي خـوب، گـزينش او

و گفـت اگـر) حاج آقا موسوي(نهايتا نزد نماينده مجلس شهر. كرد مردود مي  رفت

و زندان رفته جرمي مرتكب شده باشم تقاصش رو پس داده  و اآلن هيچ فعـاليتي ام ام

مي ندارم، چرا گزينش مرا مردود مي  و جـواب كند؟ ايشان جواب دادند بررسي كنم

به. دهم مي و خواهـد جـواب اين بهانه كه حاج آقا مي چند شب بعد مأمورين آمدند

و نهايتأ اعدام كردند  نام اين بانوي با استعداد! درخواست شما را بدهد ايشان را بردند

و. مينو گودرزي از شهرستان ممـسني بـود 1367اعدام شده تابستان  ايـن خـاطره بـد

دم اينقـدر شايد اگر از نزديك با اين خانواده آشنا نبـو. وحشتناك هميشه با من است 

و جالب تحت تأثير قرار نمي   برادر اين مرحومه شـهيد علـي گـودرزيكه اينگرفتم

.بود كه چند سال قبل از اعدام اين بانو، در جبهه هاي جنوب مفقوداالثر شد

)چي دوران جنگ فر تخريب كانال محمد مهدوي(

فر نامه  مهم كهنه سرباز ايراني؛ محمد مهدوي

م للبه دبير كل سازمان

 كي مون دبير كل محترم سازمان ملل آقاي بان

و عرض احترام  بعد از سالم

و عــراق از داخــل ايــران بــراي شــما ايــن نامــه را مــن كهنــه ســرباز جنــگ ايــران

و آسايش، تحت اين. نويسم مي و مردم در رفاه جا در ايران آزادي كامل برقرار است

مي حاكميت انسان  ن هايي روزگار ظر خودمان تـاكنون ماننـد آنهـا در گذرانند، كه به

هاست سال. بسياري از مردم دنيا آرزوي زندگي در ايران را دارند. خوبي نبوده است 
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و كرنـا مرداد ماه كه فرا مي رسد فعاالن حقـوق بـشر از اقـصي نقـاط جهـان در بـوق

كنند كه حدود سي سال پيش در چنين ايامي يك هولوكاست بزرگو تـاريخي مي

ص ميآن. ورت گرفته استدر ايران  هجري شمسي 1367گويند در مرداد ماه سال ها

و يـا تيربـاران اهللا خميني، هزاران زنداني سياسي به دار آويخته شده به دستور آيت اند

و در گورهاي دسته شده  در ايـرانكهآن اند در حالي كه ما خودم جمعي دفن شده اند

مي زندگي مي و زندگي امـسال. چنين چيزي را احساس نكـرديم كنيم، اصال كرديم

اهللا منتظـري كـه در آن زمـان ايـشان قـائم مقـام مرداد ماه با انتشار فايل صـوتي آيـت 

مي رهبري بوده ها برطرف شدهي ابهام خواهند بگويند كه حاال ديگر همه اند، مدعيان

و در وقوع اين هولوكاست ترديدي نيـست در حـالي كـه مـا هنـوز هـم انكـار  است

.كنيم مي

 آقاي دبير كل

و بـه سـمت رسد، نگاه اگر قرار باشد هر سال مرداد كه مي هاي دنيا بـه سـمت مـا

و براي نسل  من.ي ما خوشايند نيست هاي آينده ايران خيره شود، اين براي ما بنابراين

و اهتمامبيكه اينكنم براي از داخل ايران از شما اكيدا تقاضا مي  و پاكدستي گناهي

درنظ بي و بـر جهانيـان ثابـت شـود، ير مسئولين ايران در موضوع حقوق بشر بـر شـما

ياب از سوي سازمان ملل به ايران بيايد تـا ترين زمان ممكن يك هيئت حقيقت كوتاه

را به دقت اين واقعه  و مظلوميت مـسئولين ايـران و حقانيت ي تاريخي را بررسي كند

پورمحمدي، وزيـر دادگـستري كنـوني آقاي مصطفي. به گوش جهانيان مخابره كند

و آقاي ابراهيم رئيسي، رئيس آستان قدس رضوي، اين دو نفـر در آن زمـان از  ايران

مي جمله متصدي اجراي عدالت بوده  و و جـامع در اختيـار اند توانند اطالعاتي دقيـق

 در آن زمان جواناني حدوداكهآنو تعدادي ديگر از دوستانشها اين. شما قرار دهند 

و بلكه كمتر بوده و فرمـان سي ساله و فقط حكم خدا اند، با وجودي كه هميشه فقط

هاي فعـاالن ترين نگاه اند ولي متأسفانه از ديرباز زير سنگين امام خويش را اجرا كرده 
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آن حقوق بشر در دنيا بوده و به و خون اند !!! دهنـد آشام مـي ها لقب سفاك، جنايتكار

و عزيـزان خـود ما ايـن نگـاه سـنگين ملـت  و مـسئولين هـاي جهـان را بـراي كـشور

و به همين خاطر منتظر اقدامات عملي سازمان ملل هستيم نمي .پسنديم

و عراق تخريب،محمد مهدوي فر و غواص جنگ هشت ساله ايران و، چي بيست

و پنج هجري شمسي، مطابق با پانزدهم آگوست   ميالدي2016پنجم مرداد ماه نود

)@mo_mahdavifar(

 نيافتگي سياسي محصول توسعه67ي سالها اعدام

)صادق زيباكالم استاد دانشگاه تهران(

له حسينعلي منتظري، فايل صوتي از سـخنانلا سايت رسمي آيتوب: انتخاب خبر

 گـزارش بـه. اسـت منتـشر كـرده 1367او را درباره اعدام زنـدانيان سياسـي در سـال 

سخ انتخاب خبر، گفته مي و همزمان با اعتراض اين 1367 مرداد24نان روز شود اين

مرجع شيعه به اعدام هاي آن زمان، در جمع هيـأت قـضايي مربوطـه، شـامل مرتـضي

،)معـاون دادسـتان(، ابـراهيم رئيـسي)حـاكم شـرع(، حسينعلي نيري)دادستان(اشراقي

.بيان شده است) نماينده اطالعات در اوين(مصطفي پورمحمدي

اهللا منتظـريم در رابطه بـا فايـل صـوتي منتـشر شـده از آيـت دكتر صادق زيباكال

اهللا منتظري به دليل اعدام هاي اخير فعـالين اهـل سـنت ممكن است بيت آيت:گفت

اين فايل صوتي را منتشر كردند تا براي جلوگيري از ادامه اين رفتارها حوادث سـال 

گ. را يادآوري كننـد 67 فتگـو بـا خبرنگـار اسـتاد علـوم سياسـي دانـشگاه تهـران در

هيچ ترديدي نيست كه اين فايل صوتي متعلـق بـه مرحـوم: انتخاب خبر اظهار داشت 

و براي كساني كـه در جريـان حـوادث بعـد از انقـالب بودنـد آيت اهللا منتظري است

و صرفاً تأييدي است بر آنچه كه همه ما متأسفانه از  اطالعات جديدي داده نمي شود

در خصوص اين اعدام هـا بـه هـيچ: وي تصريح كرد.نستيمادمي67اعدام هاي سال 
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ن و از سال تواميطريقي  به بعد هم هيچگاه توضـيح يـا دفـاعي67ن از آن دفاع كنيم

 زيباكالم در اين راستا.در خصوص علت اين رفتارها از سوي مسئولين نظام داده نشد

نظ: گفت اهللار از نوار صوتي آيـت باالترين دليلي كه اين اعدام ها اتفاق افتاده صرف

و آن  مـسئولين جمهـوري كـه ايـن هزار نفري كه از بين رفتند، نفس3 الي2منتظري

ن و نه در سخنراني ها به هيچ وجه به آن اشاره نند دليلكمياسالمي نه در خاطراتشان

. آنها هم هيچ توجيهي بر اين عملكردشان ندارندكه اينكافي است براي 

ت و: هران اضافه كرد استاد دانشگاه بديهي است كه اين اعدام هـا تـوجيهي نـدارد

بسيار وحشتناك بوده اما نبايد فراموش كنيم كه اين اعدام ها در ايراني اتفـاق افتـاده 

و در آن سال ها جامعـه اي بـوده كـه10كه از عمر انقالب آن تنها   سال مي گذشت

و دي ه است، پـسشدميكتاتوري اداره ده ها سال از طريق پهلوي با توسل بر استبداد

و خشونتو طبيعي است كه در چنين جامعه اي توسعه سياسي به هيچ وجه رخ نداده

و زنداني كردن منتقدين امري راي  صادق زيباكالم. بوده استجاز بين بردن مخالفين

 يكـي50بايد يادآور شد كه اين اعدام ها در جامعه اي رخ داد كه در دهه: ادامه داد

و علي الخصوص در سال هايا ز بزرگترين آمار زندانيان سياسي را در جهان داشت

.مقارن با انقالب در جهان ركورد دار بود

اي كه دموكراسـي هـيچ در چنين جامعه: اين كارشناس مسائل سياسي تأكيد كرد

و مخـالف از سـوي رژيـم  جلوه اي نداشته، در جامعه اي كه تحملي نسبت به منتقـد

و  و بايـد تـصديق كـرد كـه پهلوي جود نداشته حاال اين جامعـه شـاهد انقـالب بـوده

ن 10 و و تحمـل تواميسال زمان كمي است ن انتظار داشت در اين جامعه دموكراسي

.مخالف در حد مطلوبي نهادينه شده باشد كه چنين اعدام هايي در آن اتفاق نيفتد

كـه بـا ايـن اعـدام هـا نـشان البته اين فقط مسئولين نظام نبودند: وي تصريح كرد

دادند خيلي تحمل مخالف ندارند، اين درست نيست كه انگشت اتهام صرفاً به سمت 

و در  مسئولين گرفته شود؛ واقعيت اين است كه گروه هاي راديكال انقالبي چپ گرا
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و توسـعه رأس آنها سازمان مجاهـدين خلـق اگـر قـصورشان در جلـوگيري از رشـد

زي انقالب بيشتر از مسئولين جمهـوري اسـالمي نباشـد، يقينـاً دموكراسي بعد از پيرو 

.كمتر نخواهد بود

و انقالبـي نظيـر مجاهـدين: اين فعال سياسي خاطرنشان كرد گروه هاي راديكـال

و دموكراسـي كـه مهمتـرين انگيـزه انقـالب اسـالمي بـود  هيچ تالشي بـراي آزادي

.نكردند

از همـان فـرداي پيـروزي:ب يـادآور شـد زيباكالم با اشاره به وقايع بعد از انقـال

انقالب، مجاهدين خلق به جـز زبـان خـشونت متأسـفانه هـيچ زبـان ديگـري را بكـار 

 ميتينگ هاي بزرگي توسط سـازمان مجاهـدين خلـق در دانـشگاه58در سال. نبردند

نـد كرد مـي، عناصر خاصي تحت نام حزب اللهي به آنهـا حملـهشدميتهران برگزار

د آنها به چند صد نفـر نمـي رسـيد، در حاليكـه جمعيـت مجاهـدين بـه كه شايد تعدا 

در يكي از سخنراني ها مسعود رجوي: وي در ادامه اضافه كرد.هزاران نفر مي رسيد

واي بـه آن روزي كـه بخـواهيم: لهي گفتلا عناصر حزب در پاسخ به سنگ پراكني 

فقـط مـسئولين نظـام اين نشان دهنده اين اسـت كـه! جواب سنگ را با گلوله بدهيم 

هـاي راديكـال هـم نبودند كه خيلي بهايي براي دموكراسي قائل نبودنـد بلكـه گـروه 

ايـن واقعيـت: زيبـاكالم افـزود.آوردنـدي به عمل نمـي تالشي براي تحقق دموكراس 

و آزادي بيـان  تلخي است كه در ايران پس از انقالب هيچ كس به دنبال دموكراسي

و از بين بردن ساير گروه ها بودندنبود، همه گروه ها به دنب .ال زورآزمايي

اهللا شـايد اگـر مرحـوم مهنـدس بازرگـان يـا آيـت: اين فعال سياسي تصريح كرد

و مرحوم آيت و هـيچ گروهـي نظيـر طالقاني اهللا منتظري را اسـتثنا كنـيم هـيچ كـسي

سازمان مجاهدين، چريـك هـاي فـدائي خلـق، حـزب جمهـوري اسـالمي، سـازمان 

 وي.انقالب يا دفتر تحكيم وحدت براي دموكراسي ارزشـي قائـل نبودنـد مجاهدين 

و خـشونت بـا: افزود بديهي است كه در چنين جامعه اي كه همه با زبان راديكاليسم
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.هم صحبت كنند خيلي اتفاق عجيبي نيست كه اين اعدام ها به وقوع بپيوندد
ا: استاد علوم سياسي دانشگاه تهران ادامه داد ي كـه سـازمان مجاهـدين در جامعه

و كه قبل از انقالب پرچم دار جريانات اسالم گرا بـود تـا ايـن حـد از نظـر اخالقـي

سياسي سقوط كند كه با صدام حسين متحد شود نشان دهنده اين است كه آنهـا سـر 

.سوزن ارزشي براي دموكراسي قائل نبودند
تـ: صادق زيباكالم در پايان اظهار داشت اهللار بـه نـوار آيـت بطور كلي اگر عميق

و با توجـه منتظري گوش كنيم خواهيم دانست كه راديكاليزم آفت دموكراسي است

و تحمـل مخـالف بايـد در جامعـه  به اين اعدام ها متوجه مي شـويم كـه دموكراسـي

.نهادينه شود
)انتخاب خبر(

ها اعدامطلبان در مورد انتقاد زيباكالم از سكوت اصالح

!نامه مستقلي حاضر به انتشار آن نشداي كه هيچ روز نامه

يها اعدامطلبان در مورد سكوت اصالح: 1395 شهريور9گفتگو با انتخاب خبر،

و سـيد مـصطفي تـاج زاده،. غير قابل قبول است67سال غير از آقايان علي مطهـري

اهللا منتظري حاضـر طلب در خصوص فايل صوتي آيت هاي اصالح هيچ يك از چهره 

ايـن انتقـاد بـاالخص متوجـه نماينـدگان فراكـسيون اميـد. گيـري كننـد نشدند موضع 

. طلبـي فقـط ايـراد سـخنراني شـيكو ابـراز بيانـات قـشنگ نيـست اصـالح. باشد مي

و صـحبت از حقـوق توان اصالح نمي طلبي را خالصه كـرد در ايـن كـه فقـط بيـاييم

سيار حساس اسـت،ب67ي سالها اعدامالبته قبول دارم كه موضوع. شهروندي نماييم 

مـن بعـد از آنكـه. طلبان با سكوت از كنـار آن بگذرنـد اما درست نيست كه اصالح 

 نمودند، يك نامه سرگشادهها اعدامگيري در تأييد اهللا هاشمي رفسنجاني موضع آيت

و عنوان كردم موضع  هـا اعـدام گيري ايـشان درقبـال گاليه آميز به محضرشان نوشتم

و ميانه روي كـه جامعـه ايـشان را بـر ايـن مغايرت كاملي پيدا مي كند با رويه اعتدال
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متأسفانه هيچ يك از روزنامه هاي مستقل حاضر به نشر ايـن نامـه. روال شناخته است

پاسخ آقاي پورمحمدي در خصوص سؤال آقاي علـي مطهـري در خـصوص. نشدند

و صحبت از آقاي پورمحمدي از يكس. تأسف آور بودها اعدامارائه توضيح در مورد 

و آن را افتخار دولت روحاني مي از تنظيم اليحه حقوق شهروندي مي نمايند و دانند

مي. نندكمي را افتخار آميز توصيفها اعدامسويي ديگر  توان از يكـسو قائـل چگونه

و از سويي ديگـر از اعـدام بـدون  و اليحه آن را تنظيم نمود به حقوق شهروندي بود

و حتي به آن افتخار كرد؟هز3محاكمه نزديك به   ار نفر دفاع نموده

)http://goo.gl/P٤lEBD(

دي19واكنش روزنامه

ها، اقدام به انتشار نوار صوتي در اين ايام، برخي اشخاصو جريان-اي علي ورسه

هـايي را بـه دنبـال اند كـه واكـنش اهللا منتظري در فضاي مجازي كرده از مرحوم آيت 

و طبعاً دامنه واكنش  نخـستين. شـود هـا روز بـه روز گـسترده تـر هـم مـي داشته است

كند، اين است كه انتشار محتواي پرسشي كه در بدو نظر به ذهن هر كسي خطور مي 

و فضا سازي پيرامون آن، به نفع چه كساني است؟ آيـا بـه نفـع شـخص آيـت  اهللا نوار

و كـشور شان از اين مسأله بهره مي منتظري است؟ آيا بيت اي برند؟ آيا بـه سـود نظـام

و آن  و باالخره انتشار دهندگان ميكهآن است؟ زنند، چـه نيتـي به اين موضوع دامن

و يقين مي و در جستجوي چه هدفي هستند؟ با قطع از در سر دارند توان ادعا كرد كه

ــ  و جنجــال آفرينــي، چيــزي عايــد بيــت مرحــوم آي وتايــن فــضاسازي اهللا منتظــري

ــم از اصــالح  ــت؛ اع ــان حــامي دول و جري ــد ــد ش ــشان نخواه ــدان اي و عالمن ــان طلب

و اعتدالگرايان نيز نه تنها از آن نفعي نمي  برند، بلكه بطور مسلم در جمع آنان تـشتت

پس ريشه اين دسيسه را در جاي ديگر بايد جـست. پراكندگي نيز ايجاد خواهد كرد 

و منطقـي اكنون درسـت. را بر مال كرد هاي پشت پردهو بايد دست  تـرين تـرين گـام

و منـافعي را عايـد خـود اقدام، رديابي كساني است كه از اين مـسأله سـود مـي  برنـد
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مي. سازند مي ـ منـافقين«داند، شايد هم طراحان آن، در اتاق فكر كسي چه » سعودي

و هم قسم شده 1.اند باشند كه اين روزها در دشمني با ايران، هم پيمان

)@qom19dey مرداد24دي، يكشنبه19 روزنامه (

 اثر تدبير امام درباره منتظري

مي-محمد مهدي اسالمي هـايي همچـون شود كه چرا امـام اجـازه گاهي پرسيده

از)ره(اگرچه امام خميني. اهللا منتظري داد عفو مجرمين را به آيت  بعدها اعـالم كـرد

بري براي منتظري بوده اسـت؛ امـا در تمكـين بـه ابتدا مخالف مسئوليت قائم مقام ره 

ــيش از  ــاطعي ب ــري، در مق ــدگان ملــت در مجلــس خبرگــان رهب 40خواســت نماين

و در آنهـا2مقام خويش واگـذار نمودنـد هاي خويش را به قائم مسئوليت از مسئوليت

در. كردند كه از آن جمله اختيار عفو زندانيان بود دخالت نمي اين رويه سبب گرديد

و خطــري بــزرگ از نظــامز مــان حيــات امــام عــدم صــالحيت منتظــري اثبــات شــود

اختيـار3يكي از اولين مواردي نيز كـه امـام از او صـلب. جمهوري اسالمي دفع گردد 

 قانون اساسي بر عهده رهبـر 110اي بود كه در عفو زندانيان طبق اصل نمودند، اجازه 

ب و امام به او تنفيذ نموده در. ودندانقالب گذاشته شده آنچنان كه هاشمي رفسنجاني

و«: خود نوشته است 1365ودوم مهر شنبه بيست خاطرات سه  آقاي عبداهللا نوري آمـد

العمل جريان بازداشـت گـروه سـيدمهدي هاشـمي، اهللا منتظري در عكس گفت آيت 

 
گرايـي بـراي بيـت هايي كه نويسنده در باره علل يا انگيزه انتشار فايل صوتي مذكور چون منفعـت گمانه1

و توطئه سعودي آيت و تئوري دسيسه اي فقين مطرح كرده است تكـرار مطالـب كليـشه منا-اهللا منتظري،
و فراموشي اصل موضوع اعدام و با هدف فرافكني مي گذشته است در ها قابل تحليل باشد كه تأمالت مـا

.باره اين دست نقدها در پاورقي هاي اين مجموعه آمده است
كه.2  آمـده بـه 110 در اصل در راستاي تمكين به رأي خبرگان مردم نيازي به واگذاري اختيارت رهبري

و اگر چنين نمي آيت ان اهللا منتظري نبود بنابر اين تنها علـت ايـن. گرفت الب خرده نميقشد كسي به رهبر
از اهللا منتظري داشتند چنان كه برخي از واگذاري ها اعتمادي بود كه مرحوم امام به آيت واگذاري هـا قبـل

.ماجراي قائم مقامي بود
. سلب3.
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از مدتي كه در جلسه علنـي بـودم، مراجعـه. ها را تعطيل كردند مالقات هـاي زيـادي

نگرانـي شـديدي در نماينـدگاني كـه مطلـع. اني در همين خـصوص داشـتم نمايندگ

كمـي. نزديك غروب بـه منـزل آقـاي منتظـري رسـيديم ... اند؛ بروز كرده است شده

ايشان از ... ظاهر اين بود كه ايشان مصمم بوده كسي را نپذيرد. پشت در معطل شديم 

و دستور امـام بـها دستور امام در خصوص تعقيب گروه سيدمهدي هاشمي رنجيده  ند

»...1كه ديگر عفو زندانيان با آقاي منتظري نباشد اين

)@mm_eslamy(

 شهريري محمد محمدي

)67ي سالها اعداموزير اطالعات در دوران(

گردانندگان سايت منتظري بايد بـه ايـن سـؤال پاسـخ: وزير سابق اطالعات گفت

د چرا در شـرايطي كـه نفـاق بـا وهابيـت دهند كه اگر اين دفتر با منافقين ارتباط ندار 

و انتقام گيـري از امـام هم زننـد؟ بـه مـي)ره(پيمان شده است دست به تطهير منافقين

شهري وزير اسبق اطالعات در سخناني انتشار فايل گزارش فارس، آقاي محمدي ري

و ادامـه نفـوذ  صوتي اخير توسط بيت منتظري را سند روشن صحت نظر امـام راحـل

و اظهـار داشـت منافق گرداننـدگان سـايت رسـمي آقـاي: ين در بيت منتظري دانست

ري. منتظري بايد پاسخ دهند  در آقاي محمدي شهري با اشـاره بـه انتـشار نـوار اخيـر

مي: سايت رسمي آقاي منتظري گفت  شود كه هنوز در ايـن بيتـي كـه بـا امـام معلوم

و امام)ره( تقاضاي مرگ خودش را از خداي)ره(در اواخر عمر پربركتشان درافتاد

 
آن،اهللا منتظريد آيتاقتنا1 تفـصيل.( به چگونگي تحت تعقيب قرار گرفتن سيد مهدي هاشمي بود نه اصـل

و كتاب انتقاد از خود آمده است  رفسنجاني به درستيو جناب آقاي اكبر هاشمي .) آن در كتاب خاطرات
نداشـتند خـاطر اهللا منتظري از كنارگذاشتن خود در موضوع عفوها رنجـش آيت. اند خاطراتشان را ننوشته 

و هم چنين از نحوه بركناري طي نامه و عملي نشد اي خصوصي به امام گله بلكه از شرطي كه كرده بودند
)1162ص2اهللا منتظري، خاطرات آيت.(كردند
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توليت آستان مقـدس. كنند متعال نمود، هنوز كساني هستند كه به منافقين كمك مي

اين نواري كه اخيـراً از سـايت رسـمي: السالم افزود حضرت عبدالعظيم الحسني عليه 

 بـا67صـورت محرمانـه در سـال آقاي منتظري، منتشر شد، مطالبي است كه ايشان به 

و چنــد تــن از و اكنــون در شــرايطي كــه منــافقين در بــدترين قــضات مطــرح كــرده

و دسـت ضعيف دسـت آل سـعود مفلـوك دادنـد تـا بـا بـه تـرين موقعيـت قراردارنـد

به هم و وهابيت مي پيماني نفاق نخستين. شود نظام اسالمي ضربه بزنند، اين نوار منتشر

جريـان آقـاي منتظـري دربـاره: ايران اظهـار داشـت اسالمي وزير اطالعات جمهوري 

و در كتاب سنجه انـصاف نيـز هاي جامعي انجام داده صحبت ام كه منتشر خواهد شد

آقـاي. شده اسـت اطالعات بيشتري در خصوص باند خطرناك مهدي هاشمي مطرح 

گردانندگان اين سـايت بايـد بـه ايـن سـؤال پاسـخ: شهري تصريح كرد محمدي ري 

و نفوذي بدهند كه اگر اين دفتر با جريان منا  هـاي منـافقين در ايـن فقين ارتباط ندارد

پيمان شده كشهم چرا در شرايطي كه نفاق با وهابيت كودك1اند دفتر رسوخ نكرده

به است براي ضربه  شـده ضبط67نظام مقدس جمهوري اسالمي مطالبي كه سال زدن

 
و سناريوي نفوذ منافقين در بيت آيت1 و يـك پـروژه واكنـشي اهللا منتظري مربوط به اين سال هـا نيـست

 مورد بررسـي جـدي- به ويژه در باره كارهاي وزارت اطالعات-ت آن مرحوم فرافكني در برابر انتقادا 
 آمد سران مجاهدين به بيت امام اطـالع دادهوعالوه بر آن هنگامي كه ايشان به امام در باره رفت. است

اهللا منتظري كـوك بودند، از سوي كساني كه واسطه حضور آنان در بيت امام بودند، ساز نفوذ در بيت آيت
عاليقدر تصريح دارد بـه دو پرسـش پاسـخ وانگهي آقاي ري شهري كه به نفوذ منافقين در بيت فقيه. شد
 در مقـاطع مختلـفو قـضايي امنيتـي،ترين مقام اطالعاتي حضرتعالي كه سال ها به عنوان عالي.1:دهد

و كِ م يس برخورد اطالعاتي با بيت آيت حضور داشتيد و رهبري دوياهللا منتظري را تدوين كرديد، چرا در
و يا حتـي ايد حتي به نادرست هم راضي نشده اهللا منتظري نوشته كتابي كه در باره آيت  و مدارك ايد اسناد

نخ! نام يكي از منافقين را كه فعال از نفوذ آنها سخن به ميان آورديد، مطرح كنيد؟  و چنان اين سناريو نمـا
در.2.ايد سوالي مطرح كرده كذب است كه در اين گفتار فعلي هم به حالت  حضرتعالي از نفـوذ مجاهـدين

از بيت آيت  و سزاوارتر نيست كه  نفوذ شاخه نظامي حزب تـوده اهللا منتظري مي گوييد اما قبل از آن بهتر
 سرهنگ بيژن عظيمي بگوييد كه چگونه در دادرسي ارتش نفوذ كرد تا جايي كـه دسـت راسـت از جمله

كو شما در اعدام نودهاي و چنان بر شما تأثير گذاشته بود كه حتي مي تاي توانست به مقـام وزارت ژه بود
و !؟...در اطالعات برسد
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پس را در فضاي كنوني منتشر مي و انتشار آن  غيـر از ازاين مدت بـا چـه هـدفي كنند

به ضربه و انتقام زدن گيري از امام راحل صـورت گرفتـه نظام اسالمي، تطهير منافقين

اي آنچه در اين نوار آمده، حرف تازه: است؟ نويسنده كتاب سنجه انصاف بيان كرد 

آن نيست زيرا آقاي منتظري همه اين حرف و بلكـه بـيش از هـا را در خـاطرات ها را

و پيش از  و امـام در نامـه خودش آورده است  فـروردين6 آن به امـام راحـل نوشـته

ري. پاسخ آن را داده است ايـن نـوار منتـشرشده، سـند: شهري گفـت آقاي محمدي

 بـه آقـاي68 فـروردين6بيني امـام راحـل اسـت كـه در نامـه روشن ديگري بر پيش 

نويـسنده كتـاب سـنجه انـصاف. منتظري نوشت كه در اين بيت نفـوذي وجـود دارد

در نامـه امـام: به آقاي منتظري اظهار داشت)ره(هايي از نامه امام خميني ان بخش بابي

خـدا را در نظـر: آمـده اسـت 1368ماه فروردين6خميني به آقاي منتظري در تاريخ 

و مسائلي را گوشزد مـي مي و ازآنجاكـه روشـن گيرم و كـنم شـده شـما ايـن كـشور

را  و از كانـال پس از من، به دست ليبرال انقالب اسالمي عزيز مردم مسلمان ايران هـا

را هــا بــه منــافقين مــي آن و مــشروعيت رهبــري آينــده ايــن نظــام ســپاريد صــالحيت

و صحبت. ايد داده ازدست و موضع شما در اكثر نامه هايتان نـشان داديـد كـه گيري ها

و منافقين بايد در كشور حكومت كنند، مثالً در همين دفاعيـه معتقديد ليبرال   شـما ها

و انقـالب محكـوم از منافقين تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسالم

مي به اعدام  و و الوف رساندند و قلم شما به آالف بينيد شده بودند را منافقين از دهان

او. ايد اي به استكبار كرده كه چه خدمت ارزنده  در مسئله مهدي هاشمي قاتـل، شـما

م  مي تدينرا از همه متدينين با تر و شده بود كـه او قاتـل براي شما ثابتكه ايندانستيد

ه بـسياركمياز قضاياي امثال مهدي هاش. داديد كه او را نكشيد است مرتب پيغام مي 

و من حال بازگو كردن آن را ندارم شـده در بخش ديگري از اين نامه تصريح. است

منـافقين صـالح(يـد كـه مـسلماً دان اگر شما نظر من را مقدم بـر نظـر خـود مـي: است

و شما مـشغول بـه نوشـتن چيزهـايي مـي نمي تـر شـويد كـه آخرتتـان را خـراب دانند

و سينه-)كند مي هـا بـه اتكـا بـه خداونـد مهـري اي گداخته از آتشبي بادلي شكسته
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مي-متعال به شما سعي كنيد افراد بيت: كنم كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت

و خود را عوض كن  و بانـد مهـدي هاشـمي يد تا سهم مبارك امام بر حلقـوم منـافقين

و ازآنجاكه ساده ليبرال و خيلـي زود تحريـك مـي ها نريزد شـويد، سـعي لوح هستيد

كنيد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد، ديگر 

و نه اجازه دهيد منافقين هرچـه  اسـرار مملكـت هـست را بـه نه براي من نامه بنويسيد

امـام در انتهـاي نامـه خـود در كلمـات دردآوري: وي افـزود. راديوهاي بيگانه دهند 

مي آرزوي مرگ مي  و دعا مي كنند خواهم بـه پـدر پيـر مـردم عزيـز كنند كه از خدا

و از اين دنيا ببـرد تـا طعـم تلـخ  و او را ببخشد و تحمل عنايت عطا فرمايد ايران صبر

) حدود دو مـاه بعـد(اين دعا در فاصله كوتاهي.ن را بيش از اين نچشد خيانت دوستا 

ري. به اجابت رسيد شهري همچنين با گراميداشت يـاد همـه شـهدايي آقاي محمدي

و با خون خود اين انقالب را آبياري مـي كه اين انقالب را به وجود آورده  كننـد، اند

و شهيد باهنر گفت به  بزرگـوار را بـه2كـاراني كـه ايـن آن جنايت: ويژه شهيد رجايي

و به72شهادت رساندند و ازجمله شهيد مظلوم شهيد بهشتي را  تن از شهداي انقالب

و عده شهادت رساندند اين روزها با توطئه حساب اي در داخل، درصدد شده استكبار

توليت آستان مقدس حـضرت عبـدالعظيم الحـسني عليـه الـسالم. ها هستند تطهير آن 

ك  دست هايي در داخل به كمك اين منافقان روسـياه آمـده بـراي تطهيـر:ردتصريح

و براي انتقام گرفتن از حضرت  اين جنايتكاراني كه به هيچ وجهي قابل تطهير نيستند

و به تعبير رهبر معظم انقالب خدشه دار كردن چهره نوراني امام راحل كه  امام راحل

)عصر ايران(1.نندكميقابل خدشه نيست تالش 

در جديدي بهتر آن است كه آقاي ري شهري براي اقناع افكار عمومي، مطالب1  غيـر از چنـد كتـابي كـه
و همان گذشته منتشر كرده  آقاي ري شهري كه در اند، گونه كه آقاي موسوي تبريزي گفته اند مطرح نمايند

ها وزير اطالعات بوده است بايد پاسخ دهد كه چه گزارشي به امام خميني داده شد تا مقدمات زمان اعدام
مي.صدور حكم ايشان فراهم گردد  در سال هاي پاياني جنگ اطالعاتي بـه«:گويد آقاي موسوي تبريزي

سه)ره(امام مرحله عليه كشور توطئه كنند، اول اينكه به خاك دادند مبني بر اينكه منافقين قصد دارند در
و سوم هم، منافقين زنـداني كشور حمله كنند، دوم اينكه آن  هايي كه در شهرها هستند به منافقين بپيوندند
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 در باره جنبش دادخواهي ملت ايران

رئ( )س دانشگاه تهران پس از انقالبيمحمد ملكي اولين

 بسم الحق
 ديدي كه خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد كه شب را سحر كند

!هموطنان، دانشجويان، جوانان

تحمـل)65خـر مـرداد تـا اوا 1360 تير12(آن روزها كه پس از حدود پنج سال

و تحقير، كه همراه با قپاني  و توهين و شكنجه و بارها بوسه زدن كابلها بـر زجر شدن،

و انواع شكنجه ها كه نتيجة آن از دست  و سر به ديوار كوفتن و لگد و مشت پاهايم،

و پـاره شـدن  و شكسته شدن استخوانهاي مچ دست راسـت، دادن بينائي چشم چپ،

و بالهـاي اعصاب آن در اثر  و شنيدن زشت ترين تـوهين هـا  آويزان شدن از سقف،

و حـسين6 در شعبه"كمالي"ديگري كه بازجوها از جمله و قزلحـصار  زندان اويـن

و كليه هاي آسيب ديده، كه هـر و بيمار، با پشتي خميده، آباد بر سرم آوردند، مچاله

"جـالدان مـسلمان نمـا" م، ظاهرا از دست كردمي ادرار خون دفع جايبهچند يكبار 
و گـاهي و حتي بچه محلي ها مرا نمي شـناختند، رها شدم، بسياري از افراد خانواده،

 
» ها شورش كنند كه اين بخش را بايد از آقاي ري شهري كه وزير اطالعات وقت بودند، بپرسيد در زندان

براساس پاسـخ آقـاي ري شـهري بـه. تبريزي در اين مجموعه آمده است مشروح واكنش آقاي موسوي
رااتمن گزارش"برخي از پي جويان اين ماجرا كه چرا از امام چنين حكمي صادر شده، وي گفته است  ي

و خواستار آن شـدمميمدتها قبل از عمليات مرصاد در باره چگونگي رفتار زندانيان به امام خميني دادم
آن  از اهللا منتظـري مـي چنانچه آيت– اگر چنين اعترافي صحيح باشد".ان مشخص شودكه تكليف گوينـد

 آيـا–هـا چند سال قبل مطرح بود كه مجاهدين همگي بايد اعـدام شـوند حتـي روزنامـه خـوان از آن 
و عمليات مرصاد، پنبه نمي، كشتارجرمسناريوي بافته شده اعدام زندانيان به و آيا تكرار ترور  بيان شود؟

و تروريست  كـه6/1/68در باره نامـه.ها، راهي براي فرار به جلو نيست؟ جنايات غير قابل انكار سران
و منطقـي آقاي ري شهري بخش و خوانندگان را به نقـد عالمانـه هايي از آن را تكرار كرده است، ايشان

مي"نگاهي ديگر"آبادي با عنوان اهللا صالحي نجف آيت و وانگه. دهيم ارجاع ي گوينده به جاي فرافكنـي
اهللا منتظري نيز زخم خورده آنان است، الزم است از نقـش كشيدن ترورهاي مجاهدين كه خود آيت به رخ

.خود در تهيه مقدمات صدور حكم امام توضيح دهد
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كه براي بعضي به اصطالح محـرم هـا گوشـه هـايي از آنچـه بـا مـن كـرده بودنـد را

ن مي و بـه!گويـد گفتنـد؛ دروغ مـي حـزب اللهـي هـا مـي! كردميگفتم؛ كسي باور ،

مي! مي زند تهمت"!اسالمي"حكومت و آنها كه كمي منصف بودند، گفتند؛ غلـو،

در! كند مي ها صورت گيرد؟ چنين اعمالي در زندان"نظام واليي"مگر ممكن است

اين روسياهان خون ريز مي پنداشتند! نيز به كلي منكر اين حوادث بودند"جانيان"و 

و كتمان حقيقت، مي  و دغل پ با دروغ وشـاند، غافـل از توان ايـن جنايـات بـزرگ را

و ديديم كه پس از  و سوز ندارد، 28آنكه افشاي حقايق دير يا زود دارد، اما سوخت

 در يك فايل صـوتي افـشا67سال، با تمام تالش آدم كشان، چگونه حقايق قتل عام

و آنها كه تا چندي پيش، وقوع و مانند صاعقه به جان جنايتكاران بي شرم افتاد، شد،

ر ــين فاجعــه اي ــدكرد مــيا تكــذيب چن ــه!ن و پرداخت ــرا از دروغهــاي ســاخته و آن ،

و حقايق پوشيده شـده عريـان!ندكردميمجاهدين تبليغ ، امروز كه پرده ها باال رفته،

و و بعضي نيز با كمال بيشرمي به اين قتل عام گرديده است، مجبور به اعتراف شدند،

و مـي گوينـد كـه!ننـدكميجنايت عليه بشريت افتخار  بـازهم بـه كـار خـود ادامـه،

و بـي شـرمي تـان! دهند مي مطمـئن باشـيد كـه بـزودي اسـرار ... واي بر شما وقاحت

و ملت بيش از پيش شما شـيطان صـفتان را  ديگري از جنايات شما فاش خواهد شد،

و داد خود را از شما خواهد ستاند .خواهد شناخت،

لغو گـام بـه گـام حكـم" يعني"لگام"ن سطور خود يكي از موسسين نويسنده اي

و جهان به اين نتيجه رسيده. باشدمي"اعدام كه پس مطمئن باشيد كه مردم ايران اند،

و آن دادخواهي است، كه  و دور از خشونت، بايد جنبشي برپا كرد؛ قانوني، عادالنه،

بنابراين امروز ايـن شـعار بـه حـق. حق مسلم هر انساني است كه بر او ظلم شده است 

و38ه، كه جنبش دادخواهي بايد بر پا گردد، تا آنها كه در طي مطرح شد   سال ظلـم

ستم بر مردم، جامعه را به اين روز انداختند، جوابگوي اعمال خـود باشـند، آنهـم نـه

و67تنها مسئلة قتل عام سال  و چرايـي ، بلكه بايد اسرار مربوط به جنگ هشت ساله،
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.همه چيز را روشن خواهد كرد.هآيند. چگونگي آن نيز بر مردم روشن گردد
 بگذار تا صبح دولتش بدمد كين هنوز از نتايج سحر است

راو اهل كشت مردم ما و انتقام گيري نيستند، مردم ما فقط اجـراي عـدالت كشتار

و به اميد روزي هستند كه در يك جامعـه دمـوك  و بـيرمي خواهند ات، بـدون ظلـم

و مرد، و آرماني زيست عدالتي، همه؛ زن  از حق برابر استفاده كنند، با زندگي انساني

و هـر نقطـه پس بشتابيم.كنند به سوي برپـايي جنـبش دادخـواهي در سراسـر كـشور

. ايراني وجود داردكهآن جه

 پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت اي واي من، كه قصه دل نا تمام ماند
" دادخواهيجنبش"پيروز باد. زنده با آزادي

) تهران_ 1395محمد ملكي شهريور(

)تلگرام(

 طلبان، صداي منتظري، واكنش اصالح67كشتار

) مذهبي–مرتضي كاظميان فعال ملي(

اهللا منتظـري بـا هيـأت مـرگو مـسئوالن ارشـد فايل صوتي جلسه تـاريخي آيـت

و كـم 1367يها اعدام جم كه منتـشر شـد، تنهـا سـندي مهـم هـوري نظيـر در تـاريخ

سـازي اهللا منتظري موجبي شد بـراي شـفاف اسالمي از پرده بيرون نيامد؛ صداي آيت 

و واكنش آن گـروه از بـازيگران. موضع بازيگران سياسي  / فـاعالن(تكليف ديدگاه

ــارگزاران ــاه اصــول) ك ــه اردوگ ــه ب ــي ك ــان سياس ــه(گراي ــم از محافظ و اع ــاران ك

بو) اقتدارگرايان انتشار فايل صـوتي تـاريخي چنـان.دتعلق دارند، پيشاپيش مشخص

موجب برآشفتگي اين طيف شد كه حتي ريـيس قـوه قـضاييه را نيـز وادار بـه اعـالم 

ـ چنان ها در اردوگاه اصالح اما واكنش.موضع صريح كرد مي طلبان زد كه شد حدس

و تفاوت در موضعـ يكسان نبود؛ گونه  نه گوني گيري نسبت به فايل صوتي تاريخي،

و تكثر ديدگاه انهتنها نش  هم ها در طيف مدعي اصالحي تنوع از طلبي است كه زمـان
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مي پيچيدگي وضعي كه جايگاه دو مقولـه. دهد هاي گذار دموكراتيك در ايران خبر

طلبـي هـاي مختلـف اصـالح را در نگـاه اليـه» دموكراسـي«و» حقوق بـشر«و مفهوم 

.كند مشهود مي

و ياران تكذيب  كنندگان؛ حسن خميني

و منسوبان بـه اردوگـاه اصـالح طلبـي بـه تكـذيب يك گروه شاخص از نزديكان

محمد موسوي بجنوردي، عضو مجمـع روحـانيون. اهللا منتظري نشستند ادعاهاي آيت 

و حسن خميني، نوه رهبر انقـالب  و عضو شوراي عالي قضايي در دهه شصت، مبارز

طي. اسالمي دو چهره شاخص اين گروه هستند  ف، نه تنها انتـشار فايـل كنشگران اين

صوتي را همزمان با نزديكي سازمان مجاهدين به عربستان، مغرضانه خواندند بلكه به 

و كشتار مخالفـان در سـال هاي آيت تكذيب داده  و دخالـت رهبـر 1367اهللا منتظري

و احمــد خمينــي در ايــن فاجعــه پرداختنــد حــسن خمينــي كــه گزينــه مهــم. انقــالب

ان اصالح و به طلبان براي در تخابات مجلس خبرگان رهبري بود خـاطر عـدم شـركت

 1367آزمون كتبي، توسط فقهاي شوراي نگهبان ردصالحيت شد، كـشتار گروهـي 

به» دروغ«را و انتشار فايل صوتي را هم و انقالب«خواند ارجاع» بغض كساني به امام

و با  رهبـر(اش ربزرگاو با بركـشيدن پـد. مقايسه كرد» بغض نسبت به امام علي«داد

و اهل بيت«در سطح) انقالب را، محبـت بـه آيـت»پيامبر اسالم سـرمايه«اهللا خمينـي

و» نقطه كانوني پيوند«و» ملي » يكي از عميق ترين محورهاي وحدت ملـي«در ايران

و از سـوي كـساني نـوه. قـرار گرفتـه اسـت» هـدف«توصيف كرد كه حاال، دوبـاره

اش بدانـد آشـكارا بـر اعـدام نقدي را متوجـه پـدربزرگ اهللا خميني بدون آنكه آيت

 چـشم فروبـست؛ او نـه تنهـا در برابـر فايـل صـوتي، 1367گروهي مخالفان در سـال 

و انتقاد تنـد سكوت پيشه نكرد بلكه آيت و فرزندش احمد را هدف اتهام اهللا منتظري

پ گونهبه. قرار داد  اسـداري از اي محسوس، حـسن خمينـي دفـاع از منـافع نظـام را بـر

و نسبت خوني خويش را بر خون  هاي حقوق اساسي شهروندان ايران مرجح دانست،

سايت جماران نيز كه زيرمجموعـه حـسن خمينـي محـسوب. ريخته شده ترجيح داد 
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هاي ارشد اهللا منتظري در ديدار با مقام شود پس از انتشار فايل صوتي سخنان آيت مي

و قضايي مسئول كشتار فله  ، به بازنشر گسترده مواضع مخالفان از رييس قوهاي امنيتي

و نماينـده. قضاييه تا عباس سليمي نمين پرداخت الياس حضرتي، مديرمسئول اعتمـاد

و با حمايت اصالح ـ كه از فهرست اميد ـ نيز ازجمله مجلس طلبان راهي مجلس شده

و» مشكوك«كساني بود كه انتشار فايل صوتي را  و» محكوم«خواند بـرخالف كـرد

.منافع ملي دانست

و املشي گرا؛ مطهري، تاج مصلحان واقع  زاده

و در فضايي كه موضوع و نقد 1367يها اعدامزير سايه استبداد مستقر در ايران،

شده، اهللا خميني هنوز راهي به مطبوعات ندارد، موضع دو كنشگر سياسي شناخته آيت

و مصطفي تاج: كامال متمايز بود .ادهز علي مطهري

شـود، امـا طلبـان محـسوب نمـي علي مطهري هرچند عضوي از اردوگـاه اصـالح

به طلبانه وي در سال مواضع اصالح  و ويـژه در مجلـس كـامال متمـايز بـوده هاي اخير

و مورد حمايـت اصـالح. است ـ كه در فهرست اميد طلبـان قـرار نايب رييس مجلس

ـ نه تنها در اصالت فايل صوتي تشكيك نكرد،  اهللا منتظـري بلكه سخنان آيـت داشت

و خيرخواهي براي انقالب«را  و خواسـتار مـشخص شـدن» از روي دلسوزي دانست

و پورمحمدي. ماجرا شد  و در فايـل» انـد كه در متن قـضيه بـوده«او از رييسي، نيري

و«اند، خواسـت اهللا منتظري حضور داشته صوتي نيز در جلسه با آيت توضـيح بدهنـد

و تاكيد كرد.» مردم روشن كنند موضوع را براي  اگر«: مطهري از اين هم فراتر رفت

و.»عذرخواهي شود«بايد» قصوري هم در نحوه اجراي حكم بوده  در موضعي مهـم

در ديگر، مصطفي تاج  و سازمان مجاهـدين انقـالب زاده، عضو ارشد جبهه مشاركت

و قـانوني« را واجـد 1367يادداشتي كشتار  . دانـست» كـشور نقـض مـوازين حقـوقي

از»پوزش«زاده ضمن تاج كه»شدگان آن فاجعه هاي اعدام خانواده«طلبي ، تاكيد كرد

بايد از توجه عمومي به اين سخنان كمال استفاده را به سود استقرار دموكراسي، نفي«



غير محرمانه
548

و حاكميت قـانون در ايـران ببـريم خشونت و اصـالحي».ورزي او پيـشنهادي اثبـاتي

و اصـالح با عذرخواهي از ملت، حالليت حاكميت«: مطرح كرد  طلبي از بازماندگان

و كار قضائي ميهن به  اي كه تكرار چنـين فجـايعي را نـاممكن كنـد، زخـم گونه ساز

اهللا منتظـري نيـز املشي، عروس آيـت زهرا رباني». را التيام بخشدها اعدامناشي از اين 

و انتقادي به حسن خمينـي، تاكيـد در نامه  قـائم بـه« كـرد كـه انقـالب، اي سرگشاده

وي آيت» شخص و وي با طرح اين پرسش از حسن. نبود» معصوم«اهللا خميني نيست

مي67آيا شما كشتار سال«خميني كه  جـاي بـه«از وي خواست كـه» كنيد؟ را انكار

و همسويي با افـرادي چـون حـسين شـريعتمداري جبهه و تكذيب و بـا مـرور» گيري

كه» اشتباهات را از ديگر موارد جدا كند«اهللا خميني،تتاريخ زندگي سياسي آي چرا

مي« ».ريزد اگر چنين نشود ديوار اعتماد فرو

 قدياني؛ صراحت يك آوانگارد

ابوالفضل قدياني، از فعـاالن جنـبش سـبز نماينـده شـاخص ديـدگاهي اسـت كـه

و پرده ـ برخالف سكوت قابل فهم 1367يها اعدامپوشي درباره تعارف بـسياري را

ـ كنار گذاشته است با. از كنشگران زير سركوب مسلط او در موضعي يكسر متفاوت

 همچـون قـدياني سـابقه عـضويت در سـازمان كـهآن مديرعامل بنيـاد بـار(جواد امام 

از)مجاهــدين انقــالب دارد ــه تمجيــد و شــجاعت«، ب اهللا آيــت» صــداقت، صــراحت

و آن را و خيره ناشي از ايمان وجو«منتظري پرداخت قـدياني. وي دانست» كننده دي

مي«با طرح اين پرسش كه  » خواهند پنهان كننـد؟ اصحاب استبداد ديني چه چيزي را

و ظالمانـه سـالها اعدامجنايتي در مقياس«: تاكيد كرد تـوان را نمـي67ي غيرقانوني

در]67ي هــا اعــدام[هرچــه در انكــار«: وي افــزود».پنهــان نگــاه داشــت و بكوشــند

را».آورد ريفش تالش كنند رسوايي بيـشتري برايـشان بـه بـار مـي تح سـخن قـدياني

و تاريخي زهرا رهنورد در مهرماه مي پـيش از مبـتال(1389توان مشابه اظهارنظر مهم

كـشتار[آن اقـدامات«: دانـست؛ رهنـورد تاكيـد كـرده بـود) شدن به حـبس خـانگي 
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و مالحظــات هــا خــارج از چــارچوب] 1367گروهــي مخالفــان در ســال ي حقــوقي

و كوثر سفيد نتوان كرد لكه... اخالقي بود قـدياني نيـز».هاي سياهي كه به آب زمزم

ره«زاده، در رويكردي اثباتي همچون تاج  و آورد انتشار فايل صوتي حداقل خاصيت

و«را اين دانـست كـه» اهللا منتظري آيت اذهـان را متوجـه ضـرورت حاكميـت قـانون

پيو ايجاد دموكراسي مي اجراي عادالنه آن  و» آمد آن شفافيت خواهد بـود كند كه

».ي غيرقانوني شودها اعدامتواند مانع تكرار فجايعي نظيرمي«افزون بر آن،

و گذار به دموكراسي67يها اعدام

و انتـشار فايـل صـوتي 1367پرونده كشتار گروهي مخالفان سياسـي در تابـستان

به اهللا منتظري چنان آيت و گونـه كه گـون اجمال در باال مرور شد، با واكنش متفاوت

كـه آمـد، چنـان. طلبي مواجه شـده اسـت كنشگران سياسي در اردوگاه متكثر اصالح 

طلـب در واكـنش بـه موضـوع سـكوت پيـشه اكثريت معناداري از كنشگران اصالح 

تـاريخي اهللا منتظري كه باني انتشار فايل صـوتي فرزند آيت(اند؛ احمد منتظري كرده

و به همين دليل توسط مراجع قضايي جمهوري اسالمي احضار شده  در مـورد) است

مي سكوت اين گروه از اصالح  خـاطر عالقـه شديدشـان بـه مرحـوم بـه«: گويد طلبان

مي آيت و يـا اهللا خميني است كه ترسند گردي بر دامـن ايـشان بنـشيند؛ امـا سـكوت

از».كنـد مشكلي را حل نمـي تكذيب و عالقـه هـايي كـه بـهآنمـستقل دليـل ارادت

اند، بخش مهم ديگـري شخصي به رهبر انقالب، در قبال موضوع سكوت پيشه كرده 

به از اصالح  و طلبان نيز و عارضه موضـوع، و پيامدهاي پرهزينه خاطر سركوب مسلط

وگو درباره موضوع تاريخي، سـكوت را بـه اظهـارنظر فقدان شرايط امن براي گفت 

.اند ترجيح داده

و و موسـوي بجنـوردي و انتقاد كساني چون حسن خميني با اين همه، نه تكذيب

و اليـاس حـضرتي از پرسـش  و حـساسيت شـهروندان پيگيـر موضـوع جواد امـام هـا

و رسانه تاريخي مي و نه تهديد سياسي ـ امنيتي احمد منتظري كاهد، و قضايي . اي
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و پر  يكي67پرونده كشتار. مانع استگذار به دموكراسي در ايران راهي پيچيده

به از مسائل مهمي است كه بدون ريشه و بدون اعتنا و عوامل دخيل در آن، يابي علل

و تحقق گـذار برون) ازجمله در آفريقاي جنوبي(هاي تاريخي مشابه تجربه شد از آن

اهللا اي از قدسـيت گرداگـرد آيـت تا زماني كـه هالـه. دموكراتيك آسان نخواهد بود 

و احكام قضايي صـادره در دهـه و عـدالت ارزيـابي60خميني باشد ، عـين شـريعت

ـ جاري است ـ هرچند پنهان و اصـرار60هاي دهـه بدون نقد محاكمه. شود، بحران ،

و نقـض بر رعايت لوازم آيين دادرسي منصفانه براي تمـامي متهمـان، قـانون گريـزي

خ  و هـر روز قربـاني عدالت در دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ادامه واهـد داشـت

.جديدي خواهد 

)كانال مرتضي كاظميان(

 صداي منتظري، شاهنامه فردوسي

)مرتضي كاظميان(

و صداي ماندگار آيت اهللا منتظري در ديدار بـا هيـأت انتشار فايل صوتي تاريخي

طلبان هاي منصفانه در اردوگاه اصالح شمار واكنش، جز انگشت 1367مسئول كشتار 

و مـصطفي تـاج مان( و، بـا سـكوت يـا مواجهـه)زاده ند ديدگاه ابوالفضل قدياني  تنـد

شد بار اصالح تاسف مستقل از اكثريتي. طلبان يا كنشگران منتسب به اين طيف روبرو

به كه سكوت معنادار پيشه كردند، شماري از فعاالن اصالح  و كنشگران منتسب طلب

ف  و تمـام و تحريـف حقيقـت نشـستند، يـا بـه اين اردوگاه، يـا بـه تكـذيب تـام اجعـه

ي فقيه مدافع حقوق بشر برخاسـتند خواني از اقدام احمد منتظري، فرزند آزاده انگيزه

و پسر كردند، يـاو اتهام ، بـه67 تبـري جـستن از كـشتار جـاي بـه هايي را متوجه پدر

و نقـدي حتـي بـر عبـاي و جملگـي كوشـيدند پرسـشي توجيه فاجعه دست يازيدند،

و زمامقداس . اهللا خميني چنگ نزند داري آيتت

اكبر هاشمي رفسنجاني، حـسن خمينـي، محمـد موسـوي بجنـوردي، حـسين علي
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و جواد امام ازجمله ايـن افـراد شـناخته . بودنـد شـده موسوي تبريزي، الياس حضرتي

را افراد يادشده در مواجهه با فايل صوتي آيت اهللا منتظري، كمـابيش همـان موضـعي

ك  اي، محمـد ردند كه دبيرخانه مجلس خبرگان، صادق الريجاني، محـسني اژه اتخاذ

و ديگـر محمدي ري  و محـسن رضـايي شهري، علي فالحيان، حـسين شـريعتمداري

طلبان، از سمت سياسي ديگري ابـراز هاي سياسي غيرمنتسب به اردوگاه اصالح چهره

مي واكنش اين بخش از اردوگاه اصالح. كردند ب طلبي را ا بـازخواني بخـشي از توان

و تأمـل گونه حكايت مشهور ضحاك در شاهنامه فردوسي به اي ديگر مورد ارزيـابي

.قرار داد

 كرنش مهتران ضحاكو خروش كاوه

و در يكـي از نقـاط ماجراي ضحاك به قدر الزم شهره اسـت؛ در مـتن حكايـت،

و خشونت ضحاك، او كه از نام فريدون  دل آشـفته عطف فرمانروايي آكنده به خون

و مهتران بـه نـزد او آينـدو هراسان است، فراخوان مي ضـحاك بـه. دهد كه بزرگان

آن ايشان از حال خود مي و حكايت فريدون؛ و سال كوچك استو گويد كه به سن

و سترگي ي مهم اما آنجاست كه ضحاك نه تنها نكته. به دانش، بزرگو اهل دليري

ن فراخوان مي خواهد يرومند برايش گردآورند بلكه از آنان مي دهد كه مهتران سپاهي

و نيكـي،  و كردارش جز به راستي و گفتار كه گواهي دهند او پادشاهي دادگر است

.نبوده است
ن ........ يكي محضر اكنون ببايد نوشت  كشتـكه جز تخم نيكي سپهبد

بـخواهـن..............يـگويد سخن جز همه راستـن انـد  كاستيدرونـه داد

و صاحب و مهتران و عقالي قوم از بـه(منصبان به هـر انگيـزه بزرگان ويـژه تـرس

مي شهادت) ضحاك و ستم نامه و راست نويسند كه پادشاه بيدادگر كردار پيشه، عادل

و جوان به امضا مي .نشينند است؛ گواهي را پير
 بر آن كار گشتند همداستانز بيم سپهبد همه راستان

نــگر اژدها ناگزير بر آن محض و پيرـواهي  وشتند برنا
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و و مـوقعيتي اسـت كـه ناگهـان فريـاد اعتـراض تـاريخي كـاوه در چنين هنگامه

و صداي دادخواهي او بلند مي  و رفتار مهتران خروش ماندگار شود؛ او با وضع غالب

و همسو نمي .شود همساز
ز شــاه ــر ســر و زد دســت ب خروشــيد

ــي ــي بـ ــر يكـ ــرد آهنگـ ــان مـ مزيـ
و گـــر اژدهـــا پيكـــري تـــو شـــاهي
كه گر هفت كشور به شاهي تو راسـت

ــواه ــاوه دادخـ ــنم كـ ــاها مـ ــه شـ كـ
ــي ــد هم ــش آي ــاه آت ــرمز ش ــر س ب

ببايـــــد بـــــدين داســـــتان داوري
و سـختي همـه بهـر ماسـت چرا رنج

و بــه امــضاي شــاه مــي كوشــد بــا آزادســازي فرزنــد كــاوه، او را خــاموش ســازد

دهـد؛ محـضر را پـاره كاوه اما تـن نمـي. گري خويش، راضي كندي داد نامه شهادت

مي مي و بزرگان را سرزنش رو كند كه چرا دل به ضحاك بيدادگر سپرده كند و انـد

.اند به سوي دوزخ كرده
چو بـر خوانـد كـاوه همـه محـضرش
ــو ــردان دي ــاي م ــاي پ ــيد ك خروش
همـــه ســـوي دوزخ نهاديـــد روي
نباشـــم بـــدين محـــضر انـــدر گـــوا

ــيد ــاي خروش ز ج ــرزان ــست ل و برج

ــبك ســوي پيــران آن كــشورش س
بريــده دل از تــرس كيهــان خــديو
ســــپرديد دلهــــا بــــه گفتــــار اوي
نـــه هرگـــز برانديـــشم از پادشـــا
و بــسپرد محــضر بــه پــاي ــد بدري

بند آهنگري را همچون درفشي بر سر نيزه شود؛ پيش كاوه از ايوان شاه خارج مي

و پي فريد مي ميكند و پيگيري اعتراض به ضحاك ون :رود
ز درگاه شاه انـب چو كاوه برون شد گـرو بـجمن اهـازارگـشت

و فرياد خواند همي  جهان را سراسر سوي داد خواند بر خروشيد

 سه دهه پس از فاجعه

و فرجام حكايت ضحاك، عدم همراهي كاوه بـا تمكـين بزرگـان مستقل از آغاز

به صاحب. نگيزي استبراي بس تأمل قوم، نكته ـ و علت ويژه از سـر نامان به هر دليل
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ـ به همسويي بـا رأس هـرم نظـام سياسـي برمـي و بـه دروغ، گـواهي بـه ترس خيزنـد

و عدالت  مي دادگري مي اش و سر ناسازگاري بـا دهند؛ كاوه اما حقيقت را پاس دارد

و يگانه. گذارد ساز غالب مي   منتظـري در اوجاهللا يـاد آيـتي زنـده صداي اعتراضي

و توجيه 1367كشتار گروهي و تداوم همدلي گـري طيفـي از بـازيگران سياسـي بـا،

و اقدام هيأت حكم آيت  هاي مرگ را شايد بتوان روايتي ديگر از شاهنامه اهللا خميني

بي آيت. فردوسي خواند  تعارف اهللا منتظري اقدام هيأت مرگ را پيش چشمان ايشان،

در زماني كه ديگر بزرگان حكومت خموشي پيشه. خواندمي»تجناي«پوشي،و پرده 

گـويم؛ فهمـم مـي مـن آن چيـزي را كـه مـي«كنـد كـه كرده بودند، او تـصريح مـي 

مي».توانم نظرم را نگويم نمي ده دفعه تا حاال به احمد آقا گفتم واهللا«: كند فقيه اضافه

مي من بيش از تو دلم براي امام مي   اه سـال ديگـر بـراي آقـاي خواهم پنجـ سوزد؛ من

و نگويند، ». يك چهره خونريز سفاكو هتاك بودايشانخميني قضاوت نكنند

آن تأسف و رهبري آيت كه نه تنها در هنگامه بار كهي كشتار گروهي اهللا خميني،

ـ  و در نبود رهبر نخست جمهـوري اسـالمي ـ حدود سه دهه پس از فاجعه، امروز نيز

و به تحريف حقيقـت گران سياسي چشم بر واقعيت مي همچنان گروهي از بازي  بندند

و بــا وجـود ايــن وضــع تلــخ، تجربـه. پردازنــد بــار مـيو تكـذيب تأســف  ـ ي تــاريخ

و چـشم حكايت ـ پنـدها انـدازي اميـدبخش بـراي هـاي پنـدآموز شـاهنامه فردوسـي

و آزادي مي و پويندگان راه عدالت . گشايد كنشگران صبور

)يانكانال مرتضي كاظم(

و منش مهندس بازرگان67يها اعدام

)مرتضي كاظميان(

هم« و همه آنها صادق نيستند، اما به ازاي هر شياد، انسان صديقي همه مردم عادل

بـه ازاي هـر سياسـتمدار خودخـواه، سياسـتمدار جـوانمردي هـم يافـت. وجـود دارد 

 آبراهام لينكلن».شود مي
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 پس از حدود سه دهه، بار ديگر بـر 1367كشتار گروهي مخالفان سياسي در سال

يـاد انتشار فايل صوتي جلسه ديدار زنـده. صدر رويدادهاي سياسي ايران نشسته است

ــت ــري(اهللا منتظــري آي ــام وقــت رهب ــائم مق و) ق ــاني ــضايي ب ـ ق ــي ــأت امنيت ــا هي ب

انتشار فايل صـوتي. هاي مهم جاري است، نقطه عزيمت بحثها اعداماندركار دست

ه  و امنيتي در زنـدان رجـاييممزبور شـهر، زمان با اعدام گروهي از زندانيان عقيدتي

و كنـشگران سياسـي بـا مفـاهيمي چـون  ترازي دوباره براي ارزيابي نسبت بـازيگران

و حقوق بشر شده است  مي. اخالق و مهنـدس توان چـون آيـت آنجا كه اهللا منتظـري

و روش مهدي بازرگان، ضـمن مرزبنـدي بـا ديـدگاه  سياسـي متهمـان، از حقـوق هـا

و خواسـتار رعايـت آيـين دادرسـي عادالنـه دربـاره تمـامي  بنيادين آنان دفـاع كـرد

در روزها، علـي مطهـري، نماينـده رويكردي كه اين. شهروندان ايران شد  ي مجلـس

و شـجاعانه، خواسـتار 1367ي هـا اعـدام قبال بحـث و جوانمردانـه  در پـيش گرفتـه،

و توضـيح هيـأت پاسخ و اشـراقي(مـرگ گويي شـده) پورمحمـدي، رييـسي، نيـري

).1(است

خــاطر اگـر بتـوان بـر خاموشــي طيفـي از كنـشگران سياسـي در داخــل ايـران، بـه

ـ قـضايي مـشهور چـشم فروبـست، بـي  و تهديـدهاي امنيتـي گمـان سـركوب خـشن

و تحريف توان از كنار توجيه نمي و تهمت ها هاي طيفي ديگر از كنشگران سياسـي ها

و تأسـف گذشـت)طلبي خصوص مدعيان اصالحبه( كـه همچنـان.، بي ابراز حيـرت

بي نمي و امنيتي توان و سكوت نسبت به اعدام متهمان عقيدتي 20افـزون بـر(تفاوتي

و سني .را فهم كرد) متهم كرد

در تاريخ سياسي معاصر ايران اما شمار بازيگران سياسي كه از طوفان رويدادهاي

و  اند، پرشمار نيست؛ مهندس مهدي برافكن، سربلند خارج شده بنيانسياسي پرحاشيه

ـ همچون آيت  ـ يكي از اين كنشگران سياسي بازرگان منش«براي» تراز«اهللا منتظري

يكـي: براي مدلل كردن اين ادعا، دو شاهد مهم در زيـر آمـده اسـت. است» سياسي
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ا1367واكنش مهندس بازرگان به كشتار گروهي و ديگري، عتـراض وي بـه نحـوه،

.محاكمه اعضاي فرقان

و دفاع از حقوق اساسي قربانيان  1367بازرگان

و در زماني كـه رهبـر جمهـوري اسـالمي، آيـت 1367ماه دي و، اهللا خمينـي بـود

و جايگـاه ويـژه  و اقتـدار ـ بـه كاريزمـا ي او غيرقابـل كتمـان؛ نهـضت آزادي ايـران

ـ در بيانيه .ي مهم به كشتار مخالفان سياسي اعتراض كـردا دبيركلي مهندس بازرگان

و عقيـدتي«در اين بيانيه، ضمن اشاره به نهـضت آزادي بـا» اخـتالف عميـق سياسـي

و همفكرانش پرسيده بودند اعدام  مطابقها اعداماگر اين«: شدگان، مهندس بازرگان

و بي و قانون اساسي انجام گشته چرا در سكوت و در پشت درهاي بـس شرع ته خبري

اند كه مبادا گريـه كننـد، شدگان تهديد شده هاي اعدام اجرا شده است؟ چرا خانواده 

و زخم زبان به  و يا مجلس ختم تشكيل دهند؟ بگذريم از اين كه اهانت سياه بپوشند

و تبريك گفتن به آنان به عنـوان ايـن كـه لكـه ننگـي را از  و پدران داغديده مادران

و انساني قابل توجيـه نيـست دامان خانواده شما پاك كرده  ».ايم، با هيچ معيار اسالمي

انگيزه اعتراض ما كشتار گسترده«در بيانيه تاريخي نهضت آزادي تاكيد شده بود كه

و بـا هاي گذشـته در دادگـاه اسرايي از هموطنان است كه در سال  هـاي همـين رژيـم

يك احكام همين حكام شرع به محكوميت  و دو سال هايي كمتر از اعدام، حتي سال

و بعضاً روزهاي آخر اسارت خود را مي  و خانواده محكوم شده هايي قبـل گذراندند،

و جارو كرده بودند آيا! از تحويل ساكو لباس خونين، خانه را براي ورود آنها آب

و در كشورهاي متمدن دنيا سابقه دارد كه زندانيان محكوم  و موحد در جوامع متدين

"موضـع عقيـدتي"اي كرده باشند به جرم ايـستادگي بـره كار تازه شده را بدون آنك 
در» بدون محاكمه يا با محاكمه مجدداً اعدام نمايند؟ و همفكرانش مهندس بازرگان

هاي بيـشماري كـه عمـدتاً آثار بلندمدت كينه عميقي كه در دل خانواده«اين بيانيه به 
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كر»سوابق طوالني مذهبي دارند كاشته شده و نوشته بودند، اشاره كه«: ده دور نيست

آن ميوه و همگان زهر خشونت بيانيـه مزبـور بـا».را بچـشند هاي تلخ آن به بار بنشيند

مقـام رياسـت«:، افزوده بود)اي سيدعلي خامنه(اشاره به واكنش رييس جمهور وقت 

و همـاهنگي بـا جمهوري جرم اصلي اين اسرا را ارتباط پنهاني با گروه  هاي محـارب

 اين اسرا در سراسر كشور چنين اند؛ آيا به راستي همه نان در عمليات مرصاد شمردهآ

هـايي اند يا بعضاً براي رهايي خود يـا پيوسـتن بـه مهاجمـان ارتبـاط هايي داشته تماس

و بندوبـست برقرار كرده بودند؟ آيا باوركردني است علـي  و باروهـا هـاي رغـم بـرج

و دستگ  و نگهبانان بيشمار مـرزي بـا هاي اطالعـاتي هوشـيار، عمليـات بـروناهمتعدد

و هماهنگي دسته  و هـدايت شـده باشـد؟ تـازه همفكري ايـن جمعي زندانيان طراحـي

»ها عذر بدتر از گناه نيست؟ توجيه

و همراهـانش و ماندگار، مهندس بازرگـان در بخش ديگري از اين واكنش مهم

 علماي شيعه اعدام زنان را به جرم از نظر فقهي مگر«: در نهضت آزادي پرسيده بودند

و حكم اعـدام دربـاره زنـان بـاكره شـرعاً ممنـوع نـشده ارتداد اجماعاً رد نكرده اند؟

 تـاريخي تـصريح بيانيـه»؟ پس چرا تيغ عدالت شما يكسان عمل كـرده اسـت؟ است

به«: كرده بود و نقـيض واقعيت امر و عظمت آن، عليرغم ضد گـويي دليل گستردگي

امروز در شهرهاي بزرگ كمتر فاميلي است كه نـصيبي.، قابل كتمان نيست مسئولين

و به قول مقامـات مـصاحبه12كه به قول راديوهاي بيگانه(از اين نقمت  كننـده هزار

بي) درصد اين رقم قرباني داشته است15كمتر از  و ».خبر از اين ماجرا باشد نگرفته

و يارانش در پايان مكتوب ارزشمن گويند انگيزهمي«:د خود نوشته بودند بازرگان

و نفسها اعداماصلي اين  اي كـشيدن از نيـروي مخـالف بـالقوه راحت، خالص شدن

اند در آينده براي حاكميت خطرآفـرين توانسته بوده است كه با تجربه تلخ زندان مي

و خواسته  ب اند با تصفيه جدي آنها پايه باشند، و اقتدارشان را تحكيم . خـشند هاي نظام

اگر چنين بوده باشد خوب است نظري به نصيحتي كه اميرالمومنين در عهدنامه خـود
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و عاقبـت ايـن)2(اند به مالك اشتر در مورد سركوب خونين مخالفين كرده بنماينـد

و آگاه از شرايط امنيتـي حـاكم بـر سـال».شيوه را ارزيابي كنند  ، 1367ناظر منصف

ب گواهي مي و يانيهدهد كه انتشار چنين اي در آن برش زماني، به چه ميـزان شـجاعانه

و مـصالح شخـصي  و اصول انساني بر منافع و نشان از ترجيح اخالق جوانمردانه بوده

.داشته است

و دفاع از حقوق اساسي گروه فرقان  بازرگان

و آيـت رابطه و صـميمي مهنـدس بازرگـان اهللا مطهـري بـراي نزديكو پرسـابقه

و پيگيران  كه دوستي وي گونه همان تاريخ سياسي معاصر ايران مشهور است؛ مطلعان

و با آيت اهللا مفتح؛ سپهبد محمدولي قرني نيز نخستين رييس ستاد مشترك ارتش بود

و قرنـي، هـر سـه در سـال. همكار مهندس بازرگان در دولت موقت  مطهـري، مفـتح

و جـان باختنـد به آتش اسلحه 1358 هـاي در آن مـاه.هاي گروه فرقـان تـرور شـدند

و علنـي اعـضاي فرقـان بـه  و پر شور ابتداي انقالب، با وجود اعتراف صـريح خاص

و اهميـت خـاص قربانيـان، بـه انجام ترورها، به ـ اجتمـاعي ويـژه رغم جايگاه سياسي

به آيت و نيز به اهللا مطهري، ـ ـ ويـژه آيـت خصوص با وصف جايگاه آنان اهللا مطهـري

و معمـولي براي رهبر انقالب، دفا  و عـامالن تـرور كـاري سـاده ع از حقوق طراحـان

به. نبود و مـشهورش با وجود تمام مختصات فوق، بازرگان اما رغم مرزبندي قـديمي

و ديدگاه و مسلحانه، اش با فرقان، خواستار رعايت هاي متفاوت با كردارهاي قهرآميز

با اين ترتيب محاكمات«: اي تاكيد كرد او در مصاحبه. حقوق اساسي بانيان ترور شد 

و هـستم  : بازرگـان همچنـين تـصريح كـرد».كه در ايران انجام شـده، مخـالف بـوده

به آن چيزي. محاكمات بايد قانوني باشد« كرديم ايـن بـود كـه شاه اعتراضمي كه ما

و مسائلي چرا محاكمات علني نيست، چرا ما وكيل نداريم، چرا حق دفاع نمي  دهيد؟

او در ادامـه بـه صـراحت اعـالم كـرد كـه». در جريـان هـستند ديگر كـه همـه مـردم 

در دادگاه« هاي انقالب طبق قانون اساسي بايد محاكمات را علني انجـام دهنـد مگـر
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و در ثاني حقوق مـتهم را بـه طـور مواردي خاص كه آن هم داليلش بايد محرز شود

عليـه» خـواهي اعـدام«اتخـاذ ايـن موضـع، در زمـاني كـه فريـاد».كامل رعايت كنند 

و گونه  و از تريبون فهرستي مطول مي گون بلند بود گمـان شـد، بـي هاي مختلف ابراز

و هـا توسـط بازرگـان برمـي»پرنسيپ«شجاعانه بود؛ موضعي كه از رعايت  خواسـت

و كـردار وي آشـكار مـي درهم و سياسـت را در گفتـار . كـرد تنيدگي عملي اخـالق

، واكـنش 1367 گروهـي مخالفـان در سـال افزون بر ربع قـرن پـس از وقـوع كـشتار

و اصـول و جـوانمردان و مهنـدس گرايـان حقيقـي چـون آيـت آزادگان اهللا منتظـري

گـري بازرگان، چونـان تـرازي بـراي داوري دربـاره مـنش كنـشگران سياسـي جلـوه 

. كند مي

:نوشتپي*

اي سرگشاده به مـصطفي پورمحمـدي، وزيـر دادگـستري علي مطهري در نامه.1

رساند در صحبت خـود در ارتبـاط بـا انتـشار فايـل صـوتي به عرضمي:ه است نوشت

آشام اين ملـت برخي دنبال تطهير دشمنان خون«: ايد اهللا منتظري، فرموده مرحوم آيت 

و كبير رحم نكردنـد بـه طـوري كـه همـه  و خونريزي به صغير هستند كه در قساوت

 مشكل كـشور ماسـت كـه مـسئوالن متأسفانه اين،».افراد در ترس قساوت آنها بودند 

به به و پاسخ به سؤالي كه براي برخي اذهان ايجاد شده است جاي توضيح يك مسئله

و انقالبي مردم بهره مغالطه مي  و ديني و از عواطف انساني مي پردازند و برداري كنند

در موضـوع فايـل صـوتي مـذكور همـه. دهنـد گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمي هيچ

و عظمت شخـصيت ني كه پاسخ دادند صرفا به جنايتكاري منافقين از يك مسئوال سو

و در واقـع)ره(امام خميني  و هيچ پاسـخي بـه سـؤال ندادنـد از سوي ديگر پرداختند

و جنايات بزرگ منـافقين بـر همـه روشـن. توضيح واضحات دادند  انحرافات فكري

و گروه فرقان هم كه شخصيتي به عظمت آيت  ري را به شهادت رسـاند اهللا مطه است

محل بحث اين است كه بـا توجـه. اين امر محل بحث نيست. اي از منافقين بود شاخه
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و طرفداران آنهـاكه اينبه و در حكومت اسالمي حتي به چنين جانياني  از نظر اسالم

 دربـاره نحـوه اجـراي حكـم67نيز نبايد ظلم شود آيا شايعاتي كه درباره اتفاق سال

ميگ)ره(امام عالي كه همراه آقايان رئيسي، نيري شود صحت دارد يا خير؟ جناب فته

فرموديـد ايـنو رازيني در متن اين قضيه بوديـد بايـد ضـمن توضـيح مـاجرا، يـا مـي 

و يـا مـي  فرموديـد ممكـن اسـت قـصورهايي هـم شايعات به هيچ وجه صحت ندارد

و جبـران هاي آنهـا صورت گرفته باشد كه در صورت اثبات از خانواده  عـذرخواهي

را. خسارت خواهد شد  اين روش برخالف تفكر رايج كه كتمان خطاهـاي احتمـالي

و بلكه نوعي عصمت براي جمهوري اسالمي قائل است، موجب تقويت نظام مي  داند

و استحكام افزون  از خـداي. تـر نظـام اسـالمي اسـت موجب جلب اعتماد بيشتر مردم

مي متعال توفيق الهي روزافزون جناب .كنم عالي را مسئلت

و برحذر بـاش از خـون«: بخشي از سفارش امام علي به مالك اشتر.2 هـاي مـردم

) هـاي اجتمـاعي پيـدايش ناهنجـاري(ريختن غيرحالل آن، كه هيچ عاملي در نقمت 

و عوارض سوء عظيم و از نظر تبعات و كوتاه شدن مدت موثرتر و در زوال نعمت تر

درر از ريختن خونت آور شتاب) عمر حكومت( و خداوند سبحان هاي به ناحق نيست

انـد آغـاز هـايي كـه از يكـديگر ريختـه روز قيامت داوري ميـان بنـدگان را از خـون 

سلطه خود را با خونريزي حرام تقويت كنـي كـه چنـين) هاي پايه(پس مبادا. كند مي

مي رويه و سستي حكومت س اي نه تنها موجب ضعف و شود بلكه آنرا زائل بـه(اخته

مي) نظام ديگري ».سازد منتقل

)كانال مرتضي كاظميان(

.مردم از راهي نمي روند كه رهروان آن كمند

و فعال سياسي تقي رحماني تحليل( )گر

هاي اجتماعي تـا رسـانه هـا را بـه موج آفريد در شبكه 1367 مرداد24انتشار نوار

مطـرح كـرد؟ اقـشار جـواني را بـه بـازرا67يهـا اعـدام چرا:بحث. خود فرا خواند 
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.تر اين است كه افكار عمومي جامعه را به خود جلب كـرد اما مهم.پرسش وا داشت

جلب افكارعمومي يعني مسئله آن سان مسئله شود كه توجه عمومي بـه خـود جلـب

و توجيه شد؟ زماني كه امنيت اجتماعيها اعدام اما.كند  در چه شرايط شكل گرفت

ت و سياسي كاهش مي يابـد به هر وسيله هديد شود حساسيت عمومي به حقوق فردي

يابـد در زمان جنگ يا عمليات نظامي اين حساسيت به سرنوشت ديگري كاهش مـي 

و سختيگهم در مكان  هـاي ديگـر، در ايـن شـرايط مـردم بـه فجـايع ديگـر رسنگي

و هـا اعدامآيا. دهند اهميت نمي  جـود در ايـن شـرايط صـورت گرفـت؟ اگـر بـاز بـا

ا  و مــردم آگـاهي مـردم بــه آن شـرايط بــاز گـرديم امكــان نجـام فاجعــه وجـود دارد

و سياسيون در شرايطي كه همه را دشمن عكس العمل نشان خواهند داد؟ روشنفكران

دارند يا به تعامل سازنده تحمل يكديگر در چهار چوب جامعـه بـه زيـست مـشترك 

در. كنند توانند نسبت به هم احساس مسوليت نرسند آيا مي  آن جمله لـوتر فرانـسوي

گويد من جانم را براي بيـان عصر روشنگري به يك پروتستان فرانسوي است كه مي 

لـوتر. اين حس لوتر از كجا آمده اسـت. عقيده تو خواهم داد اما با عقيده تو مخالفم 

و حق انساني براي يك انسان حتي پروتستان به اين  در چهار چوب حقوق شهروندي

ا  و هـم شـهروندي شاره مي باور كند اما اين زمان دوره اي است كه حس حقوق ملي

و ملت در حـال شـكل گيـري اسـت  و فرد در. در فرانسه به وجود آمده است جامعه

 1367در ســال. نـستنددا مــي زنــدانياني بودنـد كــه همـه را، دشــمن خلـق 1367سـال

و بي عملي و روشنفكراني بودنـد. نستنددامي زندانيان بودند كه روشنفكران را خائن

و سياسيوني 1367در سال. نستنددامي كه بسياري از اين زندانيان را منحرف  زندانياني

 عـامالن67فاجعـه. خواستند يا به آن بي تفاوت بودنـد بودند كه نابودي رقيب را مي

مي. كند آن را تبرئه نمي  شود كند اگر شرايط بحراني اما توجه ما را به دو نكته جلب

و افكار عمومي به مسائل ديگري بي تفاوت مي در مردم شوند اين مسئله در هـر جـا،

هر مكان، در هر دوره، رفتار يكساني از سوي مردم خواهد داشت به عبارتي مردم از 
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روشنفكران جامعه هم كه نقـش وجـدان. راهي نمي روند كه رهروان آن كم هستند

ب  نند كه بـستر حـداقليكميه مسوليت خود عمل معذب كننده جامعه را دارند زماني

اگر امنيت الزم حـداقلي نباشـد. براي امنيت اعتراض داشته باشند تا موجه ايجاد شود 

ي هـا اعدامدر جريان.كند تعداد روشنفكران معترض از انگشت دست هم تجاوز نمي 

و اعتـراض مـي يك فقيه مدني هم نشان داد كه احساس مسوليت مي 67 ا كند و كنـد

و البته مقام حكومتي داشت كه احساس مسوليت بيـشتري داشـت كـه اعتـراض كنـد

اما ديگر روحانيوني كه مخالف بودند به قاعده همان كاري عملي كردند. چنين كرد 

پـس بـراي شـكل گيـري آن فـضاي. دهند كه ديگران در چنين زمان هايي انجام مي 

ت نكند تا به هـر جنـايتي كـرخ اجتماعي بايد تالش كرد كه جامعه احساس عدم امني 

و جان انسان بـي مقـدار گـردد روشـنفكران هـم بـا توجـه بـه ايـن حادثـه تلـخ. شود

و مي و بر هم بودن عقايد توانند نقشي بازي كند كه به فضايي كمك نكنند كه انتقام

 بايد از منظر حقوقي در جاي 1367فاجعه. منافع حتي به قيمت جان انسان توجيه شود

ب تـوان در يـاد امـا مـي. خوانـد از شود تا آن زمان خاطر آن همه را به خود مي مناسب

و فراموشي نقش عامالن آن به تبيين جداگانـه  آوري اين فاجعه بدون توجيه حقوقي

بي گمان چنـين عملـي سـاده. شرايطي پرداخت كه انجام چنين فاجعه را ممكن كرد 

و اگر چه جذابيت مرده.نيست اما ممكن است   را ندارد اما كاري ماندگار باد زندهباد

دو. توان بر عليه فراموشي موثر سخن گفت است؟ در اين رابطه است كه مي تاريخ را

 دادگاه است 

و جنايت را مـي سـنجد-1  دادگـاهي راهبـردي كـه-2. دادگاه حقوقي كه جرم

و غلط را مي بيند  تـوان تـوان تفكيـك كـرد امـا نمـي ايـن دو را مـي. مواضع درست

.تاثيرشان را بر هم ناديده گرفت

 چند عامل دست به دست هم داد تـا آن حادثـه67در زمان وقوع كشتار زندانيان

كننـده حكـم–1ن نپردازندآكم اهميت جلوه كند ومردم وروشنفكران ورسانه ها به
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 منافقين هم با صدام همگام شده بـا-3ايران در جنگ بود-2باالترين فقيه شيعه بود

مياير منافقين بعداز پذيرش قطعنامه به ايران حمله كردند وتا نزديكي-4جنگيدند ان

-5.شـان ايـن بـود كـه زندانيانـشان هـم شـورش كننـدو مدند وگويا برنامهآ كرمانشاه 

ازآمنافقين طبق در. هزار نفر از مردم بيگناه را ترور كـرده بودنـد17مار رسمي بيش

و ناهنجاري بر دامن نظام شد به وقوع پيوست كه نه با نتيجه اين حادثه كه لكه سنگين

.قانون اساسي ونه با اسالم رسمي ونه با قوانين بشري ونه وجدان انساني سـازگار بـود 

و نـزد وجـدان خـود و باخبر شدم خيلـي ناراحـت شـدم بنده وقتي اين خبر را شنيدم

و رضايت نداشتم ولـي بـه داليـل بـاال از كنـار آن گذشـت  آن زمـان.ممحكوم كرده

گذشت ولي اكنون كه زمان غبارهاي جانبي را كنار زده زشتي اين كار نمايان شـده 

و ملت  و برخورد با قانون و رويه و راضيان آن براي تداوم همان روش است، عامالن

و  و از افشاي يك نوار صوتي نيز نمي ...و سياست و قصد مجازات افشا كننده گذرند

اهللا منتظري وديگران كردند ما ظلم بزرگي كه در حق آيت.پخش كننده آن را دارند

را با سكوت وشرم امروزي گذرانديم ولي حداقل امروز ايـن اجـازه را بـه حاكمـان 

ندهيم كه خارج از قاعده قانون وخواسته مردم به فرزند آن مرحوم هم ظلم كنند اگر 

ه بـر مظلومـان كـشور به اين رويه ادامه دهيم مثل اين است كه با همه ظلم هـاي رفتـ 

و تالش ما نمي. شريك هستيم و حضور شـود امروز ديگر آن موانع گذشته مانع خبر

.پس نگذاريم گذشته تكرار شود

)@taghirahmani(

 هايي پاسخ هاي احمد منتظري به پرسش

 اهللا العظمي منتظري در رابطه با فايل صوتي آيت

ار نوار صـوتي اخيـر توسـط بيـت براي برخي اين تلقي به وجود آمده كه انتش-1

و ضـربه زدن بـه نظـام مرحوم آيت  اهللا منتظري، در جهت كسب اعتبار براي اين بيت
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و انگيزة اصلي بـراي انتـشار آن چـه بـوده. بوده است نظر شما در اين باره چيست؟

 است؟

و دشـمن،كـميبسمه تعالي؛ چگونه قابـل قبـول اسـت نظـا ه بـه شـهادت دوسـت

م حضرت آيت و باالخص برادرم شهيد محمد براي اهللا و بيت ايشان و خانواده نتظري

استقرار آن هزينه هاي سنگيني را پرداخته اند، كـه شـايد در مقايـسه بـا بيـوت سـاير 

و انقالبي انگشت شمار باشد، اكنون ما در مقام ضـربه زدن بـه  شخصيت هاي سياسي

و دســتاوردهايش باشــيم؟ و! آن نظــام و نــصايح ــاً دلــسوزيها و احيان انتقادهــاي پــدر

تذكرات اينجانب نيز براي حفظ همين نظام است كه برايش آن همه هزينه داده شده 

 كه مكرراً در مصاحبه با رسـانه گونه همانانگيزة اينجانب نيز از نشر نوار اخير،. است

و مظلوميت آيت همـه. اهللا منتظري بوده اسـت هاي مختلف گفته ام، دفاع از حقانيت

و افترائـاتد مي و تهمـت هـا انند كه در سالهاي متمادي معظـم لـه مـورد هجمـه هـا

و پاسـخگويي  ناجوانمردانه بيشماري قرار گرفته، در حالي كه هيچ گونه امكان دفاع

ن  و واقعيـاتي غيـرشدميبه ايشان داده و حتي كتاب خاطرات كه مشتمل بـر حقـايق ؛

و حاوي صـدها سـند ضـميمه اسـت كـه مـ توانـد شـرح تـاريخ انقـالبيقابل انكار

و ادعـا اسالمي ننـد كـه كتـابك مـي باشد، اخيراً توسط افرادي زير سؤال بـرده شـده

مي. به ايشان است! خاطرات منسوب  تواند مستند اظهارات ايـشان نوار صوتي مذكور

.در كتاب خاطرات باشد

آي-2 و بيت شريف ايشان دلخوري داريد؟ ا قصد شما آيا خداي ناكرده شما از امام

و كوبيدن بيت آن مرحوم بوده است؟  انتقام گيري

و رسـانه هـاي و افـراد و تعابيري از اين دست از ادبيـات كيهـان هرگز؛ اين تعبير

كه. همسو با آن نشريه است كه سعي در القاي آن دارند  اتفاقاً نگراني ما از اين است

و دست  و جريانات معلوم الحال، آن بيت  اندركاران آن را كـه بايـد چرا بعضي افراد

و اغراض مشكوك باشند وارد آن و جناحي ازكميبه دور از بازيهاي سياسي و ننـد
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و از افراد منتسب به آن بيت براي اهـداف و حيثيت آن سوء استفاده مي نمايند عنوان

.برندو مطامع خود بهره مي

اند كه بـراي يـك برخي پخش نوار صوتي مذكور را تشبيه با اين مثل دانسته-3

 پاسخ شما چيست؟. دستمال قيصريه اي را آتش زده ايد

و سخنان آيت اهللا منتظري بخوبي روشن است كـه ايـشان با دقت در محتواي نوار

و حتي ملتمسانه مي  و شخص امام خواسته در حقيقت با اصرار و انقالب اند كه اسالم

ا  و نگذارند از اين راه ضربه و در خميني را تبرئه كنند ي به حيثيت آنـان وارد شـود،

آيـا چنـين اقـدامي، يعنـي. گناه ريخته نـشود ضمن خون هزاران انسان كم گناه يا بي

اهللا آيـت! تالش براي حفظ جان افراد، آتش زدن قيصريه براي يك دسـتمال اسـت؟ 

و مشاهده مـي كنـيم كـه منتظري نگران وضعيتي بودند كه امروزه متاسفانه واقع شده

ا  و كـشتن افـراد در چگونه و شخص امـام در دنيـا مـتهم بـه خـشونت و انقالب سالم

و فقط اظهارنظر داشته زندانها شده از اند، افرادي كه جرم جديدي مرتكب نشده و اند

و پيش. اند مجرمين ديگر هواداري كرده و مخالفت هاي دلسوزانه بيني اين نگراني بجا

خش آيت و جريانات و طرفدار اهللا منتظري را افراد ي دسته جمعـيها اعدامونت طلب

و اقـشار حمل بر ساده انديشي معظم له كردند، كه البته قضاوت در اين مورد با مـردم

و فرهيختة جامعه است؛ چنانچه هم اكنون امكان اين قضاوت پيش آمده است  . آگاه

بل عالوه بر اين بسياري از اعدام كـه شدگان هيچ ارتبـاطي بـا گـروه رجـوي نداشـتند

و يا مستقل از گروه هوادار گروه .ها بودند هاي ديگر

 در ميان منتقدان اين تحليل وجود دارد كه انتشار نوار در اين برهه-4
و ممكن است در از زمان براي دشمنان خوراك تبليغاتي ايجاد كرده است

و رسانه اي عليه كشور اقداماتي صورت گيرد مجامع بين .المللي
و همان محتواب تازه محتواي نوار مطل در،اي نيست  البته بـا تعبيراتـي ماليـم تـر،

و مصاحبه هاي ايش  مندرج است وجـود دارد"ديدگاهها" در كتابكهآن خاطرات

و رسانه. اندو همگان از آن مطلع و مردم را نسبت به آن حساس آنچه تازگي داشته ها
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ش و همراه با ناراحتي  هـا اعـدام ديد ايـشان از جريـان كرده است، يكي لحن نسبتاً تند

و ديگر اين كه اين نوار صوتي مستندي دقيق براي خاطرات معظم له مي باشـد، بوده،

اگر جو سانسور شديد نسبت به معظم. بردند كه برخي از مخالفان آن را زير سؤال مي

و اظهارات ايشان از رسانه  و در نتيجه نظرات و بـه له حاكم نبود هـاي داخلـي منتـشر

رجي حـساسيتي نـسبت بـه آن نـشان هـاي خـا اطالع مردم مـي رسـيد، هرگـز رسـانه 

ب نمي و زمينه اي و پـردازش آنـان ايجـاد نمـي دادند در مـورد احتمـال. شـد راي نقـد

المللي الزم به ذكر است كه اگر مسئولين نظام جمهـوري اسـالمي دخالت مجامع بين 

و ابتكـار عمـل را در به پيشنهاد خيرخواهانة آقاي سيد مصطفي تاجزاده  عمـل كننـد

و از خانواده  هاي قربانيان عذرخواهي نمايند، ديگر جايي بـراي دخالـت دست گيرند

و دادگاههاي بين .ماند المللي نمي مجامع

و موافقان بعضاً اين نكته مطرح شده كه اين نوار-5  در ميان دلسوزان
و نيروهاي تحول خواه صوتي ممكن است ميان اصالح اهللا كه به آيتطلبان

آنان مي گويند جنـاح. منتظري هم عالقه مند هستند اختالف ايجاد كند
و بر آتش اين اختالف به دست دوستان شما  اقتدارگرا در كناري ايستاده

و دشمني مي و به دنبال ايجاد اختالف .باشند هيزم ريخته
و تماميت دور از انتظـار خواه امري است طبيعي كـه سوء استفادة جناح اقتدارگرا

و بيت امام خمينـي باشد، ولي اصالح نمي و دلسوز نبايـد در دام آنـان)ره(طلبان فهيم

البته در كوتاه مدت ممكن است اختالف نظرهايي بين دوستان واقعي انقـالب. بيفتند

و عميـق  تـر ايـن نيروهـا اسالمي پيش آيد، ولي در درازمدت موجب آگـاهي بيـشتر

ب. خواهـد گرديــد  و صــحيح تــاريخ، بـي الزمـه طــرف بـودن نــسبت بــه ررســي دقيـق

و نبايد با آن برخورد احـساسي شـود مرزبندي و سياسي است اميـدوارم. هاي جناحي

و تقويـت  و بالنـدگي و تضارب آراء در نهايت موجب وحـدت عميـق اين گفتگوها

و آزادي مردم گردد .نيروهاي معتقد به استقالل كشور

اخير تحركاتي براي احياي خويش انجام داده اسـت، از هاي گروه رجوي در ماه-6
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و فلسطيني و منتقـدان مـي. جمله ارتباط با برخي از مقامات سعودي گوينـد نـاظران

تحليـل. اي دشمنان ايران باشـد تواند به نفع اين همگرايي منطقه پخش اين سند مي 

 تواند باشد؟ حضرتعالي از اين دست نقدها چه مي

و فلسطيني با گروه منحرف رجوي چنـدين مـاه ارتباط برخي از مق امات سعودي

و علت اصلي آن مخالفت آنـان بـا سياسـت است كه مطرح مي  هـاي جمهـوري باشد

و مطلقا ربطي بـه انتـشار نـوار مـذكور نـدارد  البتـه حملـه بـه. اسالمي در منطقه است

و كنـسولگري آن در مـشهد نيـز تـاثير زيـادي در تـشد  يد سفارت سعودي در تهران

و اگـر ايـن حملـه  و عربـستان سـعودي داشـته اسـت؛ اختالف بين جمهوري اسالمي

با هـاي حكـومتي صـورت نمـي توسط نورچشمي  و و يـا فـوراً جـديت بـا آن گرفـت

مي برخورد مي  و اين ضايعه جبران اي براي پيوستن عربستان بـه گشت، قطعاً زمينه شد

.شد گروه مذكور ايجاد نمي

مي مانند گذشته اين-7 كه جمله تكرار و موضـع": شود هـاي گيـري محتواي نوار

".شـده اسـت اهللا منتظري ناشي از اطالعات غلطي است كه به ايـشان داده مـي آيت

كه برخي تكرار مي و": كنند و آنان منابع اخبار مجاهدين خلق در بيت شما نفوذ كرده

و در همين راستا ادعا شده آنچه".اند اطالعات آن مرحوم بوده  كه در اين نـوار آمـده

دانيد منابع اطالعات ايشانمي حضرتعالي اگر صالح. است"دروغ"اظهار شده همگي 

و به ويژه زندان .ها را بيان فرماييد از اوضاع كشور

و نهادهـاي منبع اصلي اطالعات آيت: الف اهللا منتظـري در مـورد اوضـاع كـشور

و نم  و امامان جمعه و شخصيت ها و وزراي مختلـف مختلف، علما اينـدگان مجلـس

و بـا بودند كه مي  و مانع با ايـشان ديـدار داشـته باشـند توانستند هر روز بدون حاجب

و يـا  و براي حل آنها احياناً رهنمـود ايـشان صراحت مشكالت خود را مطرح نمايند،

و ذي ربط را خواهان مي  هـاي خبـري همچنـين بـولتن. شدند توصيه به مقامات باالتر

و نامــه ارگان و طبقــات مختلــف مــردم و اصــناف و ادارات مختلــف كــشور هــاي هــا

مضاف بر آن، در قضية زندانيان سياسـي. افزود مراجعين عادي بر اطالعات ايشان مي 
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و رسمي ايـشان در زنـدانها وجـود داشـتند كـه و غيرسياسي، نمايندگان مورد اعتماد

و درايـت در زنـدانها علي رغم كارشـكني برخـي از متـصديان مربوطـه، بـا پـشتك ار

و مالقات  و با اطالعاتي كه از پرسنل دلسوز زندانها هايي كه بـا زنـدانيان حضور يافته

و چگونگي اوضـاع مطلـع مـي  و كيف وو خانواده آنان داشتند از كم و كتبـاً شـدند

كردند، كه اين گزارشـات بعـضاً در كتـاب شفاهاً گزارشات خود را تقديم ايشان مي 

ا  در. نعكاس يافته است خاطرات بعضي از نمايندگان ايشان در ايـن امـور هـم اكنـون

مي سمت و از جمله دفتر رهبري مشغول به كار همچنين در مورد. باشند هاي مختلف

اهللا منتظـري توسـط مرحـوم آيـت)ره(قضية زندانها، هيأت عفو بنا بر نظر امام خميني 

سيد محمد ابطحي كاشاني، سيد: اعضاي اين هيأت حضرات آيات. تشكيل شده بود 

و شـيخ مهـدي قاضـي خـرم آبـادي بودنـد كـه  جعفر كريمي، سيد محمد بجنوردي

و دائمي با آيت  و نسبت به افرادي كه بايد مورد عفو ارتباط پيوسته اهللا منتظري داشته

و سپس تصميم قرار بگيرند تبادل نظر مي مي كردند .شد گيري الزم انجام

هاي فاحشي است اهللا منتظري از دروغ هدين خلق در بيت آيت اتهام نفوذ مجا:ب

و توسـط رسـانه60كه توسط بعضي از مخـالفين معظـم لـه در دهـة  هـاي جعـل شـد

مي هايي كه با پول بيتو بعضي جزوه حكومتي شد تبليغ المال در تيراژ ميليوني چاپ

و برخي باور نمودند   آن اسـت كـه از جملـه شـواهد دروغ بـودن ايـن اتهـام. گرديد

و نيـز مقامات امنيتي كشور كه تاكنون چندين نفـر را در رابطـه بـا آيـت اهللا منتظـري

و مـورد بـازجويي هـاي گـسترده قـرار داده انـد،  منسوبين به بيت ايشان را بازداشـت

و  و مـورد بـازجويي تاكنون كسي را بـه اتهـام ارتبـاط بـا مجاهـدين خلـق بازداشـت

و نظر من اين اتهام برميبه. محاكمه قرار نداده اند  گردد به بعضي مطالب گفته شـده

و نامه هاي آيت  اهللا منتظري به حضرت امام كه در آن با صـراحت نـسبت بـه رفاقـت

و همـين روابط مرحوم حاج سيد احمد آقا خميني بـا مجاهـدين اعتـراض داشـته  انـد

و بـه خـود ايـشان برگرد  همـة. اننـد مسأله باعث شده كه اين مطلـب را وارونـه كننـد

و يـا از جريانـات آن دوران مطلـع انـد، مواضـع صـريح افرادي كه با ايشان بـوده  انـد
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پس آيت و و حتي در زندان اهللا منتظري در مورد مجاهدين خلق را چه قبل از انقالب

و در همين نوار صوتي اخير هم ايشان از آن مي  و نيازي به توضيح بيشتر نيست؛ دانند

آن كنند كه حتي هيچ لب تاكيد مي با صراحت بر اين مط  يك از بستگان ايـشان جـزو

.اند گروه نبوده

آن:ج در مورد محتواي نوار منتشر شده اولين اظهارنظري كـه شـد ايـن بـود كـه

و اما پس از يكـي دو روز كـه بـي اسـاس بـودن ايـن اتهـام  نوار تحريف شده است،

و كلـي مشخص شد اتهام دروغ بودن آن را شايع كردند؛ ولي اي  ن اتهام كامالً مـبهم

و معلوم نيست چه چيز آن نوار دروغ است؟ آيا اصالً چنين نواري دروغ است؟ است

و يـا دروغ است؟ آيا انتساب آن به آيت67 در تابستانها اعدامآيا وقوع  اهللا منتظـري

و يا   منتسب بـه حـضرت امـام را تكـذيبخط دستكه اينمحتواي آن دروغ است؟

از مي  اين رو انتظار مي رود مدعي دروغ بـودن آن نـوار، ابهامـات مـذكور را كنند؟

.برطرف نمايد

 علت صدور حكم اعدام زندانيان در بنـد67ي مردادها اعدام برخي از مدافعان-8

و همكاري آنان با منافقيني مـي داننـد كـه از اسـالم آبـاد غـرب را، اقدام به شورش

آغ) مرصاد(عمليات فروغ جاويدان  و قصد حركت به سوي مركز را داشـتند را اگـر. از

 اهللا منتظري به اعدام چنين افرادي درست است؟ چنين باشد، آيا انتقاد شديد آيت

و همكاري زندانيان اعدام شده با مهـاجمين از اسـالم آبـاد غـرب ادعاي شورش

و اصالً چنين مطلبي به داليل مختلف قابل قبول نيست جديداً مطرح مي  ق. شود طـع با

 چنين امكاني براي زندانيان با توجه به محدوديت هاي معمـول زنـدانهاكه ايننظر از 

و حتي هيأت متصدي  هم كه بـهها اعدامبخصوص در آن سالها وجود نداشته است؛

و كرد مـي اهللا منتظري از خود دفـاع خاطر انتقاد شديد آيت نـد، ايـن ادعـاي شـورش

ف همكاري را اصالً مطرح نكرده و قط موضوع سرموضع بودن آنها را مطرح نموده اند

و چنـدان قابـل  و نظر است و عقيده اند؛ كه البته مسألة سرموضع بودن مربوط به فكر

.تحقيق نيست
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و ضد بشري سازمان مجاهـدين خلـق بـر كـسي-9 و تروريستي  اقدامات خشن

 منتظـرياهللا آيا حكم چنين افرادي اعدام نيست؟ اصوالً ديدگاه آيـت. پوشيده نيست

 نسبت به سازمان مجاهدين چه بود؟

ن نم كسي در رابطه با جنايات سازمان مجاهدين خلق شكو ترديـديكميگمان

پس داشته باشد؛ آيت  و چه اهللا منتظري نيز در هيچ مقطعي چه قبل از پيروزي انقالب

و حتي در همين ديدار هيأت اعدام از جنايات آنان كلمه اي دفـاع نكـرده  . نـدا از آن

انتقاد شديد ايشان صرفاً مربوط به اعدام زندانياني بود كه دستگاه قضايي كشور آنان

و بـسياري از آنـان بعـد از تحمـل  را در دادگاههاي خود به زندان محكوم كرده بود

متاسـفانه بعـضي افـراد جهـالً يـا. محكوميت هاي خـود در شـرف آزاد شـدن بودنـد 

و انتقاد دلـسوزانة آيـتكميتجاهالً صورت مسأله را تحريف  آن نند اهللا منتظـري در

مواضع ايشان نسبت. دهند جلسه را به عنوان دفاع از جنايات مجاهدين خلق جلوه مي 

و بخصوص در كتاب خاطرات ايشان صـراحتاً مطـرح  و پيامها به آنان در مصاحبه ها

و كينه. شده است  آن برخورد ايشان در زندان رژيم گذشته با آنان ان نـسبت بـه اي كه

و در روزنامه  و نشرياتـشان مطـرح مـي ايشان داشتند كردنـد، بـراي همگـان كـامالً ها

و نيازي به توضيح بيشتر نيست .روشن است

هـاي پاسخ جنابعالي در رابطه با اين ادعا كه شـما نـوار را در اختيـار رسـانه-10

و چرا پس از  ا24خارجي قرار داده ايد چيست؟ وب سـاعت نـوار مربوطـه وز سـايت

 اهللا منتظري حذف شد؟ كانال تلگرام آيت

هاي خارجي توسط اينجانب نيز ادعاي قرار دادن نوار مورد بحث در اختيار رسانه

مي از دروغ  مي هاي رايج اين روزها و شديداً آن را تكذيب اين نوار طبـق. كنم باشد

گذ معمول ديگر آثار آيت  اشـته شـد؛ هرچنـد اهللا منتظري در سـايت اينترنتـي ايـشان

جـاي بـسي تعجـب اسـت كـه. سايت ايشان ساليان متمادي است كه فيلتر شده است 

و خبررساني، مسائلي اين  گونه مطرح بدون توجه به وجود اين همه امكانات ارتباطي

و اكنون زمان ارتباطـات در حالي كه وقت اين حرف! شود مي ها ديگر گذشته است
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نيـز براسـاس درخواسـتي بـود كـه توسـط وزارت علت برداشتن فايـل صـوتي. است

و از طريق ادارة اطالعات قم از اينجانب انجام شد .اطالعات

و كـال67ًي سالها اعدام به نظر شما چرا دست اندركاران-11  نسبت به اين نـوار

 اند؟ سكوت كردهها اعدامدربارة

و امنيتي كش و آنان بايـد اين پرسشي است در رابطه با مسئولين محترم قضايي ور،

دليل اين سكوت را بگويند؛ چنانچه اين چند روزه بعضي نمايندگان محتـرم مجلـس 

.اند هم اين امر را خواستار شده

ميكهآن در اين نوار از برخي بزرگ-12 شود از مراجع تقليد فعلي هستند نام برده

را  جـع بـه ايـنو چه بسا اين مسأله موجب رنجش خاطر آنان خواهد گرديد؛ نظرتان

 مسأله چيست؟

اردبيلي انتقـادي نـسبت بـه موضـع اهللا موسوي در نوار منتشر شده از حضرت آيت

ميها اعدامايشان در مورد  اهللا منتظـري دانيم كه آيـتي مذكور شده است، ولي همه

و در همـان دوران رياسـت ايـشان بـر دسـتگاه  براي ايشان احترام خاصي قائل بودنـد

هايي كـه هاي زيادي از شوراي عالي قضايي در مقابل تندروي قضايي كشور حمايت 

و شخص آيت  و از عـدم شـد مـي اردبيلي تحميل مـي اهللا موسوي به آن شورا نمودنـد

و شخص آيت  و تمكين آقاي الجوردي از شوراي عالي قضايي اهللا اردبيلي ناراحـت

مشروحاً مطـالبي» انتقاد از خود« از كتاب99در همين رابطه در صفحة. نگران بودند 

.اند را متذكر شده

با اهللا خامنه شما در مصاحبه اي گفته بوديد آيت-13 . موافق نبودندها اعداماي نيز

 توضيح بيشتري در اين رابطه داريد؟

مي آيت و در كتاب خاطراتشان هم آورده اند كه بعد از جريان اهللا منتظري گفتند

و نسبت بـهنه روزي به جناب آقاي خام67يها اعدام اي كه به ديدار من آمده بودند

و با عصبانيت مي  اي گفت كـه از امـام نامـه اعدام زندانيان كمونيست اعتراض داشت

و مي خواهند گرفته  را تندتند اعدام كنند، گفتم شما چـرا در مقابـل اعـدامها ايناند



571 
(دفتر دوم )محك:

و ايشان اظهار داشـتند مگـر چنـين چيـ زي بـوده گروه مجاهدين خلق ساكت بوديد؟

و از آن اظهار بي  اين مسأله براي من خيلي باعث تعجـب شـد. اطالعي كردند است؟

.كه چطور رئيس جمهور وقت را از اوضاع مملكت بي اطالع گذاشته اند

67ي سـال هـا اعـدام اهللا منتظري اشكال عمده در رابطـه بـا از ديدگاه آيت-14

 چيست؟

شود كـه ايـشانر منتشر شده فهميده مي اهللا منتظري در نوا از محتواي سخنان آيت

و اجتماعي منفـي جريـان مـورد نظـر، دو  عالوه بر نگراني شديد از جنبه هاي سياسي

و ديگـري از نظـر قـانوني: انـد داشتهها اعداماشكال اساسي به  . يكـي از نظـر شـرعي

اي كه عمـالً جـرم جديـدي مرتكـب نـشده اشكال شرعي ايشان اين بوده كه زنداني

و تاييـد عقيـدتي آن، مـصداق است،  فرضـاً بـه صـرف رضـايت از جنايـت ديگـران

و نمي محارب نمي  و جنايت انجام شـده توسـط ديگـران باشد توان او را به دليل جرم

ي مـذكور بـدون انجـام جـرم هـا اعـدام اشكال قانوني ايشان اين بود كـه. اعدام نمود 

و اح و بدون محاكمة قانوني، دسـتگاه قـضايي كـشور كـام صـادرة آن را زيـر جديد

مي سؤال مي  و آنها را بي اعتبار و عقيـدتي برد و سرموضع بودن از نظـر فكـري كند؛

و قانوناً عمل مجرمانه محسوب نمي .شود تا استحقاق مجازات داشته باشد عرفاً

مي به نظر شما انتشار اين-15 تواند چـه تبعـات مثبتـي بـراي آينـده گونه اسناد

 داشته باشد؟

م ورد تبعات مثبت انتشار نوار مذكور همين اندازه قابل توجه است كه مكتـب در

و كشتار كه متاسفانه اين روزها جنايات داعش هـم بـه آن  اسالم را از اتهام خشونت

و امنيتـي. دامن زده است مبرّا مي سازد  از طرف ديگـر شـايد بـراي مقامـات قـضايي

و محاكم  و سـاير امـور مربوطـه، حيثيـت كشور نيز عبرتي باشد كه در برخوردها ات

و سوژه هاي تبليغاتي به دست آنهـايي  و نظام را بيشتر مراعات نمايند و انقالب اسالم

و يقين داشته باشند كه اعمـال آنـانكميكه اسالم را دين خشونت معرفي  نند ندهند

و آشكار مي .گردد روزي بر همگان روشن
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از مسئولين يـادآور قـضية سـيدمهدي پس از انتشار اين نوار صوتي، بعضي-16

و از شما خواسته اند به جايهشدميهاش  بـه آن پرونـده67ي تابـستان هـا اعداماند

 نظر شما چيست؟. بپردازيد

اوالً مطرح كردن سريال تكراري سيدمهدي هاشمي در اين زمان، نشانة آن اسـت

هـايو بـراي پرسـش داننـد را قابل دفاع نمي67ي تابستانها اعدام،كه اين حضرات 

.موجود در ذهن مردم جواب منطقي ندارند

اهللا منتظري اين بود كه مرجع تظلمـات ثانياً در مورد آن پرونده تمام خواستة آيت

و چرا پروندة   مهـدي هاشـمي را وزارت اطالعـات رسـيدگي سـيد دادگستري است

ا! كند؟ مي و ناسـالم درو چرا براي رسيدگي به آن پرونده جوي ملتهب و يجـاد شـد

و هنـوز كـسي از مراحـل بـه  و محكـوم شـد دادگاهي بدون داشتن وكيـل محاكمـه

اهللا اصطالح محاكمة او اطالعي نـدارد؟ بـا ايـن حـال الزم بـه ذكـر اسـت كـه آيـت 

اي به امـام خمينـي خواسـتار رسـيدگي كامـل بـه در نامه24/9/65منتظري در تاريخ

و از ايشانشدميپرونده سيدمهدي هاش   خواستند مبادا ارتباط سببي او مانع تحقيـق ند

(و رسيدگي شود ص. ).1211خاطرات،

و قضايي برخوردي با شما صورت گرفته است؟-17  آيا از سوي نهادهاي امنيتي

23/5/95برخوردها همان بوده است كه در مصاحبه ها اظهار داشته ام؛ در تـاريخ

و مـورد پيرو احضارية كتبي دادگاه ويژة روحانيـت قـم در  آن دادگـاه حاضـر شـدم

و قرار شد در تاريخ  مجدداً براي ادامـة آن در دادگـاه7/6/95بازجويي قرار گرفتم،

.حاضر شوم

و بركاته و رحمة اهللا  احمد منتظري- 29/5/1395-والسالم عليكم



 دومدفترضميمه

1اتهام حمايت از منافقين

و اعالميه هاو نامهبهيكى ديگر از اظهاراتى كه در مصاح و مقاالت كليـشه ها اى ها

و بيت ايشان نسبت داده شد، به آيت سيد آقاى. بود" حمايت از منافقين"اهللا منتظرى

مى اش خطاب به آيت احمد خمينى در رنجنامه  اخيـر هـاى نامـه": نويـسد اهللا منتظرى

و"ه است كنيد كار خودتان بود شما در دفاع از منافقين خيال مى  در اين رابطـه بـه؛

از اهللا منتظرى در مـورد اعـدام بازداشـت نامه آيت  در شـدگان پـس عمليـات مرصـاد

و سرمقاله در مصاحبه. رنجنامه اشاره نموده است  ادعـا كردنـد كـه ايـشان بـه ها نيز ها

اهللا منتظـرى مواضع آيـت شدگان عمليات مرصاد اعتراض نموده است اعدام دستگير 

معروف ايشان در زنـدان فتواى. پيرامون سازمان مجاهدين براى همگان روشن است 

مى عليه كسانى كه با كمونيستها هم  را" خيابـانى- رجـوى" شدند، يعنى خـط سفره

"هاى خلق در طول سال هاى سازمان مجاهدين در دوران تشنج آفريني. دانند همه مى
م"57-60 اهللا منتظرى سران آنها بود،آيت جاهدين قرار گرفته كه احمد آقا در دامان

و مـى را جـاه  و فاسـد معرفـى كـرده بنـاى افكـار مجاهـدين خلـق گفـت، زيـر طلـب

اهللا منتظـرى چـه قبـل از ورود نكته اى كه همواره در مواضـع آيـت.كمونيستى است 

 
و قضاوت واقعيت" اين نوشتار بخشي از كتاب1  1368 مي باشد كه به طـور غيررسـمي در تابـستان"ها ها

 در اين جـا. اولين بار به صورت زيراكسي منتشر شد ولي تا به حال اجازه چاپ رسمي نيافته است براي
آن باز نشربه  كامل نوشتاريفايل. مي پردازيم كه متناسب با موضوع اين مجموعه كتاب برخي از مطالب

و كانال تلگرامي آيت مي اين كتاب در سايت .باشد اهللا منتظري در دسترس كاربران
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از" 1360"تروريـسم تـا سـال سازمان به فاز د بـه فـازو ورو" 1360"و چـه پـس

و تروريسم مى جنايت  نظـر بـسيار"درخشيده است، به گفته آقاى رفسنجانى تاكنون

و برخوردهاى و"هدايتى معتدل و الزمه آن تفكيك حساب سران فاسد  ايشان است

و احـساساتى بـوده اسـت جنايتكار سازمان بـراى مثـال.از هـواداران فريـب خـورده

دى اهللا منتظرى طى مصاحبه آيت مجاهدين خلق هنوز كه سازمان" 1359"ماه اى در

و  و به مواضع تروريستى نيفتاده بود احمدآقا هم مدافع آنان بود اجازه فعاليت داشت

درو عالوه بر حمايت  اختيـار آنـان قـرار داده بـود، هاى سياسى، كمكهاى مادى نيـز

و مهدورالـدم  و برخوردهـاى ضمن اعالم اينكه مجاهدين را كـسى كـافر نمـى دانـد

و غير منطقى با آنان را تاييد نمى كـرد، فرمـود  و آنهـا افـرادى جـاه":نادرست طلـب

را قدرت و مـن آنهـا و فساد اخالق دارند ام، آنهـا بـه در زنـدان شـناخته طلب هستند

بـه هـواداران آنـان توصـيه كـرد كـه سپس آيت اهللا منتظرى. زنند سادگى تهمت مى 

و از فريب رهبر  جامعه جدا نشوند كه به چنگال گرگهـا ان مجاهدين خلق را نخورند

و انقالب اسالمي.("افتند مى ايشان در نامه خـصوصى) 1/10/1359كيهان، اطالعات

نكته مهم اينجـا اسـت كـه ...": به امام خمينى نيز نوشته است"17/7/1365"مورخ 

و شناختممن وقتى در زندان بودم منافقين را خوب  و دريافتم چه از نظر ايـدئولوژى

و و يـك رياست چه از نظر اخالق، افراد فاسد، خودخواه و طلبى هستند جـو وجـدان

و نه پس  و لذا نه در زندان را عاطفه ندارند و آنـان از آزادى به آنان اعتنا نمى كردم

و دانشگاه دبيرستانكم هم بودند از جو آزاد راه ندادم، ولى سران آنها كه خيلى ها ها

و چتر حمايت آيـتو اسلحه پادگانو پولهاى كالن بنياد مستضعفان و ها اهللا طالقـانى

خط بنى و دانشجويان و بيـت شـما اسـتفاده صدر و شـخص فرزنـد حـضرتعالى امـام

و بچه  و خامى به دام انداختنـد هاى معصوم كردند ."دلباخته اسالم را در اثر سادگى
در جاى رنجنامه با استمداد از گفتـه شود كه در جاى يادآورى مى  هـاى سـيد مهـدى

و از جملـه از قـول سـيد مهـدى آورده اسـت كـه  صدد لوث كردن اين نامه برآمـده
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و خـود آيت اهللا منتظرى اين نامه را براى گـرفتن خـواب از چـشم امـام نوشـته اسـت

، اما با مقايـسه همـاهنگى مواضـع آقا هم قول سيد مهدى را تقويت كرده احمد  است

 شـود كـه در مورد مجاهدين خلـق معلـوم مـى"65تا59"اهللا منتظرى در سال آيت

/12/7"اهللا منتظرى عقيده خويش را بيان كرده است نه اينكـه خواسـته از نامـه آيت

نيـز اهللا منتظـرى به آيت" حمايت از منافقين"سر اصلى اتهام. امام انتقام بگيرد" 65

و مضامينى كه به احمد آقا مربوط مى  و انتقام لوث كردن نامه فوق از شد احمـد آقـا

، درحالى كه هشدارهاى آيت آيت وبى اهللا منتظرى اهللا منتظرى بوده است دليـل نبـود

و نفوذى دانند چند همانطور كه مطلعين مى  در دفتر امام شناسايى بار عناصر نامطلوب

نمانده است؛ ولى در كتاب اند كه متاسفانه سندى از آن باقىو دستگير يا اخراج شده

و كه توسط وزارت دادگـسترى" غائله چهاردهم اسفند" جمهـورى اسـالمى تهيـه

بـاالخره ناگهـان متوجـه ...":تنظيم گرديده است يـك مـورد آن افـشا شـده اسـت 

مهره جاسوسى منافقين خلق مهندس اشراقى شويم كه حتى در دفتر امام هم آقاى مى

و به ناچار به امام اطالع داده مى  و نامبرده است مى شود كتاب غائلـه.("گردد اخراج

گونـه آيا خداپسندانه است كـه بـه خـاطر كـشف ايـن)82،ص 1359چهاردم اسفند 

و سمپاشـى قـرار گيـرد؟ چنانكـ موارد كليت بيت امام مورد اتهام  ه بـا بيـتو تهـاجم

در حالى كه حتى يك مورد از قبيل آنچـه گفتـه شـد اهللا منتظرى معامله كردند، آيت

اهللا منتظرى به خاطر احتياط شـديد در دمـاء همانطور كه ديده شد آيت!اند؟ نيز نيافته 

و اهميتو ارزش انسانها و عمل و دادن به كانون گرم خانواده گرايى ناب در عقيده  ها

خانوادگى، همواره بر جداكردن حساب سران جنايتكار سـازمان مجاهـدين عواطف

و ترور شده خلق و كسانى كه دستـشان اند از فريبو آنان كه مرتكب قتل خوردگان

خون مردم آلوده نگرديده است اصرار داشت كـه ايـن عقيـده يكـى از مـوثرترين به

ه راههاى بىنابودى تروريسم بوده است، زيرا با قتل بىر از گناه يا بروز هر  عـاطفگى

و عطوفـت باشـد خـوراكو انگيـزه جديـدى بـراى سوى نظام كه بايـد مظهـر مهـر
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مى نيروهاى اهللا آورى كه عليه آيـت در تبليغات سرسام.شود سازمان مجاهدين فراهم

و بـه اعـدام بازداشـت منتظرى به راه افتاد گفتند كه ايـشان شـدگان عمليـات مرصـاد

و احمد  از تروريستها اعتراض كرده است،  جنايات"آقا در پايان رنجنامه به فهرستى

آن كنـد كـه گـويى آيـت اشـاره مـى به تعبير كتاب رنجنامه"منافقين اهللا منتظـرى از

و با اعدام  جنايتكاران آن مخالفت ورزيده است؛ درحالى كـه جنايات حمايت كرده

و بـى چـوب مجاهـدين خلـق، فريـب ايشان معتقد است كـه نبايـد بـا  و خـورده گنـاه

و حكم  اگـر نامـه.واحـدى بـراى همـه آنـان صـادر كـرد جنايتكارشان را با هم راند

از اهللا منتظــرى در رابطــه بــا اعــدام نيروهــاى مجاهــدين خلــق همــان اســت آيـت  كــه

وبى راديوهاى بيگانه مانند بى  و مجمـع روحـانيون مبـارز ور سى خوانده شـد نجنامـه

آن قلمداد كرده" حمايت از منافقين"سايرين آن را  را منتـشر نكردنـد اند چرا خود

و به عنوان و نظام حمايت از اينها بوده است تا معلوم شود از روى دلسوزى براى امام

محتـواى آن بـراى مـردم اى كـه يا حمايت از محـاربين؟ ولـى يكـسره بـر روى نامـه 

نامـه مـورد اسـتناد عجيب آن است كه سطر نخست.و تهمت بستند مجهول بود افترا 

و) بـود اهللا منتظـرى بـراى امـام فرسـتاده شـده كه از سـوى آيـت(آنها  همـه عبـارات

افراد دستگير شده كند زيرا ايشان در سطر نخست نامه خويش اتهامات را تكذيب مى

و به  و زندانيان سابق را جدا كرده محكومين بـه حـبس كـه اعدامدر عمليات مرصاد

و خالف شـرعى مـورد اتهـام با روش  گيرنـد قـرار مـى" سرموضـعى"هاى نامعقول

يابـد كـه ممكن است اين پرسش در ذهن خواننـدگان جـوالن. اعتراض كرده است 

و مصاحبه چرا چنين دروغ بينى در بيانيه و مقاالت است؟ متاسفيم ها آمده هاى رسمى

و امضاكنندگان آنها اصوال از اينكه بگ  اهللا متن نامـه آيـت وييم بسيارى از نويسندگان

و فقط به شايعات تن دادند يا بـه خطـى كـه از مراكـز منتظرى را رؤيت نكرده بودند

و گروههاى ديگرى مانند خاصى القا مى  و شد اعتماد كردند؛ سرمقاله نويسان جرايد

آن اهللا منتظرى بودندتدفتر تحكيم كه بيش از همه مديون آي  بر مبناى همان تبليغات
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آن.ها را تكرار كردند دروغ اما بهتر است نامه اى كه بدون آگاهى مردم از محتـواى

و  و جعل درحالى كه اين نامه حاكى از عمق درك(تحريف قرار گرفت مورد اتهام

 تا آشكار گردد كـه عينا نقل شود) اهللا منتظرى است آيت گرايىو تشخيصو ارزش 

و نگرانى و بيم صدمه ديدن آنان در نامـه چگونه دلسوزى و نظام و انقالب براى امام

و آگاهان موج مى  بينـى ايـشان در مـورد اينكـه پـس از قبـول دانند كه پـيشمى زند،

و تجاوزات مجدد  و عمليـات سـازمان مجاهـدين، جمهـورى اسـالمى قطعنامه عراق

و چهره مظلوميت پي  رويه خوراك تبليغاتى براى دشمن فـراهمبىىها اعدامدا كرده

و موضع مظلوميت را از ايران  مى نموده همـانطور.ستاند چگونه به صحت پيوست باز

را اهللا منتظـرى گـاهى مطلبـى هايى بيان شـد كـه آيـت كه در صفحات قبل هم نمونه 

بى متذكر مى مى گرديد كه از سوى صاحب منصبان مورد چنـد شد ولى اعتنايى واقع

مى ماه يا چند سال بعد همگان به پيش  و نامه آيت بينى او منتظرى بـه امـاماهللا رسيدند

. ديگرى از آنها بودى دسته جمعى زندانيان سياسى هم نمونهها اعدامخمينى در مورد 

:متن نامه چنين است

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

هللا العظمى امام خمينى مد ظله العالىا محضر مبارك آيت

و تحيت به عرض مى بر پس از سالم رساند راجع به دستور اخير حضرتعالى مبنى

و جامعه.منافقين موجود در زندانها اعدام اعدام بازداشت شدگان حادثه اخير را ملت

و ظاهرا اثر سوئى ز پذيرا است :ندانهاندارد ولى اعدام موجودين از سابق در

و انتقام اوال در شرائط فعلى حمل بر كينه و ثانيـا خـانواده جـوئى مـى توزى  شـود،

و انقالبى مى و داغدار مـى هاى بسيارى را كه نوعا متدين و آنـان كنـد باشند ناراحت

و ثالثا بسيارى از آنان سرموضع نيستند ولى بعضى جدا زده مى از مسئولين تنـد شوند،

كه له سرموضع مى با آنان معام  و رابعا در شرائط فعلى و حمالت اخير كنند، با فشارها

و منافقين ما در دنيا چهره مظلوم به خـود گرفتـه  و بـسيارى از رسـانه صدام و ايـم هـا
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و حضرتعالى شخصيتها از ما دفاع مى نيست كه يك دفعـه تبليغـات كنند صالح نظام

بـا مـوازينى در سـابق بـه وسـيله دادگاههـا عليه ما شروع شود، وخامـسا افـرادى كـه 

و بـدون فعاليـت اند اعـدام كـردن آنـان بـدون محكوم به كمتر از اعدام شده  مقدمـه

بى تازه و احكام قضات اى و عكس اعتنائى به همه موازين قضائى العمل خـوب است

و اطالعات  و دادستانى و سادسا مسئولين قضائى ا ندارد، ردبيلـى ما در سـطح مقـدس

و فراوان است،  و تاثر از جو بسيار و اشتباهات و با حكم اخير حـضرتعالى بـسا نيستند

مى بى و در امور مهمه گناهانى هم اعدام و سـابعا مـا تـا شوند احتمال هم منجز است،

و خشونتها نتيجه  ايم جز اينكـه تبليغـات را عليـه خـود زيـاد اى نگرفته حال از كشتنها

و كرده ضدايم و ايم، بجا است مدتى بـا رحمـت را بيشتر نموده انقالب جاذبه منافقين

و ثامنا اگر فرضاو عطوفت برخورد شود كه قطعا براى  بسيارى جاذبه خواهد داشت،

و بر دستور خودتان اصرار داريد  و دادستان اقال دستور دهيد مالك اتفاق نظر قاضى

وو زنان هم استثنا شوند مخـصوصا زنـان بچـه اكثريت، مسئول اطالعات باشد نه  دار،

و هـم هزار نفر در ظرف چند روز هم عكس باالخره اعدام چند  العمل خـوب نـدارد

و بجا است.بود خالى از خطا نخواهد  و بعضى از قضات متدين بسيار ناراحت بودند،

اهللا":توجه واقع شود اين حديث شريف مورد رئوا الحـدود عـناد):ص( قال رسول

مخرج فخلوا سبيله فـان االمـام ان يخطـى فـى العفـو المسلمين ما استطعتم فان كان له 

."خير من ان يخطى فى العقوبه
و ادام اهللا ظلكم 9/5/67– 1408 ذى الحجه16، والسالم عليكم

 حسينعلى منتظرى

 خلـق در معـرض دانند كه پس از عمليات مرصاد، سـازمان مجاهـدين مطلعين مى

در فروپاشى و رهبران سازمان به عنـوان قـاتلين هـزاران نفـر از جوانـان و رجوى بود

و باران كوه معرض و نابودى و نفرتهـا قـرار گرفتـه انزوا و انتقـادات آساى سـواالت

ــد و.بودن ــرت و نف ــيده ــه اوج رس ــه نقط ــازمان ب ــى س ــضادهاى درون و ت ــات اختالف



579 
(دفتر دوم )محك:

به اعتمادى بى و نسبت و اعـضا و گروههـاى ضـدانقالب آنان در ميان تمـام ايرانيـان

و حتى افكارعمومى خارج از كشور به باالترين حد رسيده بود كـه هواداران سازمان

و نيـز در بـولتن گوشه هـاى داخلـى هايى از آن در مطبوعات رسـمى داخـل كـشور

آنى دسته جمعى بـىها اعدام، اما انعكاس يافت  سـبب شـد دو بـاره ضـابطه پـس از

و درگيري هاى كينه و نظام جمهورى اسالمى احيا شده هـاى درونـى دشمنان انقالب

و آنان دوباره  متوجه جمهورى اسالمى گردد، سـازمان مجاهـدين موضـع مظلوميـت

ازو عظيم حقانيت به خود بگيرد ترين تظاهرات سياسى طى ده سال گذشته در خارج

و سازمانهاى بينىكشور عليه جمهورى اسالم  و دولتهـاى برپا شود المللى، پارلمانهـا

و مختلفى ايران را رسما  و امپرياليزم خبـرى هـم بـه آن پروبـال بدهـد، محكوم كنند

و عـراق، درنتيجه موضع قوى  جمهورى اسالمى ايـران را در مـذاكرات صـلح ايـران

و سازمان مجاهدي پس از قبول قطعنامه  و دولـتو تجاوزهاى عراق ن، ضـعيف كنـد

اى به واكنش رسمى عليه حمالت تبليغاتى با صدور بيانيه جمهورى اسالمى ايران نيز 

به روزنامـه(به آن نيز در مطبوعات داخل كشور آمده است برخيزد كه اخبار مربوط 

و ولى ديگر اين واكنشها سـودى نداشـت) مراجعه شود 1367هاي شهريور تا اسفند 

و. ايران را همچون گذشته به موضع برتر بازگرداند توانست نمى پس از قبول قطعنامه

طى حمله نيروهاى مجاهدين، كه با عمليات ايثارگرانه مرصاد روبرو شد، امام خمينى

و نيـز  كـسانى كـه در زنـدانها حكمى دستور داد كه دستگيرشدگان عمليات مرصـاد

دره در مورد آميختن عالوه بر اينك. سرموضع هستند اعدام شوند  حساب كسانى كـه

و آيـت عمليات مسلحانه شركت كـرده بودنـد بـا محكـومين در زنـدان بـين  اهللا امـام

بى اهللا منتظرى منتظرى اختالف نظر بود، اطالعات رسيده به آيت در مبنى بر احتياطى

كـ اى به امام اجراى حكم امام نيز ايشان را به نوشتن نامه  رد، امـا پـس از خمينى ملزم

دهنده ترى از داخل زنـدانها كه متن آن نقل شد، گزارشات تكان"9/5/1367"نامه 

 ، ، اشراقى و پورمحمدى را احـضار به ايشان رسيد كه در پى آن آقايان نيرى رئيسى
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و عالوه بر اينكه نـسخه امـام خمينـى را در اختيـار آنـان اى از نامـه خـويش بـه كرده

و سپس بى را كه قبال محورهاى آن را نوشته گذاشت، مطال  بود براى آنها بازگو كرد

و خالصه آنهـا بـود در اختيـار اى از آن را كه در واقع محورهاى سخنان نسخه ايشان

 .[...]فرستادند اى براى دفتر امام آنان گذاشت كه آنها نسخه

: گفــت" 23/2/1368"آيــت اهللا منتظــرى در مقدمــه درس خــويش بــه تــاريخ

 اينجورى اسـتها اعدامبعضى از قضات آمدند به من مراجعه كردند كه راجع به ..."

و هميشه عقيده ( ام بود كه مسائل را خدمت ايشانو من روى نظرى كه خودم داشتم

مى) امام خمينى  را واجـب" النـصيحه الئمـه المـسلمين"دادم از بـاب اينكـه تذكر

مبراكرم با اينكه معصوم بوده، اصحاب پيغمبراكرم در مسائل سياسى به پيغ.دانستم مى

مى پيغمبر  تاريخ را بخوانيد راجع به مـساله جنگهـا مـثال جنـگ. دادند اكرم تذكراتى

در محاصره كردند يا مثال احد، در همـه اينهـا پيـامبر مـشورت مـى خندق كه  و كـرد

ام على اى حالت پيغمبر را ذكر كردهواليت فقيه جلد دوم موارد مشور همين كتاب 

مى من و اين نامه نوشتنم به امام خداى ناكرده معنايش از باب خيرخواهى نامه  نوشتم

و هرچه بفرمايند. گيرى در مقابل ايشان نبوده است جبهه بـر همـه ايشان رهبر انقالبند

و اصال اگر بنا باشد كه كسى بخواهـد در مقابـ الزم در مـسائلل ايـشان االطاعه است

كـامال شود، بايستى كـه موقعيـت ايـشان عرض اندام كند سنگ روى سنگ بند نمى 

و قدرت ايشان انجام وظيفـه بكننـد  و افراد در حيطه امامت وقتـى كـه.محفوظ باشد

و ناراحت بودند من به نظرم  اى آمد نامه آمدند بعضى از قضات به من مراجعه كردند

و ايـن، مشورت كردم با آقاى قاضـى خـرم يسمخدمت ايشان بنو آقـاى سـيد آبـادى

بنويسم، هادى دامادمان، مشورت كردم كه من راجع به اين موضوع خدمت امام نامه 

و هر دو گفتند نه، براى اينكه مطمئن هستيم كه امام ناراحت مى  . صالح نيـست شوند

و من از باب اينكه ديدم شب بـود فكـر عاقبـت خوابم نبـرده اين دوتا مخالف بودند

، حـاال نمـى گـويم  و هم مصلحت شخص ايـشان مـن كار بودم، هم مصلحت اسالم
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و كـل ابـن آدم خطـا": معصومم، ممكن است من اشتباه هم بكنم، پيامبراكرم فرمود

عمـل اما حاال مـن روى تـشخيص خـودم. اين واقعيتى است"خير الخطائين التوابون

 دو مخالف بودند، معذلك نزديك ظهر بود، وقتى ظهـر شـد مـن نمـاز كردم اين هر 

و رفتم غذايم را خوردم آمدم، من اصال ديدم نمى توانم و عصر را خواندم صبر ظهر

وقـت كنم نشستم شخصا خودم با انشاء خودم نامه نوشتم خدمت ايـشان، دادم همـان 

و فتوكپى هم زير نظر خودم بود  نـه، ... نكنيد كه فتـوكپى چـه خيال. فتوكپى كردند

عالى قضايى ام بود كه شوراى بعد از باب اينكه عقيده. اش زير نظر خودم بود نه، همه 

يـك در اين قضيه مسئوليت دارد، يك نسخه براى شـوراى عـالى قـضايى فرسـتادم، 

و درش را هم چـسباندم،   دادم نسخه هم براى حضرت امام، دادم به يكى از پاسدارها

مى. برد و گذاشتم وقتى كه بـه تهـران دانـستم آن وقت هم به سيد هادى تلفن نكردم

و شما به بيت حضرت  امـام تلفـن رسيده تلفن كردم به منزل ايشان كه من نامه نوشتم

و بدهند خدمت ايشان كه ايشان  تـوى) هـادى سـيد(بزن كه آنجا نامه را قبول كنند

من گفتم، خوب نظرمد نامه بنويسيد، پس چرا نامه نوشتيد،اِ، شما بنا نبو: تلفن گفت 

و يك نـسخه ... بود . هـم خـدمت ايـشان يك نسخه براى شوراى عالى قضايى نوشتم

رسـد، تـوى مـى دانيد پنج نفر هستند حاال دسـت كـدام حاال شوراى عالى قضايى مى

ب  از عـدا دفترش چه جور است من نمى دانم، من به عنوان شورا فرستادم، هـم بعـضى

مى قضات كه مى از. اش را دادم كردند من به بعضيها يك نسخه آمدند اظهار ناراحتى

و يكـى از مـسئولين جمله روز دوم محرم آقاى نيرى، آقـاى اشـراقى، آقـاى رئيـسى

را اطالعات آمدند اينجا منزل ما يعنى من خواسته بودم بيايند، آمدند من بـاز نظـراتم

و به  از آنها هم يك نسخه گفتم و به بعضى چه اش را دادم جور قضات هم دادم حاال

مـتهم نكنـد، هـى دانـم، علـى اى حـال بيـت مـرا كـسى سرايت كرده به خارج نمـى 

."...ببينيد آقاجان، هر حرفى را نزنيد. نفوذ، نفوذ: گويند مى
را اهللا منتظرى اتهاماتى وارد شـده اسـت كـه ايـن اتهامـا به بيت آيت ت همـديگر
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و خـط" طيـف سـيد مهـدى"اند هم گفته. كنند تكذيب مى  آنجـا را اشـغال كـرده

كه داده، مى ، هم اظهاركرده" پايگاه منافقين"هم ادعا كرده اند اند كـه محـل بوده

 اهللا منتظـرى بـه امـام خمينـى در تبليغـات نامـه آيـت. بوده است ...و" ليبرالها" نفوذ

وادارو"اهللا منتظـرى نفـوذ منـافقين در بيـت آيـت"ژه در رنجنامه نـشانه مسموم بوي

 خواننـدگان خـود داورى خواهنـد. كردن ايشان به حمايت از آنها قلمداد شده است 

هاى فوق مضمون حمايـت از سـازمان مجاهـدين را داشـته اسـت يـا كرد كه آيا نامه

و ارزش حمايت نطور كه در صفحات پيش بـه آگـاهى هما هاى انسانى را؟ از اصول

با رسيد، گستردگى ارتباط آيت  و اطالعات دقيق ايشان، اهللا منتظرى و مسئولين مردم

و آيت  و اطالعـات از ويژگيهاى استثنائى وى بود، اهللا منتظرى بـر مبنـاى گزارشـات

و  و مسئولين و واصله از سوى مقامات و اصـول و تعديل آنها با معيارهـا بيـنش جرح

مى عميق خودش موضع  .[...]كرد گيرى

 نامه قاضى شرع استان خوزستان تكذيب

 در مورد نقل قول منتسب به وى در رنجنامه

 از آنجا كه اثبات حقيقت فوق كه آيت اهللا منتظرى براساس گزارشـات مـسئولين

و قضات شرع موضـع و سـاير گيـرى كـرده اسـت، همـه دروغ زندانها  هـاى رنجنامـه

و ليبـرال خط دهى نفوذي"را در موردها رنگنامه و منافقين و يـا طيـف خيـالى ها هـا

مى به آيت"سيد مهدى  كند، احمدآقا ناچار شـده اسـت بـه اهللا منتظرى نقش بر آب

مى دروغى بزرگ و لذا خطاب به آيت اهللا منتظرى :نويسد متوسل گردد،

از:آورده ايد 13/5/1367 در نامه اى به تاريخ"  سه روز قبـل قاضـى شـرع يكـى

مى استان  باشد بـا نـاراحتى از نحـوه اجـراى فرمـان هاى كشور كه مرد مورد اعتمادى

و مى گفت مسئول اطالعات يا دادستان ترديد از من است حضرتعالى به قم آمده بود
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ح، اضـرى از يكى از زندانيان براى تشخيص اينكه سرموضع اسـت يـا نـه پرسـيد تـو

، پرسيد حاضرى مصاحبه كنـى؟منافقين را محكوم كنى سازمان  گفـت؟ گفت آرى

، پرسيد حاضرى ، پرسـيد؟براى جنگ بـا عـراق بـه جبهـه بـروى آرى  گفـت آرى

سـند ...همه مـردم حاضـرند روى مـين برونـد مگر: گفت؟حاضرى روى مين بروى

، شما سپس.55شماره  و گفتيـد چـون ايـن شـخص نتيجه گرفتيـ حضرت آيت اهللا د

و معامله سرموضـع گفته است كه من روى مين نمى روم محكوم به اعدام شده است

و صريحا درحالى كه همان قاضى شرع مورد. با او كرده اند اعتماد شما پيش من آمد

او. گونه نگفتم من اين گفت آقاى منتظرى به من دروغ نسبت داده است  كه مـن بـه

د  ممكن است ايشان اشتباه فهميـدهر مورد آقاى منتظرى چنين چيزى نگو گفتم شما

آن. باشند و امور قضائى را بعد مسئولين اطالعات و جريـان استان را خواستم آمدنـد

كهبه آنها هم گفتم، آنها  و تقريبا تمـام اصال بحث اين اظهار داشتند گونه نبوده است

و. دنـدكر اين نوشـته حـضرتعالى را تكـذيب  حـال اگـر ايـن مـسائل را از اطالعـات

و آنهـا مهـدى دادستانى به ما بگويند چون حرف  سـربازان گمنـام امـام زمـان اسـت

و دستيارانشان بگويند اند پيش شما هاشمى را اعدام كرده  و اگر مخالفين دروغ است

و ليبرالها است كه چرا هميشه كسانى كه از منافقين بحث من اين. عين واقعيت است 

و كنند مورد اعتماد دفاع مى و امام بـوده شما هستند ولى كسانى كه از اول با انقالب

."هستند جنايتكارند؟ 
 آيـت اهللا منتظـرى 13/5/1367سيد احمد خمينى با حذف چند سـطر آخـر نامـه

و نوشته است دروغ و گفتيـد چـون ايـن": ديگرى بافته  شـما سـپس نتيجـه گرفتيـد

و معاملـه گفته شخص ، محكوم به اعدام شده اسـت است كه من روى مين نمى روم

اما خوب است خوانندگان گرامى يك بار ديگر متن نامـه."كرده اند سرموضع با او 

و خواهند ديد كه عبارت فـوق نتيجـه"13/5/1367" اهللا گيـرى آيـت را مرور نمايند

از منتظرى نبوده گزارش همان قاضى شرع بوده است، ولى احمد است بلكه نقل قول
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و وانمـود كنـد كـه تحـت اهللا منتظرى را غرض آيت آقا براى اينكه مند معرفى كـرده

مى تاثير ديگران  و نتايج نادرستى گرفته، چنان دروغـى را سـرهم بنـدى كـرده اسـت

ه، زيـرا را جعـل نمـود 13/5/1367اهللا منتظرى مطالب نامـه كه آيت گويد صريحا مى 

آن نظرآيت قاضى شرع مورد . را تكذيب كرده است اهللا منتظرى

قاضى شرع استان خوزستان طى نامه اى بـه اما حجه االسالم والمسلمين احمدى،

خمينـى ادعـاى وى را در رنجنامـه تكـذيب بـه آقـاى احمـد" 27/2/1367"تاريخ 

و جسارت اين مى و قاضـى شـرع كند كه بايد به شهامت و پـر ابهـام در جـو مـسموم

، زيرا اختناق مى آميز آن روزها آفرين گفت او اين اقدام توانـست خطراتـى را بـراى

مى.در پى داشته باشد  را كند كـه همـان وى در نامه اش به احمد آقا تصريح مطـالبى

و ايشان خطاب به امام خمينى مرقوم كه به سمع آيت اس اهللا منتظرى رسانده ت، نموده

و حسب االمـر احمـد  را عينا براى جناب احمد آقا نيز تكرار كرده است آقـا مطالـب

خوانندگان. نيز برسد جهت امام خمينى نيز مرقوم داشته است تا به اطالع امام خمينى 

و ادعاهـاى احمـد آقـا گرامى به مقايسه گفتـه  بپردازنـد تـا هـاى قاضـى شـرع اهـواز

و دست آشكارترين دروغ رنجنامه بر  كه نامـه قاضـى كم اين است آنان معلوم گردد

مـتن تكـذيب نامـه آقـاى.سـازد شرع اهواز اظهارات احمد آقا را غير قابل استناد مى 

:باشد احمدى خطاب به آقاى سيد احمد خمينى به اين شرح مى

 بسمه تعالى

 اجاللهاالسالم والمسلمين جناب آقاى حاج سيد احمد خمينى دامتمحضر حج

 سالم عليكم

اهللا العظمـى در رابطه با مطلب مندرج در جـزوه نامـه خطـاب بـه حـضرت آيـت

آن قاضى شرع صـريحا گفـت آقـاى منتظـرى بـه مـن«:مدظله مبنى بر اينكه منتظرى

داده من به او گفتم چنين چيزى مگو ممكن است ايـشان اشـتباه فهميـده دروغ نسبت 

عر الزم،»باشد و اينجانب هيچ است به گـاهض برسانم كه مساله به اين صورت نبوده
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و اصـوالينم به خود اجازه دهم كه العياذ باهللا بالصراحه نسبت دروغ به ايـشان بـدهم

و به قول شما چه داعى بـه ايـن تعبيـر چنين و بدل نشد و شـايد شـما! بحثى بين ما رد

كه. اشتباه فهميده باشيد فرمـوده ايشان از قول من در نامه منعكس اينجانب مطالبى را

 ، و به شما تحويل دادم و حسب االمر نوشتم بنابر اين بودند خدمت شما بازگو كردم

؟ فقـط در يـك مـورد عـرض كـردم اشـتباه  و انكـار هـست  چه جايى براى تكذيب

آن اى به اصل مطلب نمى مختصرى صورت گرفته كه لطمه و آن رساند،  هم به خـاطر

و گـذرا در و به صـورت شـفاهى بوده كه مطالب در يكى از مالقاتهاى دسته جمعى

و انگيـزه محضر و تمام هدف و نقل آنها نبوده و ضبط و بنا بر ثبت  ايشان عنوان شده

و شما اين بوده كه اگر حضرت امام مد اينجانب از طرح اين مساله در خدمت ايشان

اجـرا براى سرموضع بودن تعيين شود تـا مـسئولين ظله العالى مصلحت بدانند مالكى

و تفريط نشوند،  و افراط و سليقه شخصى و اعمال نظر و اشكال و غـرض دچار ابهام

و متهم كردن آن آقايان هم نبود، ولى متاسـفانه مطلـ تفـسيرب جـور ديگـر برداشـت

و اينكه فرموده ايد آنها تقريبا تمام نوشته شده يك امـر طبيعـىندها را تكذيب كرد،

و عالوه از اين تعبير بر مى  . انـد را نيز قبول كرده آيد كه آنها مقدارى از مطالب است

مـن يتوكـل علـى اهللا فهـوو( شوم حرف بسيار اسـت بيش از اين مصدع اوقات نمى

و عزت بـراى حـضرت امـام تـا ظهـور).حسبه  و افتخار و سالمت با آرزوى صحت

).عج(د هدى موعومحضرت 

27/2/68/امضا

دهد كه احمد آقاى خمينـى چگونـه مـانع رسـيدن برخـى آنچه گذشت نشان مى

و اصـال گزارشات به امام خمينى يا عامل انتقال گزارشات دروغ به ايشان بوده است،

و با خود حضرت امـام آقاى احمدى بر حسب وقتى كه گرفته شده بود بنا بوده برود

و كند ولى صحبت هر چه اصـرار كـرده آقـاى انـصارى گفتـه بـود كـه نمـى شـود،

بـدون شـك آنچـه. از معطل كردن زياد با احمد آقا صحبت كرده بـود باالخره پس 
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در رنجنامه اش نوشته است به امـام خمينـى نيـز همـان را گـزارش سيد احمد خمينى

و ادعا نموده  اهللا"67/5/13"است كه قاضى شرع اهواز محتويـات نامـه كرده آيـت

و تكذيب كرده است منتظرى را جعلى  و خوانندگان خود قضاوت كنند كـه! دانسته

گونه رفتارها با امام خمينى وآيت اهللا منتظـرى از طريـق گزارشـات سلسله اى از اين

و مجعول  چه ذهنيتى را براى امام خمينى يـا هـر انـسان ديگـرى ممكـن اسـت دروغ

 فراهم آورد؟

و گونهنهما و برخى از مردم آگاهند، مـسئوليت هيـات عفـو  كه مقامات قضايى

س امور زندان نيز  اهللا منتظـرى نهـاده شـده وى امام خمينى به عهده آيت هاى كشور از

و او نمايندگانى را براى رسيدگى به وضع زندان و گزارش اوضاع آنهـا تعيـين بود  ها

و بيــت ايــشان بــه زعــم آيــت اهللا منتتــرين گناهــان يكــى از مهــم. كــرده بــود ظــرى

و نطق آقاى انصارى در دانشگاه تهران ايـن اسـت كـه وقتـى تبليغات و رنجنامه چيان

مى يك زندانى  دل شد به حضور ايشان راه مـى يا تواب آزاد و درد و مالقـات يافـت

مىو به گفته آنها سخنان غير نمود مى و آزا. گفت منطقى د شـده ولى چرا يك تواب

از از زندان نتواند در خالل هزاران ديدار كننده ديگر در طى يك سال به ديدن يكى

و درد دل كند؟ عـالوه بـر ايـن آيـت مسئولين اهللا منتظـرى در ارتبـاط بـا كشور برود

آنها زندان و بايـد در جريـان دقيـق از هـا قـرار مـى مسئوليت داشت و يكـى گرفـت

ديعهاى اطال راه ، دار با خود زندانيان آزاد شده بود كه از قـضا ايـن شـيوه مـانع يابى

كه ديگران بتوانند با گزارشات دروغ خـويش ،آيـت اهللا منتظـرى را كانـاليزهشد مى

و در واقع تبليغـات كرده اهللا چيـان يكـى از بهتـرين نقـاط قـوت آيـتو فريب دهند،

.را مطرح كرده اند منتظرى
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و المسلمين محاكمه حجت  االسالم

 احمد منتظري در دادگاه ويژه روحانيت





 خبر فوري

 االسالم والمسلمين احمد منتظري احضار حجت

 به دادسراي ويژه روحانيت

و كانـال تلگـرام در پي انتشار نوار صوتي مرحـوم آيـت اهللا منتظـري در وبـسايت

و واكنش هاي بي سابقه نسبت به  االسالم احمد منتظري امروز صبح آن، حجتايشان

و توسـط بـازپرس)23/5/95( به شعبه چهارم دادسـراي ويـژه روحانيـت قـم احـضار

تـرين در اين بـازجويي آقـاي انـصاري در مهـم. انصاري مورد بازجويي قرار گرفت 

 مجاهدين به عربـستانكهآن اتهامات مطروحه انتشار نوار صوتي را در اين برهه از زم 

وي محتواي مذاكرات. ديكو با حكومت آن همگرا شده، به نفع دشمنان دانست نز

و  و جرم تلقي كـرد انتشار اين جلسه را جزو اسرار نظام دانسته . آن را نشر اسرار نظام

و دولـت: گويـد آقاي احمد منتظـري در پاسـخ مـي ايجـاد همگرايـي ميـان منـافقين

اي نظـام بـه سـفارت عربـستانهـ چـشمي عربستان در پي آن صورت گرفت كـه نـور 

و سازمان حمله طلب يافته باعث اتحاد اين گروه خشونت ور شده با اين عمل نابخردانه

و خـسارات بـسياري را گريبـان وجهـه بـين با مخالفان منطقه  و اي ايران شدند المللـي

بنـابراين انجـام چنـين. اي ايران كردند كـه جبـران آن بـه ايـن سـادگي نيـست منطقه

ميوحدتي  و عربستان به ماههاي قبل بر و ربطي به انتشار حقايق ميان مجاهدين گردد
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اهللا وانگهي مـشروح جلـسه فـوق بـه همـراه نامـه آيـت. توسط يك نوار صوتي ندارد

و غيري غيرها اعداممنتظري به امام خميني در باره  سـالها67شـرعي مردادمـاه قانوني

و برخي از مصاحبه و ايـن هاي ايشان با رسـانه قبل در خاطرات ايشان هـا منتـشر شـده

و نشر جديدي صورت نگرفته است  ادامه. نوار صوتي مستند مطالب منتشر قبلي بوده

الزم به ذكـر اسـت محتويـات. بازجويي از احمد منتظري به جلسات بعد موكول شد 

پورمحمـدي،(67ي مـرداد هـا اعـدام اي با متـصديان اين نوار صوتي مربوط به جلسه 

و اشراقي ني از باشـد كـه در ايـن جلـسه آيـتمي) ري، رئيسي اهللا منتظـري بـه شـدت

و خواهـان توقـف آنهـاي صورت گرفته انتقاد كرده آن را جنايت مـيها اعدام دانـد

24همچنـين. پذيرنـد رغم اصرار ايشان افـراد ذكـر شـده آن را نمـي شود اما علي مي

 توسـط وزارت اطالعـات20/5/95ساعت پس از انتشار اين نـوار صـوتي در تـاريخ

و كانـال تلگـرام.ا.ج و خواسته شد نـوار از وبـسايت ا با احمد منتظري تماس حاصل

.انتهاي خبر/ اهللا منتظري حذف شود آيت

)تلگرام(

67يها اعداماحمد منتظري براي انتشار فايل صوتي احضار

مي فرزند آيت-بي بي سي افـشاي"ح شـده گويد يكي از موارد مطـر اهللا منتظري

اهللا منتظـري بوده است؛ با اين استدالل كـه زمـان ضـبط ايـن فايـل آيـت"اسرار نظام 

و اسراري كه او در جريـان آن قـرار داشـته، از اسـرار نظـام قائم مقام رهبر ايران بوده

و افشاي آن  مي. است"جرم"جمهوري اسالمي بوده گويد به دادگـاه آقاي منتظري

ك  اهللا منتظـري سال پيش در خاطرات آيـت20ه اين اسناد حدود اين طور پاسخ داده

و  كمـك" اتهام ديگر".چيز جديدي در اين فايل صدا افشا نشده است"منتشر شده

و مجاهدين مي"به اتحاد عربستان سعودي .كند با انتشار اين فايل است كه او رد

)@BBCPersian(



591 
(سومدفتر )ققنوس:

شدپس از انتشار فايل صوتي احمدمنتظري به برخور .د جدي تهديد

و اطالعـات قـم، در تماسـي بنا به اخبار رسيده به زيتون، دادگاه ويـژه روحانيـت

از تلفني با احمد منتظري فرزند آيت  اهللا منتظري خواستار حـذف فايـل صـوتي اخيـر

و سايت اينترنتي آن مرحوم شده  هـاي تلفنـي، احمـد در اين تمـاس. اند كانال تلگرام

و بازداشت شده اسـت منتظري تهديد به برخو  همچنـين از خـانواده. رد جدي قضايي

مرحوم منتظري خواسته شده است كه بـه هـر نحـو ممكـن اصـالت فايـل مـذكور را 

و فـضاي. تكذيب كنند  انتشار اين فايـل صـوتي از روز گذشـته تـا كنـون رسـانه هـا

ت، براساس آنچه در اين فايل صوتي آمـده اسـ. تاثير قرار داده است مجازي را تحت 

از آيت و در جهـت توقـف آن، عـالوه بـر67ي هـا اعـدام اهللا منتظري پس از اطـالع

نيـري: ديداري با آقايان1367 مرداد24اهللا خميني، در تاريخ نگارش دو نامه به آيت

نماينـده(و پورمحمـدي) معـاون دادسـتان(، رئيسي)دادستان(، اشراقي)حاكم شرع(

 كـه ايـن اهللا منتظري با يادآوري داي اين ديدار آيت در ابت. داشتند) اطالعات در اوين 

آن هيچ« و از و فرزندش گونه نسبتي با سازمان مجاهدين ندارد ها ضربه بسيار خورده

مي»شده است ها كشته توسط آن  و« كنـد كـه چـون، تأكيد و انقـالب آينـده اسـالم

و شـخص آقـاي خمينـي بـرايش اهميـت دارد  در تـاريخ چگو كـه ايـن«و» كشور نـه

مي خصوص آن مي» كند ها قضاوت اهللا خميني مقام آيت قائم».كند اين سخنان را بيان

و اعتراضات او در خصوص   منجر بـه بركنـاري او شـد، بـه67يها اعدامكه مواضع

و بدون سياسي« تعبير خود مي» كاري با صراحت لهجه به نظـر«گويد خطاب به حضار

ه از اول انقـالب تـا حـاال انجـام شـدميي اسال ترين جنايتي كه در جمهور من بزرگ 

ما…شده است، اين كاري است كه به دست شماها انجام شده است  در آينده تاريخ

آ را محكوم مي و شما را در ميكند بيت ايـن» نويسند ينده جزو جنايتكاران در تاريخ

ا  . سـت مرجع تقليد شيعه پس از انتشار اين فايل صوتي تحـت فـشار شـديد قرارگفتـه

. اخبار تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد
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)زيتون(

 احضار احمد منتظري به دادگاه چرا؟

)تقي رحماني(
اندركار مربوط به مسائل قضائي به مرحله جديدي رسـيد هاي افراد دست واكنش

طـرح اتهامـاتي كـه بـه نظـر. يعني احضار احمد منتظري بـه دادگـاه ويـژه روحانيـت 
مي انتقام آيا او با انتشار نواري صوتي كـه. تهامي مانند افشاي اسرار نظاما. رسد گيري

و بارها منتشر شده اسـت اسـرار  و سالها قبل شكل ديگري از خاطرات منتظري است
اما اتهام ديگـر كـه بـس. نظام را افشا كرده است؟ تازه هر سرّي زماني بايد افشا شود 

و سؤال مجاهـدين خلـق ايـن نـوار يـاري برانگيز است اين نكته است كه به عربـستان
و مـشكالت قـوه قـضائيه اسـت كـه. رسانده است  اين اتهام هـم از آن سـري مـسائل

ولي نكته مهم اين اسـت كـه. كند قضاوت را هميشه گروگان مصلحت حكومت مي 
و هـمها اعداممنتظري در اين نوار   را محكوم كرده اسـت امـا بـا مواضـع مجاهـدين

اي كه تالش اما مهم اين است خانواده. حفظ كرده استرهبري آن مرزبندي خود را
و جامعه خود باشد نبايد تنها بماند در صورت لزوم  كرده در حد توان صداي ديگران

 تا نظر شما چه باشد؟. شود همه صداي اين خانواده شويم مي
)@Amadnews(

 احضار مجدد احمد منتظري به دادگاه ويژه روحانيت

 حيمبسم اهللا الرحمن الر
و فهيم ايران و تحيت به ملت شريف  با سالم

 بـار 1395 شـهريور17اهللا العظمي منتظري، امـروز در پي انتشار فايل صوتي آيت
االسالم والمسلمين احمد منتظري در محـل دادگـاه ويـژه روحانيـت قـم ديگر حجت

و در پايان مقرر شد با توجه به اتهام   امنيـت اقـدام عليـه"مورد بازپرسى قرار گرفت؛
و مجـازات 505و 501و 498و استناد به مواد"ملى هـاى بازدارنـده قانون تعزيـرات
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 تحويـل 28/6/1395، دفاعيـه خـود را بـه صـورت مكتـوب در تـاريخ 1375مصوب
. دادسراي ويژه روحانيت قم بنمايد

و و بركاتهرحمةوالسالم عليكم . اهللا
)Ayatollah_Montazeri@(اهللا منتظري كانال تلگرام آيت

 پستي در تلگرام در واكنش به تفهيم اتهام احمد منتظري

كننـد يكـي مملكت جالبي داريم مسئولين آن از اقدامات گذشته خود دفـاع مـي
مي مي و گويد افتخار اما اگر نوار آن را پخـش. ...كند حكم خدا را انجام داده است

قعا امنيت ملـي مـا بـا يـك نـواروا. كنيد كه مردم بفهمند اقدام عليه امنيت ملي است 
مربوط بيش از بيست وپنج سال قبل كـه در قبـل هـم مطالـب آن منتـشر شـده اسـت 

اصال چرا ما ضابطه قانوني نداريم كه با گذشـت چنـد! ياللعجب! خدشه دار مي شه؟ 
شود چـون فـردا اگركـسي حرفـي مربـوط بـه دوره سال مسايل تاريخي محسوب مي 

ميياچتركمان  و محاكمه شود پـس را هم زد توان گفت اسرارملي افشا شده است
بنظر مي رسد قاضي مربوطه بايد در اين موارد از امنيت ملي! قانون گذاران كجايند؟ 

استعالم نمايد كه آيا به ضرر امنيت ملي بوده است يا نه چون امنيت ملي، متولي دارد 
م مـي نماينـد وقتـي جـاييي باشد از آنها استعالككه اگر مربوط به نظام پزش همچنان

و درگيري پيش نيامده آنهم در سطح ملـي چگونـه مـي تـوان گفـت عليـه هيچ اتفاق
ه؟ يك موقعي دكتر صلواتي اصفهان را به عنوان برانداز گرفتندشدميامنيت ملي اقدا

ودر نهايت با يك ميليون ونيم تا آنجا كـه در ذهـن دارم جريمـه آزاد شـد همـه مـي 
ن  واقعا ما عناوين جرم، را آنچنان بـاال! ظام ما همين قدر مي ارزيده خنديدند كه مگر

جا دارد در اين موارد عزيزان قضايي دقت الزم. نيم كه قابل تطبيق نيستكميمطرح 
. را بعمل آورند

از...امنيت آقايان به خطر افتاده!جناب استاد نصر عزيز امثال ابراهيم رئيـسي كـه
و محـاكمها اينمي دونيد! استجانشينان احتمالي رهبري   از اتهـام جنايـات جنگـي

مي حقوق بشري وبين .ترسند المللي



غير محرمانه
594

)تلگرام(

.جلسه محاكمه احمد منتظري برگزار شد

 بسمه تعالي

ي هـا اعـدام اهللا العظمـي منتظـري در خـصوص به دنبال انتشار فايـل صـوتي آيـت

/28د منتظري در مـورخ، جلسه دادرسي حجة االسالم والمسلمين احم 1367تابستان

 دادگاه ويژه روحانيت قـم بـه رياسـت قاضـي حجـة االسـالم5 در محل شعبه7/95

و هيئـت منـصفه و بـدون حـضور وكيـل مـدافع احسان رضايي، به صورت غير علني

 بعـدازظهر بـه1 صبح آغاز شده بود، در ساعت9اين جلسه كه از ساعت.برگزار شد 

 بازپرسي، توسـط حجـة4است صادره توسط شعبه در اين جلسه كيفرخو.پايان رسيد

االسالم انصاري زاده نماينده دادستان مبنـي بـر تقاضـاي محكوميـت ايـشان بـه جـرم

 قـانون مجـازات اسـالمي 505و 501و 498 به اسـتناد مـواد"اقدام عليه امنيت ملي"

و سپس ايشان ضمن رد اتهامات فوق، براساس اليحه تنظيمي، به دفـاع  از قرائت شد؛

بر حسب درخواست مسئولين مربوطه قرار شـده اسـت كـه محتويـات. خود پرداخت

.جلسه تا اعالم رأي دادگاه منتشر نشود

 خبر#)ره(بيت آيت اهللا العظمي منتظري

 Ayatollah_Montazeri@اهللا منتظري كانال تلگرام آيت

و المسلمين احمد منتظري متن دفاعيه حجت  االسالم

 الرحيمبسم اهللا الرحمن

 بازپرس محترم شعبة چهار دادسراي ويژه روحانيت قم

اهللا پس از عرض سالم؛ چنانچه استحضار داريد در پي انتـشار فايـل صـوتي آيـت

، اينجانب احمد منتظـري بـه 1367 العظمي منتظري مربوط به اعدام زندانيان در سال

انيـت قـم بـا پس از هشت جلسه بازجويي در دادسراي ويـژه روح 15/6/1395تاريخ
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و"اقدام عليه امنيت ملي"به.ا.م.ق505و 501و 498استناد به مواد  مـتهم گرديـدم؛

 تحويل آن دادسـرا 28/6/1395مقرّر شد دفاعية خود را به صورت مكتوب در تاريخ

.نمايم

قبل از شروع به ارائة دفاعيه، الزم است ايرادات چهارگانه در مورد اين پرونده را

: ايميادآوري نم

باشـد، اساساً در دعاوي سياسـي چـون يـك طـرف آن حاكميـت مـي)ايراد اول

توانـد قـضاوتي گيرد نمي قضاوتي كه از سوي قضات منصوب حاكميت صورت مي 

و عادالنه بي  باشد؛ چون در اين موارد در حقيقت يكـي از دو طـرف دعـوي، طرفانه

ع كندميطرف ديگر را محاكمه و در نزد عقال صدق  بـر آن جـاي"قضاوت"نوان،

تأمل دارد؛ لذا در چنين مواردي بايد مطابق دستور صريح شـرع مبـين، قاضـي مـورد

. قبول طرفين دعوا انتخاب شود

و شـكايات«: قانون اساسي 159 بر اساس اصل)ايراد دوم مرجع رسـمي تظلمـات

د»دادگستري است  ادگـاه ويـژه؛ بنابراين مرجع رسيدگي كننده به اتهام وارده، يعنـي

روحانيت از نظر قانون اساسي جمهوري اسالمي فاقد صالحيت است؛ چون زير نظـر 

ج .كند عمل نمي.ا.ا.دادگستري

و مطـابق اصـل"اقدام عليه امنيت ملي" اتهام)ايراد سوم  يك اتهام سياسي است؛

و بـا حـضور«: قانون اساسي 168 و مطبوعاتي علني اسـت رسيدگي به جرائم سياسي

بنــابراين اتهــام وارده بــه».گيــرد يئــت منــصفه در محــاكم دادگــستري صــورت مــيه

و با حضور هيئت منصفه صورت گيرد .اينجانب بايد در دادگاه علني

العمـوم، يعنـي در خصوص پروندة حاضر، با توجه به اين كه مـدعي)ايراد چهارم

 را دارا جناب آقـاي سـيد ابـراهيم رئيـسي، خـود رياسـت دادسـراي ويـژة روحانيـت 

و ايشان يكي از متصديان اجراي حكم اعدام زندانيان در مرداد مي  است، 1367باشد

.و اين نزد عقال پذيرفته نيست! در واقع قاضي محترم تحت امر مدعي قرار دارد
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و دفاعيه خود را تقديم اما با اين حال ناگزيرم شرايط موجود را :نمايم بپذيرم

خواهم كه چنانچه فايل صوتي مـذكور را بـه طـور كامـل در ابتدا از جنابعالي مي

و مطالـب ايـن نـوار را همـراه بـا لحـن گوش نكرده  ايد حتماً به اين كار اقدام نماييد

و نظـام  و مرجعيـت و اصراري كه ايشان براي حفظ حريم ديـن مشفقانه فقيه عاليقدر

.اند مالحظه فرماييد نموده

ن عالوه بـر ايـن كـه مـورد حمايـت قـوانين در جمهوري اسالمي ايران آزادي بيا

از: مي فرمايد)ع(امام علي. مدني قرار گرفته، يك اصل اعتقادي نيز به شمار مي رود

و مقدس نيست امتـي كـه در آن امـت: شنيدم كه بارها فرمود)ص(رسول خدا پاك

و يعني در جامعة سالم. زيردست نتواند بدون لكنت زبان حقش را از قدرتمند بستاند 

و و لكنت زبان سـخن بگوينـد پاكو حاكميت مقبول، مردم بايد بتوانند بدون ترس

و حبس هراسي نداشته باشند .از حصر

اسـت كـه يـك امـر)ع(و امـام علـي)ص(ولي اين برخالف فرمايش رسول خدا

و اتهام افـشاي اسـرار عادي اطالع  و محاكمه رساني مثل انتشار فايل صوتي، با تهديد

و موافقت مواجه شود  و مخالفت به صرف اين كه ديگران با نحوه بازتاب دادن ها، ها

. اندن را تبديل به امري غيرعادي كردهآ

و بازگويي واقعيت ها، دفاع عالوه بر اين، هدف از نشر فايل صوتي عالوه بر بيان

و جواب دادن به اتهامات ناروايي بود كه در طول  و انقالب اسالمي لسا28از اسالم

خاشدمياهللا منتظري وارد گذشته به آيت ميو بردند طرات مستند ايشان را زير سؤال

ــا وانمــود مــيو مطالــب آن را ادعاهــاي بــدون ســند مــي  و ي ــد؛ ــد كــه خواندن كردن

و عـزل از قـائم مقـامي68اظهارنظرهاي خيرخواهانة ايشان مربـوط بـه پـس از سـال 

.رهبري است

و ملتمـسانه قـصد آيـت اين فايل صوتي ثابت كـرد كـه اهللا منتظـري خيرخواهانـه

و  و تنـدرو بـه اسـم اسـالم جلوگيري از فاجعه اي را داشته است كه عده اي افراطي
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و نيز قصد ادامـة آن را داشـته و آيـت نظام اسالمي مرتكب شده اهللا منتظـري بـا انـد؛

خ  و و بازداري آنان از آن منكر و قانوني، سعي در نهي طر بـزرگ را استدالل شرعي

. اند داشته

 بـازار شـايعات67در زمان حال نيز كه بر اثر مخفي نگاه داشتن حوادث تابـستان

و گروهي تعداد اعدام شدگان را بسيار زياد اعالم مي كننـد، بهتـرين اقـدام داغ است

و نظام اسالمي، همانـا  و دينداري نظام جمهوري اسالمي در راستاي حفظ حوزه دين

و شفاف و سازي و جبـران خـسارت و فهـيم ايـران گفتن حقيقـت بـه مـردم شـريف

ياب مستقل با اختيارات هاي آنان است؛ تشكيل هيئت حقيقت استيفاي حقوق خانواده 

. تواند در اين مسئله كارساز باشد كامل مي

 دفاع حقوقي

اسـت بـراي منـع)س(گرچه همان مقدمه كه متبرك به فرمايشات ائمه معصومين

كند، اما از آنجا كه در تفهـيم اتهـام بـه مـوادي اسـتناد نجانب كفايت مي تعقيب از اي 

و انتـشار فايـل  شده است، الزم است ثابت نمايم كه افشاي اسراري صـورت نگرفتـه

:صوتي با موارد قانوني مورد استناد، مناسبتي ندارد

و" اسناد محرمانه اسنادي هستند كه عالوه بر تعريف شدن در-1  قانون اطالعـات

و سري دولتي و محرمانـه"اسناد محرمانه  در آئين نامه طرز نگاهـداري اسـناد سـري

و اطالعـات، طـرز و نحـوه مـشخص نمـودن نمونـه نـوع اسـناد و طبقـه بنـدي دولتي

نگهداري آنها، خصوصيات فيزيكي صندوقي كه اسناد بايد در آنها نگهداري شوند، 

و روش طبقـه كننـد، هاي دولتي كـه آن را محرمانـه مـي سازمان  جـزو كـه ايـن بنـدي

) سـري كلـي محرمانـه، سـري، بـه محرمانه، خيلي(كداميك از طبقات چهارگانه اسناد

و قرار مي و حتي تعداد مجازي كـه از آن بايـد استنـساخ شـود، نحـوه رؤيـت گيرد،

استفاده از آنها، اين كه در چه مـواردي مجـاز بـه نگهـداري در اقامتگـاه خـصوصي 
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م و در چه و جزئيات ديگـرش مـشخص هستند و انتقال آنها واردي نيستند، نحوه نقل

و در هر صورت اصل اساسي در همه اين است كه اسناد دولتي  اي هستند شده است؛

و كه ممهور به مهر محرمانه يا خيلي .اند شده... محرمانه

آئــين نامــه طــرز" ســري بــودن اســناد محرمانــه ذاتــي نيــست؛ زيــرا در قــانون-2

و محرمانه دولتي نگاهداري ازو طبقه" اسناد سري  در مادهكه اينبندي آنها هم پس

و فـوق سـري را تعريـف1  طبقات چهارگانه اسـناد محرمانـه، فـوق محرمانـه، سـري

از«: به صراحت مي گويد4كند در ماده مي براي تغيير طبقه يك سند يـا خـروج آن

ــه مقتــضاي وظــا  ــه هــر يــك از ســازمانها ب ــع كــار خــود طبقــات چهارگان و طب يف

اعـالن يـا افـشاي مفـاد اسـناد«:و در ادامه مي افزايد».دستورالعملي تهيه خواهد كرد 

و  سري يا محرمانه از طرف مراجع ذي صالحيت سند مذكور را از عداد اسناد سـري

».كند محرمانه خارج مي

و ها يـا اسـرار يـا اسـ هر كس نقشه«:ا آمده است.م.ق505و 501 در مواد-3 ناد

و عامـداً در اختيـار  تصميمات راجع به سياسـت داخلـي يـا خـارجي كـشور را عالمـاً

افرادي كه صالحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كنـد بـه 

و مراتب به يك تـا ده سـال  نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات

 با هدف بـرهم زدن امنيـت كـشور بـه هـر هركس«و) 501(».شود حبس محكوم مي 

وسيله اطالعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مـأمورين دولـت يـا بـه

و نحو ديگر جمع  آوري كند، چنانچـه بخواهـد آن را در اختيـار ديگـران قـرار دهـد

و در غيـر ايـن صـورت بـ  ه حـبس از موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال

مييك تا )505(».شود پنج سال محكوم

و اطالعات طبقه بندي شده را تعريف نكرده است، لذا بايد بـه اما منظور از اسرار

و اطالعـات طبقـه. تعريف آنها در ساير قوانين مراجعه كرد  نگاهي به تعاريف اسرار

و محرمانه در قانون نشان مي  و مـصاديق ذكـر شـده بندي شده دهد كه اساسـاً مـوارد
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و اين اتهام با هيچب و بنياداً از شمول اطالعات محرمانه خارج بوده راي اتهام موضوعاً

:يك از مواد قانوني انطباق ندارد؛ زيرا

در اين اتهام در واقع اين بنده نيستم كـه محاكمـه مـي شـوم بلكـه ايـن فقيـه: اوالً

شد عاليقدر قدس سره هستند كه محاكمه مي  ه متعلـق بـه شوند؛ چرا كه نظرات منتشر

و در حيات خود هم كراراً در مصاحبه .اند ها اعالم كرده ايشان است

 با توجه به لزوم وجود عنـصر قـانوني جـرم، در قـانون، هـيچ عنـواني بـه نـام:ثانياً

و طبقـه بنـدي شـده افشاي اسرار نظام وجود ندارد؛ بلكه عنوان افشاي اسناد محرمانـه

.وجود دارد

پو هيچ:ثالثاً و يا ماًمورين دولتي اقـدام بـه جمـع كس با آوري شش مسئولين نظام

و حضرت آيت   اقـدام بـه ارائـه قائم مقام رهبري اهللا منتظري در مقام اطالعات نكرده

و قانوناً بدان مكلف بوده نظريات خود كرده و عرفاً و اگـر شخـصي اند كه شرعاً اند،

ه كـه ايـشان تمـام مـوازين را نظرات خود را اعالم كند افشاي اسرار نيـست؛ بـه ويـژ 

و صريحاً رعايت مي و در درس هاي واليت فقيه رسماً كردند؛ گرچه در سخنراني ها

و رعايت حرمت زنداني بـسيار سـخن  و اعدام هاي بالوجه درباره ممنوعيت شكنجه

و  مي گفتند، اما به نحو مصداقي نظرات خود را به طور خصوصي براي امـام خمينـي

.ندكرديممسئوالن عرضه 

ها را انتشار داد جناب آقاي سيد احمد خمينـي نخستين كسي كه محتواي اين نامه

و اگر اتهامي مطرح باشد متوجه ايشان خواهد بود؛ چون تنهـا  در كتاب رنجنامه بود،

و آقاي سيد احمد"رنجنامه"پس از انتشار كتاب   كه در چند ميليون نسخه چاپ شد

وههايي از آن نام خميني قسمت و همزمان تمـام نـشريات هاي محرمانه را مطرح كرد

و نيمه رسـمي هـم چـاپ كردنـد، آيـت  اهللا منتظـري بـراي دفـع روزنامه هاي رسمي

و در  و نسبت هاي ناروا مجبور بودند متن كامل اين نامه هـا را انتـشار دهنـد تحريف

. اين رابطه با مصاحبه هاي متعدد خود روشنگري نمايند
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اي مانند نامه امـام خمينـي خطـاب بـه هاي محرمانه هاي گذشته نامه ضمناً در سال

و وضـعيت جنگـي، نامـه محرمانـه فرمانـده سـپاه  مسئوالن نظام در خصوص شـرايط

و نامه نخست وزير به امام خميني كه منجر به تصميم پذيرفتن قطعنامه   598پاسداران

 سخني از افشاي اسرار شد، از سوي گروهي خاص موسوم به اصولگرا منتشر شده اما

. نظام نرفته است

اي جمـع بندي شـده تر اين كه اساساً هيچ گونه اطالعات طبقهو از همه مهم:رابعاً

و مـواد ديگـر قـانوني بـه صـورت اخـص بـه 505ماده. آوري نشده است   كلي است

و مفـسر بندي شده پرداخته يف اسناد طبقه تعر و قانون خاص مقدم بر قـانون عـام  اند،

.آن است

و اسناد محرمانـه:الف اطالعات فايل صوتي محرمانه نيست؛ زيرا قانون اطالعات

كه هم اكنـون مـتن كامـل آن بـه عنـوان قـانون(29/11/1353و سري دولتي مصوب 

و سـايت  و استناد در سايت وزارت اطالعـات جمهـوري اسـالمي و مورد قبول معتبر

و محرمانـه آوردهدر) مجلس شوراي اسالمي ايران موجود است  تعريف سند دولتي

اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطالعات ثبت يا ضبط شده مربوط بـه«: است

و فعاليت  و شـركت وظايف و وابسته بـه دولـت و مؤسسات دولتي هاي وزارتخانه ها

و هاي دولتي از قبيل مراسالت، دفاتر، پرونده  و يـا ... ها  بـه كه در مراجع مذكور تهيه

اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كـه افـشاي آنهـا مغـاير بـا. آن مراجع رسيده باشد

».مصالح خاص اداري سازمان هاي مذكور در اين ماده باشد

و سـري در مـاده  آيـين نامـه طـرز5در تكميل تعريف سند يا اطالعات محرمانـه

و محرمانه آمده است كه هر«: نگاهداري اسناد سري و طبقه و ذيل نوع سند در صدر

و ذيل همه صفحات درج مي  و اگر سند در چند صفحه تهيه شده باشد در صدر سند

.»شود

و نه مهر طبقه و اين در حالي است كه مطالب منتشر شده نه سند دولتي بوده بندي
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و نه با هدف بـرهم و نه متضمن جاسوسي بوده زدن امنيـت ملـي محرمانه داشته است

.بوده است

ن:ب آوري اسناد دولتي موكول به شكايت مؤسـسه يـا ظر قانون، مجازات جمع از

و افـشاي4مـاده. سازماني است كه اسناد آن افشا شده است   قـانون مجـازات انتـشار

و سري دولتي مي در«: گويد اسناد محرمانه تعقيب كيفري هر يك از جرايم مـذكور

ازماني اسـت كـه اسـناد آن موارد فوق موكول به تقاضاي وزارتخانه يا مؤسسه يـا سـ 

.»منتشر يا افشا شده است

و بـرو در خصوص فايل صوتي حضرت آيت اهللا منتظـري شـاكي وجـود نـدارد

و مؤسسه شاكي از مي فرض وجود، كدام سازمان تواند نـشان دهـد كـه يـك بـرگ

ويـژه آن كـه قـانون اسناد محرمانه ممهور به مهر آن سـازمان منتـشر شـده اسـت؟ بـه 

ج   در مـاده 18/5/1371رائم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مصوب مجازات

هرگاه سند يـا مـذاكرات يـا تـصميمات، عنـوان خيلـي محرمانـه: مي گويد3 بند 13

اهللا داشته باشد از سه ماه تا يك سال حبس دارد؛ ولي فايـل صـوتي، متعلـق بـه آيـت 

و ايشان به عنوان كسي كه  بـودنش را تعيـين كنـد، نـد محرمانـه توا مـي منتظري است

. بر آن مهر محرمانه نزده بودندگاه هيچ

 دفاع تكميلي

و معنـوي جـرم: براي اين كه جرمي واقع شود، بايد عناصر سه گانه قانوني، مادي

ن  و اگر يكي از آنها هم مفقـود باشـد، فعـل مـورد نظـر نـد توا مـي وجود داشته باشد؛

به كه در باالگونه همان. وصف مجرمانه بيابد  اشاره شد انتشار فايل صوتي هيچ ربطي

و اسرار نظام ندارد؛ خصوصاً ايـن كـه مطالـب ايـن فايـل قانون افشاي اسناد محرمانه

و سـخنراني  و مـصاحبه صوتي طي ساليان پـس از آن در خـاطرات اهللا هـاي آيـت هـا

و اين فايل صوتي غير از سندي زنده براي آن مطـالبي كـه قـبالً  منتظري آمده است،

. باشد منتشر شده است اطالعات جديدي را شامل نمي
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و سندي با اوصاف مذكور منتشر نشده است عنصر. عنصر مادي هم وجود نداشته

و نيت من از انتشار اين فايل بر طبق آيـات  و قصد و نيت است، معنوي جرم نيز قصد

و من يكتمها فانّه آثم قلبه« اهللا«و) 283سورة بقره، آية(»و التكتموا الشهادة اليحـب

و عدم كتمان) 148سورة نساء، آية(» الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم  بيان حقيقت

و جواب به تهمت و دفاع از مظلوم طي آن هاي سال از تريبون28هايي بوده است كه

و غيررسمي عليه آيت . اهللا منتظري صورت گرفته است رسمي

و اقدامات بازدارنـده كـه مـي قا 498در مورد استناد به ماده : گويـد نون تعزيرات

هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتـي بـيش از دو نفـر در داخـل يـا«

آن خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تـشكيل دهـد يـا  اداره نمايـد كـه هـدف

و محـارب شـناخته نـشود، بـه حـبس از دو تـا ده سـال  برهم زدن امنيت كشور باشـد

ج32 شـوم كـه اصـل يـادآور مـي».شـود محكوم مـي  :ا مـي گويـد.ا. قـانون اساسـي

و« و تفهـيم شـود ... موضوع اتهام بايد با ذكـر داليـل بالفاصـله كتبـاً بـه مـتهم ابـالغ

 قـانون آيـين دادرسـي46مـاده».شـود متخلف از اين اصل طبق قانون مجـازات مـي 

و ادله«: گويد مي و به طور كتبـي بـه مـتهم ضابطان بايد موضوع اتهام  آن را بالفاصله

و تفهيم كنند بازپرس پيش از شروع به تحقيـق بـا«: آمده است195و در ماده».ابالغ

آ ... توجه به حقـوق مـتهم  و ادلـه ن را بـه شـكل صـريح بـه او تفهـيم موضـوع اتهـام

و«: مي گويد 276در ماده».كند مي موضـوع بازپرس مكلف اسـت مـتهم را احـضار

با»اتهام را به او تفهيم كند   درپـي احـضارهاي مكـرّر، بارهـا در آن دادسـراكه اينو

. ام تفهيم اتهامي در اين مورد به اينجانب نشده است حاضر شده

و تبـاني مفهومـاً صرف نظر از الزامات قانون مجازات اسالمي اصوالً جرم اجتمـاع

و توافق قبلي به منظور انجام  و مستلزم برنامه ريزي  عملي مجرمانه با سوء نيـت اسـت

و و قـصد و قانوني جرم را داشته باشـد، و معنوي اين جرم بايد عناصر سه گانه مادي

و ذهنيت اينجانب هيچ  و انگيزه و نيـت موضـوع مـاده نيت  610گونه انطباقي با قصد

.ندارد.ا.م.ق
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:نمكميدر اينجا توجه دادگاه محترم را به چند نكته مهم جلب

و قضايي متأثر از مـسائلي اسـت كـه يكي  اين كه تصميمات متّخذه مراجع امنيتي

پس از انتشار فايل صوتي پيش آمده، در حالي كه اتهام بايد بر مبناي وضـعيت پـيش

از انتشار باشد نه پيامدهاي پس از آن؛ زيرا اگر الزم باشد دههـا نمونـه ذكـر خـواهم 

و حتي برخي مراجع تقليد، به قـصد كرد كه در سنوات گذشته بارها مسئوالن كش  ور

و ضـرباتي بـه اند گفتهخير سخناني  و هدف آنها بـوده  كه پيامدهايش برعكس قصد

و با مالكي كه شما در نظر گرفته ايـد همـة آنـان مجـرم منافع ملي وارد كرده است؛

. خواهند شد

كا واقعيت اين است كه دفتر حضرت آيت نـال اهللا منتظري در چنـد مـاه اخيـر در

و هـاي مختلـف بخـش تلگرام به مناسـبت  هـايي از سـخنان مكتـوب يـا فايـل صـوتي

و در ادامه تصويري معظم له را به همان مناسبت انتشار مي  و در آن شرايط عادي داد؛

 را هم بازنشر67ي سالها اعداماهللا منتظري درباره همان روند قبلي، فايل صوتي آيت

و بارهـا مطـرح شـده بـود28آن در كرد؛ با توجه به اين كه مفاد . سال گذشته بارهـا

و تحليل و گمانه بحث ها از هاي فراواني كه صورت گرفتـه زني ها انـد، همگـي بعـد

و غيرمنتظره آن بود، كه در واقع نشانگر قـدرت نـشر رسـانه  هاسـت نـه بازتاب وسيع

د البته مخالفت. قصد قبلي  و اظهارات نادرست آنان، ر دامـن زدن بـه هاي برخي افراد

و اگر موج رسانه و واكنش آن سهم كمي نداشت؛ هـاي نـسنجيده مخالفـان فايـل اي

و اتهام هم مطرح نبود .صوتي نبود، امروز اين حساسيت

و حتـي هـايي كـه انجـام داده نكته ديگر اين كه اينجانب بالفاصله در مصاحبه  ام

ي گفتم كه قصد خيرخـواهي در پيش از اين كه ابعاد مسئله چندان افزايش يابد مطالب

و مي و مورد قضاوت قرار دهيد آن كامالً مشهود است .توانيد آنها را بررسي

يكي از فوايد انتشار اين فايل صوتي پيشگيري از وقوع وقايع اين چنيني در آينده

است كه همواره مسئولين فعلي بدانند در آينده دور يا نزديـك جزئيـات كارهايـشان 
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ش د، هرچند در حال حاضر بتواننـد اقداماتـشان را از ديـد مـردم مخفـي علني خواهد

 را قبـول نـدارم بلكـه بـه عكـس،"اقدام عليه امنيت ملي"كنند؛ به همين جهت اتهام 

و صادقانه داشته باشـند عقيده دارم اگر مسئولين با اين فايل صوتي برخوردي منطقي

ر  و خاطيـان و از اوليـاي كـشتهو براي مردم ابعـاد قـضيه را روشـن كننـد ا مجـازات

و به نحو مقتضي تا آنجا كه مي ها را جبران توانند خسارت شدگان عذرخواهي نمايند

ميگرميهاي نظام استوار كنند، پايه  توانـد دد؛ بنابراين بازنشر اين فايل صوتي نه تنها

ر  و استحكام امنيت ملي باشد، بلكه پاسخي است به كـساني كـه ديـن ا باعث تقويت

.والسالم. كنند متهم به خشونت ساختاري مي

و نعم النصير« و نعم الوكيل، نعم المولي » حسبنا اهللا

 احمد منتظري-1395 شهريور 28

 متن كامل حكم دادگاه ويژه روحانيت براي

 االسالم والمسلمين احمد منتظرىت حج

به« :در خصوص اتهامات آقاي احمد منتظري فرزند حسينعلي دائر

و بـرهم زدن نظـم جامعـه بـا:فال اقدام عليه امنيت ملي، افشاي اسناد سري نظـام

 اقدامات خود

و محرمانه نظام:ب  خيانت در امانت از طريق عدم استرداد اسناد سري

 هاي ضد انقالب فعاليت تبليغي عليه نظام اسالمي از طريق مصاحبه با رسانه:ج

ه و كيفرخواست و گزارشات متعـدد اداره با توجه به محتويات پرونده اي صادره

و مصاحبه هـاي مـتهم بـا رسـانه هـاي  و تحقيقات انجام شده كل اطالعات استان قم

و ضد انقالب به شرح صفحات  وي21تا13و5تا1بيگانه و نيـز اظهـارات  پرونـده

و گزارش معاونت اطالعات سپاه پاسداران30تا26در مراحل تحقيق به شرح اوراق

هـاي بيگانـه كـهو تصاوير از متون پخش شـده در رسـانه63تا53 صفحات به شرح



605 
(سومدفتر )ققنوس:

و همگي مويد اقدامات خالف امنيت متهم مي و اعترافـات صـريح و نيز اقـارير باشد

و طبقه23تا18ضمني وي به شرح صفحات  بنـدي بـودن فايـل صـوتيو تاييد سري

اي از عناصر به همراه عدهو نيز تصوير متهم15توسط اداره اطالعات به شرح صفحه 

و ضد و معاندين نظام كه به انحاي گوناگون در جهـت برانـدازي در فعاليـت انقالب

و بيـان تـشكر از انتـشار) 175 تا 166به شرح صفحات(تالشند  كه به منظور همراهي

و به اتفاق عكس دسته جمعي گرفته  اند؛ همچنين چنين فايل صوتي به منزل وي رفته

و مـتنم در تبليغ عليه نظام در رسانه سوابق مته  و معانـد بـه شـرح پرونـده هاي بيگانه

و متن نامه مرحـوم آقـاي منتظـري خطـاب بـه امـام خمينـي كـهتي مصاحبه با در  وي

و پاسخ  و سوء استفاده شده و از آن برداشت هاي تصوير آن در فضاي مجازي منتشر

م بي و فاقد ادله از سوي و غيرقابل استماع و وجه  انتشار فايل صوتي طبقـهكه اينتهم

و67بندي شده را صرفا به مناسبت سالروز حادثه مرداد ماه  انتـشار آن كـه اين دانسته

و صـرفا مـستند بـه نـشر و ضـدانقالب باشـد را رد كـرده اسـت در دفاع از معانـدين

و نشر يافته است؛ در حالي  خاطرات پدرش دانسته كه در يك كتاب غير مجاز چاپ

و نميك و مخفي چاپ شده تواند مطالب مندرجه اوال آن كتاب به صورت غيرمجاز

و سند را از سري بودن خارج كند، ثانيا انتخاب زمان انتـشار  در آن را مستند قرار داد

فايل با زمان ادعاي معاندين نسبت به اعدام جنايتكاران وابسته به آنها به صورت عمد 

ب   مـتهم اصـرار بـر ادامـه كـه اينآنچه محرز است. اشدو با هدف حمايت از آنان مي

و دارد، به گونه اي كه وقتي در جلسه تحقيقاتي و اعمال مجرمانه خويش داشته رفتار

 هزار شـهيد از مـردم بـه17دادگاه از وي سوال مي شود آيا ناديده انگاشتن شهادت 

و جفا به انقالب، نظام، امت اسال و ضد انقالب ظلم و مردم مظلوم دست معاندين مي

و آيا اعمـال مجرمانـه شـما بـه  و بنيانگذار جمهوري اسالمي نيست؟ و خانواده شهدا

و عمال و تروريست ها نمي باشد؟ و جانيان و تاييد ضد انقالب نحوي احياي جنايات

و  و اسـتكبار جهـاني اعمال مجرمانـه شـما در جهـت تقويـت بنيادهـاي فكـري نفـاق
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و بني و حيات بخـشو ظلـم سـتيزي تضعيف نظام اسالمي و انديشه ساز ادهاي فكري

م  راحـل تحقيـق مبـادرت بـه ارائـه نظام جمهوري اسالمي نخواهد بود؟ متهم در همه

بي پاسخ و و در نهايـت بـاز هـم دفاعيـاتش مويـد هاي غير مستدل وجه نموده اسـت؛

و عدم ندامت وي مي بر. باشد اعمال مجرمانه در در مراحلكه اينمتهم عالوه  تحقيق

و تاييـد آن توجيه ارتكاب اعمال مجرمانه خود برآمده، در ادلـه اصـرار بـر ارتكـاب

و روشن است كه اقدام متهم در نشر فايل صوتي اثرات.نموده است  به خوبي واضح

و  و عناصـر نفـاق و ضـد انقـالب و دستاويزي در بين معاندين منفي زيادي در جامعه

آميز به مقام شامخ واليت فقيـه حـضرت امـام توهيندشمنان داشته است، چه مطالب 

و گسترده در شبكه  و مسؤولين در سطح وسيع و رهبري هاي گوناگون به كـار راحل

به برده نشده به گونه  تشبيه) جعبه سياه گم شده از هواپيماي ساقط شده(اي كه آن را

و با عنايت به اند كرده مـسئوليت قـائم مرحوم پدر وي در يك مقطـع زمـانيكه اين؛

و ضـد  و اطرافيانش با معانـدين و با برمال شدن همراهي وي مقام رهبري را دارا بوده

و خيانت به نظام  و دفاع از آنان  توسط امام راحل از اين سمت عزل گرديـد1انقالب

و خيلي محرمانه بوده در اختيار و يقينا اسناد بسياري كه داراي طبقه بندي هاي سري

و مـدارك را كـه مربـوط بـهگر وي قرار مي فته كه پس از عزل مي بايست آن اسناد

و بيت  و مـسترد مـي نظام كردنـد؛ آيـا در زمـان المال بوده به مسئولين ذي ربط منتقل

و پس از درگذشت وي، متهم كه دسترسي به آن داشته از لحاظ شرعي  حيات ايشان

و مسترد كردن آنها نبو  و نگهداري ده اسـت؟ مـتهم بـا چـهو قانوني موظف به حفظ

و اخالقي اسناد مربوط به نظام را كه به هيج وجه جنبه شخصي  و شرعي مجوز قانوني

 
و عالقـه منـدان ايـشان، قاضي دادگاه با انتساب اتهاماتي بي اساس به مرحوم آيت.1 اهللا العظمي منتظـري

و در مسند قضاوت كه جايگاه عظيمي اسـت تكيـه زنـد؟ چگونه مي  از! تواند خود را عادل بداند الحـذر
و در دادگاه عدل الهي بايد به حقـوق پا  و مكنت پشيزي ارزش ندارد يمـال شـده مـردم روزي كه قدرت

!الحذر. پاسخ دهد
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و در يك مقطع زماني با اهداف خاصي و خصوصي نداشته است نزد خود نگهداري

و جامعـه وارد و با عمل خود ضربه جبران ناپذير بـه پيكـره نظـام يكي از آنها را نشر

شار يك فايل صوتي كـه محتـواي آن بـر اسـاس ديـدگاه مرحـوم آورده است؟ با انت 

و مفاد فرموده امام راحل متـاثر  و بنا بر مضمون و به صورت غيرواقعي آقاي منتظري

و معانـدين از انديشه  و معاندين تهيه شده بود در اختيار دشـمنان اسـالم هاي ليبرال ها

ت  حريكو تشويق بـر مقابلـه بـا قرار داده شده كه نه تنها در جهت تضعيف نظام بلكه

و  و شاهد آن بوديم كه صـاحبان و براندازي آن مورد استفاده قرار گرفته است؛ نظام

و صدايي بـه  و تشكر از وي چه سر و بيگانگان براي تشويق مجرمان رسانه هاي نفاق

و با وي عكس يادگاري گرفته  و رفتـار توسـط راه انداخته و متاسفانه اين اعمـال اند؛

و وابسته به بيت با سـابقه انقالبـي اسـت صـورت كسي  كه در لباس مقدس روحانيت

.گرفته است

و مـستندات موجـود در پرونـده ارتكـاب و نظر به داليل با عنايت به مراتب فوق

و منطبـق اسـت بـا مـواد  و مسلّم مي باشد جرايم مذكور توسط متهم موصوف محرز

ــر 498و 500و 501 ــانون بخــش تعزي ــاده همگــي از ق ــا رعايــت م ا.م.ق134ات ب

 از دادگاه در خصوص اتهام مشار اليه اقـدام عليـه امنيـت ملـي بـه 1392مصوب سال

و به جهت انتشار فايل صوتي داراي طبقه بنـدي سـري10تحمل  سال حبس تعزيري

و به اتهام تبليغ عليـه نظـام بـه تحمـل10به تحمل  سـال حـبس1 سال حبس تعزيري

لكـن بـا توجـه بـه. سال حبس تعزيري محكوم مي نمايـد21تحمل تعزيري جمعا به

و وضـعيت  و سـال و با عنايت به سن و شهيدش و حرمت خون برادر بزرگوار ارزش

و فقـد سـابقه محكوميـت كيفـري  ث مـاده(خاص وي ا38موضـوع بنـد م و بـا)ق

 همـان قـانون در خـصوص تعـدد جـرم بـا وجـود جهـات 134 مـاده3رعايت تبصره

و تخف و حداكثر مجازات ها و با احصاء ميانگين حداقل  ميانگين مجازاتكه اينيف

 سال از حبس هاي مورد حكم6 سال مي باشد، در مقام اجرا فقط6هاي مورد حكم
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به.ددگرمياجرا  مجموع اقدامات متهم خالف شان روحانيت تشخيصكه اينو نظر

و دادگـاه ويـژه روحانيـت مـتهم آيين نامه43داده شده، لذا به استناد ماده دادسـراها

مذكور را به خلع لباس روحانيت محكوم مي نمايد؛ النهاية با توجه به انتساب متهم به 

و بـر اسـاس مـواد   همگـي از قـانون مجـازات اسـالمي46و49و54خانواده شـهيد

ه در صورتي كه نامبرد.ددگرمي سال تعليق3محكوميت به خلع لباس ايشان به مدت

در مدت مزبور مجددا مرتكب يكي از جرائم عمدي حد، قصاص، ديه يـا تعزيـر تـا

شد7درجه  و. گردد عالوه بر مجازات جرم جديد محكوميت معلق وي اجرا خواهد

در خصوص اتهام ديگر مبني بر خيانت در امانت به جهت عدم تحويـل اسـناد سـري

و نحـوه در اختيـار تحويل اسناد سريكه اينبه مراجع ذي ربط نظر به  به نحو امانـت

و به لحاظ عدم اقناع وجدان  و ثابت نيست داشتن چنين اسنادي در دست متهم محرز

و به استناد ماده  و حاكميت اصل برائت  قانون آيين دادرسي كيفري برائـت4قضايي

و اعالم راي صادره حضوري اسـت بـر اسـاس.ددگرميوي در اين خصوص صادر

و دادگاه هاي ويژه روحانيت ظرف مـدتآ49و48مواد   روز20يين نامه دادسراها

پس از ابالغ قابل اعتراضو تجديد نظرخواهي در محاكم محترم تجديـد نظـر ويـژه

.روحانيت مي باشد

28/7/95رئيس شعبه پنجم دادگاه ويژه روحانيت قم، احسان رضايي

)95/9/7: حكمغتاريخ ابال(

 Ayatollah_Montazeri@منتظرياهللا كانال تلگرام آيت



 ها به حكم ظالمانه دادگاه واكنش

 ويژه روحانيت در باره احمد منتظري

را اي احساس كنم من اگر وظيفه«: احمد منتظري ميآن »دهم انجام

هـاي چه بسا اگر ما زنـدان بـرويم فايـل: االسالم والمسلمين احمد منتظري حجت

يي در واكنش به حكـم احمد منتظري طي مصاحبه.دآقاي منتظري زودتر منتشر شون 

را21دادگاه ويژه روحانيت مبني بر  و خلـع لبـاس، ايـن حكـم  سال حـبس تعزيـري

و گفت مي«: مسخره خواند مي من فكر هـاي خواهند فشار باشـد كـه فايـل كنم بيشتر

امنيـت اند هـم اقـدام عليـه ايم گفته بعدي منتشر نشود وگرنه ما يك فايل منتشر كرده 

راكه اينمثل. ملي است هم افشاي اسناد است   يك نفر مـثالً بگوينـد هـم فـالن آدم

و. خيلي عجيـب اسـت. كشته، هم چاقو هم حمل كرده، هم چاقو كشي كرده وكـال

مي حقوقدان مي هايي كه .»دانند بينند اين حكم را مسخره

ا من اگر وظيفه«: احمد منتظري افزود دهم حاال نجام مي اي احساس كنم وظيفه را

و صـالح اسـت فايـل  هـا بستگي دارد كه ببينيم در زمانهاي آينده چه شـرايطي اسـت

و چه بسا كه اگر ما زندان بـرويم فايـل  هـا زودتـر توسـط جـايي كـه منتشر شود يا نه

.»فته شودگرميكند كه چه تصمي دانم زمان مشخصمي نمي. هست منتشر شوند

@kalemenews 
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و گو با آقا :ي محسن كديورگفت

.احمد منتظرى راه پدرش را ادامه داده است

 اشاره

دكتر محسن كديور استاد دانشگاه دوك كاروليناي شمالي آمريكا در واكنش به

و گـو بـا جـواد خرمـى  صدور حكـم سـنگين عليـه آقـاى احمـد منتظـري در گفـت

و"كمپــين تـالش بــراى اجــراى اعالميـه جهــانى حقـوق بــشر در ايــران"سـخنگوى 
اعـدام چنـد هـزار:، تـصريح كـرد"جمهوريـت"مديرمسوول روزنامه توقيف شـده

 كه غالبا در حال گذرانيدن دوران محكوميـت خـود 1367زنداني سياسي در تابستان 

و جرم جديدي هم مرتكب نشده بودند به اتهام سرموضـع بـودن بـه تـشخيص بودند

و خـالف منصوبين آقاي خميني اقدامي خالف شرع، خالف قانون، خـال  ف اخـالق

و و جمهـوري اسـالمي ... بر دامان زمامداري آقاي ... موازين جهاني حقوق بشر بوده

و نويـسنده خاطرنـشان كـرد.است احمـد منتظـري بـا چنـين حكـم: اين صاحب نظـر

زندانهاي جمهـوري اسـالمي. سنگيني سربلند است كه راه پدرش را ادامه داده است 

و صالح ترين  و هـست جاي شايسته ترين بـرعكس، اكثـر. فرزنـدان ايـن ملـت بـوده

گـري قريب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهـوري اسـالمي فاقـد صـالحيت تـصدي 

به. هستند اند كردهسمتهايي كه اشغال  و خلـع21آقاى احمد منتظرى كه  سال حبس

كمپين تالش بـراى اجـراى"لباس محكوم شده از جمله نخستين افرادى است كه به

ج با"هانى حقوق بشر در ايراناعالميه  پيوسته است؛ اين كمپين دو سال پيش همزمان

و23روز جهانى حقوق بشر با امـضاى و عقيـدتى آغـاز بكـار كـرد  زنـدانى سياسـى

و خارج از كشور به آن پيوسته اند .تاكنون هزاران نفر در داخل

و گو را در پى مى خوانيد :متن كامل اين گفت

و فـراهم"شـفافيت"ى از مبانى اصلى حكمرانى خوب، اصل با توجه به اينكه يك

و تصميمات حكومتى است، به نظر شما كردن زمينه دسترسى عموم مردم به اطالعات
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67انتشار فايل صوتى مربوط به مرحوم آيت اهللا منتظرى در خصوص كشتارهاى سال

و روشن كردن پشت پـرده برخـى تـصمي مات چه نقشى مى تواند در شفافيت بخشى

و ضرورت پاسخگويى در اين زمينه داشته باشد؟  مسئوالن جمهورى اسالمى

 كـه غالبـا در حـال گذرانيـدن 1367اعدام چند هزار زنداني سياسـي در تابـستان

و جـرم جديـدي هـم مرتكـب نـشده بودنـد بـه اتهـام دوران محكوميت خود بودنـد

ع، خـالف سرموضع بودن به تـشخيص منـصوبين آقـاي خمينـي اقـدامي خـالف شـر 

و لكه ننگى بـر دامـان  و خالف موازين جهاني حقوق بشر بوده قانون، خالف اخالق

و غيرعلنـي آقـاي اعتراض.و جمهوري اسالمي است ... زمامداري آقاي  هاي مكـرر

زمها اعداممنتظري به اين   از مهمتـرين اسـباب عـزل ايـشان از قـائم كـهآن در همـان

و دينـي ايـشان اسـت مقامي رهبري بوده بزرگترين نقطه . قـوت در كارنامـه سياسـي

 در قالب كتـاب ديجيتـالي 1379هاي تاريخي در بهار انتشار اسناد كتبي اين اعتراض

خاطرات در زمان حصر غيرقانوني ايشان دومين قدم مهم در ايـن اقـدام خداپـسندانه

ه 1367 مرداد24انتشار فايل صوتي جلسه مورخ. بود يـات مالقات آقاي منتظـري بـا

 توسط فرزند ايشان احمد منتظـري سـومين قـدم در ايـن 1395مرگ تهران در مرداد 

 بـه شـكل67ي هـا اعـدام اين فايل صوتي زواياي ديگري را از فاجعه. راه بوده است

بـه لطـف شـبكه اجتمـاعي تلگـرام كـه. ملموسي در اختيار افكـار عمـومي قـرار داد

نشده براي نخستين بار بخش عظيمـي جمهوري اسالمي تا كنون موفق به سانسور آن 

از مردم ايران در جريان يكـي از سـياه تـرين وقـايع تـاريخ جمهـوري اسـالمي قـرار 

و مخالف آن به افكار. گرفتند پخش استداللهاي طرفين يعني دست اندركاران اعدام

ايـن فايـل. را فـراهم كـرد» واقعيت جمهوري اسـالمي«عمومي امكان شناخت بيشتر 

ا  ز مهمترين اسناد منتشرشده در سي سال اخير جمهـوري اسـالمي اسـت صوتي يكي

و مـستند كـردن مواضـع موافقـت يـا. كه اركان نظام را به لرزه انداخت انتشار اسـناد

اگرچـه. اين روند با قوت بايد ادامه يابـد. مخالفت با نظام كار بسيار شايسته اي است 
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اي عظيم آن نبودند، اما انتـشار ايـن منتشركنندگان فايل صوتي در ابتدا متوجه پيامده

افكـار. فايل صوتي مهمترين اقـدام بيـت آقـاي منتظـري بعـد از وفـات ايـشان اسـت 

و بـه پرسـشهاي متعـدد67عمومي انتظار دارد مسئوالن وقت فاجعه   را تـشريح كننـد

فرامـوش نكنـيم كـه قـوه قـضائيه جمهـوري. ملي در اين زمينه مسئوالنه پاسخ دهنـد

ابتداي تاسيس ميزان اجراي عدالت در ايران نبوده بلكه ابزار تحكيم اراده اسالمي از 

و اعدام بوده است مشابهت جدي بين كارگزاران قضايي دهه. سياسي از طريق زندان

و اسـتقرار  و شفافيت و دهه نود، كل نظام جمهوري اسالمي را به پاسخگويي شصت

.حكومت قانون فرا مي خواند

ى اسالمى بجاى استقبال از اقدامى كه موجب شـفاف شـدن چرا مسووالن جمهور

و حتى فرزنـد دوره مهمى از تاريخ انقالب مى شود، به اين عمل روى ترش نشان داده

آيت اهللا منتظرى را به اين دليل به محكمه كشاندند؟ نظرتان در مورد حكـم سـنگين 

 دادگاه ويژه روحانيت درباره حجت السالم احمد منتظري چيست؟

و سالمتدامير نظام به اين شفاف سازي روي خوش نشان اگ د، عالمت صحت

و برخـورد تنـد بـا فرزنـد! جمهوري اسالمي بود  عدم رضايت از انتشار فايل صـوتي

سـابق بـه ... آقاي منتظري نشانه آن است كه قطار جمهوري اسـالمي در همـان ريـل 

و. سرعت به دره سقوط پيش مي رود   كم سابقه افكار عمومي به به دنبال اقبال شديد

و در اين فايل صوتي، نظام احمد منتظري را به دادسراي ويژه روحانيت احضار كـرد

دادگـاه غيرقـانوني ويـژه روحانيـت بـاالخره. جلسات متعدد مورد بازجويي قرار داد 

و بعد از استماع آخرين دفاعيات متهم امروز حكم خود را صادر كرد  شـش: تشكيل

و تبليغ عليه نظام سال حبس تعزير  ي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، انتشار اسناد سري

و حكم تعليقي خلع لباس روحانيت به مدت سه سال به اتهام اقدامات خـالف شـئون

!روحانيت

و آسـيب ديـدن و خبر از تاثير جدي اتشار فايـل صـوتي اين حكم سنگيني است
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ظـري بـه دليـل انتـشار فايـل صـوتي احمـد منت. دهد عميق نظام از افشاي حقيقيت مي

سي را شايـسته تـشويقكـميوقتي افكار عمو. پدرش شايسته تشويق است نه مجازات 

و نظام او را به مجازات محكوم كند معنايش اين است كه چنين نظامي نماينـده  بداند

احمـد منتظـري بـا چنـين حكـم. نيـست كنـد مـيه بر آنها حكومـتكميواقعي مرد 

ا  زندانهاي جمهـوري اسـالمي. ست كه راه پدرش را ادامه داده است سنگيني سربلند

و هـست  و صالح ترين فرزنـدان ايـن ملـت بـوده بـرعكس، اكثـر. جاي شايسته ترين

گـري قريب به اتفاق صاحبان قدرت در جمهـوري اسـالمي فاقـد صـالحيت تـصدي 

 را اگـر دادگـاه تجديـد نظـر ايـن حكـم سـنگين. هستنداند كردهسمتهايي كه اشغال 

و به برائت احمد منتظري از كليه اتهامات وارده راي ندهد بـرگ ديگـري بـر نشكند

كاركرد صدور چنـين حكـم سـنگيني اوال. افزوده است ... اصالح ناپذيري اين نظام 

و ديني. توقف انتشار اسناد باقيمانده است  ثانيا ارعاب ديگر فعاالن سياسي، اجتماعي

انتشار اسناد فساد ساختاري در اركـان جمهـوري.و واداركردن آنها به سكوت است 

ه در تاريخ يك صدساله اخير ايران بي سابقه است نظام را در موقعيت بسياركمياسال

جنگ پنهان قدرت براي تصاحب رهبري آينـده نظـام. آسيب پذيري قرار داده است

 قـرار داده جناحهاي ذي نفع را رو در روي هـم ... با توجه به بيماري اعالم شده رهبر 

در. است اين رقابت سنگين كه به رقابت عقبه هاي امنيتي نظامي آنها هم منجر شـده

در چنـين فـضاي. مجموع فضا را آبستن حوادثي در آينده نه چندان دور كرده است 

.شكننده اي اجراي تمام عيار حكم سنگين صادره دشوار به نظر مي رسد

ه و فعـاالن به نظر شما وظيفه مراجع تقليد، حوزه اي علميه، نماينـدگان مجلـس

 سياسي در اين زمينه چيست؟

البتـه مراجـع سـنتي غالبـا. بسياري از مراجع تقليد از وضع موجود راضـي نيـستند

و در مجموع اهل خطر كردن نيستند  و هستند اگر برخي مراجع كـه. غيرسياسي بوده

و در عين حال مورد   احترام نظام هم هستند روابط حسنه اي با مرحوم منتظري داشتند
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نـد،ر قـدمي پـيش گذا– كه مـشي امثـال ايـشان اسـت–از طريق تذكرات غيرعلني

ف سـازي در راه فضالي جوان حوزه هاي علميه يقينا حـامي شـفا. احتمال تاثير دارد 

معدود نمايندگان مجلس از قبيل علـي مطهـري نايـب رئـيس. كشف حقيقت هستند

و احمـد شجاع مجلس، محمود صادقي رئـيس  حقوقـدان فراكـسيون شـفاف سـازي

و- انـد كـرده مازني كه در قضاياي اخير از حق سوال قانوني خـود بـه حـق اسـتفاده 

 ايــن وظيفــه قــانوني ايــشان اســت كــه از حقــوق-اميــدوارم تعدادشــان بيــشتر شــود

و مـانع نقـض مـسلم قـانون توسـط قـوه قـضائيه شهروندي احمد منتظري دفاع كننـد

و مـدني. غيرقانوني ويژه روحانيت شوند خصوصا دادگاه  و سياسـي فعاالن اجتماعي

اگر شخـصيتهاي شـناخته شـده اجتمـاعي،. در دفاع از احمد منتظري ترديدي ندارند 

و ديني فرزند مرحوم منتظـري را تنهـا نگذارنـد اميـد آن مـي رود كـه  مدني، سياسي

ه فعال باشـد پيـروزي بـا اگر افكار عمومي در اين زمين. شاهد عقب نشيني نظام باشيم 

در. ملت خواهد بود مهم اين است كه هر كسي به هر طريـق ممكـن ولـو يـك پيـام

و حكومت قـانون حمايـت  شبكه هاي اجتماعي يا امضاي يك بيانيه از شفاف سازي

.تك تك ما مسئول هستيم. به انتظار ديگران ننشينيم. كند

هـاى منتشره فقـط در دسـتگاه البته اين روى ترش نشان دادن ها نسبت به فايل

و حتى برخى كه خود را اصالح  و حكومتى خالصه نشد طلب مى دانند بر آشفته شـده

و بيـت ايـشان گـام برداشـتند؛ بجاى پاسخگويى، در جهت تخريب آيت  اهللا منتظرى

مى طلب برخى نيز كه حتى خود را پدر اصالح  داننـد كـه در زمـان ايـن كـشتارها ها

د  و ايـن برآشـفتگى. اشته اند، مصلحت را در سـكوت ديدنـد مسووليت بر عهده هـا

گيرى در قبال اين فايل صوتى را محكى براى توان موضع سكوت نشانه چيست؟ آيا مي 

ــز  ــالحتميـ ــان اصـ ــى از طلبـ ــالح واقعـ ــان اصـ ــرار داد؟ طلبـ ــين قـ  دروغـ

و در ايـران معاصــر بــه دليــل نبــود احـزاب پايــدار جناحهــاي موجــود تعريــف ثابــت

ن  و در شـرائط مختلـف عكــس العمـل مشخـصي هـاي مختلفـي از خـود نــشان دارنـد
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جناح موسوم به اصالح طلب كه در پـانزده سـال نخـست عنـاويني از قبيـل. دهند مي

و خط امام داشت در پـانزده سـال دوم اصـالح  در دهـه اخيـر. طلـب شـد جناح چپ

بـه گـوش خـواه هـم اخيـرا جنبش سبز نيز به اين عنـاوين اضـافه شـد، عنـوان تحـول 

از) نزديـك بـه دفتـر آقـاي خمينـي(به هر حال افراد متصلب در خـط امـام. رسد مي

را سـياه» عصر طاليي امام خمينـي«انتشار اين فايل صوتي حمايت نكردند، بلكه نقد

و خالف مصلحت مي  نظريـه«طلباني كه هنوز تكليف خـود را بـا اصالح. دانند نمايي

ن» مترقي واليت مطلقه فقيه  و حذف خود از قدرت را آغاز مشكالت كردهروشن اند

طلبـي ملـك پـدري اصالح. اند هم از انتشار اين فايل صوتي حمايت نكردند پنداشته

هركسي از موازين اصـالح تـدريجي كـشور بـسوي اسـتقرار حكومـت! كسي نيست 

و عمال در اين مسير قدم برداشت اصالح اسم هم مهم. طلب است قانون پشتيباني كرد

و نقد دهه شصت در كنار نقد خودكـامگي حمايت از شفاف.تنيس و سازي فضا هـا

.طلبي است هاي بعد از آن الفباي اصالح نقض قانون

تـوان آن را از جملـه نخـستين اهميت اين فايل صوتى بدان جهت است كـه مـى

و صداها در دوران پس از انقالب، در دفاع از حقوق بشر دانست، به ويژه آنكه   فريادها

قرار است گفتگوهاى حقوق بشرى جمهورى اسالمى با اتحاديه اروپا در آينده نزديـك

آيا به نظر شما حكومت مى ترسد كه اين فايل صوتى به عنـوان مهمتـرين. آغاز شود 

 سند نقض حقوق بشر در ايران، روى ميز مذاكرات قرار گيرد؟

ت كـه جمهـوري قرائن موجود حاكي از آن اسـ. در اين زمينه خبر خاصي ندارم

اسالمي از هر سندي كه نقض نهادينه حقوق بشر در ايـران پـس از انقـالب را اثبـات

 در صـدر ايـن 1367ي ننگين زنـدانيان سياسـي در تابـستانها اعدام. كند واهمه دارد 

و فايل صوتي اخير سند بسيار مهمي است كه قابـل ارائـه در محافـل اسناد قرار دارند

.بين المللي است

و نحوه نقض حقوق بشر در جمهورى اسـالمى را قابـل مقايـسه بـا بسيار ى ميزان



غير محرمانه
616

و حتى برخي جمهورى اسـالمى را پـدر خوانـده عملكرد داعش در اين زمينه دانسته

آيا اين نحوه عملكرد به مبـانى. داعش مى دانند، آيا شما نيز با اين نظر موافق هستيد 

و جمهورى اسالمى بر نمى د؟گرد نظرى يكسان داعش

جمهوري اسالمي يك نظام سياسي مستقر است، در حالي كـه. موافق نيستم! خير

داعش يك جريان تروريستي است كه بطـور مـشكوكي بـا كمـك برخـي دولتهـاي 

و بـا ايـدئولوژي  و سـوريه سـربرآورده اسـت، منطقه به صورت قارچ گونه در عراق

و برخـي حمايـت هـاي  و دالرهـاي نفتـي سـعودي قطـري و وهابي سلفي  منطقـه اي

داعش دولت به رسميت شـناخته شـده. ابرقدرت به حيات انگلي خود ادامه مي دهد

و جامعه جهاني نيست  جمهوري اسالمي به لحـاظ حقـوق بـين. از سوي سازمان ملل

نقد جمهوري اسالمي نبايد مـا را از جـاده انـصاف خـارج. الملل دولتي مسئول است 

اس. كند و عملكرد حـدودا چهـل سـاله اش نظـامي جمهوري اسالمي بنابر قانون اسي

و دموكراسي محـدود ... است با ماهيت دوگانه  . ديني يا حكومت مطلقه فردي شيعي

افـراط گرايـي اپوزيـسيون،. داعش جريان خالص تروريستي بنيادگراي وهابي اسـت

و عدم واقع بيني ضربه به مبارزه ضد استبدادي ملت است  . ذهني گرايي يكجانبه نگر

.گونه تحليلهاي احساسي غيرعلمي ما را به پيش نمي برداين

و جنابعالى نيـز در پرونده نقض حقوق بشر در جمهورى اسالمى بسيار قطور است

ايد، در اين خصوص توضـيح بيـشترى مقاالت اخير خود از بخشى از آن پرده برداشته 

 دهيد؟ مى

و اختـصاصي بـ و نقض حقوق بشر در دوران معاصر جهان شـمول اسـت ه منطقـه

در غرب اگر چه نقـض حقـوق بـشر حـذف نـشده امـا حـداقل. كشور خاصي ندارد

در خاورميانه اوال نقض حقـوق بـشر. امكان انتقاد آزادانه از چنين نقضي فراهم است 

نهادينه است ثانيا هرگونه انتقاد از نقض حقوق بشر اقدام عليه امنيت ملي قلمداد مـي 

 زمامـداران-چه قبل از انقالب چه بعد از انقـالب-در ايران به شكل مشخص. شود
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و بـه لحـاظ) چه شاه چه ولي فقيه( به لحاظ نظري اعتقادي به حقوق بشر نداشته اند،

ن من حقوق بشر را در ضمن كالن. اند كردهميعملي موازين حقوق بشر را را رعايت

و حاكميت قانون«برنامه پژوهشي  قـات خـود در در تحقي. مـي بيـنم» عدالت، آزادي

اين. چند سال اخير عالوه بر جنبه نظري به پژوهشهاي تاريخي توجه بيشتري كرده ام 

و بـستر مبـاني نظـري اسـت  شـناخت صـحيح جمهـوري. پژوهشهاي تاريخي مـستند

بـسياري از كـساني كـه از آقـاي. اسالمي در گرو تحقيقات روشمند تـاريخي اسـت 

ناندهكرددرست» تابو«خميني يا جمهوري اسالمي   تاريخ اين چهـار اند كرده فرصت

تحليـل انتقـادي«براي اصالح ذهنيـت نخبگـان. دهه را به شكل انتقادي مطالعه كنند

نقض نهادينه حقوق بشر يكي از محصوالت ايـن. يك ضرورت است» تاريخ معاصر 

و مباحث. برنامه پژوهشي است  مباحث متعددي ظرف چهار سال اخير منتشر كرده ام

انبيشتري  اهللا در راه است، .شاء

با توجه به اين پرونده قطور كه شامل چهار دهه نقـض حقـوق بـشر در جمهـورى

اسالمى مى باشد، نظر شما در خصوص مذاكرات حقوق بشرى چيست؟ آيا مى توان از 

 اين طريق مقامات جمهورى اسالمى را پاسخگوى عملكردشان كرد؟

و البته كار. ين هم نيستم به اين مذاكرات اميدي ندارم، اگرچه بدب منتظر مي مانيم

يك. نيمكميخودمان را هم با جديت دنبال  يك اعتراض قانوني در مجلس، يا انتقاد

استاد دانشگاه در جمع دانشجويان، يا تذكرات يك عالم دينـي در جمـع طـالب، يـا 

 نقد قانوني يك حقوقدان، يا اعالميه انتقادي يك حزب سياسي يا تـشكل صـنفي يـا 

مدني از داخل كشور، يا اعتراض شهروندان در شبكه هـاي اجتمـاعي تـاثير بيـشتري

هم. دارد ند به تقاضاي ملـي شـهروندان مبنـي بـر رعايـت تواميفشارهاي بين المللي

)1395 آذر7.(موازين حقوق بشر كمك كند

)@Mohsen_Kadivar_Off(



غير محرمانه
618

:بيانيه چند نوانديش ديني

.منتظري وظيفه ملي استدفاع از فرزند شجاع مرحوم

ــستان ــدانيان سياســي در تاب ــاي زن ــدام ه ــه 1367اع ــرين اوراق كارنام ــياه ت  از س

24انتشار نوار سخنان فقيه عاليقدر آقاي منتظـري در ديـدار. جمهوري اسالمي است

و خـالف شـرع 1367مرداد با كميته مرگ تهران، تاكيد مجـددي بـر خـالف قـانون

ق  و يكي از مراجع تقليد وقت، نـشان بودن آن اعدام ها از سوي ائم مقام وقت رهبري

و بيانگر  دهنده وجود اعتراض قوي از درون حكومت به اين اعدام ها در همان زمان

اتمام حجتي از طرف ايشان با رهبري بود كه البته به نتيجه معكوس، يعني عزل ايشان 

و خـالف قـانون يكي از نكات مهم اين فايل صوتي، بازگويي خالف شـر. انجاميد ع

و نظام در حضور كارگزاران اعـدام بودن آن اعدام ها از زبان شخصيت دوم انقالب

و دعاوي آنان بود كـه تـاثير بـسيار عميقـي بـر  و نقد حضوري توجيهات در پايتخت

و غيـر منتظـره حاكميـت. افكار عمومي گذاشت  انتشار آن نـوار، بـا واكـنش شـديد

آ. مواجه شد  و انجـام كساني كه معتقدند ن اعـدام هـا مايـه افتخـار آنـان بـوده اسـت

، نه تنها نمي بايـست از بـازگوئي كارنامـه افتخـارات خـويش نگـران اند كردهوظيفه

حكـم صـادره توسـط. كردند شوند بلكه خود بايد به انتشار اين سند افتخار اقدام مي

و يك سال حبس كه در نهايت شـش سـال آن  قابـل دادگاه ويژه روحانيت بر بيست

و خلـع لبـاس تعليقـي روحانيـت بـراي احمـد منتظـري فرزنـد شـجاع فقيـه  اجراست

و قـوانين مـصوبه  عاليقدر، نه با مباني حقوق بشر سازگار است، نه بـا اصـول حقـوقي

و عدالت  و نه با انصاف و مذهبي از منظر حقوقي، مطـابق. كشوري، نه با مباني فقهي

و شـكايات، قانون اساسي جمهوري اس 159تصريح اصل  المي ايران، مرجع تظلمات

تنها استثنايي كه در قانون اساسـي وجـود دارد مربـوط بـه محـاكم. دادگستري است 

تشكيل دادگاه ويژه روحانيت به دستور. بيان شده است172نظامي است كه در اصل 

 قانون اساسي استو 110رهبري، خارج از اختيارات قانوني رهبري، مصرح در اصل 
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مقررات اين دادگاه كـه. چنين دادگاهي از اختيارات ايشان احصا نشده است تشكيل

به تصويب مقام رهبري رسيده نيز با حقوق مصرح در اصـول قـانون اساسـي از قبيـل 

و آئين دادرسي منصفانه در تنـاقض اسـت  حكـم صـادره. حق انتخاب آزادانه وكيل

دره از سـوي ايـن دادگـاه اخير در مورد احمد منتظري گواه كيفيت نازل احكام صـا 

در اين حكم براي يك عمل، يعني انتشار فايل صوتي كه مفاد اصلي آن سالها. است

قبل در كتاب خاطرات فقيه عاليقدر منتشر شده بـود، چنـدين عنـوان مجرمانـه مقـرر 

و هركدام از اين عناوين، موجب مجازات مستقلي گرديده اسـت، كـه بـا  شده است

در. وني جمهوري اسالمي نيز در تناقض است اصول قوانين مصوبه كن  حكـم صـادره

و نقـض  و دهـن كجـي بـه عـدالت اين به اصطالح دادنامه، مايه استهزاء دادگـستري

از ديدگاه شرعي، نيز انتشار اين نوار، نه تنها مصداق اقدامي خالف شرع. قانون است

ستوجبو خالف شأن روحانيت، محسوب نمي شود بلكه عمل به وظيفـه شـرعي، مـ 

و  و بايـد بيـشتر ثواب وشنيدن صدايي از درون روحانيت است كه مورد انتظـار بـوده

و ستمي است كه در تابستان.شدميپيشتر شنيده   1367اين صدا، بيانگر واگويي ظلم

و خانواده هاي آنان رفته است اگر حاكميت، نگران مـشوه شـدن. بر زندانيان سياسي

و تشيع بود، مي بايست  با بازنگري ساختاري رفتار خويش در دهه هاي گذشته اسالم

و  و قضاوت، موجبات خدشه دار كردن دين و پيش گرفتن شيوه متفاوتي از مديريت

و دين ستيزي در جامعه را بيش از پـيش فـراهم نمـي سـاخت از. ترويج دين گريزي

و انصاف نيز انتشار آن نوار، كاري غير اخالقي محـسوب نمـي شـود  تـا منظر اخالق

 كـه مـدعيات آن نـوار بـه شـكل كنـد مـي سبب مجازات گردد بلكه انصاف، اقتضاء

و اخالق اقتضاء و بازخواني قرار گيرد  كه بـه دادخـواهي كندميجدي مورد بازبيني

و قربانيان آن كشتار اقدام شود تاكيد مكـرر بـر سـرّي بـودن ايـن فايـل. ستمديدگان

و تالش بـراي پنهـان نگـاه صوتي در حكم صادره، خود سندي بر وقوع  اين جنايات

و قـانوني بـراي 1376اگر مدافعان كشتار. داشتن آن است  داليل كافي شرعي، عقلي
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دفاع از اين جنايت در اختيار دارند بهتر است به جاي پنهان كاري، آن داليل را براي

.توجيه افكار عمومي ارائه كنند

تراض تاريخي مرحوم آقاي منتظـري انتشار اين فايل صوتي به عنوان سند زنده اع

 در زمان وقوع، از سوي فرزنـد شـجاعش احمـد منتظـري 1367ي تابستانها اعدامبه 

و خالق است و مورد رضايت خلق و غيـر. اقدامي سنجيده حكم محكوميـت سـنگين

عادالنه دادگاه ويژه روحانيـت، سـندي ديگـر برغيرقـانوني وغيرحقـوقي بـودن ايـن 

و ابزا  روزي كـه.ر فشار بودن آن در دست اقتدارگرايان حاكم مي باشد دادگاه ويژه

ها اين«: كه به مشايعتش رفته بود، گفت)ع(كردند، امام علي اباذر را به ربذه تبعيد مي 

به به و تو اينان چقدر نيازمنـد چيـزي ... خاطردينت از آنها خاطردنياشان از تو ترسيدند

چ  و تو فـردا. انـد كـردهه بي نيازي از آنچـه منعـت هستند كه از آن منعشان كرده اي

و چه كسي فراوان رشك مي .»برد خواهي دانست كه چه كسي سود برده

و همه جانبه از احمد منتظـري بـر ايـن بـاوريم اعـالم برائـت ضمن حمايت قاطع

ايشان از كليه اتهامات وارده از سوي دادگاه تجديد نظر، اقدام حداقلي حاكميت در 

و زجرديـده مرتكـب شـده جبران خطاي بز  رگي است كه در حق اين خاندان مبـارز

اصرار بر اجراي اين حكم نتيجه اي جز بلندتر كـردن طنـين اعتـراض مرحـوم. است

و قـانون نـداردها اعداممنتظري به آن  طنينـي كـه از مرزهـاي ايـران.ي خالف شـرع

و جهان . گير شده است گذشته

م-1395 آذر 10 حمد برقعي، حسن فرشتيان، محسن كديور، عبدالعلي بازرگان،

 صديقه وسمقي، حسن يوسفي اشكوري

آنا ح ميد .ندشكبكم احمد منتظري كه

قممحمود صلواتي( و مدرسين حوزه علميه ) عضو مجمع محققين

در رابطه با حكم سـنگين دادگـاه ويـژه روحانيـت بـراي حجـت االسـالم احمـد
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ا منتظري چند مطلب به نظر مي ميرسد كه به :شوم جمال يادآور

 از ديرباز خانواده منتظري را مي شناختم، از مرحوم حـاج علـي منتظـري پـدر-1

و اهللا منتظري گرفته كه فردي بود زحمت مرحوم آيت و معلـم اخـالق كـشو پارسـا

و خدمتگزار مردم، تا شخص آيت  و مورد اعتماد و قرآن كه مربي احكام اهللا منتظري

و  و فرزنـدان ايـشان براي همه به حقگويي  اخالصو صـداقت، شـناخته شـده اسـت

و دامادهـايش و دخترها و آقاسعيد و احمدآقا  همـه سـاده كـهآن مرحوم شهيد محمد

و بي و صالحند و اهل خير به زيست و نـه دنيا، نه اهل سوء استفاده از بيتاعتنا المـال

.در پي دست اندازي به اموال مردم

د مرحوم محمد ساك دستي از اشت از پارچه، كه همه زندگي اي اش در آن بـود

و  و ميوه و پنير و مختصري نان و كتاب هرجا كه مي رسيد همه را بر سـفره ... اعالميه

و پـس از انقـالب ساده خويش ميهمان مي  و روز كرد  بـراي خـدمت بـه مـردم شـب

مـ نمي و هرچـه دسـتش و نيروهـاييشناخت، خانه به دوش بود و آن رسـيد بـه ايـن

و در روزهاي نخست پيروزي انقالب به ايـران آمـده  مبارزي كه همسنگرانش بودند

و بخش مي  و به تعبير امام بودند خير و ما خود را وقـف» قدس سره«كرد محمد شما

و براي پيشبرد آن سر از پا نمي .شناخت هدف نمود

مقـامي اهللا منتظري رسيدم در روزهـاي قـائم به ياد دارم روزي خدمت استاد آيت

شـد، عـرض كـردم اگـر اي كه زير نظرشان اداره مـي ايشان، به عنوان مسئول مدرسه 

جويي، در جـايي سـرمايه هاي مخارج مدرسه را با صرفه اجازه فرماييد بخشي از پول 

و از درآمدش نياز طلبه ها را تأمين كنيم  ! نـه: ايشان بالدرنگ فرمودند. گذاري كنيم

مي من امانت هرگز اين كار را نكنيد،! نه گيـرم دار مردمم از يك دست وجوهات را

رسـانم؛ آنگـاه سـوء اسـتفاده از اعتمـاد برخـيو از دست ديگر بـه مـصارف آن مـي 

و جاهـاي ديگـر سـرمايه بزرگان را مثال زدند كـه پـول  هـاي وجوهـات را در لنـدن

و چه سوء استفاده هاي گذاري كرده  و معلوم نيست به دست چه كساني افتاده ي از اند
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را من نمي: ايشان فرمودند. آن شده است توانم متولي اموالي باشم كه ديگران لذتش

و من در پيشگاه خدا پاسخگوي آن باشم ! ببرند

و يا آبرويي بـراي روحانيـت برجـاي به راستي اگر مختصر ديني هم براي جامعه

و استادشـان مرحـوم آيـت   بروجـردياهللا مانده باشد، بخاطر زندگي ايـن بزرگـواران

اي نداشتند بلكهه از دنيا رفتند نه تنها از مال دنيا اندوختهكمياست كه طبق نقل، هنگا

و ايـن ارزش هـا مـسأله اي  و حفظ حرمت اين خانواده مختصري هم مقروض بودند

.است كه جامعه اختالس زده ما سخت بدان نيازمند است

م فايل صوتي آيت-2 و چه بد، و اهللا منتظري چه خوب تعلق به آن مرحـوم اسـت

و چه جاهاي ديگر مطالب آن را بازگفته  اند ايشان در زمان حياتشان چه در خاطرات

و  و اينترنـت پرسـرعت و بازتاب گسترده آن در اين زمـان بخـاطر رشـد تكنولـوژي

و تلگرام است كه كوچكترين مطلب را بازتاب جهاني مي دهـد اگـر بناسـت. توييتر

م  و كسي در اين رابطه و پرسـشگرند ي اول مردم حقيقت جو حاكمه شود در مرحله

و فنـاوري اطالعـات، وگرنـه هـرروز مليـون هـا مطلـب  در مرتبه بعد پيشرفت علـوم

و غير سياسي در دنياي اينترنت گذاشته مي  شود كه كـسي بـدان اعتنـايي هـم سياسي

.كند نمي

مي زنداني كردن احمد منتظري چه فايده-3 كـردن، باشد؛ زنـداني تواند داشته اي

دو يا براي تنبيه ايشان است يا تنبه ديگران، كـه بـه نظـر مـي  رسـد هـيچ يـك از ايـن

و  متصور نيست؛ تجربه نشان داده است كـه زنـدان، افـراد را در راه خـود مـصمم تـر

مي كاركشته خـ تر اطره را كند، به عنوان يـك زنـداني سياسـي پـيش از انقـالب ايـن

 بـه هنگـام بازگـشت متهمـان از دادگـاه، وكيـل بنـد 1354سـالدر: آور مي شوم ياد

انـد تـا آنـان را در بنـد از زندانيان مي پرسيد كه به چه مدت محكوم شـده] زندانبان[

با دو دست بر سرم كوبيد! ابد: ويژه خود جاي دهد، نوبت به نگارنده كه رسيد گفتم 

و گفت  از! را بيـرون بياورنـد بپوسيد اينجا تا جنـازه هايتـان:و نقش زمينم كرد بـيش

و همـان  چهار سال نگذشته بود كه با پيروزي انقالب اسالمي زنـدانيان بيـرون بودنـد



623 
(سومدفتر )ققنوس:

!وكيل بند در زندان
و-4 و پيشتازان انقالب در حرمت نهـادن بـه فرزنـدان  حرمت نهادن به پيشگامان

و احمـد منتظـري دچـ ار نوادگانشان است؛ روا نيست افـرادي هماننـد علـي مطهـري
و افرادي كه حتي يك سيلي هم براي انقالب نخورده انـد  و زندان شوند محدوديت

و شـهادت خـود طلبانه بر سفره فرصت و ايثـار و زنـدان اي كه پـدران اينـان بـا زجـر
و به ريش ملت ايران  گوينـد بخندند؛ از باب مزاح عرض كنم مـي گسترده اند نشسته
و دانه هاي تگرگ درشتروزي مالنصرالدين از خانه بيرون آمد،  ! سر او كم مو بود

و دسـته هـاون را كـه از دانه اي تگرگ سر مال را شكست، مال درون خانه برگـشت
و گفت اگـر مـردي بيـا  چوب تراشيده شده بود آورد، آن را روبروي آسمان گرفت

و غــارتگران بيــت! ســر ايــن را بــشكن و مفــسدان اقتــصادي و اكنــون قــاتالن المــال
و تباه كنندگان حقوق مردم كه پايه هاي اعتقـادي مـردم كنن اختالس دگان ميلياردي

و مـا  و ريشه هاي غرور ملـي را مـي خـشكانند آزادانـه جـوالن مـي دهنـد را سست
و منتظري را مورد پيگرد قرار مي !دهيم فرزندان شهيد مطهري

 كه اميدوارم قضات محترم دادگاه ويژه كه برخي آنها را از نزديك مي شناسم.5
و دلسوز نظام با حفظ اسـتقالل جايگـاه قـضا، حكـم ناعادالنـه حجـت اهل كمال اند

و گره را با سرپنجه تدبير بگشايند، امـا اگـر بـه هـر  االسالم احمد منتظري را بشكنند
دليل بر اجراي حكـم اصـرار مـي ورزنـد بـه برادرمـان احمـدآقاي منتظـري يـادآور 

و اسارت شوم كه در ميان خاندان منتظري تنه مي و جانبازي ا تو بودي كه طعم زندان
را نچشيده بودي كه اينك اين زمينه براي حضرتعالي نيز فراهم گرديد، دركنار انبوه

و خاك، آب خنك زندان گوارايت باد  و محصوران اين آب را! زندانيان سياسي تو
و اين فرمايش امير مؤمنان علي به خدا مي  ابوذر به ربـذه را به هنگام تبعيد)ع(سپاريم

:كنيم بدرقه راهت مي

!اي ابوذر

تو براي خدا به خشم آمدي، پس اميـدوار كـسي بـاش كـه بـراي وي خـشمگين

!شدي
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و تـو بـه خـاطر دينـت از آنـان اين جماعت بـه خـاطر دنيايـشان از تـو ترسـيدند،

 ترسيدي؛

 اند پيش پايشان ريز، پس آنچه را به خاطر آن از تو ترسيده

خ و بگريز اطر آن از آنان ترسيدهو آنچه را به !اي بردار

بي چه بسيار نيازمندند بدانچه تو آنان را از آن بازداشته و چه تو اي، نيازي از آنچه

!اند را از آن بازداشته

و  بـر وي بيـشتر كـهآنو به زودي خواهي دانـست كـه فـردا سـودبرنده كيـست،

!رشك مي برند چه كسي است

ز اگر درهاي آسمان و و او تنها از خدا ترسد، مين را بر بندهها  اي بندند،

 گمان خدا براي وي راهي را گشايد؛ بي

و جز باطل به وحشتت نيفكند !پس، جز حق مونست نباشد

مي اگر دنيايشان را مي مي پذيرفتي، دوستت و اگر سهمي از آن بر گرفتي، داشتند

(ات مي گذاشتند آسوده )130نهج البالغه خطبه.

 12/9/1395م علي عباداهللا الصالحين، محمود صلواتي، والسال

)كانال تلگرام محمود صلواتي(

و احمد منتظري  مقايسه حكم دادگاه عليه محمد مصدق

محاكمه دكتر محمد مصدق در دادگـاه نظـامي» معماي شاه«در قسمتي از سريال

از. نشان داده شد  آن28 جلسه بعـد از كودتـاي35البته محاكمه مصدق بيش  مـرداد

اي ماجرا ترسـيم شـد كـه هم به صورت علني برگزار شد ولي در اين سريال به گونه

و حكـم هـم صـادر شـد  . گويي تنها در يك جلسه كار محاكمه وي به انجـام رسـيد

و ممكـن اسـت از نظـر-مطابق آنچه در اين سريال بـه بيننـدگان منتقـل شـده اسـت

و دكتر محم-تاريخي هم اشكال داشته باشد د مصدق به اتهـام ضـديت بـا سـلطنت
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و و عدم تبعيت از حكـم شـاه دربـاره تغييـر نخـست وزيـري قصد بركنار كردن شاه

. تشويق مردم به جنگ مسلحانه عليه رژيم شاه به سه سال حبس مجردي محكوم شـد 

در حال ديدن پخش تكراري اين سـريال بـودم كـه يكبـاره خبـر محكوميـت احمـد

مطابق اين حكم آقاي احمد منتظري به اتهام. براي من خواندندمنتظري در تلگرام را 

و به جهت انتشار فايـل صـوتى  اقدام عليه امنيت ملى به تحمل ده سال حبس تعزيرى

و به اتهام تبليغ عليه نظـام بـه  داراى طبقه بندى سرى به تحمل ده سال حبس تعزيرى

تع21تحمل يك سال حبس تعزيرى جمعاً به تحمل  زيرى محكـوم شـده سال حبس

به. است و داليـل ديگـر، ميـانگين!»حرمت خون برادر شهيدش«البته در ادامه گفتند

و حداكثر مجازاتها در عمل اجرا خواهد شـد يعنـي ايـشان بـه مـدت  سـال6حداقل

خلع لباس روحانيت هم در مجازات وي وجود دارد كه در حكم. زنداني خواهد شد

ن  ب تواميدكتر مصدق طبعا شـما خودتـان. من حرفي ندارم كه اضـافه كـنم! اشدنست

و بـه  و جـرايم را در دو دادگـاه مـورد توجـه قـرار دهيـد مي توانيد تناسب اتهامـات

هاي قبل متن از يك اقدام احمد منتظري يعني پخش نواري كه سال. قضاوت بنشينيد 

و بـراي هـر كـد  ام آن منتشر شده بود، سه تـا عنـوان مجرمانـه اسـتخراج شـده اسـت

و غريبـي مجازات هاي جداگانه در نظر گرفتند اما در دادگاه مصدق اتهامات عجيب

مـردم. كنـد هاي خيلي سنگين كفايـت مـي مطرح است كه هر كدام براي محكوميت 

و هـاي قبـل مـي كنند كه ما در مورد حكومـت حكم مي گونه هماندرباره ما  كـرديم

هر روز كه جلوتر.ع ما حكم نخواهد كردالبته نسل جوان ما در اين مقايسه حتما به نف

مي مي و نطق مـا رويم با اين شيوه عملكردها، ما مدعيان دفاع از انقالب الل تر شويم

ن. در دفاع از نظام كندتر مي شود  و عادالنـه بـا حـضور تـوامياگر نيم دادگـاه علنـي

و احكام منصفانه  راالكم آن سري اي صادر كنيم دست هيئت منصفه تشكيل بدهيم ها

نم ايـن هـم پيـشنهاد خـوبيدامي! نسازيم تا فرصت مقايسه در ذهن مردم ايجاد نشود 

ن !نم چه مي شود گفتدامي نيست اما ديگر

)https://telegram.me/naghdezamane: كانال نقد زمانه(
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بي بي !حيايي؟ عدالتي يا

)اد اكبرينمحمدجو(

ي هـا اعـداميي فاجعـه احمد منتظري به جرم انتشار فايل صـوتي پـدرش دربـاره

و ممنوعيـت از لبـاس وهفت، به بيست بدون محاكمه سال شصت ويـك سـال زنـدان

در» بـه مـرگ گرفتـه تـا بـه تـب راضـي شـويم«روحانيت محكوم شد؛ اما دادگاه  و

و سـابقه كيفـري نـدارد فقـط!اسـت» بـرادرِ شـهيد«ي حكـم نوشـته كـه چـون ادامه

مي شش نماينـده(ايـد كـه محمـود صـادقي البد در خبرها خوانده. رود سال به زندان

ي قـضائيه بـه هاي رئيس قـوه به علت طرح سؤال از حساب) تهران از فراكسيون اميد 

انــد دارد گفتــه» مــصونيتِ قــانوني«دادگــاه احــضار شــده امــا چــون نماينــده اســتو

اش ندارد زيرا ناگهان هشت شاكيِ خصوصي پيدا شده نمايندگياحضارش ربطي به 

آقـاي صـادقي هـم فرزنـد. كه درست االن يادشان آمده كه بايد از او شكايت كننـد 

و البد منّت خون پدرش را هم بر سرش مي  و مجـرمكه اين! گذارند شهيد است  جرم

مي را رها مي عـدالتي نيـست؛بيكنند نامش فقط كنند اما معترض به جرم را مجازات

!حيايي است بي

ي انتـشار فايـل صـوتي محاكمـه«ي احمد منتظـري در دادگـاهِ بـدوي متن دفاعيه

و پيش» اهللا منتظري آيت در. تر هم متن حكم دادگاه امروز منتشر شد احمـد منتظـري

العمـوم، يعنـي جنـاب آقـاي سـيد با توجه به اين كـه مـدعي«: اش گفته ابتداي دفاعيه 

يكـي از متـصديان اجـراي حكـم) رياست دادسراي ويژة روحانيـت(رئيسي ابراهيم 

وهفت است، در واقع قاضي محترم تحت امـرِ مـدعي اعدام زندانيان در مرداد شصت 

عقـال پذيرفتـه نيـست  و اين نزد بـه گمـانم ايـن مهمتـرين نكتـه دفاعيـات.»قرار دارد

وهفـت بـه سي در سـال شـصت است؛ ابراهيم رئي» متهم« قاضي، مأمورِكه ايناوست؛ 

اهللا منتظـري عنوان معاون وقتِ دادستان، در نشستِ فايل صوتي حضور دارد كه آيت 

در آينــده نــام شــما را جــزء«گويــد محاكمــه مــي در اعتــراض بــه هــزاران اعــدامِ بــي
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پـس عجيـب نيـست كـه مـتن حكـم.»!نويسند بي رودربايستي جنايتكارانِ تاريخ مي

تر است تا يـك حكـم حقـوقي؛ قاضـي دستِ چندم سياسي شبيه دادگاه به يك بيانيه 

و روشن است كه اقدام متهم در نشر فايل صوتي«: رضايي در متن حكم نوشته واضح

و عناصـر  و ضـد انقـالب و دستاويزي در بين معانـدين اثرات منفي زيادي در جامعه

و دشمنان داشته است، چه مطالب توهين  ت فقيه حضرت آميز به مقام شامخ والي نفاق

و گسترده در شبكه و مسؤولين در سطح وسيع و رهبري هاي گوناگون بـه امام راحل

و مجرمانِ رسانه ... كار برده نشده  و بيگانگـان شاهد آن بوديم كه صاحبان هاي نفـاق

و با وي عكس يادگاري  و صدايي به راه انداخته و تشكر از وي چه سر براي تشويق

اعالم كرده كه از شكستن احمد منتظري نااميـد» قاضيِ مأمور«و سرانجام».اند گرفته

و اعمـال مجرمانـه كـه اينآنچه محرز است«شده زيرا   مـتهم اصـرار بـر ادامـه رفتـار

و دارد مي... خويش داشته و عدم ندامت وي .»باشدو دفاعياتش مؤيد اعمال مجرمانه

.اش خانوادهويك سال زندان براي انتشار يكي از اسنادِ شرافت بيست

)كانال محمدجواد اكبرين(

 آباد طلبان شهرستان نجف بيانيه شوراي هماهنگي اصالح

و دادگستر  به نام خداوند مهرآفرين

االسالم والمسلمين احمد منتظري مـوجي صدور حكم سنگين حبس براي حجت

و دلـسوزان كـشور پديـد آورده اسـت  و ناراحتي را براي آحاد جامعه در. از حيرت

و غيرمالي خسارتر و وزهايي كه رسيدگي به انواع فسادهاي مالي بـار بـراي كـشور

و ناعادالنه انجام مي  و بعضاً صدور احكام نامتناسب و اهمال يابد، صدور نظام با تعلل

و نيـز انگيـزه  يي مجرمانـه چنين حكمي بـراي انتـشار فـايلي كـه در محرمانـه بـودن

ق منتشركننده و ضايي بسيار وارد است، ما را بيش از پيش به اين اش ايرادهاي حقوقي

مي نتيجه و نظـام بـه دسـت اقليتـيي تلخ و كـشور و صالح جامعه رساند كه آرامش
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مي قدرت در. گيرد مدار همواره مورد هجوم قرار آن هـم فـايلي كـه مـتن آن پيـشتر

. شده بـود اهللا العظمي منتظري، منتشري عاليقدر، مرحوم آيت زمان حيات فقيه آزاده 

اهللا العظمـي منتظـري آيـا چنين رفتاري از سوي دادگاه روحانيت نسبت به بيت آيـت

و انتقام بوي بهانه  مم كشي نمي جويي ها كت اسالمي به سبب ساللدهد؟ در زماني كه

سوءمديريت به انواع مشكالت بنيادي در معاش مردم گرفتار آمده است، آيا صـدور

و قصدي جز اصالح امور ندارنـد، خـود مايـه چنين احكامي براي كساني كه  ي نيت

و موجب ضعف نظام اسالمي نمي ي روحانيـت بـراي گردد؟ حكم دادگاه ويژه وهن

و تبرئه كامـل حجت االاسالم والمسلمين احمد منتظري از نظر ما بسيار ناعادالنه است

.وي از اتهامات مطرح در پرونده ايشان را خواستاريم

 1395 آذر7/آباد طلبان شهرستان نجفالحشوراي هماهنگي اص

 حكم احمد منتظري حكمي ظالمانه

اين حكم براي ايـن. حكم احمد منتظري، حكمي بشدت ظالمانه وناعادالنه است

 المـال بيـت صادر شده كه جلوي آزادي بيان گرفته شود، براي ايـن صـادر شـده كـه 

و كسي جر هـا صـادر شـده كـه قتـلت انعكاس نداشته باشد، براي ايـنأچپاول شود

و تجاوزات فراوان صورت گيرد وكسي جر  ت افشا نداشته باشد، براي اينأوشكنجه

و كسي جـر و دين ومعنويت پايمال شود ت مخالفـت نداشـتهأصادر شده كه اخالق

و برده وار زندگيكه اينباشد، براي و فالكت بيفتد ومردم ذليل شوند  كشور در فقر

و و كسي جرأت مقابلـه نداشـته باشـد كنند، كشور در انزوا . ايران هراسي قرار گيرد

اي را از ما مخفـي واي بر ما كه چه گنجينه! سال زندان؟21 انعكاس يك نوار بخاطر

چـه ملـت قهرمـان وملـت! سال زندان نهاده اند21 كه براي افشايش حداقل اند كرده

و مورد اطمينان وهميشه در صحنه  و شريف در آخـر يـادآور! ستيمدانـ نمي اي هستيم

ر مي و افـشاي و برخـي الـتذشوم كه اگر براي افشاي اين نـوار مـردم فريبـي سـران
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و تقـواي آيـت آنان ودروغگويي و آزادگـي اهللاو روشن شدن شخـصيت وسـالمت

.شد باز هم ارزشش را داشت منتظري حبس ابد داده مي

) حسيني تلگرامهادي(

و علي مطهري، فرزندا مااحمد منتظري ن خلف روزگار

) نماينده سابق مجلسو روزنامه نگارعلي نظري(

از خداوند را شاكريم كه در دوره بدنامي آقازاده هـاي رانتخـوار دو مـرد بـزرگ

و دفـاع از دموكراسـي،  و آزادگي و مطهري، نماد حريت بيوت آيات عظام منتظري

مط. خواه هستند پيشاهنگ ملتي تحول  و مرتـضي هـري از وارسـته حـسينعلي منتظـري

مي57ترين ايدئولوگ هاي انقالب  ايـن دو چهـره تابنـاكو دو هـم. رونـد به شمار

مي اي گرانقدر بسان خورشيدي در پيشاني جنبش آزادي مباحثه دو. درخشند خواهي

و اسالم شناس عصر ما كه بيشترين نقش را در روشنگري جامعـه طـي نـيم قـرن فقيه

و عقالنيـت شع انديـشه اخير داشته اند، هنوز هم تشع  هايـشان بـر فـراز دروازه اعتـدال

و مـردم ايـران اسـت  ايـن دو عـالم ربـاني كـه تمـام عمـر. اسباب تفاخر جامعه شيعه

و از ني  و بركت براي جامعه بود تـرين فقيهـان تـاريخ شـيعه كنام مباركشان منشأ خير

و كم نظير تربيت نمايند  ا. هستند، توانستند فرزنداني عزيز حمـد منتظـري ايـن اينـك

و علـي مطهـري. مبارز آزاديخواه نماد باقيات الـصالحات بـراي فقيـه عاليقـدر اسـت 

علي مطهري. آزادمرد تاريخ پارلمان ما هم ادامه دهنده راه استاد شهيد انقالب ماست

و مـصدق در تـاريخ صـد  اين نماينده شجاع كه انصافا يادآور بزرگاني چون مدرس

و گـروه سياسـي را انجـام مـي ساله پارلمان در ايران   است به تنهايي كار چند جريان

آنچنان در مسير احقاق. او در دفاع از حقوق مردم هيچ خط قرمزي نمي شناسد. دهد

و حقوق ملت قاطعانه گام برداشـته اسـت كـه مخالفـان راه آزادي او را برنمـي  تابنـد

آموختـه اهي كه دانشو احمد منتظري روحاني آزاديخو. تريبون را از وي مي گيرند 
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بيت تابناك منتظري. هاي منور حوزه علميه قم است پلي تكنيك است يكي از چهره

و بـوم كه ستارگاني چون آيت  و شـهيد محمـد منتظـري را بـه ايـن مـرز اهللا منتظـري

از تحويل داده است، اينك در سال  هاي پاياني دهه چهـارم انقـالب، احمـد منتظـري

 احمد بر آن است كه پا بر جاي پاي پدر نهد؛ همـان پـدر.اين بيت ظهور كرده است 

اينك احمد. اي عظيم داد بزرگواري كه در راه دفاع از حقوق شهروندي ملت هزينه

خواه بزرگ نسل مـا بـا محكوميـت حـبس شـش سـاله نـشان داد كـه منتظري آزادي 

و آسماني به ارث برده است و حريت را از آن پدر مجاهد . آزادگي

آ مي زاديامروز و علي مطهري .بالند خواهان جامعه ما به احمد منتظري

و علي در قلوب مردم ما جايگاهي ارزشمند دارند .احمد

و مصدق هستند و مذهبي آميزه اي از شخصيت مدرس .اين دو چهره ملي

.به روح بلند مربيان اين دو آزادمرد درود مي فرستيم

)alinazari43@/ علي نظري، سردبير پايتخت كهن(

و پسر  منتظري پدر

)رضا عليجاني(

و بـدون احمدآقاي منتظري با سياسي ترين اتهامات اما در يك دادگـاه غيرعلنـي

منتظري پـدر. برخي؛ انسان روزهاي سخت هستند. حضور هيئت منصفه محاكمه شد 

و استوار در روزهاي سخت. اندو پسر چنين و آرام اما صبور برخي در روزهاي. متين

و دلسوزي آسا و مراوده و فرياد اند، امـا در روزهـاي سـخت در پيرامـون ني اهل داد

! بارها تجربه شده اسـت ايـن واقعيـت. شوند خانواده تحت فشار اصال آفتابي هم نمي 

و متين بوده اسـت و مودب و صـبوري گـاه حتـي. احمدآقا هميشه آرام ايـن آرامـي

نـزد خـانواده» امانـت مـردم«ايـشان امـا وقتـي. مورد گله برخي هم قرار گرفته است 
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و بـا بازتـ ابي بـيش از آنكـه خـود نيـز منتظري بزرگ را به صورت علني منتشر كـرد

و ابتاليي جديد قرار گرفـت تصور مي  احـضارهاي. نمود مواجه شد، در برابر آزمون

و فشارهاي مستمر روش تكراري نهادهاي امنيتي است كه اين نوار را نه امانت  مكرر

ب نستند چرا كه منتظري بزرگ در آن هنگام فرد دوم نظامدامي» اسرار نظام«لكه مردم

م«آقايان بايد هميشه در برابر» نظام«و. بوده است  و» مرد بـا حجـاب باشـد كـه خـبط

و مردم  و اعتـراض نـشوند» تحريك«خطايي صورت نگيرد و سياسـت! به نارضـايتي

به» فراموشي« ا احمد آقاي منتظري بـا گـزارش دهـيام.ندهد» دادخواهي«جايش را

و صـبو و چند مصاحبه؛ با متانت اما صـريح و محكـم اعـالم ولو كوتاه از احضارها ر

و كرد از اين امانت و جـستن و در خانه هم پنهان نشده كه با ريخـتن ها باز هم دارند

و همـه بردن خنثي شود بلكه در گوشه هاي مختلفـي از جهـان نگـه داشـته مـي  شـود

و. پيام اين مصاحبه بسيار روشن بود. توان جست را هم كه نمي جهان امـا كـشمكش

و حـك  ودا مـي فشار همچنان ادامه پيدا كـرد تـا دادگـاهي صـوري تـشكيل ده شـود

در اين شـرايطِ تهديـد،. احتماال همچون شمشيري باالي سر احمدآقا نگه داشته شود 

و به خص و عدالت و نزديكان به همچون گذشته همه طرفداران آزادي وص شاگردان

و انساني منتظري آيت و شجاعانه و همه استقبال كنندگان از نوار روشنگر اهللا منتظري

بيش از پيش نزديـك)و نه صرفا در حرف( بايد در عمل67بزرگ در باره كشتار 

ــه روزهــاي آســاني. اهللا منتظــري آفتــابي شــوند بيــت آيــت و ن . در روزهــاي ســخت

» نظـام«امـا.ي كـه در ذهـن دارد نكـرده اسـت»نظام« كاري عليه احمدآقاي منتظري

و ارعاب مي خواهد او را وادار به سكوت كند و. مستقر با زور صداي منتظـري پـدر

و استواري منتظري پسر باعث آرامش در خاك خفته گـان جنايـت بـزرگ  صبوري

ج 67 و مباشـرو سـاكتان ايـن نايـتو مايه شرمساري خود بـه خـواب زدگـان عامـل

.چنين باد. خواهد بود

)@Amadnews(
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مي67كشتار !گيرد هنوز قرباني

)رضا عليجاني(

 كـه دادگـاه حكمـي اهللا منتظـري؛ سال زندان براي احمد منتظري، فرزند آيت 21

و يكي از اتهام بي ويژه روحانيت صادر كرده انتشار فايل صوتي: سابقه است هاي آن

ه عالوه شده بر موارد تكراري چون تبليغ عليه نظـامكمياتها. بندي سرّي داراي طبقه 

اهللا منتظـري نان آيت سخ فايل صوتي مردادماه گذشته، انتشار.و اقدام عليه امنيت ملي

و امنيتـي مـسئول كـشتار گروهـي مخالفـان در سـال در ديدار مقام  هاي ارشد قضايي

مقام وقت رهبر جمهـوري اگرچه كليت سخنان قائم. اي داشت بازتاب گسترده 1367

و اسالمي پيش از آن در كتاب خاطرات آيت  اهللا منتشر شده بود امـا صـراحت كـالم

و  و شفاف مكرر فقيه منتقد در فايل صوتي تأثير غيرقابـل انكـاري بـر تاكيدهاي مهم

 سال از پـستوهاي جمهـوري اسـالمي خـارج28شنونده داشت؛ هرچند صدا با گذر 

.شد

و از همين زاويه بود كه نـه فقـط فايـل صـوتي بـه پـشتوانه تكنولـوژي ارتباطـات

به فن كم گونه آوري اطالعات، و توسـط شـهروند سابقه جلب اي ان بازنـشر توجه كرد

و حقوقي وابسته به نظـام شد بلكه شمار نه چندان اندكي از شخصيت  از(هاي حقيقي

گيـري را نيز وادار به موضع)مجلس خبرگانتا وزير دادگستريو رييس قوه قضاييه

م. واكنش كردو و درنهايـت صـدور حكـم احضار مكرر احمد و بـازجويي نتظـري

 سـال6كه گفته شده در صورت تأييد در دادگـاه تجديـدنظر( سال زندان21غريب 

:است) ازجمله موارد زير(ها اي از واقعيت گر پاره تببين) آن اجرا خواهد شد

 مخالفان دست خالي جمهوري اسالمي در پرونده اعدام.1

و پرده  غيرقـانوني چنـد هـزار مخـالف سياسـي در سـال برداري از كشتار گروهي

ــانه 1367 و رس ــز سياســي جــز. اي در جمهــوري اســالمي اســت جــزو خطــوط قرم

از اظهارنظرهــاي كلــي، دســتگاه و قــضايي ايــران تــاكنون ـ اطالعــاتي هــاي امنيتــي
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شدگان، دليـل اعـدام هـر يـك از قربانيـان، اظهارنظر شفاف درباره شمار دقيق اعدام

ط  ي شده تا اجراي حكم اعدام هر كدام از متهمـان، چگـونگي اجـراي روند قضايي

و ديگــر محورهــاي هـم حكـم، محــل دفـن جــان . انــد راســتا، پرهيـز كــرده باختگـان،

از دستگاه و قـضايي حتـي بـه خـانواده قربانيـان اجـازه حـضور در يكـي هاي امنيتـي

و نمي) خاوران(باختگان هاي دفن پيكر جان محل .دهند را نداده

و از پس حدود سه دهه، مجرم دانستن احمد منتظري بـهناي انتـشار« اتهـام چنين،

دهنده شدت برآشفتگي هسته اصـلي نه تنها نشان» بندي سرّي فايل صوتي داراي طبقه 

و تبيـين  قدرت از موضوع است، بلكه دست خـالي دسـتگاه قـضايي را بـراي توجيـه

ميها اعدام بر. كندي مزبور، آشكار و دفاع از اگر تواني ي مزبورها اعداماي استدالل

و چـه هراسـي از انتـشار موجود بود، چه نيازي به صدور چنين حكمي وجود داشت

آن فايل صوتي؟ به  و مجريـان اصـلي كـشتار ويژه كه برخي از حاضران در آن جلـسه

ابـراهيم رييـسي، دادسـتان. درحال حاضر مناسب مهمي را دراختيار دارند 1367سال 

و مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستريدادگاه . ويژه روحانيت است

و حقانيت موضع آيت.2  اهللا منتظري اقبال افكار عمومي

و دليل براي بي اهللا منتظـري در قبـال اطالعي جامعه از موضع مخـالف آيـت علت

و گـسترده محـدوديت. اعدام مخالفان، در سه دهـه گذشـته كـم نيـست  هـاي شـديد

و انحــصار اي در هنگــام رســانه و اختنــاق و تــداوم سانــسور  وقــوع رخــداد تــاريخي

زمانه اما يكسر دگرگون. كم دو دهه، تنها يك عامل موثر است اي براي دست رسانه

و دارد شده؛ عصر ارتباطات مابه  و پيامدهاي گريزناپذيري داشته ـ افزون» تلگرام«. ازا

و تلويزيوني ماهواره بر شبكه ا هاي راديو و خارج و اي ز مرزهاي جمهـوري اسـالمي

و ابزارهاي اطالع سايت ـ يكي از اين پيامدها ـ بـه هاي اينترنتي در رسـاني مـوثر ويـژه

ـ است  پـس از هـا ايرانـي، ميليون)اي جديد هاي رسانه امكان(در چنين بستري. ايران

را انتــشار فايــل صــوتي آيــت ـ كــه وي در آن، كــشتار مزبــور جنايــت«اهللا منتظــري
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به»خيتاري و ـ در جريان مواضـع تـاريخي فقيـه منتقـد خواند شدت از آن انتقاد كرد

. اند قرار گرفته

و جلـب توجـه بازنشر گسترده فايل صوتي مزبور در شبكه هاي اجتماعي آناليـن

غريبي كه به آن شد، از همدلي گسترده بخش بسيارمهمي از جامعه ايـران بـا موضـع 

و اخالقي  و قانوني و حقانيـت ديـدگاه وي نـشانه آيـت حقوق بشري هـا اهللا منتظـري،

گفته، در سوي مقابل جامعـه مـدني ايـران بـا واكـنش خـشمگينانه وضع پيش. داشت

و امنيتي مواجه شد  صدور حكم سنگين عليه. اقتدارگرايان حاكم بر نهادهاي قضايي

.فرزند فقيه منتقد، شاهد مهمي بر اين ادعاست

و تحريف حقيقتجمهوري اسالمي؛ تقديسخ.3  شونت

و» تهديـد« سال زندان بـراي احمـد منتظـري انتـشار پيـام21صدور حكم جـدي

دستگاه قـضايي. است1367جديد در پيوند با پرونده كشتار مخالفان سياسي در سال 

و به  ميو امنيتي جمهوري اسالمي بار ديگر مي صراحت تاكيد و پيغام كه كند فرستد

و مهم را نمياجازه ورود به اين پرون . دهد ده تاريخي

اهللا خميني گره خورده بلكه نوع نگاه نه فقط با كارنامه سياسي آيت67يها اعدام

و ايدئولوژيك جريان تماميت  ـ امنيتي خواه در جمهـوري اسـالمي را عريـان سياسي

اي جـان هـزاران مخـالف بـراي تثبيـت اقتـدار جريـاني كـه از سـتاندن فلـه. كنـد مي

و اعدام. تيك خود ابايي ندارد غيردموكرا و شكنجه و سركوب جرياني كه بر سالح

و اين روش را به هر حيله توجيه مي .كندو زندان تكيه كرده

و تحريف حقيقت؛ چنان كه راهبرد مزبور در عمل، توامان شده با تكيه بر سانسور

اي حكـومتيهـ كدام از مقـام اهللا منتظري، هيچ پس از انتشار فايل صوتي سخنان آيت

آنـان بـه ابـراز. سازي درباره ماجرا نشدند حاضر به شفاف 1367مرتبط با كشتار سال 

هم روايت ـ و بيان ادعاهاي فاقد سند و مجعول از ماجرا زمان با پراكندن هاي تكراري

ـ بسنده كردند  رساني حكـومتي در عـصر ارتباطـات، فروپاشي انحصار اطالع. تهديد
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ب و كتمان واقعيت ضربه مهمي به تالش و اعمال سانسور وارد راي تحريف حقيقت ها

.كرده است

و انصاف.4  فاصله دستگاه قضايي از استقالل
از21صدور حكم سنگين  سال زندان براي احمد منتظري همچنين شاهد جديدي

و انـصاف فاصله فاحش دستگاه قضايي جمهوري اسالمي با مقوله هايي چون عدالت

هاي سياسـي مهر تاييدي ديگر بر اين واقعيت تلخ كه قضات دادگاه.و استقالل است 

و مجـري مطلـوب  و حقوقي نهادهـاي امنيتـي هـاي كـانونو عقيدتي، بازوي اجرايي

وقتـي ريـيس قـوه قـضاييه يـا ريـيسو. مركزي قدرت در جمهوري اسالمي هـستند 

شـوند، دادستان دادگاه ويژه روحانيت با نظر رهبـر جمهـوري اسـالمي منـصوب مـي 

ـ به  و امنيتي ويژه در پرونده تكليف اين ركن مهم نظام سياسي و عقيدتي هاي سياسي

در چنين وضـعي، صـدور احكـام سـنگين قـضايي عليـه. قدر الزم مشخص استـ به 

و مخالفـان سياسـي دور از انتظـار نيـست  و منتقـدان حـبس. كنشگران جامعـه مـدني

و رهنورد  ج(خانگي موسوي، كروبي از) نـبش سـبز رهبـران شـاهد مـشهوري اسـت

 دو قـوه كـه ايـن. شدت اثرپذيري دستگاه قضايي از منويات رأس هرم نظـام سياسـي 

و مقننه(ديگر نظام جمهوري اسالمي و مهـار رفتـار) مجريه به چه ميزان توان كنتـرل

و غيرقانوني دستگاه قـضايي را دارنـد، پرسـش مهمـي اسـت؛ سـئوالي كـه  فراقانوني

مي آن بخشي از پاسخ  جلـوگيري. توان در برخي رويدادهاي جديـد رديـابي كـرد را

دادستان مشهد از سخنراني علي مطهري، نايب رييس مجلس؛ واكنش تند رييس قوه 

و اقـدام بـه بازداشـت محمـود  قضاييه به انتقاد رييس جمهور نسبت به رفتـار مزبـور؛

مبتنـي بـر ايـن.تندصادقي، نماينده مجلس بعضي از ايـن رخـدادهاي قابـل اعتنـا هـس 

با رخدادها مي و فرود دموكراتيزاسيون در ايران نه فقط توان با اطمينان گفت كه فراز

و رفتار دستگاه قضايي در پيوندي عميق است .مقوله حقوق بشر كه با سامان
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و ظالمانه احمدآقاي منتظري كجاست؟» ديكته«منشا  حكم سنگين

)رضا عليجاني(

آقاي منتظري كه به دادگاه ويژه روحانيـت ارائـه كـرده متن كامل دفاعيات احمد

و محكـم. اهللا منتظري منتشر شده است در كانال تلگرامي آيت  ايـشان. دفاعياتي متين

و برخورد قاضي به گونه اي بوده كه فكر قبال نيز در مصاحبه اي گفته بود سير دادگاه

و علت مي الم نـشده هـم همـين حكم تا مـدتي اعـكه اينكرده حكم اش تبرئه است

و ظالمانه از نظـر ايـشان از جـاي. تبرئه شدن احتمالي بوده است  اما اين حكم سنگين

خو. شده است» ديكته«ديگري به قاضي پرونده  اندن اين دفاعيـات تـا حـد زيـادي با

هـر چنـد احمـدآقا خـود در ايـن. توان متوجه شد كه منشا ديكته حكم كجاست مي

-ايرادات چهارگانه به پرونده: ين دفاعيات سه بخش داردا. مورد سخني نگفته باشد 

و مـستحكم. دفاع تكميلي-دفاع حقوقي هر سـه قـسمت ايـن دفاعيـه بـسيار مـستدل

كه. اند اما چهار ايراد اوليه بسيار مهم. است :خالصه اين چهار بند عبارت از اين است

ر-يك و درمحاكمات سياسي اين حكومت است كه فرد ميا در ايران كند متهم

و ايـن امـري  و چون قاضي خودش منصوب حكومت اسـت پـس بـي طـرف نيـست

.غيرمعقول است

. دادگاه ويژه روحانيت از اساس غيرقانوني است-دوم

و با حضور-سوم  اقدام عليه امنيت ملي اتهامي سياسي است پس بايد داگاه علني

.هيئت منصفه تشكيل شود

ا بگذاريد عين متن را منتقل كنم تا معلوم شـود.ستاما بند چهارم از همه مهم تر

و ظالمانه احمدآقا  :ن پي بردتوامياز كجا به منشا ديكته حكم سنگين

در خصوص پروندة حاضر، با توجه به اين كه مدعي العموم، يعني جنـاب آقـاي«

و ايـشان سيد ابراهيم رئيسي، خود رياست دادسراي ويژة روحانيت را دارا مـي  باشـد

 است، در واقـع قاضـي 1367ي از متصديان اجراي حكم اعدام زندانيان در مرداد يك
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».و اين نزد عقال پذيرفته نيست! محترم تحت امر مدعي قرار دارد

آقاي سيد ابراهيم رئيسي از اعضاي هيئت كشتار زندانيان سياسي عـادت بـه كـار

پا. پشت صحنه دارند  خ نوار صوتيسيك بار تحت پوشش دبيرخانه مجلس خبرگان

مي را با اطالعيه و تفصيلي و يك بار با حكم سـنگين منتـشر كننـده ايـن اي تند دهند

. نوار

)@aghd_tabeen(

 حكم سنگين آقاي منتظري فقط براي ارعاب است؟

)رضا عليجاني(

 مي خواهنـد،شده» ديكته« كه حكم از جاي ديگري اند گفته آقاي احمد منتظري

.نشودفايل هاي بعدي منتشر

برخـورد»67اعـدام هـاي«خواهند با تنـدي بـا يك تحليل رايج اين است كه مي

و همچنان گرد فراموشي روي اين پرونده پاشانده شود كنند كه زبان  اين. ها باز نشود

اي كـه بـا در هنگام قتل هاي زنجيـره. تحليل كامال درست است اما همه ماجرا نيست 

پ  رونده درستي گشوده شد امـا بـه علـت مقابلـه مقاومت ستودني رئيس جمهور وقت

و البته ناپيگيري رئيس جمهور، به انحراف رفت نيز   سرسختانه جريان ضد اصالحات

طلبان بـه درسـتي گفتنـد افـراد دسـتگير شـده برخي اصالح. همين مباحث مطرح شد

و پنجم موثر در قتل رده  كه مقاومـتشدميدر آن زمان تاكيد. ها هستند هاي چهارم

هاي سخت ضداصالحات نه صرفا به خاطر ارعاب بلكه بـدان خـاطر سرسختانه هسته

دفاع جنايتكاران اصـلي. به ميان نيايد)»خودشان«يعني(است كه پاي رده هاي باالتر 

و  از خودشان در اصل دفاع از بقاي شان براي استمرار قدرت با همان شيوه سركوب

كه. جنايت درماني بود  مسئله تاريكخانه اشباح توسط برخي روزنامـه در همان هنگام

نگاران مطرح گرديد عنوان شد كه اگر بخواهيد به ريشههاي اين تاريكخانه بپردازيد 
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و به اعدام هاي در كنـار بيـت رهبـر وقـت اتـاق. برسيد67بايد به عقب تر برگرديد

بـ. فكري امنيتي وجود داشت كه مورد اعتماد كامل وي بود  ه شـيوه ايـن تاريكخانـه

و در طول انتقال قدرت به بيت رهبـر. معتقد بود» پيروزي با خونريزي«النصر بالرعب

و شـايد بـا  و روحيه تجديد حيات كـرد جديد اين اتاق فكر امنيتي نيز با همان تحليل

و افزايشي در نفرات به حيات خـود ادامـه داد  و الحـق مهـر. كاهش امـا افـراد سـابق

به گمان من همـين اتـاق. هريك براي حفظ خودشان. اند سكوتي مطلق بر دهان زده 

مي بود كه رده  هـايو همان بود كـه توطئـه. داد هاي باالتر باند سعيد امامي را تشكيل

اگـر پيـروزي بـا. كـرد عليه رئيس جمهور وقت عمليـاتي مـيرا» هر نه روز يك بار«

و بين المللي با اعدام   صورت67 هاي وسيع خشونت در دهه اول بنا به شرايط داخلي

وا فت، در شرايط جديد با نقطه چين قتل هاي زنجيرهگر مي و قمع مطبوعات و قلع ي

به جان ملت انداختن امثال سـعيد مرتـضوي بـا هـدايت امثـال محـسني اژه اي انجـام

وقتي حـسن روحـاني بـا باز. فت كه چهره مرموز دهه هايي طوالني بوده استگر مي

صر سابقه امنيتي  اتاق فكر پـا بـه ميـدان عمـل احت مي گويد مخالفان دولت از اش به

و بيش متوجه همين واقعيت شده است گذاشته هـاي گذشـته تـا در طول دهه. اند كم

و آن   مافيايكه اينكنون تغييري شتابان در حيطه عمل اين تاريكخانه صورت گرفته

و امنيـت وسـيعا پـا بـه حـوزه اقتـصاد نيـز از گذاشـته پشت صحنه قـدرت و بـسياري

آن. شـود هاي فساد به اين بانـد منتهـي مـي شبكه كـه وقتـي ايـن هـسته سـخت نتيجـه

و اقتصادي شدت عمل نشان مي دهد در واقع دنبال دو هـدف اسـت  : قدرتمند امنيتي

و دوم استمرار شيوه اش براي حفظ نظام اين اتاق توطئـه. يكي دفاع از بقاي خودش

د  و تعديلي و يا قتـل67 در كندمير قدرت مستقر وقتي كشتار عليه هر گونه اصالح

و يـا كندميو يا سركوب70هاي زنجيره اي راه مي اندازد در دهه  در جنـبش سـبز

اينك هر گونه گوشه چشمي به پرونـده هـاي گذشـته سـركوبشو يـا پرونـده هـاي

دهد تنها به فكـر ارعـاب نيـست اقتصادي اش را با شديدترين عكس العمل پاسخ مي 

چنـگو! صـيانت از ذات. بلكه حركتش عكس العملـي در دفـاع از خـودش اسـت 
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نـد عالمـت سياسـي بـراي رونـد توا مـي دندان نشان دادن هاي شديد اين روزهـا امـا

و جريان نظامي: ديگري نيز باشد   امنيتي نزديك بدان عزم شان-هسته سخت مذكور

ولـت پنهـان در شـرايطد. انـد كـرده اي كردن دولت روحاني جزم را براي تك دوره

ناپذير در آمريكا هم خوشحال است چون بيني روي كار آمدن رئيس جمهوري پيش 

و يا بيمناكي كمتـري كندميفكر   پرونده حقوق بشر براي وي اهميت چنداني ندارد

. از دولت روحاني دارد كه امكان مراوده اش با دولت جديد آمريكا كمتر شده است

بـدبياري ايـن اتـاق. نيز از همين پيش بينـي ناپـذيري دارد از سوي ديگر ترسي پنهان

و شبكه  نهان در جوار بيت قدرت اين است كه امروزه با اين همه ابزار هاي رسانه اي

و ريـزش. هاي اجتماعي نوين، نهانكاري بسيار سـخت اسـت  بـدبياري ديگـر تـشتت

و در اقليت محض قرار گرفتن نه تنها   در جامعـه بلكـه روزافزون در درون خود نظام

عامل سوم نيز جامعـه مـدني.نددامي حتي در ميان جرياني است كه به خود نزديك

اي است كه مرتب ضربه مي خورد اما باز چون ققنوسي از خاكـستر خـويش بـر مـي 

از.خيزد از» ديكته«حس احمدآقاي منتظري در»منظـور«و» جاي ديگـر«حكم شـان

كه. دريافتي دقيق است جلوگيري از انتشار ديگر فايل ها  ند اقـدام تواميهمان حسي

. براي بازداشت شبانه محمود صادقي در آستانه روزهاي تعطيل را هـم توضـيح دهـد 

و بدون خـودكم بينـي، قـدم بـه و پشتكار و مداومت جامعه مدني اما بايد با صبوري

.قدم عرصه را براين مافياي ضد ملي تنگو تنگ تر كند

)@naghd_tabeen(

!روحاني برايت متأسفم

قاضي دادگاه ويژه روحانيت در حكم خـود عليـه احمـد منتظـري بـه گزارشـات

.تفسيري اداره اطالعات قم استناد كرده است

اين مايه شرمساري دولت روحـاني اسـت كـه بـا گـزارش وزارت زيـر نظـر وي،
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و خلع لباس محكوم شود21فرزند شجاع ملت به  مواقـع روحاني درايـن. سال زندان

مي كه با اعتراض در باره عملكرد هاي قضايي روبرو مي در": گويد شود قوه قـضائيه

دهـد كـه گزارشـات وزارت، امـا پاسـخ نمـي"كشور ما مستقل از قوه مجريـه اسـت 

و ظالمانـه گونـه احكـام غيـر اطالعات زير نظر اوست كه مقدمـه صـدور ايـن  قـانوني

.واقعا روحاني برايت متاسفم! باشد مي

)مجتبي لطفي(

)@naghd_tabeen(

 از محمد نوري زاد به شيخ احمد منتظري

و.ست جنس تنهايي اين روزهاي شما همانند جنس تنهاييِ نرگس محمدي: يك

و همانند تنهاييِ ميليون ها ايرانـيِ بهـت زده اي كـه همانند تنهايي دكتر محمد ملكي

 بـه"فرسوده شدن مـذهبي" با يكجور بدستِ هم لباسانِ شما لهيده شده اند اما بناچار 

و بدين باور رسـيده انـد كـه. همزيستي رسيده اند هموطنان شما بچشم خود ديده اند

و. تا به امـروز از هـم لباسـان شـما جـز غـارت زدگـي نـصيب شـان نـشده  بلـه، شـما

و. تان از اين روي تنهاييد كه حق را گفتيد اگرچه به زيان تان تمـام شـود پدرگرامي

ي بسيار ي از هم لباسان حكومتي تان از اين روي شما را تنها نهاده اند كـه سراسـيمه

تا. سودِ خويش اند وكـ مـي ننـد تواميهمان ديگراني كه و مـي روبنـد تـا خـود شند

و شيرينِ دنيايي فرو برند كه يك زمـاني  و حريصانه سر به چرب خويشان شان بمانند

بز"بر منبرها به  سرتان را باال بگيريد كـه ايـن روزهـا،.ندكردمي تشبيهش"آب بيني

و بـا  و نيستِ مردم را مي درند، روزهاي كف بردهان آوردنِ مالياني است كه هست

و آرزوهـاي مـردم را مـي  ولعي سيري ناپذير سبزه هاي روييده بر مـزارِ حـسرت هـا

ن  و جايي جز آغوش خدا را قابلِ غمزه هاي انسان سوزِ خود مالياني. ننددامي چرند،

يك: اما با غرور مي گويند اند كردهكه جوانيِ هزاران ايرانيِ دربند را رنده  نشده كه
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. شب راحت نخوابيده باشم

و هم بساط پرنيانيِ با انتشار آن نوار صوتي، هم پته شما: دو ورا... نظام مقدس را

ت، اگــر ايــن جماعــ. هــم رختخــوابِ قــاتالنِ پيــشاني پينــه بــسته را بــه آب انداختيــد

نـد كرد مـي شما را ريز ريز مقدورشان بود، براي فرو نشاندنِ غضبِ استخوانسوزشان، 

شـما بـا انتـشار آن نـوار صـوتي،. كردنـد هايتان را در تيزاب سلطاني محو مـيو ريزه 

دست به زير نقاب تك تك قاتالني برديد كه اين اواخر در زيـر هـر سـايه سـليمانيِ 

و به ذكرِ كرد نظام مقدس سجاده پهن مي  بلـه، شـما. شـدند فـرو مـي"يـا قـدوس"ند

زدنِ ايـن كنـار. دست به زيرِ نقابي برديد كه با پوستِ تزويرشان جـوش خـورده بـود 

بله، شما براستي پوسـت از تـنِ تزويـر. نقاب، با كندنِ ناگهانيِ پوست شان همراه بود 

حق. جماعتي كنديد  ج پس انتظار نداشته باشيد بخاطرِ اين ماعتِ رنـده شـده، گويي،

. مجسمه شما را بر هر بلندي نصب كنند

و دوستانم از شـماكميديدم در ميان احكا: سه ه براي شما تراشيده اند، ديدار من

ايـن. از اين روي، شرمگينيِ مـا را پـذيرا باشـيد. اند كردهرا نيز به اسم جرم جاسازي

و دوستا  نم را بخاطر روزهـايي كـه شرم اما نه بدان خاطر است كه بخواهم سهم خود

نخير، بل از اين روي شرمگين شمايم كـه. نيد رصد كرده باشمكميدر زندان سپري 

و دزداني كه در بيت  و دوستانش اين همه تكو تنهايند تا قاتالن و ... چرا نوري زاد

و مجلسو دستگاه قضا خانه ، شـما را در تنهـاييِ هـزار بـاره فـرو انـد كردهدر دولت

.و كام دل برآورندبفشرند

دوست ما، براستي چرا شما اينهمه تنهاييد؟ ديگران به كنـار، چـرا دوسـتان: چهار

و چـه در  اصالح طلب تـاكنون سـراغي از شـما نگرفتـه انـد؟ چـه در مجلـس شـورا

مجالس محفليِ خودشان؟ دليلش همان رازي است كه جنس تنهايي شما را با جـنس 

وو. تنهايي نرگس محمدي مي آميزد  گرنه مگر شما چه كرده ايد كه مستحق زنـدان
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و خلع لباس باشـيد؟ شـما درسـت همـان كـاري را كـرده ايـد كـه نـرگس محمـدي

درسـت همـان كـاري كـه كـل نماينـدگان. ننـدك مـيو اند كردهديگراني چون وي 

ن  ن اند كردهمجلس كل. نندكميو بلـه.و كل دانه درشت هاي نام آور طلبان اصالحو

شما كاري كرديد كه گنده هـاي سياسـت از صـد فرسـنگي اش نيزعبـور دوست ما، 

صد. نندكمين اين گنده هاي سياست، نه تنها از صد فرسنگيِ محتواي آن نوار، بل از

و مادرِ سعيد زينـالي نيـز نمـي گذرنـد  ي گوهر عشقي پـس،. فرسنگيِ صداي ضجه

و ستار بهشتي بدين خـ  اطر كـشته شـده، نرگس محمدي بدين خاطر در زندان است،

و ديگراني كه خود را در ميان گنده هاي اين راه جاي داده اند، به  كه هم لباسان شما

ن  و انساني خويش عمل كه اگر گنده هـاي هـم لبـاس شـما. اند كردهوظايف ابتدايي

ي ايرانيان لهيده شده را بر زبـان مـي آوردنـد، نـرگس محمـدي  سخنِ برزمين مانده

ب  ن امروز در زندان نمي و مادر ستار بهشتي اينهمه سوز بر در زيـر، يـك. شيدكميود

. چند تايي از عكس هايي كه به اين نوشته مربوط است آورده ام

 محمد نوري زاد يازدهم telegram.me/MohammadNoorizad: تلگرام

و پنج  تهران-آذرماه نود

)@naghd_tabeen(

 فراخوان امضا در كمپين حمايت از احمد منتظري

»بنام خداي سخن آفرين«

نَهـسَأح فَيتَّبِعـونَ عِبـادِ اَلّـذينَ يـستَمِعونَ الْقَـولَ  بـاد بـر بـشارت)18-17زمـر(فَبشِّرْ

و گوش)و گمراه ازهادي اعم(، همگان يا سخن همه سخنانبهكه بندگاني  فـراداده

مي آنها نيكوترين . گزينند را بر

و ايراني و نـوع ايران و رادمـردي پيش نوشته اش در تاريخ جهان، آزادگي است

و پاسداشت انسانيت سرفصل همه ادوار تمدن كهن اين خطه مرد خيز اسـت  . دوستي
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و افسانه ذي هايش جنگ آوري رستم و و داريـوش و كـوروش ، كشور نمايي كـاوه

و آخرين ايـن مـردم بـه محمـد و عشق اولين  اخـالقو)ص(القرنين قرآن گفته اش

و فاطمه جليله اش اش، همگي دليل بـر شهيد عدالت پيشه)ع(و علي)س(حميده اش

و تـو، بينـي  در ايـن عـصر حيرانـي كـه همـه مرد پروري اين خـاك زر نـشان اسـت

و گلـ كوشيده ستان ايـران را بـه اند فرهنگ سبز ايران را بـه پهـن دشـتي پـر سـكوت

نـد، بـه يـك بـاره تـك درختـي يل كن تحرك از بي تفاوتي تبد كويري خشكو بي 

مي مي و تنها، و مردي جان فدا و تنها در ميان يك قوم خمود مـي ايـستد، رويد خيزد

و طهـارت ذاتـي.و سروي سرسبز به بلنداي آسمان ايران مي رسد  مردي كه انسانيت

و حـاكم بـر طهـارت رسـاله انسان را، اصلي مي  اش شمارد، حتي حاكم بر همه اديان

ك. و كلمـه برخواسـته از شجاع مردي و آن هم، بيان وسخن ه فقط يك سرمايه دارد

و شـجره طيبـه قرآنـي، و تنها با تكيه بر اين كلمه حق و حديث است و روايت قرآن

و موج آفرينان  و تنها در دفاع از حقوق شهروندي خود را به امواج دريا مي زند، يكه

و كرسي درس اش  و حسينه  را در موج هاي برخواسـته دخمه نشين حتي خانه اش را

و كينه وظلم مقدس خود، فرو و حسد ازكمياز حقد  او هرگزكه اينوبند، اما غافل

و نخواهد مرد و. نمرده هرچند از نظر آنهـا عكـس او ممنـوع، نـام او ممنـوع، سـخن

و كتابخانه  و دفتر و منزل و حسينه اش تا سال ها بعد از مرگش پلمپ كتاب او ممنوع

و سنگ متعارف باشدو قبرش  مي. بدون نشان مداران هـم داند شايد قدرت كسي چه

و نمي  و تنها بر قبر مردگان بايـد سـنگ بر اين باور رسيده اند كه منتظري نمرده ميرد

و كالم حق در اين فايل صـوتي چـه داشـته. گذاشت براستي منتظري به غير از سخن

و روايات چه  و اكنون كه شير بچـه! فرموده است؟ است؟ به غير از استدالل از قرآن

و كسي كه در همه ميدان و دريا نوردي انقالب و امواج ، تنهـا ها ها همراه پـدر بـوده

چند دقيقه از بيانات پدر را، در فـضاي مجـازي بـه نمـايش روزگـار گذاشـته اسـت، 
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مي21آنچنان لرزه بر اندام شب زدگان انداخته است كه به شـود سال زندان محكوم

و زندانو و سخن بايد شنيد نه با زور ما! مگر قرآن نفرموده جواب سخن را با مناظره

و انزجار از اين حكم ناروا، خواستار بحث در اين كمپين ضمن احترام به آزادي بيان

و ديگـر  و نماينده مجريـان خطاكـار آزاد بين حضرت حجت االسالم احمد منتظري

ا  و سيماي جمهوري فَبـشِّرْ(سالمي هستيم كه هم به دستور قـرآن خطاپوشان در صدا

نَهسَأح فَيتَّبِعونَ يستَمِعونَ الْقَولَ در)عِبادِ الَّذينَ و هم سيه روي شود هر كـه عمل شود

.او غش باشد

و از احمد منتظري حمايت كنيد ! لطفا روي لينك زير كليك كنيد

-http://3moharam.com/vote @sevommoharam 

):كمپين دوم حمايت از احمد منتظري(قوانين گروه

و ديگرانـي را كـه.1 و شـهر خـود و نام خانوادگي پس از پيوستن به كمپين، نام

و هركدام را در يك پيام بنويسيد . اجازه ثبت نام داريد، جداگانه

. از درج هرگونه پست، غير مرتبط خودداري شود.2

اگر مربوط به آقاي منتظري است؛ لطفا با اين ها، در نشر مطالب خود در گروه.3

 گذاري كنيد؛ منتظري، نشانه_احمد#الگو 

:ها نشر دهيد پيوسته، لينك كمپين را در گروه.4

 پويش مردمي حمايت از احمد منتظري((

https://telegram.me/joinchat/Bho7nUBarw47NHVmR8kt-Q(( 

:لينك صفحه فيس بوك كمپين

https://www.facebook.com/groups/1152245741495695/

.را در گروه جهت اخبار آتي حفظ كنيد حتي المقدر حضور خود.5

@Ahmad_montazeri_camp 
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 نامه امضا كنندگان كمپين مردمي حمايت از احمد منتظري

 خطاب به رياست محترم جمهوري

و له الحمد  بسمه تعالي

 حضور محترم رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 جناب آقاي دكتر حسن روحاني

 سالم عليكم

اهللا العظمي منتظـري چنانچه استحضار داريد در پي انتشار فايل صوتي ديدار آيت

و كانـال تلگرامـي ايـشان، 1367با مجريان حكـم اعـدام هـاي تابـستان   در وبـسايت

و المسلمين احمد منتظـري بـدوا از سـوي دادگـاه ويـژه روحانيـت بـه حجت االسالم

و در نهايتسا21 و خلع لباس روحانيت محكوم شد و6ل زندان سال آن قابـل اجـرا

.سال تعليق گرديد3خلع لباس تا 

 جناب آقاي رييس جمهور

و حرمـت و گـسترش عـدالت، آزادي حضرتعالي سوگند خورده ايـد تـا از حـق

و بـر اسـاس  و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شـناخته حمايـت نماييـد اشخاص

سؤليت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي بر عهده شـما گذاشـته شـدهم 113اصل

و تـذكر15و باز طبق ماده. است  از فصل دوم از جمله مسؤليت هاي شما حق اخطار

.باشد به قواي ديگر در صورت عدم رعايت اصول قانون اساسي مي

و حكم، مواردي چند نقـض قـانون جناب آقاي روحاني؛ در جريان اين محاكمه

:صورت گرفته كه از آن جمله است

و شـكايات 61،159: بر اساس اصول ، قانون اساسي مرجع رسيدگي بـه تظلمـات

و تنهـا بــر اســاس اصـل و 172دادگـستري اســت ، تنهــا بــراي جـرايم خــاص نظــامي

. دگاه اختصاصي در نظر گرفته شده استدامي انتظا

امات سياسي مـي بايـست قانون اساسي دادگاه رسيدگي به اته168بر اساس اصل
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و بـر مبنـاي ضـرورت تفـسير و به طور علني بر گزار گـردد در حضور هيأت منصفه

.قانون به نفع متهم، نبايد اتهامات امنيتي به جاي اتهامات سياسي مطرح گردد

و معنوي جرم الزم است-3 جنـاب. بر اساس قانون در تشكيل جرم عناصر مادي

و آقاي احمد منتظري به تبع وال  و مجاهد خويش از مـدافعان اصـل نظـام بـوده د فقيه

و در راستاي انجام وظيفه ديني  ملـي–لزوم نقد دلسوزانه براي اصالح برخي رفتارها

و و نهي از منكر را الزم و از باب امر به معروف باتوجـه. واجب دانسته استخويش

 وضرورت انجام امر به لزوم مالحظه انگيزه خير خواهانه مرتكب در اتهامات سياسي، 

و توجـه ويژهبهبه معروف ونهي از منكر لساني بر همگان  كارشناسان دين وسياسـت

و دادگاه از ايـشان دارد و شناختي كه جامعه به اصل تفسير مضيق در قوانين كيفري،

و معنوي جرم مصداق ندارد .عناصر مادي

خاطرات ايشان منتـشر اهللا منتظري در كتاب مطالب اين فايل در زمان حيات آيت

و مسئولين خدمتگزار مردمنـد. شده است لذا سرّي نبوده است  كشور مال مردم است

از.و آحاد ملت حق دارند از چگونگي عملكرد آنان آگاه باشند  اصل شفافيت يكي

درها اعداماگر. اصول مهم در راستاي حكمراني مطلوب مي باشد  ي صورت گرفتـه

 سال نبايد عمل28 است، پس بازگويي آن پس از گذشت به حق بوده 1367تابستان

و ديگر آحـاد مـردم حـق مجرمانه و اگر چنانچه حقي ناحق شده، اولياي دم اي باشد

. دارند از آن آگاه باشند

دادگاه ويژه روحانيت زيرمجموعه دادگـستري كـه تنهـا مرجـع رسـيدگي بـه-5

مي تظلمات است نمي  د باشد؛ علي هذا گفته دشود اين ر عداد نهادهاي زير نظر ادگاه

و عالوه بر قوانين عام، داراي قوانين خاص رهبري مي از جنابعالي. خويش استباشد

و انتظار مي  رود در موضوع خاص فرزند فقيه عاليقدر با مقام رهبـري مـذاكره كـرده

نظر ايشان را به موارد نقض قانون اساسي جلب نماييد؛ تا راه حلـي بـراي ايـن دسـت 

ــاح ــليقه كــام س ــاي س ــت نگين كــه ناشــي از برخورده ــه جــاي رعاي و سياســي ب اي

و بـيش از ايـن بازتـاب استانداردهاي حقوقي اس  هـاي منفـي اجتمـاعيت پيدا شـود؛
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و بين المللي در پي نداشته باشد و شأن بـه عنـوان. داخلي به ويژه اين كه بحث عرف

و دادگاه ويژه روحانيت يكي از مالكات اعمال مجرمانه در قوانين اختصاصي داد سرا

و خلع لبـاس بـراي فرزنـد21آيا محكوميت سنگين. برشمرده شده است   سال زندان

و جانباز، در نزد افكار عمومي نـد تواميچه معنايي) عرف(فقيه عاليقدر، برادر شهيد

!نند؟دامي داشته باشد؟ آيا افكار عمومي ايشان را مجرم 

كه-6 با كمال تأسف قاضي محكوم كننـده آقـاي احمـدو كالم ماقبل آخر اين

آيـا! منتظري از جمله مستندات خويش را گزارش وزارت اطالعات ذكر كرده است 

ه بــه عنــوان دولــت اعتــدال بــه حــضرتعالي رأي دادنــد چنــين انتظــاري از كــ مــيمرد

و تحليلـي، مقـدمات زيرمجموعه امنيتي شما دارند كه با ارسال گزارشـات سـليقه اي

!ت فرزند فقيه عاليقدر را فراهم آورند؟محكومي

 جناب آقاي رييس جمهور

و حكـم و مطالعه دفاعيـه از محضر جنابعالي انتظار مي رود با پيگيري سير پرونده

و مالحظه موارد ديگر، ضمن تذكر به موارد نقـض قـانون اساسـي، بـه  قاضي مربوطه

و به تبع افكار عمومي مقدما  ت تبرئـه حجـت االسـالم اين موضوع رسيدگي فرماييد

.والسالم. والمسلمين احمد منتظري را فراهم آوريد

از1395 آذر ماه ، امضاء كنندگان كمپين حمايت

 حجت االسالم والمسلمين احمد منتظري

 مجلس شوراي اسالمي90كميسيون اصل: رونوشت

و فعاالن سياسي151اعتراض  نفر از روشنفكران

 عليه احمد منتظريبه حكم دادگاه ويژه روحانيت

آقاي احمد منتظري» دادگاه ويژه روحانيت«اهللا منتظري، براساس خبر سايت آيت

21 بـه67اهللا منتظري با هيئـتِ كـشتار سـال وگوي آيت انتشار نوار گفت» جرم«را به 
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آن را بـه شـش سـال!»علل مخففـه«به» عنايت«سال حبس محكوم كرده است كه با

و حتـا طبـق» دادگاه ويژه روحانيت«. استحكم تعزيري قطعي كرده  از اساس خـود

و در نتيجه احكام صادره آن هيچ نوع. قانون اساسي حكومت ايران، غيرقانوني است 

غيرقـانوني همچـون وجـود» دادگـاه«هاي حكم ايـن استدالل. وجاهت قانوني ندارد

به. خود دادگاه، وجاهت قانوني ندارد  بـودن نـوار تكـرار بـر سـري در حكم صادره،

و بر اين اساس آقاي احمد منتظري به افشاي اسرار نظـام مـتهم  انتشاريافته تأكيد شده

در هـايي اسـت كـه سـال اين نوار، حاوي همان موضـوع. شده است  هـا پـيش از ايـن

سر ناگفته. اهللا منتظري آمده است خاطرات آيت  در نه هيچ و نـه اي در اين نوار است

طور رسمي مطالب آن را نفي هيچ نهاد قانوني حكومتي به زمان حيات آقاي منتظري 

رخ اعالم اين نوار به عنوان يك سند سري، هم بـه. كرده است  معنـاي تأئيـد جنايـتِ

و كنونيِ  و هم بر كوشش درازمدت داشـتن ايـن براي پنهـان نگـه"نظام"داده است

.گذارد جنايت صحه مي

تـرين حكم، با دفاعِ تلويحي از بزرگ با اين» دادگاه ويژه روحانيت«گردانندگان

، بـه دفـاع از امـري)كـشتار چنـد هـزار زنـداني سياسـي(جنايت تاريخ معاصر ايـران 

مي برخاسته در كجاي.ي شرمساري باشد بايستي براي هر حكومتي مايه اند كه قاعدتاً

و بـه حـساب مـي» تبليغ عليه نظام«دنيا افشاي جنايت،  آيـد؟ در چـه حكـومتي دروغ

 نظام آن حكومت است؟» تقويت«پوشيِ حقيقت از اسباب ردهپ

و كوشـش بـراي روشـن كـردن سكانداران اصلي حكومت به جاي پاسخ گـويي

انـد كـه هاي گوناگون اين جنايت بزرگو اجراي عدالت به جان كساني افتـاده جنبه

و ياريِ حافظه مي در زدايـيي جمعي مردم ايـران، بـه خـشونت كوشند با بيان حقايق

و صلح در كشور ما كمـك كننـد  و برقراري آرامش مـا امـضاكنندگان ايـن. جامعه

و بـا اعـالم  اعالميه ضمن محكوميت شديد رأي صـادره عليـه آقـاي احمـد منتظـري

و بـين  از پشتيباني از ايشان، از كليه امكانات قانوني در سطح ملي المللـي بـراي دفـاع
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و لغو اين حكم ظالمانه استفاده خو . اهيم كردايشان

اسكندر آبادي، آينده آزاد، كاوه آهنگري، شـهريار آهـي، مهـدي ابـراهيم زاده،

حامد ابراهيمي، بابك اجاللي، پگاه احمدي، فريدون احمـدي، كمـال ارس، اردوان 

ارشاد، اميرحسين اعتمادي، بيژن افتخاري، علـي افـشاري، گـودرز اقتـداري، نـسترن 

 اميري، نوشابه اميـري، بهمـن امينـي، مهـدي امينـي اميد، اميررضا اميربختيار، كامران 

زاده، عبدالكريم انواري، محمد اوليائي فـرد، عبـدالعلي بازرگـان، حـسين بـاقرزاده،

مهران براتي، محمد برقعي، سعيد بـشيرتاش، يـداهللا بلـدي، عـصمت بهرامـي، حميـد 

پورنقـوي، بهشتي، بهروز بيات، ميثاق پارسا، محمد پوردوائي، احمد پورمندي، علـي 

بيژن پيرزاده، مريم تنگستاني، نيره توحيدي، محمدعلي توفيقي، مهدي جامي، حـسن 

جعفري، غالمحسين جلواني، بهروز جهانزاد، جواد جواهري، رضا چرنـدابي، حميـد 

، خليل حواري نسب، مهدي خان بابا تهراني، اسماعيل ختائي، حسين)برلين(حميدي 

 دقيقيــان، احمــد رأفــت، فرهنــگ رضــائي، خرمــي، پرويــز داورپنــاه، شــيرين دخــت

سيدصالح زاهدي، ناصر زراعتي، فتحيـه زركـش يـزدي، اسـماعيل زرگريـان، تكلـه

زندي، مينا زند سيگل، ماندانا زنديان، حسن زهتاب، مريم سـطوت، توفيـق سـهرابي، 

كريم شامبياتي، سعيد شاهسوندي، مسعود شب افروز، منصوره شـجاعي، محمدرضـا 

 شريعتمداري، يزدان شهدايي، بانو صابري، رضـا صـفاري، علـي شكوهي فرد، حسن 

صمد، هادي طالكوب، كاظم علمداري، احمد علوي، محمدصـادق علـي اصـغري،

رضا عليجاني، سپيده فارسـي، شـيرين فـاميلي، مهـدي فتـاپور، بهـروز فـدائي، فرهـاد 

 عبـاس فرجاد، حسن فرشتيان، پرستو فروهـر، ناهيـد فرهـاد، اميـد فرهي،اميـد فرهـاد، 

فيروزبخش، آيدا قجر، يدي قرباني، علي قنبري، مهرانگيـز كـار، مرتـضي كاظميـان،

محسن كاملي، رضا كاويـاني، هـادي كحـالي زاده، محـسن كـديور، محمـود كـرد، 

كاظم كردواني، مهين كرمـاني، رضـا كريمـي، بهـزاد كريمـي، علـي كـشتگر، علـي 

، رضـا گـوهرزاد، عفـت كاليي، حسن كالنتري، سـپيده كالنتريـان، حميـد كـوثري 
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ماهباز، علي ماهبـاز، مليحـه محمـدي، منـوچهر مختـاري، مرتـضي صـادقي، مـسعود

مردوخي، تراب مستوفي، بيژن معجري، منوچهر مقصودنيا، ميالد ملك، عمار ملكي، 

محمد ملكي، كيوان ملكي اسكي، مهدي ممكن، اميد منتظـري، علـي اكبـر مهـدي، 

ب، فريـد مهـران اديـب، محمـود مهـران اديـب، حميد مهدي پور، فريبرز مهران اديـ 

همايون مهمنش، زيبا ميرحسيني، ياسر ميردامادي، احمد ميرزائي، اشرف ميرهاشمي، 

بابك مينا، حسن نايب هاشم، محـسن نكـومنش، جمـشيد نعمتـي، شـهرير نـواختران، 

مهدي نوربخش، صديقه وسمقي، پروين همتي، مهرزاد وطـن آبـادي، طلعـت يگانـه 

م  حسن يلفاني، حسن يوسفي اشكوري تبريزي،

 1367_تابستان_يها اعدام# 1395 آذز 13

)@Mohsen_Kadivar_Official(

 هاي اسالمي ديدار جمعي از اعضاي سابق انجمن

 با احمد منتظريو دفتر تحكيم وحدت

دردامي هاي اسال جمعي از اعضاي سابق انجمن و دفتر تحكيم وحـدت، نشجويان

.علي منتظري، در بيت او حاضر شدندناهللا حسي گرد مرگ آيت سالآستانه هفتمين

ــدرداني از ــر تحكــيم وحــدت ضــمن ق و«اعــضاي ســابق دفت مواضــع شــجاعانه

و شگفتبي«احمد منتظري، از حكم» طلبانه حق بـراي» انگيز دادگاه روحانيـت سابقه

و ابراز اميدواري كردند كه  و منطق، حكم«منتظري انتقاد كرده مذكور نقض با تدبير

».عاليقدر حفظ گرددو حرمت بيت اين مرجع

موجب«را» انكار حقايق تاريخي«هاي اسالمي در اين جلسه اعضاي پيشين انجمن

و حاكميت  و بي اعتمادي بين مردم و گفتنـد» ايجاد شكاف اعتـراف«توصيف كرده

نـشانه» گيـري يـا عمـل از سـوي حاكمـان به بروز خطا يا اشتباه احتمـالي در تـصميم 

و پايگاه مردمي« و موجب افزايش مشروعيت برآن. ها استآن» شجاعت ها همچنين
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و شفاف لزوم« و پرسـش بيان حقايق » هـاي موجـود در افكـار عمـومي سازي ابهامات

و رخدادهاي تاريخ انقالب اسالمي«درباره .تاكيد كردند» برخي وقايع

مـصلحت«اهللا منتظري خانواده آيتكه ايندر اين ديدار احمد منتظري با اشاره به

و ائمـه در  و منش پيامبر و سرلوحه قرار دادن مشي و نظام را در عمل به قانون كشور

طرفانـه بـه گـويي بـي زمينـه پاسـخ«دانند، ابـراز اميـدواري كـرد كـهمي» اداره جامعه 

هاي موجود در افكار عمـومي پيرامـون وقـايع گونـاگون از سـوي حاكميـت پرسش

تا»فراهم سو« شود و نظـام مـسدودءمسير هرگونه اسـتفاده احتمـالي دشـمنان كـشور

(گردد )زيتون: منبع.

)١٢٤٨٨/https://telegram.me/Amadnews: لينك مرتبط(

 حكم دادگاه ويژه بلخ براي احمد منتظري

)عبدالعلي بازرگان(

و بـا وجـدان منتظري با شجاعتي ميـراث روزي كه احمد بـرده از پـدر خـداترس

رهــايو هــشدا1367مــرد بــا هيئــت مــرگ در ســال خــود، نــوار مــذاكرات آن آزاد

به بي و عاملين آن كشتار جمعي را منتشر كرد، دانـست كـه خوبي مـي پروايش به آمر

بـ! هـاي مـرگ را بدهـد زودي بايد تاوان آب ريختن در النـه مورچـه به ا پرهيـز از او

كردن سندي كه به آيندگان تعلق داشـت، هـم صـدق ايمـان محافظه كاري در برمال

و هم عمـال ثابـت كـرد فرزنـد خلفـي از آن  خود در نترسيدن از غيرخدا را نشان داد

و خلق است  كـردن حكم دادگـاه ويـژه روحانيـت قـم در محكـوم. آبرومند نزد خدا

و21آقاي احمد منتظري به  خلع لبـاس بـه جـرم انتـشار نـواري كـه مـتن سال زندان

آن مكتوب آن سال  قـدر ها قبل در كتاب خاطرات مرحوم منتظري منتـشر شـده بـود،

و بي  و همگـان دسـت پوچ هـاي پـشت پايه است كه ابطالش نيازي به استدالل ندارد

و انگيزه  اش گويند كسي كه به دروغمي. اند آميز چنين واكنشي آگاه هاي توطئه پرده
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را تـري مـي هاي بزرگ كند، براي توجيه آن دروغ اعتراف نمي و آبـروي خـود بافـد

هاي كور، اعدام جمعي زندانيان سياسي سـال العمل برد؛ الجرم با اين عكس بيشتر مي 

شد1367 . نيز بيشتر برمال خواهد

از بار ديگـر نيـز بيـت مرحـوم منتظـري افـشاگر روابـط پنهـاني بخـش يك هـايي

وتحاكميت با دول  و اسـرائيل در معاملـه اسـلحه، هنگـام جنـگ ايـران هاي آمريكا

و ايران گيت«عراق، شده بود كه به  سيد مهدي. معروف گشت»ماجراي مك فارلين

اي جان خود را، البته به بهانـه1لبنان» الشراع«ه با افشاي اين ارتباط در نشريهكميهاش

مي كه قبال از افتخارات انقالبي فد اش ا كـرد، آشـكار سـاخت كـه دسـتگاه شمردند،

هاي تحـريم شـده جمهور پيشين آمريكا در معامله اسلحه رئيس» رونالد ريگان«اداري

در براي ايران چگونه با استفاده از نفوذ اين كشوردر لبنان گروگـان  هـاي آمريكـائي

كه. لبنان را آزاد كرده است  از» كنترا-ايران«اين رسوايي اتـرو«نيز ناميده شده، بعد

هرچنـد. هـاي اخيـر آمريكـا بـوده اسـت تـرين رسـوايي سياسـي دهـه بـزرگ» گيت

و اسـرائيل خـم  حاكميت ما به رغم شعارهاي توخالي درممنوعيت مذاكره با آمريكا

.به ابرو نياورد

پس)2016 نوامبر25(دو روز پيش از ابالغ اين حكم ، آرشيو امنيت ملي آمريكا

در» ران كنترااي« سال، اسناد محرمانه30از مربوط بـه روابـط پنهـاني دولـت آمريكـا

به. با ايران را، طبق قانون، منتشر كرد» رونالد ريگان«زمان  اينك آقاي احمد منتظري

مي28جرم انتشار نواري خصوصي كه  گذرد، بايد چنين محكوميتي سال از عمر آن

از هايي كه شيطان بـزرگ خوانـده شـدهآن. را تحمل كند   سـال، اسـناد30 انـد، بعـد

مي كاري پنهان هـاي مـدعيان اسـالم كـاري چـرا اسـناد پنهـان. كنند هاي خود را برمال

ده! دانند، بايـد مخفـي بمانـد؟ واليي، كه آن را از افتخارات خود مي  هـا چـرا افـشاي

حساب مخفي در قوه قضائيه توسط نماينده شجاع مردم تهران در مجلس، بـه تـالش 

 
افشاي روابط پنهاني با مقامات آمريكايي يا ايران كنترا توسط سيد مهدي هاشـمي گرچـه از مـشهورات.1

و او از اين ماجرا بي .خبر بود است امام واقعيت ندارد
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ا و بايد بيانجامد؟براي دستگيري شبانه

و سگ را رها كرده باشند، دادگاه بلخي ديگر پديد مي . آيـد وقتي سنگ را بسته

و رازهـايي، از جملـه جنايـات واي از آن روز كه پرده ها در دنيا يا آخـرت بـاال رود

مي هاي زنجيرهو قتل 1367سال  و آنچه قبـل اي كه اين روزها سالگردش را گذرانيم

 عبدالعلي بازرگان- 1395 آذر11برمال گردد؟ پنجشنبهو بعد از آن بوده 

)زيتون(

 بيانيه دادسراي ويژه روحانيت قم در واكنش به اعتراضات گسترده

 به حكم صادره عليه احمد منتظري

مردم عزيز ايران بايد مواظب باشند كه دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفـين«

و تبليغـات اذهـان را از به اصطالح روحانيون سوء استفاد  و بـا مـوج آفرينـي ه نكننـد

و اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيـازي نسبت به روحانيون متعهد بدبين ننمايند

و  و خدا ميداند كه شخـصاً بـراي خـود ذره اي مـصونيت براي هيچ كس قائل نيست

و امتيازي قائل نيستم، اگر تخلفي از من هـم سـر زنـد مهيـاي مؤاخـذه  امـام(»امحق

 .) منشور روحانيت/ خميني رحمت اهللا عليه

و انتشار مـتن  در پي صدور حكم دادگاه بدوي در خصوص آقاي احمد منتظري

و انقالبـي آن در فضاي مجازي توسط نامبرده موارد ذيل جهـت اطـالع مـردم بـصير

:ددگرمياعالم 

اف-1 و و فعاليت نامبرده به اتهاماتي از جمله اقدام عليه امنيت ملي شاء اسناد سري

و متعاقب صـدور تبليغي عليه نظام اسالمي از طريق مصاحبه با رسانه  هاي ضد انقالب

آن كيفر خواست از سوي دادسراي ويژه روحانيت قم در شعبه پـنجم دادگـاه بـدوي

و محكوميت يافته است، دادنامه صادره در خـصوص يادشـده  حوزه قضايي محاكمه

.اه تجديد نظر خواهد بودقابل اعتراض در دادگ
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و انتشار اسناد سري نظـام ازسـوي-2  اقدام عليه امنيت ملي كشور، انجام مصاحبه

و مظلوم جلوه دادن منافقين ضـد بـشر، آن هـم در متهم وهمچنين تالش براي تطهير

و خونريزشــان در زيــر چتــر حمايــت رژيــم ســفاك  ــاد زمــاني كــه ســركردگان جلّ

 طراحيِ نقشه هاي شوم درجهت اهداف پليد خود عليـه وجنايتكار آل سعود در حال 

.كشور هستند ازسوي هرشخصو جرياني قابل اغماض نيست

از-3 و محكوميتِ اقدام احمد منتظري توسط دلـسوزان نظـام، اعـم  موضعگيري

و جريان شخصيت در ها و اتحاد گـروه هـاي مختلـف هاي مختلف سياسي از همدلي

و نظام اسالمي حكايت داشـت دفاع از آرمانهاي امام راح  از سـوي ديگـر تكـرار.1ل

در انگيزي اين فتنه  و تالشهاي منافقانه بازماندگان باند مهـدي هاشـمي معـدوم كـه ها

بي پرونده سياه  گناه آلوده اسـت، شان در كنار منافقين كوردل، دستشان به خون مردم

و با27 بعد ازگذشت حكايت از آن دارد كه اين اقدام درادامه نفوذ جريان نفاق  سال

و اعـالم مواضـع آشـكار فراريـان2شكل گرفته)ره(گيري از امام راحل هدف انتقام

و صدور بيانيه رسمي از سوي سـازمان منـافقين در حمايـت ضد انقالبِ خارج نشين

و مـشترك آنـان  آشكار از متهم طي روزهاي اخير، حكايت از اهـداف پـشت پـرده

3.دارد

قـضاوت بـاوگيري ها را در اين كتاب گـردآوري كـرديم اي از اين موضع ما در حد وسع خود مجموعه1
 دفاع از آرمان هاي امام خميني نيست چرا67هاي غير قانوني تابستان وانگهي دفاع از اعدام. خوانندگان

از.(كه مشخص نيست چه گزارشاتي به ايشان دادند كه آن حكم را صادر كردند در باره حكم ايشان بيش
و دوم مراجعه شود   اسالمي هنگامي صورت مي گيـرد كـه اما دفاع از آرمان هاي نظام) اين، به دفتر اول

و غير قانوني مبرا گردد و غير شرعي از. نظام از اعمال خشونت آميز ما اعتقاد داريـم بـا دفـاع ناشـيانه
.اعمال خشونت آميز نظام تثبيت نخواهد شد

. اين از عبارات تكراري است كه بارها در اين مجموعه بدان پاسخ الزم داده شده است.2
مخالفت ديرينه. اهللا منتظري نيست چيزي هم وجود داشته باشد دليل دلبستگي آنان به بيت آيت اگر چنين3

و فقيه عاليقدر به امام در باره  ايشان با مجاهدين از دوران زندان تا پس از انقالب بر كسي پوشيده نيست
و تحليـل دروغ پـردازي بنابراين، جامعه به تكرار. هايي داده بودند نفوذ مجاهدين در بيت امام هشدار  هـا
.هاي اين چنيني عادت كرده است
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ر-4 و بعـضي افـراد معلـوم متعاقب صدور الحـال بـا أي در دادگاه بدوي، نامبرده

و اتهام موج و توجيه اقـدامات مجرمانـه خـود عليـه زني در صدد مظلوم آفريني نمايي

و امنيت ملـي برآمـده  انـد، بـديهي اسـت ايـن مجموعـه قـضايي براسـاس اركان نظام

و فـضاسازي  و بـدون در نظـر گـرفتن فـشارها ه رسالت قانوني و هـا بـا رگونـه اقـدام

و فتنه  و اقدامات و انقالب برخورد قاطع خواهد نمود هاي انگيزي جوسازي عليه نظام

و قاطعانـه مـورد رسـيدگي قـضايي  اخير را نيز با رصد اطالعاتي تحت نظارت داشته

1.قرار خواهد داد

قمدامي روابط عمو/11/995  دسراي ويژه روحانيت

)فارس نيوز(

 اه ويژه روحانيت دادگ فلسفه وجودي

االسالم احمد مازني در نشست دانشگاه شريف به مناسبت به گزارش ايلنا، حجت

و گفـت 16 دانـشجويان: آذر در ابتداي سخنان خود به فلسفه روز دانشجو پرداخـت

و براي استقالل قيام كردند، فرقي نمـي  كنـد ايـن بيگانـه آمريكـايي باشـيد يـا چينـي

 برخـي.ر مقاومت دانشجويان در برابر استبداد داخلي بود مساله ديگ: او افزود. روسي

. هاي استبدادي استفاده كنند ها هستند كه براي تداوم حاكميت ناچارند از روش رژيم

و دانشگاهي به همين دليل كه زيـر بـار اسـتبداد خـارجي نمـي رود، زيـر بـار دانشجو

سا: مازني تاكيد كرد. رود استبداد داخلي هم نمي  ل مساله ديگر اين بود كـه در همان

و اعتراضات علمي.1 و دادگاه ويژه روحانيت عناصر معصومي نيستند  مجموعه كارگزاران شاغل در دادسرا
و با تهديد به و مدني به احكامي كه از ناحيه قضات آن صادر مي شود يك حق مسجل براي جامعه است

و انتقاد مصونيت نميرصد اطالعاتي منتقدان، و نبايد نقد خـويش را مـساوي بـا اين مجموعه از نقد يابد
و افكار عمومي از صدور حكـم خـويش اگـر بلكه بايد براي اقناع حقوق. نقد نظام يا انقالب بدانند  دانان

و در شأن يك مجموعه قضايي زير نظر مستقيم رهبري نيست كه   اطالعيه غيرمستندي دارند دفاع نمايند
و و ارعاب روي آوردحقوقي صادر ! به تهديد
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و نيروهايي چكمه پوش گارد وارد سـالن هـاي دانـشگاه به حريم دانشگاه تجاوز شد

و دانشجويان در شانزده آذر آن سال اجازه ندادند كـه ايـن تعـرض بـي پاسـخ  شدند

و حاضر شدند براي مقابله با اين تعرض از جانشان بگذرند .بماند

و مبـارزه مروز هم جامعه ما بعد از سالا: اين نماينده مجلس تاكيد كرد ها تـالش

ــام  و قي ــي ــضت مل و نه ــشروطه ــالب15در دوران م و انق ــرداد آن57 خ ــي و در پ

و اجتماع، نگاهـشان بـه هاي اصالح حركت و عقالي جامعه، در عرصه سياست طلبان

و كـه اينبخش اول. همين سه مساله است  و دولـت  مـا در مجلـس شـما در دانـشگاه

و مخصوصا تشكلهدستگا و نيروهاي مسلح هاي دانشجويي بايد مراقـب هاي قضايي

.باشيم

و خـاككه اينمازني با تاكيد بر  بايد مراقب باشيم تا بيگانگان چشم طمع به آب

در. هر انسان غيرمعصومي در معرض استبداد است: ما نداشته باشند، گفت كسي كـه

مي. يده شودمعرض قدرت باشد، ممكن است به استبداد كش  گـويم من به عنوان طلبه

و سـوال كنـد مـي حتي معصوم هم كه از جانب خدا عصمت دارد، با مردم مـشورت 

شد.مردم را جواب مي دهد هاي حـضرته بر مبناي حرفكميآيا در نظا: او يادآور

است، شايسته است كه به مردم يا نمايندگان مردم بگوييم به شما لطف شده)ع(علي

س  كنـد حـاال گردد كه فكر مـي وال داده شده؟ اين به طبيعت هر انساني برميو اجازه

و رييس شده بايد اختيارات داشته باشد ولي پاسخگو نباشد و وكيل نماينده. كه وزير

مي: مردم تهران گفت  و نهج البالغه ما را دعوت به عدم استبداد همـه مـا. كنـد قرآن

م .خواهيم خواهيم اما دانشگاه امنيتي نمييبايد توجه كنيم كه ما امنيت دانشگاهي

و: او گفــت و فــضل ايــستادند كــساني كــه در طــول تــاريخ در مقابــل اهــل علــم

از چاله سياه نيـاز. ما بايد مراقب باشـيم. پر كردند، از ابتدا چنين نبودندها اينهاشان را

خ از تريبـون كـه اينبه هم انديشي داريم؛ چرا ما به جاي  طـاب قـرار هـا همـديگر را

از بعضي از چهـره: زنيم؟ مازني تاكيد كرد دهيم، رو در رو حرف نمي  هـاي سياسـي

هـاي آزادانديـشي بايـد بـه معنـاي واقعـي، كرسـي. زننـد ها حـرف مـي طريق تريبون 
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.آزادانديشانه باشد

من نه حاكم شرع هستم نـه وكيـل احمـد: او در مورد حكم احمد منتظري گفت

 مـسئوالن بـه ويـژه دادگـاه ويـژه روحانيـت كـه فلـسفه كـنم همـه فكـر مـي. منتظري

كردنـد نـه اش براي برخورد با كساني بود كه در لباس روحانيت خالف مـي وجودي

و ديدگاهي دارند ملت منتظرند با افرادي كه در لباس روحانيت افراد. كساني كه نظر

.كنند، برخورد كنند را به نظام اسالمي بدبين مي

و احضار وي گفت مازني در خصوص موض صادقي از افـراد: وع محمود صادقي

.اش سوالي كه طرح كرده است هم حق او بوده هـم وظيفـه. فكر مجلس است خوش

 امـضا ايـن16مـن بـا. بنده عين اين سوال را با اصالحاتي از وزير دادگستري كـردم

اي هـم داشـت امـا رفتـاري كـه در شـب اگر صادقي احضاريه. سوال را تحويل دادم

.رحلت رسول خدا با او صورت گرفت، درست نبود

در واكنش به اظهارات مازني يكي از دانـشجويان خطـاب بـه او گفـت كـه اگـر

!آوري نترس بترسي دور بعد رأي نمي

. شـديم اگر بنـا بـود مرعـوب شـويم، قاعـدتا نبايـد نماينـده مـي: مازني پاسخ داد

.اي كه مرعوب شود، حقوقش حرام است نماينده

)كلمه(

 نامه محمدتقي كروبي به احمد منتظري

 براي برادرم احمد؛

و جمهـوري ظاهراً پاياني بر رنـج خانـدان بزرگـوار منتظـري در دو نظـام پهلـوي

چندي پيش در پـست كوتـاهي بـه بـرادر بزرگـوارم حجـت االسـالم. اسالمي نيست 

و حاج احمـد آقـا انـسان صـادق، شـري. اي داشتم والمسلمين احمد منتظرى اشاره  ف

و بغـض سـخن مـي و. گويـد دوست داشتني ست كه همواره بدور از حب صـداقت
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و رفتار ارثي سال. ست كه او از پدر بزرگوارش به ارث برده استا شجاعت در كالم

و در راستاي اصالح امور سخن مي گويد  و صادقانه در سـرزميني. هاست كه صريح

و بخـش اب قدرت نمـي كه عده اي پرشمار از يكسو زبان جز به ستايش ارب  گـشايند

و خـرد از سـوي ديگـر، بـه اسـم  و صـاحبان انديـشه مهمي از مراجع، سياسـتمداران

و حاضر بـه شكـستن روزه سـخن خـود نيـستند، پـر  مصلحت زبان در كام گرفته اند

و حريت جرمي  و مـستوجب مجـازاتا واضح است كه صداقت در. ست نابخشودني

ش اهد صدور حكم سـفيهانه اي نظيـر حكـم دادگـاه چنين شرايطي به اندك بهانه اي

 سال احمد منتظري يا حكم خـانم نـرگس21ويژه روحانيت در حبس تعريزي جمعاً 

 سـال حـبس تعزيـرى بـراي اقـدام عليـه10در حكم حاج احمد آقا. محمدي هستيم

و10امنيت ملى،  سـال تحمـل حـبس1 سال حبس تعزيرى براي انتشار فايل صـوتى

ع در همين حكم مي خوانيم كه بواسـطه. ليه نظام در نظر گرفته شده است براي تبليغ

و حداكثر مجازات ها در  حرمت خون شهيد محمد منتظري با احصاء ميانگين حداقل

در.) سال تحمل كيفر قابـل اجـرا سـت6مقام اجراء فقط  اشـكاالت متعـدد حقـوقي

 سوي صادر كننده صدور اين حكم نشان از عدم درك بديهي ترين اصول حقوقي از

 مـتن ايـن-فايـل صـوتي(به باور من اين حكم كه به جـرم بـاز نـشر. اين حكم دارد

اهللا منتظـرى بـا صحبت هـاي مرحـوم آيـت) سخنان پيش تر در كتابي منتشر شده بود

 صـادر شـده در كنـار سـاير احكـام صـارده 1367ي هـا اعدامهيأت سه نفره پيرامون 

و و سير قهقرايي سيستم قضايي كـشور محاكم دادگاه انقالب بيانگر ضعيت اسف بار

مي. است دادند اين احكام در مجموعه اي صرفا گردآوري اي كاش حضرات اجازه

 قـانون 156و منتشر شود تا عموم نسبت به خروجي دستگاه قضا كه بنا بود طبق اصل 

و مـسؤول تحقـق بخـشيدن و اجتمـاعي اساسي قوه اي مستقل، پشتيبان حقوق فـردي

.دالت در جامعه باشد بيشتر آگاهي يابندع

و شخصيت هاي برجسته آن و گروه هاي اصالح طلب  اعـضاي ويژهبهاز احزاب
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ـ در مجمع روحانيون مبارز انتظار اسـت كـه بـا خـروج از انفعـال سـؤال برانگيزشـان

در90تا88حاليكه خبري هم از فشارهاي امنيتي سال هاي  ـ قدم هاي مـوثري  نيست

ا .صالح امور بردارندجهت

)كلمه(

و از جاي ديگري: احمد منتظري  قطعا اين حكم نظر قاضي نبوده

. ديكته شده است

به حجت: گروه خبر–كلمه  سال حكم صـادر21االسالم احمد منتظري، با اشاره

د  قاضي در دادگاه با توضيحات من كامالكه اينر دادگاه، با تاكيد بر شده براي خود

و از جاي ديگري ديكته شـده اسـت، قانع شده و قطعا اين حكم نظر ايشان نبوده بود

و در كتاب خـاطرات آيـت نه تنها اين صحبت: گويد مي اهللا منتظـري ها جديد نيست

مي سال انـد، پـس گويند كه حكم خدا را اجرا كرده ها پيش منتشر شده، بلكه آقايان

.باشد افشاي حكم خدا كه جرم نمي

آ مييتفرزند مرحوم آقايـان بـه نـوعي عمـل: گويد اهللا العظمي منتظري همچنين

و دادگـاه مي و سـر مـي هـاي صـحرايي بـه كننـد كـه گويـا در شـرايط جنگـي بـريم،

و صبح كه بيـدار طور كه دكتر روحاني گفتند، هر كسي نمي همين تواند شب بخوابد

.شد قانون جديدي را وضع كند

ام دادستاني براي بازداشت محمود صـادقي احمد منتظري همچنين به ماجراي اقد

و قوه قضائيه هـم بايـد در ارتبـاط بـا ايـن حـساب: گويد اشاره كرده مي  هـا بـه مـردم

و اگر جواب داده نشود بسيار  مجلس جواب دهد، چرا كه مردم طالب جواب هستند

.خصوص براي شخص رئيس قوه قضائيه ناخوشايند خواهد بود به

با متن اين گفت ميوگو را :خوانيم هم

حجت االسالم والمسلمين احمد منتظري در گفتگوي اختصاصي با شبكه جهـاني
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وي« اين«: با پرداختن به حكم صادر شده توسط دادگاه ويژه روحانيت گفت» در تي

اهللا منتظـري بـا يك حكم ظالمانه است كه به دليل انتـشار فايـل صـوتي جلـسه آيـت 

و از آن مهمانانش كه البته همه آن مطال  ب در كتاب خاطرات ايشان بوده، صادر شده

اند، سال از زندان را كم كرده15گويند به خاطر خون برادر شهيدش بدتر اين كه مي

و اميـدوارم كـه كه اين  و كاري ناعادالنه است هم در هيچ كجاي قانون وجود ندارد

و حكم تبرئ ».ه دهنداين لكه ننگ را از پيشاني دادگاه روحانيت پاك كنند

قاضي در دادگاه با توضيحات مـن«: اهللا العظمي منتظري گفت فرزند مرحوم آيت

و از جاي ديگري ديكتـه شـده  و قطعا اين حكم نظر ايشان نبوده كامال قانع شده بود

و نه تنها اين صحبت  و در كتـاب خـاطرات آيـت است اهللا منتظـري ها جديـد نيـست

انـد، پـس گويند كه حكم خدا را اجرا كرده مي ها پيش منتشر شده، بلكه آقايان سال

»باشد افشاي حكم خدا كه جرم نمي

: االسالم احمد منتظري در ارتباط با موارد مشخص اتهام در پرونـده گفـت حجت

و اقدام عليه امنيت ملي بـر شـمرده« انـد، كـه انتشار فايل نام برده را افشاي اسرار نظام

نـه بـودن هـر مطلبـي را همـان ارگـان توليـد چنين چيزي درست نيست، ميزان محرما 

و دفتر آيت كننده مشخص مي  اهللا منتظري هم كـه توليـد كننـده ايـن فايـل بـوده كند

وي بود گاه نگفته كه اين فايل محرمانه است، مورد ديگر مصاحبه با شبكه درتي هيچ

»تواند بگويد كه مصاحبه بكنيد يا نكنيد كس نمي كه در اين مورد هم هيچ

و خفقاني كه در جامعـه هـست موجـب«: حمد منتظري گفتا فضاي بسته جامعه

و حتي آقاي سـعيد طوسـي  و شايعات زيادي هم پا بگيرد مي شود كه شفافيت نباشد

اي مانند شما مصاحبه توانست با رسانه هم در اين فضا مظلوم واقع شده، اگر ايشان مي 

و همه مسائل را بĤزگو كند قطعا وضعيت بهت ».ري پيش مي آمدكند

و جعفـري دولـت احمد منتظري در ارتباط با اظهارات محسني اژه آبـادي كـه اي

وي«مصاحبه با شبكه  انـد گفـت، ايـن اظهـارات وجـه قـانوني را جرم دانسته» در تي
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و دادگـاه ندارد، آقايان به نـوعي عمـل مـي هـاي كننـد كـه گويـا در شـرايط جنگـي

مي صحرايي به  و همين سر توانـد طور كه دكتر روحاني گفتند، هـر كـسي نمـي بريم،

و صبح كه بيدار شد قانون جديدي را وضع كند ».شب بخوابد

هم وقتي مردم ببينند كه مسئوالن«: احمد منتظري گفت شان با اخالق هستند مردم

هم همان روش را دنبال مي  و و براي اين كه جامعه اصالح شود كنند چنين برعكس،

خ ».ود را اصالح كنندمسئوالن بايد
اهللا منتظري موجود هـست هاي زيادي از آيت فايل«: احمد منتظري در ادامه گفت

و اميـدوارم كـه بتـوانم بـه وظيفـه  و پخش اين فايلها به شـرايط زمـاني بـستگي دارد،
و البته اين حق مردم است كه از اتفاقاتي كه در و ملي خود عمل كنم شرعي، انساني

شداين مملكت رخ داد و باالخره دير يا زود باخبر خواهند ».ه باخبر شوند

و برخوردي كـه«: احمد منتظري گفت محمود صادقي به وظيفه خود عمل كرده

و قوه قضائيه هم بايد در ارتباط با ايـن  با ايشان صورت گرفت مسلما غيرقانوني است

و حساب و مجلس جواب دهد، چرا كه مـردم طالـب جـواب هـستند  اگـر ها به مردم

خصوص بـراي شـخص رئـيس قـوه جواب داده نشود بسيار ناخوشايند خواهد بود به

».قضائيه

توصـيه مـن بـه مـسئوالن نظـام«: حجت االسـالم احمـد منتظـري در پايـان گفـت

و هر چه سريع  تر به قانون برگردنـد بازگشت به قانون است، كه نهايتا بايد چنين شود

و به گونه  نب به نفع حاكميت است اشد كه زماني برگردند كه گمـان ايـن رود كـه اي

».اي نداشتند به قانون برگشتند چون چاره

)كلمه(

!احكام تاديبي سياسي ما آمريكايي است

)عباس نصر(

، تعداد احكام اعـدامي42ايد كه چرا در جنبش نفت ونهضت آيا از خود پرسيده
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م درو زندانهاي طوالني مدت بسيار كم بود؟ براي  خاطرات آقـاي سـحابي ثال حتي

و يـا شـد مـي خوانيم كه به اعضاي نهضت مقاومت، حداكثر سه ماه زنـداني داده مي

و دادگاه نظامي اعضاي نهضت آزادي كه برجك انقـالب سـفيد شـاه را زده بودنـد

و رفرانـدم را تحـريم نمـوده بودنـد؛  عليه شخص اول مملكت اعالميه داده، انتخابات

و حتي وكيل نظامي آنها هم  مي گفت تـا خود دادگاه نظامي را به مسخره گرفته بود

. شخص شاه از اين افراد شكايت نكند دادگاه صالحيت محاكمه اين افـراد را نـدارد 

كـه چنـد 1350علت اين است كـه در سـال!شدميها قطعا اگر امروز بود وامصيبت

و ترور از آمريكاييها وسران رژيم انجام شد، رييس سازمان سيا، هلم  ز، به ايران آمـد

و كارهاي زيـادي كـرد  . مدتي به عنوان سفير ولي در واقع مشاور رييس ساواك بود

بـراي مثـال. ها را چند برابر نمودند ازجمله در آن برهه از زمان احكام تاديبي دادگاه

 صدور اعالميه از سوي مخالفان حكومت، سه ماه تا يكسال زندان 1350تا قبل ازسال 

15حمل اسلحه حداكثر جرمش سه سال زندان بود كه بـه!ر برابر شد داشت كه چها

و . هـاي مـا جـاري اسـتو تا امروز اين احكام همچنـان در دادگـاه ... سال تبديل شد

مييككه اين  كه هيچ وجـداني-اند سال زندان داده21شود براي كسي مرتبه گفته

و و مغـولي نميانساني اين جرايم را با اين مكافات ها قابل قبول و خيلـي خـشن داند

و متناسب با دوره چريك–كند تعبير مي   علتش اين است كه اين قوانين تعديل نشد

و 1350بازيهاي اول سال ما وسفارش آمريكاييها نده است كه هلمز بود كه هنوز باقي

 را تعديل كند چـون واقعـا بـسياري از آنهـا ظالمانـهها اينبايد مجلس ما بطور جدي 

ميو مع است  كنند چون بـراي يـك اعالميـه مـثال موال قضات ما هم شكلي، برخورد

كنند وكـاري ندارنـد كـه ده يـا بيـست اگر نوشته است ده سال زندان ديگر فكر نمي

و حكمدامي سال زتدان چه معني ومفهو و پيامدهاي سياسي واجتماعي آن چيست رد

مج! كنند وتمام را صادر مي  و واقعا ملت بايـد بجـان لـسيان ونماينـدگان خـود بيفتنـد

و مكافات هـاي جزايـي را نيـز  بخواهند اوال از اين احكام غيرانساني جلوگيري كنند
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در كجاي جهان براي افشاي يك نوار كه قـبال تـوي. سريعا در مجلس تعديل نمايند

و پاي مردم بوده است  مي21دست  سـال21 آخر يا معني! دهند؟ سال زندان به كسي

و يا قوانين را تعديل كنيدو پيامد در! هاي آنرا تفهيم كنيد ما كه نبايـد تـا آخـر عمـر

خواست، حركت كنـيم 1350چارچوب قوانيني كه رييس سازمان سيا از شاه در سال 

البته شايد برخي اين قوانين هم مربوط به اول!و از اين طرف بگوييم مرگ بر آمريكا

و كشتارهاي گروهك   نيـز بايـد برگـشت كنـد هـا ايـن كـه هـا باشـد انقالب وكشت

از به هر حال از مجلـس بايـد خواسـت ايـن مكافـات. وتعديل شوند هـاي جزايـي را

و .انساني نمايند حالت ياساي چنگيزي خارج

)تلگرام(

!محاكمه پخش كننده به جاي اثبات درستي يا نادرستي سخن گوينده

و دادگاه ويـژه روحانيـت  بـه طـور اخـص، امـور گرچه از محاكم ما به طور اعم

خارق العاده با بار منفي كم ديده نشده است، اما اين يكـي ديگـر نـوبر نـوبر نـوبر در

و دادرسي اسـت  و قضا كـسي از عقـالي حـاكم نيـست از ايـن دادگـاه. عالم حقوق

و27بپرسد  و حشمت حكومـت مـستقيم و ثروت  سال است كه تمام خادمان قدرت

ع و ايـشان را ليقدراغير مستقيم عليه فقيه و مجاهد حق طلب نستوه سخن رانده  متقي

و مديريتي متهم و ناتواني در امور سياسي و خـود را مـستظهر اند كردهبه ساده لوحي

به حمايت مردم به ويژه رويش انقالبي نسل جـوان مـي نماينـد، خـوب پـس چـرا از

اي پخش سخنان چند دقيقه  و عصبي شده از.داي جناب منتظري اين همه آشفته چـرا

و زيـاد نكـرده، توسـط همـان مـردم  و كسي آنرا كـم شنيدن خبري كه واقعيت دارد

و مورد ادعايتان واهمه داريد؟ مگر حاج احمد  و كيـف امـر واقـع دخـل آقا در كـم

و فرزندان رهبري كنـوني! تصرفي مرتكب شده است؟  همانطور كه فرزند امام راحل

آ  و كتبي پدران خود را در ميزادي آثار صوتي و بدون آقا باالسر منتشر كنند، كامل
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و ساير بازمانـدگان. نندكميايشان هم آثار مرحوم پدرشان را منتشر و اين حق ايشان

 اثبات درستي يا نادرستي سخن گوينده، به محاكمه پخـش كننـده جايبهچرا. است

ا.نيدكميسخن مبادرت و سـوء سـتفاده از آيا اين نحوه رفتار، در منتهـاي زورگـويي

و شكستن قلمها براي فرار از پاسخ  گويي بـه عملكـرد سـوال قدرت، جز بستن دهانها

)عسگري معروف به وفا!( برانگيز حاكمان است؟

)تلگرام(

! كردن اصل ماجرابه جاي دفاع منطقي مخفي

حكومت«:شعار ما در راهپيمايي هاي قبل از پيروزي اين بود. من نسل اولي هستم

ب  و به جهت پاسداشت از آن شـعار اسـتراتژيك كـه شـامل» نيمكميرقرار عدل علي

چرا حاج احمد آقاي منتظري. دفاع از هر مظلومي مي شود، به اين كمپين پيوسته ام

و-مظلوم است، زيرا جريمه پخش يك نوار  كه قبال هم در دنياي مجازي منتشر شده

ن با هرگونه-پاسخ قانع كننده اي بدان داده نشده  سال زندان21ند تواميمحاسبه اي

مي. باشد و تصويري كه هرلحظه منتشر اگر چنين است با وجود اين همه نوار صوتي

با. شوند، ملتي بايد تمام عمرش در زندان باشد  تحليل احتمالي قاضي محترم برخورد

و جلوگيري از جري شدن آنهـا مـي  باشـد، كـه اتفاقـا نتيجـه عكـس خواهـد منافقين

به زيرا منافقين خواهند گفت به داشت، ،67ي سـالها اعدامجاي دفاع منطقي نسبت

بنـابراين شايـسته اسـت احمـدآقا را كـه قـصد. مي خواهنـد مـاجرا را مخفـي نماينـد

و  و بـه احتـرام مـردم آزاده و بنـابر درخواسـت عمـومي شفافيت براي نظام را داشـته

و زندانيان سياس  و خانواده معظم شهداء ي قبل از انقالب از اتهامات وارده مبرا جانباز

و نبايد. نماييد و نصيحت به ائمه مسلمين بوده است مشي ايشان دفاع منصفانه از نظام

و مجرمانه تلقـي نمـود  مـرگ بـر. انتقاد به نوع قضاوت در نظام را مبارزه با خط امام
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و( قاتالن شهيد محمد منتظري كه به جهت پيوستن به دشمنان ملـت ) آمريكـا صـدام

و نه در آينده دور جايي ندارند (در نزد هيچ گروهي از مردم نه اآلن )توسلي.

)تلگرام(

!بازگشت به دوران قاجار؛رسما

ايم به دوران پيش از مشروطه بـه هـر صـاحب منـصبي اگـر بگـويي رسما برگشته

از. فرستد تا دمـار از روزگـارت درآورنـد باالي چشمت ابرو گماشتگانش را مي  آن

و هم  ياشار سلطاني كه پس از افشاي اسناد زمين خواري ها، مغضوب سردار قاليباف

و اينهم از محمود صادقي كه آتش كينه صادق الريجـاني دامـنش را  پياله گانش شد

! گرفته است كه به چه جرأتي از قاضي القضات سوال پرسيده است

و يك سال حبس تعليق پسر آيت ، شش سال زنـدان اهللا منتظري را هم به بيست ي

و خلع لباس روحانيت، محكوم كرده چرا كه فايلي صوتي را منتـشر كـرده! اند قطعي

و در آن آيت كه نامش را گذاشته كه67هاي اهللا منتظري به عاملين قتل اند اسرار نظام

و از قدرتمندان، گفته بود كه تاريخ از شما به عنوان همه امروز از صاحب منصبان اند

بي. كار ياد خواهد كرد جنايت مي آزادي بيان اگر نداريم اما آزادي عمل در داد كند

بي اين مملكت هركس زورش را داشته باشد مي  و هراسـي تـوي سـر تواند هـيچ بـيم

و آدم .هايش را بفرستد تا جماعت منتقد را گوشمالي دهند مردم بزند

)@BeeNeghab(

و درود بر فرزندان برومند سالم وصلوات بر روح آن بزرگ مرد استبد@ اد ستيز

.حضرتش

:بايد براي فرزندان ايشان گفت

و لطف يزدان آمد"  با حكم خدا

ز چنان پدر چنين سان پسري "حقا



غير محرمانه
666

كل چهار@ تا آخوند مثل احمد منتظري باعث ميشن آدم نتونه با خيال راحت به
را همين. آخوندا فحش بده  حت ميكنين ها رو خلع لباس كنين كار ما رو هم

(https://telegram.me/twitter_farsi_bot?start=addUamiirbr 
 هاي بيشتر توييت

)https://telegram.me/joinchat/Ajsi٥jukiErPdc٣١dky٢TA(

تصوير متهم به همـراه عـده اى از عناصـر ضـدانقالب كـه بـه:در حكم اومده@
و فعاليـت انـد؟  قـضات شـوخ طبعـى! انحاى گوناگون در جهت براندازى در تـالش

!داريم

 تر نيست؟ مناسب"مشنگ"@

.اين شش سال باقيمانده را هم به حرمت برادر جانبازشان تخفيف دهند@

سالم اين حكم براي تغيير آدرس است چون بعضي از مسائل در اين هياهوي@
شد كم .رنگ خواهد

كـرد سـر اهللا رئيـسي رو كـات مـي احمد منتظري تو فايل صوتي قسمت آيت@
 جمع سه روز حبس داشت 

@mamlekate 

هم افتخار نمي67مگه به اعدام چند هزار زنداني تو سال@ كرديد خب منتظري
مي21 تشكر ازش، جايبه افتخارتون رو منتشر كرده چرا سند ! ديد؟ سال حكم

@mamlekate 
تا داداشش شهيد شدن سوالي كه اينجا پيش مياد اينه كه سعيد مرتضوي چند@
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و قتل حكمش شد دويست هزار تومن جزاي نقدي؟ ! كه با اونهمه اختالس
@mamlekate 

در@ در صــدا بود،صــريح آنچــه پــس نتيجــه. روايــت شــده بــودكتــابتــرش
انتشار در كتاب جـرم نيست،انتـشار صـوت خوانند، چون مردم كتاب نمي: گيريم مي

!جرم است
@mamlekate 

 درودها بر منتظري شجاع وصديق@
 مدافع مظلومان وهمراه وحامي ملت

و با امثال مرتضوي.ها عدالتي متأسفيم از انبوه تبعيض وبي! قوه قضاييه  احمـدي ها
ها با توجه به انبوه پرونده فساد وجنايت كه محاكمه غارتگران يك خواست ملي نژاد

؟چ اقدام وبرخوردقاطعي نمياست چرا هي .بسيار متاسفيم!شود

حج@  االسالم والمـسلمينت براستي از حكمي كه دادگاه ويژه روحانيت براي
 مـردم يعنـي چـه؟ سال زنـدان در نگـاه21. احمد منتظري صادر كرده تعجب كردم

كسي در ديانت وصداقت ودلسوزي احمد منتظري نسبت به نظامي كه پـدرش بـراي
آن سالها زندان رفته وبرادرش بعد از زندانها وشكنجه هاي زمان شاه عاقبت به دست 

مـردم ايـن حكـم را بـا حكمـي كـه بـراي صـاحبان. منافقين شهيد گشته شك ندارد 
يسه مي كنند چه خواهند گفت؟ من اميدوارم پرونده كهريزك صادر گشته است مقا 

و بيت مرحوم آيـت  اهللا قضات محترم در دادگاه تجديدنظر مصلحت نظام ،روحانيت
واگر اشتباهي صورت گرفته، درايام رحلت پيامبر رحمت. منتظري را در نظر بگيرند

از شـكي نيـست كـه بيـت آيـت. شفقت اسالمي را در نظر بگيرند)ص( اهللا منتظـري
و دلسوزان نظام هستند،همانطور كه مرحوم آيـت صاح اهللا منتظـري هرچـه بان انقالب

و صالح ملت چيزي را در نظر نداشت   مي گفت جز رضاي خدا
)محمدتقي فاضل ميبدي(
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ــد 1395 دوم آذر مــاه@ و ســومين ســالروز تول  در مراســم گراميداشــت هــشتاد

، آقاي رويين عطوفـت گفـت در زنـدان شـريعتي بـه دكترعلي شريعتي در منزل وي

و مـوافقين آراء شـريعتي ايـستاده در حـالي: خوابش آمده  كـه گروهـي از مخـالفين

و مي گويد مـن كـار خـود را كـردم، در مـن  بودند، شريعتي از كنار آنها مي گذرد

و درود بـر شـما كـه بـه قـول دكتـر! توقف نكنيد  جناب مهندس احمد منتظري سالم

، شريعتي در خوابي كه آقاي رو  يين عطوفت ديدند گفته بود من كار خودم را كردم

، همـانطور كـه از فرزنـد شما هم با انتشار فايل صوتي آيت  و اداي امانت اهللا منتظري

و حاال كـه حاكمـان آيت  جـاي بـه اهللا منتظري انتظار مي رفت كار خودتان را كرديد

، حكـم و) سـال6بـا گذاشـتن منـت( سـال21تشويق  خلـع لبـاس زنـدان تعزيـري

، نوبـت ماسـت و ته مانده آبروي نداشته خودشان را بردنـد آخوندي به شما داده اند

و تنهايتان نگذاريم  و شهامت شما را بدانيم .كه قدر امانت، صداقت

)8/9/95الديني معلم باز ايستاده كريم(

 متن اليحه دفاعيه احمد منتظري خطاب به

 دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت

يمسم اهللا الرحمن الرحب

هللا شهداء بالقسط واليجرمنّكم شنĤن قـوم علـى" يا أيها الَّذين آمنوا كونوا قوامين

سـوره مائـده("ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوى واتّقوا اهللا إنّ اهللا خبير بمـا تعملـون 

)8يهآ

يت روحانيژهويدنظر محترم دادگاه تجدرييس

و تبر با ا يامبرپ يالدميك سالم و هفته وحدت؛  كـهي احمد منتظر ينجانب رحمت

و 7/9/1395طبق دادنامه مورخ  قم محكوميت روحانيژه صادره از شعبه پنجم دادگاه

 سـال آن قابـل اجـرا6 شـده ام كـه يـتو خلـع لبـاس روحان يري سال حبس تعز21به
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و حكم خلع لباس به مدت را است، اعتـراض خـود رديدهگيقسال تعل3دانسته شده

ذ رايلبه شرح و بـه اسـتناد مـواد قـانوني نسبت به و مـستنداتي صادره اعالم داشته

ا . برائت دارمي تقاضايحهالينمذكور در

:مقدمه

آ ينجانبا يات دفاع گرچه و اگـر همـان يـردگيمـأ مباركه صـدرالذكر منـشيه از

ني قاضينالع نصبيكالم اله د ياز محترم باشد  جهـت بـه امـا يـست،ن يگـري به دفاع

سو. گردديم تقديرز يحاتنم توضدامي لزوم ذكر ادله، الزم  بـهيت با عنا يگردياز

و در دادگـاهي بازپرسـدر ينجانـبا يـات رغـم دفاعيعلـ(مفاد حكم صادر شده  هـا

ايبدو مينو عـي قاضيدرسي كه به نظر ي حـال حكمـين محترم قـانع شـده امـا در

و دقّت كاف) انتظار را انشاء نموده است يرقابلغ  مـن نـشده يـات به دفاعيظاهراً توجه

ا ايناست؛ با امين حال، ضمن و يدوارم كه  آن مقـام محتـرم بـا التفـات بـه مـدافعات

اي خط بطالن برائت،يصدور رأ آيناي تصورات بكشند، براين بر  گفته ينده كه در

دل ييدنشود كه تا رايرز يحةال بوده است يدنظرخواهي امتناع متهم از تجديل حكم به

:يم نمايميمتقد

 يدنظر محترم دادگاه تجدرياست

ا به بـي رأ ينجانب، نظر و يـه مـن باشـد عل يـهعلكـهآنازيش صـادره  يـژه دادگـاه

زي اسالميو نظام جمهورييه قوه قضا يت،روحان  بازتـاب كـهآن عـالوه بـر يرا است؛

ا ياريبسي منفيها هـدريو قـانونيي محتـوا يـرادات داشت، وجـود  وجـهيچآن بـه

پيي نظام قضا يبندهز چيش نبود؛ لذا الواست درخيز از هر  ارائـه شـده يحه دارم همان

كني شفاه ياتو دفاعيبه دادگاه بدو  كـه يـد، را كه در پرونده موجود است مطالعـه

ا نيندر جديازي صورت . نخواهد بوديد به دفاع

اي اما در خصوصرأو : پردازميميرادات صادره در سه بخش به شرح

يي محتواايرادات

اين در صدر دادنامه كه اتهامات سه گانه ذكر شده است اول-1 بين اتهام  يان گونه



غير محرمانه
670

عل: الف": شده است و بـرهم زدن نظـمي اسناد سـري افشاي،مليت امنيهاقدام  نظـام
يدرحـال. اتهام ده سال مجازات مقرر داشته انـدينايو برا".جامعه با اقدامات خود

ا زننيكه وي افـشاي، ملـ يـت امنيه اقدام عل يراز ست؛ايب از عجاي نوع اتهام  اسـناد

و هـر كـدام تعرييبرهم زدن نظم جامعه سه عنوان جزا  يـف جداگانه در قانون است

و مجازات ني برايخاص خود را دارد و معلوم ي منظور قاضيست آن مقرر شده است،

ايكمحترم كدام مين عناوين از و مجازات ال بوده  در بتـه قرره مربوط به كدام است؟

عل"قانون صرف عنوان  515 تـا 498 وجود ندارد، بلكه در ماده"يمليت امنيهاقدام

ا اينمفصال آن را شرح داده است؛ ضمن  يازمنـدن يـي جزاين عناوين كه هر كدام از

و حقوقدانان آن را به عنواي استناديچهيچكدامهي است كه برايمستندات ن كه عقال

. ارائه نشده استنامهمستند جرم بشناسند در داد

 كه در خـود دادنامـه هـمي بر موضوع اتهام ،به نحوي عدم صدق عنوان اتهام-2

ز سري دادنامه اتهام افشاي در ابتدايرامشهود است؛ دريولكندمي را مطرحي اسناد

مي آن، حكم جاسوسيپ .يد نماي صادر

ت": در دادنامه آمده است-3 ك يـات وجـه بـه محتو با و ي هـا يفرخواسـت پرونـده

و تحق و گزارشات متعدد اداره كل اطالعـات اسـتان قـم و يقـات صادره  انجـام شـده
هايمصاحبه ها تا13و5تا1و ضد انقالب به شرح صفحات يگانهبي متهم با رسانه

ن 21 و ويز پرونده و گـزارش30 تـا26 شـرح اوراقهبيق در مراحل تحقي اظهارات

 از متون پخـشيرو تصاو63تا53معاونت اطالعات سپاه پاسداران به شرح صفحات
مـيت اقدامات خالف امنيدموي كه همگ يگانهبيشده در رسانه ها وي متهم  باشـد،

صرير اقاريزن تا23تا18 به شرح صفحاتيويو ضمنيحو اعترافات وي سـر ييدو

ن15عات به شرح صـفحه توسط اداره اطالي صوتيل فا بودنيطبقه بند ير تـصو يـزو
ا و معانديمتهم به همراه عده  گونـاگوني نظام كه به انحـاين از عناصر ضد انقالب

 كـه بـه منظـور 175 تا 166و تالشند به شرح صفحاتيت در فعاليدر جهت برانداز
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بيهمراه مني صوتيلفاين تشكر از انتشار چن يانو و به اتفـاق عكـسيوزل به  رفته
ن"... گرفته انديه جمعدست  كدام اتهام، مصداق كدام ماده است؟يست اما معلوم

اين از بارزتر يكي"يريسوگ"-4 ي كـه قاضـي است؛ در حاليراين مشخصات

و صرفاً به مواد قانونيددر قضاوت خود با و اعالم نظـري از آن مبرّا باشد  استناد كند،

آميي قضايند با رأ تواميني قاض ياسيس و قاض يخته درهم  يـك محترم را بـهي شود

و صدق عنوان  مـتن كوتـاهينهمـ.يد را مخدوش نما"قضاوت"طرف دعوا كشانده

ها(يرانه سوگيراتدادنامه پر است از تعب و ذم  يـك كـه دادنامـه بـهيبـه نحـو) مدح

تايهشبياسيسيانيةب .ي حقوقي متن استدالليك تر است

كهي اصل شخص-5 و مجازات وي از اصول جهانشمول حقـوق بودن جرم  اسـت

ال تـزر وازرة وزر أخـر": شـدهين هم تـضميمدر قرآن كر  سـوره 164 يـاتآ("يو

ا) زمر7/ اسراء15/ فاطر18/ انعام دريبـرا. نـشده اسـتيت دادنامه رعايندر  مثـال

رأيقسمت  نظـاميهعليغ متهم در تبلبقسوا": آمده است ينجانبايم در شمار جراي از

و متن مـصاحبه بـا يگانهبيانه ها در رس تـ"و معاند به شرح پرونده و مـتن"يويدر

خمي منتظري مرحوم آقاةنام ي مجـازي آن در فـضاير كـه تـصو ينـي خطاب به امام

و سوء استفاده شده و از آن برداشت ."منتشر
دريبه خوب": آمده استين دادنامه همچن در و روشن است كه اقدام متهم  واضح

و دسـتاو ياديزي اثرات منفي صوتيلنشر فا و ضـدين معانـدين در بـ يزي در جامعـه

و دشمنان داشته است، چه مطالب توه و عناصر نفاق  بـه مقـام شـامخ يـزآمينانقالب

و رهبريهفقيتوال دريعن در سـطح وسـيو مـسؤولي حضرت امام راحل و گـسترده

ايشبكه ها آي گوناگون به كار برده نشده، به گونه س كه  گم شده از ياهن را به جعبه

".اند كردهيه ساقط شده تشبيمايهواپ
داين ويز دستاوياو اند كردهي از آن بهره برداريگران كه  به جعبهيا قرار داده اند

دل اند كردهيه تشب ياهس ني براي حقوقيل، ايست؛ محكوم نمودن من  كـه اگـرين ضمن
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ها(عمل انجام شده قايعمل) اعدام و يبل دفاع بوده اسـت قهـراً بهـره بـردار درست

ن و اگر عمل قابل دفاع يستمخالفان هم درخور اعتناء آني؛  نبـوده اسـت، مرتكبـان

و در هر صورت اتهاميدبا اي پاسخگو باشند؛ .يستنينجانب متوجه

رأ-6 يزني آنقدر مهم است كه از نظر حقوقيي اشكال محتواينا:ي مستند نبودن

 احكام":يدگويمي قانون اساس166 اصل. كندمي اعتبار مواجه را با عدمياصل رأ

با دادگاه به مستدليد ها  حكـمآن بـر اسـاس باشد كـهيو اصول مواد قانونو مستند

رأ"مـستدل" بـر لـزومي قـانون اساسـ يـد بـر تاكهو عالو". است صادر شده ي بـودن

آ 374صادره، ماده دادگـاه پـس از اعـالم":يدگويميزن يفريكي دادرس يين قانون

تكيختم دادرس  و بـا توجـه بـهيه با استعانت از خداوند متعال، با و وجـدان  بر شرف

و در صورت عـدم امكـا ياتمحتو و ادله موجود، در همان جلسه ين در اولـن پرونده

و حداكثر ظرف بايرأ. كندمي مبادرتيرأي هفته به انشايكفرصت  يـد دادگـاه

م و اصـول مستدل، و مستند به مـواد قـانون  باشـد كـه براسـاس آن صـادر شـدهيوجه

ا".است اي عدم انطباق برخيعني مشكلين اما و يعنيين قوانين آراء با  عدم استدالل

هاياستناد كاف  يـا چنان حاد بوده كه هر بـار بـا صـدور بخـشنامهف مختلي در دوره

يمـي قـانون حقـوق شـهروند2 بنـد. شده اسـتيد دوباره بر آن تاكي قانونيبتصو

بايتمحكوم":يدگو و تـا جـرم در دادگـاه صـالحي قانون يبات بر طبق ترتيد ها  باشد

و رأ و مستند به مواد قانونياثبات نشود  صـورتدر( معتبـري منابع فقهـياوي مستدل

و". اصل بر برائت متهم است يده نگرديقطع) نبودن قانون  اما بازهم مشكل حل نشد

ا9 در بخشنامه ييه قوه قضاي كنون ياسترةدر دور  1389 بهمـن مـاهيخ در تاري ماده

و دادستان ها مأموريهاي دادگستريخطاب به رؤسا كهيت سراسر كشور  داده شد

ح تع"ثياحكام صادره دادگاهها را از و تناسب مجازات و صحت استدالل  ييناتقان

و وضع متهم د("شده با جرم و تاك ينيبازب) يگرو چند مورد به": كرده استيد كنند
ميه بر اساس علم قاضكميخصوص در احكا و همچنـي صادر  نظـارت بـرين شـود
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". استيو اجتماعيو فرهنگياسيسيهايت كه واجد حساسييپرونده ها
داليتبا عنا": هم گفته شده استي رأ يان پا در و نظـر بـه و يـل بـه مراتـب فـوق

ويمكاب جرامستندات موجود در پرونده، ارت  مذكور توسط مـتهم موصـوف محـرز

م ". باشديمسلّم
م همان وي در دادنامه، گنگ، كلـ"مراتب فوق" شود عبارتي طور كه مالحظه

و همـانيرغ چ"مراتـب فـوق" مستند است؛  جـز ارجـاع مكـرّر بـه شـماره يـزي هـم

ن اي مبني عادينو قواني قانون اساسيحو برخالف تصر يستصفحات پرونده  يـن بـر

و دال رأيدبايلكه مستندات جاي در رأ اما وجود داشته باشد،ي در متن ي صادره به

و مستندات كراراً به شماره صفحات پرونده كه يانب  قابليرغيو آرشيك استدالل ها

ا يگراندي برايدسترس و  در دسـتگاهي بـدعت خطرنـاك يـن است ارجاع داده شده؛

ايــنايــادنيدر كجــا. اســتييقــضا دال نــوع رايــلســتدالل را ذكــر يو مــستندات

با! نند؟دا مي رأيناًعيدمستندات . ذكر شودي در خود

باي از طرف-7 ايو مستنداً شاكيقاًدقيد گرچه دادنامه  امـرين را مشخص كند، اما

وليترعا بي نشده است؛ م يان از  دسـتگاه ينجانـباي شود كه شاكي دادنامه استنباط

را يتيامن و در در! يتـي محترم عمده مستندات عبارتند از گزارشات امنياضقي است

ا يعتشريو در كجايادنيكجا جاي قاض سالم، مقدس ميناي به وي شـاك يـان كه

و رسماً شاكي كند، طرف شاكيمتهم داور !؟كنـدمي يكيرايو قاضي قرار گرفته

ا بهي كه ادعاينو مهم تر صريراقار" خود را  بـه شـرحيويو ضـمنيحو اعترافات

ا كندمي مستند"23تا18صفحات و  كـهي اقـراريچه ينجانب كه خالف واقع است

اميد اتهامات انتسابيمؤ . باشد نداشته

رايد همه تاك اين اي مكرّر قانون بر مستند بودن ي است كـه اگـر قاضـيلدلين به

ش را يوهمجاز باشد به و به صرف ارجاع به شماره صفحاتي فوق پرونده صادر كند

ع  راينو بدون روشن بودن و شـهروندان احـساسي مستندات  دهد فاجعه بـار اسـت
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دركـمي رسـ نين قـوايح همه نقضصريناياآ. نخواهند داشتيتامن يرا يـك شور

نيا خود جرمييقضا آ يست؟ الاقل تخلف باي دستگاه قضائياو  مظهر عـدليد را كه

ز نميرو انصاف باشد  برد؟ي سوال

و تحر فراتر-8 را يـه توجي بـرايق حقايفاز مستند نبودن  در دادنامـهي، صـدور

فا": آمده است  نـسبت بـه اعـدامين معانـدي بـا زمـان ادعـا يـل انتخاب زمـان انتـشار

و با هدف حما يتكارانجنا ميت وابسته به آنها به صورت عمد آنچـه. باشـدي از آنان

ا  خوو اعمالر كه متهم اصرار بر ادامه رفتاينمحرز است و دارد؛يش مجرمانه  داشته

ا و يقاتي در جلسه تحقي كه وقتيبه گونه مـي دادگـاه از آي سـوال  يـده ناد يـا شـود

شه17انگاشتن شهادت بهين از مردم به دست معانديد هزار و جفا و ضد انقالب ظلم

بنيانقالب، نظام، امت اسالم و و خـانواده شـهدا ي جمهـور يانگـذارو مـردم مظلـوم

آست؟يناسالمي تايات جناياياحي اعمال مجرمانه شما به نحوياو  ضد انقالب ييدو

و عمالً اعمـال مجرمانـه شـما در جهـت تقوي ها نم يستو ترور يانو جان  يـت باشد؟

و استكبار جهاني فكر يادهايبن بني نظام اسـالميفو تضعي نفاق وي فكـر يادهـايو

ح يشهاند و و ظلم ست يات ساز  نخواهد بـود؟ مـتهمي اسالمي جمهورام نظ يزي بخش

هايقدر همه مراحل تحق بيرغي مبادرت به ارائه پاسخ و  وجه نموده است؛ي مستدل

ويدموياتش باز هم دفاعيتو در نها و عدم ندامت مـتهم. باشديمي اعمال مجرمانه

ا در ارتكاب اعمال مجرمانه خود برآمده،يه در توجيق كه در مراحل تحقينعالوه بر

ا تاادله و ". آن نموده استييدصرار بر ارتكاب
راينجاادر ز"محرَّف" بلكه يستن"مستند" دادگاهي نه تنها :يرا است

اي رأ اوالً گوي را به گونه  گـروهي از ترورها ينجانبايي انشاء فرموده است كه

امينمجاهد م يوهشينا. دفاع كرده ي نظـر رسـانه هـاي دهد كه جنـاب قاضـي نشان

و سـوي رجوين آن گروه مجاهديسويكول كرده است كه مغرض را قب ي اسـت

هـر دو گـروه بـا.انيـراي اسـالمي گروه مـشابه آن در درون نظـام جمهـور يگرشد
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خمي منتظراهللا آيتة كه نام اند كرده وانمود يقتحقيفتحر  اعدامة دربار يني به امام

 كـهي درحـال گـروه اسـت؛ يـناي مربوط به ترورهـاي، صوتيلو فا 1367 ساليها

 را كـه دسـت بـهي حساب كـسان يني، به امام خم يخي تارة در آن نامي منتظراهللا آيت

و جنا ايا زدهيتترور  از حـساب انـد كـرده تجـاوز يـران در صفوف ارتش صدام بـه

ميكسان و دوره محكومي كه در زندان ها به سر نـد كرد مـيي خود را سپريت بردند

(جدا كرده بودند  كن. پبهيدنگاه فا) 153 شماره يوستكتاب خاطرات، ي صوتيلدر

ا ايح امر تصرينهم بر و ا ينجانب داشته اند؛ امرا موضوعين هم بارها . متـذكر شـده

 يكـسره يي، خود بـه منظـور مظلـوم نمـاياما از آنجا كه گروه ذكرشده در رسانه ها

پ يانموضوع زنـدان ب يـاده را بـا كارنامـه خـود در و تـرور  يگناهـان نظـام صـدام شـدن

و مـشابه همـ يختنددرآم  خـاصي كـار را رسـانه هـاينو از آن سوء استفاده كردنـد

ني داده انـد، قاضـ انجام يگردي اما با اهدافيداخل پ يـز محتـرم و يمـوده همـان راه را

ا . كنديم روشن، اتخاذ تصميزهايو تمايك تفكيننتوانسته است مستقل از

درين هم ينجانباي وقت ثانياً  ها تكرار كرده ام، آن را حمـل بـري بازپرس سخن را

تا"و"عدم ندامت" و ! نموده اند" جرمييداصرار بر ارتكاب

ي قانونايرادات

ازي سه گانه مندرج در ابتدااتهامات : دادنامه عبارتند

عل: الف سري افشاي،مليت امنيهاقدام و بـرهم زدن نظـم جامعـه بـاي اسناد  نظـام

.اقدامات خود

طر يانتخ:ب سريقدر امانت از .و محرمانه نظامي عدم استرداد اسناد

طري نظام اسالميهعليغي تبليتفعال:ج هايق از . ضد انقالبي مصاحبه با رسانه

د در داليتبا عنا": از دادنامه آمده است يگري قسمت و نظر به يل به مراتب فوق

و مذكور توسط متهميمو مستندات موجود در پرونده ارتكاب جرا موصوف، محرز

و منطبـق اسـت بـا مـواديمسلّم مـ   از قـانون بخـشي همگـ 498و 500و 501 باشـد
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ا مصوب سال 134 مادهيت با رعا يراتتعز م  دادگـاه در خـصوص اتهـاماز 1392ق

عليهمشارال فايري سال حبس تعز10 به تحمليمليت امنيه اقدام يلو به جهت انتشار

 يـهعليـغو به اتهام تبل يري سال حبس تعز10 تحملبهيسري طبقه بندي دارايصوت

 محكـوم يـري سال حـبس تعز21 جمعاً به تحمل يري سال حبس تعز1نظام به تحمل

شهبالكن.يد نمايم و و حرمت خون برادر بزرگوار يتو با عنايدش توجه به ارزش

و وضع و سال ث(يفريكيتو فقد سابقه محكومي خاصويتبه سن موضـوع بنـد

ا38ده ما م  همان قانون در خصوص تعدد جـرم بـا 134 ماده3 تبصرهيتو با رعا)ق

ميفوجود جهات تخف ا يانگينو با احصاء و و حداكثر مجـازات هـا  كـه يـن حداقل

هايانگينم م6 مورد حكمي مجازات  سال از حبس6 باشد، در مقام اجرا فقطي سال

ا.ددگرمي مورد حكم اجرايها  مجموع اقدامات متهم خـالف شـانكهينو نظر به

و يينآ43 داده شده، لذا به استناد مادهيص تشخيتروحان و دادگاه  يژه نامه دادسراها

ريتروحان ميت به خلع لباس روحانا متهم مذكور بهية النها يد؛ نماي محكوم  با توجه

 از قــانوني همگــ46و49و54و بــر اســاس مــواديد شــهةانتــساب مــتهم بــه خــانواد

ايت محكوميجازات اسالمم در.ددگـر مـي يـق سال تعل3 به مدت يشان به خلع لباس

 حـد،دي از جـرائم عمـ يكـي كه نامبرده در مـدت مزبـور مجـدداً مرتكـبيصورت

د جد7 تا درجهير تعزيايهقصاص،  معلقيت محكوميد گردد عالوه بر مجازات جرم

شديو د. اجرا خواهد خي مبن يگرو در خصوص اتهام  در امانـت بـه جهـت انـتي بر

سريلعدم تحو ذي اسناد اي به مراجع سريل كه تحوين ربط نظر به  بـه نحـوي اسناد

و نحوه در اخت ن سنادياين داشتن چن يارامانت و ثابـت و يـست در دست متهم محـرز

و به اسـتناد مـادهيتو حاكمييبه لحاظ عدم اقناع وجدان قضا  قـانون4 اصل برائت

ويفريكي دادرسيينآ اي برائت و اعالمين در ".ددگرمي خصوص صادر
ها: اول نقد و 498 مـوادي كه دربـاره محتـواي انتقادي حقوقيصرفنظر از بحث

وينو همچن 501و 500  درباره كاربرد آنها در برابـر حقـوق شـهروندان وجـود دارد
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ديبررس ايم يگري آنها مجال و صرفنظر از  كـه در يحاتي كـه طبـق توضـ يـن طلبد،

 حـبس فاقـد وجاهـت سـال21 شـود صـدور حكـمي آمده است نشان داده مـ يحهال

نيهايف است، تخفيقانون بهيقاض. استي قانوني بدون مبنايز ملحوظ شده  محترم

م 134ماده  از سـه جـرم نباشـد،يشبـي ارتكـابيماگـر جـرا:يدگوي اشاره كرده كه

حيشبيكهريدادگاه برا و هـر گـاه كنـد مـي كـم از حداكثر مجـازات مقـرر را ؛

جيشبي ارتكابيمجرا هررم از سه بيك باشد، مجازات  از حـداكثر مجـازاتيش را

ايمقرر قانون تعين مشروط به ي مـ يـين كه از حداكثر بـه اضـافه نـصف تجـاوز نكنـد

ا. از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراستيك در هر يد؛نما هـينلذا يچ مـاده

ميربط ن گرفت يانگين به و معلوم  محترم بـر اسـاسي قاض يستن از مجازات ها ندارد؛

كهدامي اعالميكدام ماده قانون از6رند ! سال حبس قابل اجراست؟21 سال

و حرمـت خـون" محترم اظهار داشته اند بـه خـاطري چنانچه قاض همچنين ارزش

و شه  و وضعيتو با عنا يدشبرادر بزرگوار و سال سابقهو فقدي خاصويت به سن

 انـد گفتـه هـمييو در جـا"يدانتساب متهم بـه خـانواده شـه"و"يفريكيتمحكوم

ب" ائل را قا يفات آن تخف"ي با سابقه انقالبيتوابسته به پين شده اند، يمـيش پرسش

و افترا مانند:كهيدآ  بـا يـانشو اطرافيويبـرمال شـدن همراهـ"پس آن همه دشنام

ازينمعاند و دفاع خو ضد انقالب و ي هـا يـشه متـاثر از اند"و" بـه نظـام يانـت آنـان

و معاند يبرالل چيرو نظا"ين ها ب! يست؟ آن دوران و اكثـر مجـازاتينو چرا در  اقل

باه ب) 501ماده( تا ده ساليكين كه در) 498ماده( دو تا ده سالينو بوده اسـت

!؟اند كرده ده سال را لحاظ يعنيهر دو مورد اشد آنها 

ا. دادنامـه اسـتي هـاي از شـگفت 498استناد به مـاده: دوم نقد  كـه در يـن ضـمن

ه اي براي مصداقيچدادنامه و جمعيل ماده تشكين آن ذكر نشده؛ موضوع  يـت گروه

و تعريت برهم زدن امنيبرا و سازميف است؛ و يالت تـشكي عرفـاً دارا كـهآن گروه

م و اعضاء است، روشن ي،هركس با هر مرام":يدگويم 498ماده. باشدياساسنامه
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 خارج از كشور تحـت هـريا از دو نفر در داخليشبيتي شعبه جمعيايتدسته، جمع

 كشور باشـديت كه هدف آن برهم زدن امنيد اداره نمايا دهديل تشكي عنوانيااسم

و در سراسـر". شـوديو محارب شناخته نشود به حبس از دو تـا ده سـال محكـوم مـ

ه و جمعثيبحيچدادنامه فايستنيتي از گروه ي صوتيلو تمام اتهامات متوجه انتشار

اي منتظراهللا آيتحضرت ا ينجانب توسط  جهت، متـذكرين بوده است؛ با اغماض از

اياوالً قاض: شوميم  اسـتيو درونـي قلبـي را كه امرينجانب محترم چگونه هدف

بآن اثباتي براي كه نه اقراري؟ در صورت اند كردهاحراز و نـه ياينـه وجـود داشـته

ه ينجانبا ياً است؛ ثان يدهاقامه گرد و يـت جمع يـا دسـتهيل اقدام به تشكي زمانيچ در

.مانند آن ننموده ام

 مـتهم اسـت، وگرنـه يـات توجه بـه دفاعي دادرسي از اصول اساس يكي: سوم نقد

و دادرس و هر قاضيدادگاه نتواميي لغو بوده و شـن جلـسيل به تشكيازند بدون  يدنه

م هم. را صادر كندي هر حكميشخويلاظهارات افراد بر حسب  در مواديلدلينبه

آ 451و 407، 359 و يات از لزوم استماع دفاع يگردينو قواني دادرس يين قانون  متهم

را. سخن رفته استيزنيويوكال اياما متاسفانه يي است كه گـوي صادره به گونه

رايبرا. ده است نبو يات به دفاعي توجهيچه دهي افشاي صادره براي مثال در  اسرار،

 بـهو با استنادي خود به روشن يات كه در دفاعيسال مجازات مقرر شده است در حال

هيمواد قانون فاي اسراري افشا يچگونه نشان داده بودم كه و انتـشار  يـل وجود نداشته

هي هم با موارد قانونيصوت . نداردي مناسبتيچ مورد استناد

 يـف هـستند كـه عـالوه بـر تعري اسناد محرمانه اسناد-1: من آمده بوديه دفاع در

و ســر"شــدن در و اســناد محرمانــه  نامــه طــرزين در آئــ"ي دولتــيقــانون اطالعــات

سرينگاهدار و نحوه مـشخص نمـودن نمونـهيو طبقه بنديو محرمانه دولتي اسناد

و اطالعات، طرز نگهدار  كـه اسـنادي صندوق يزيكيفاتي آنها، خصوصينوع اسناد

هاي در آنها نگهداريدبا ننـد، روشك مـي كه آن را محرمانهي دولتي شوند، سازمان
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ايطبقه بند خ( از طبقـات چهارگانـه اسـناديك كـه جـزو كـدامينو  يلـي محرمانـه،

كلي،محرمانه، سر م)يسري به باي تعـداد مجـازيو حتـ يردگيقرار  يـد كـه از آن

ا رؤيـته استنساخ شود، نحـو  مجـاز بـهي كـه در چـه مـوارد يـنو اسـتفاده از آنهـا،

و در چه مواردي در اقامتگاه خصوصينگهدار و انتقـال يستند،ني هستند  نحـوه نقـل

و جزئ و در هر صورت اصـل اساسـ يگرشد ياتآنها  در همـهي مشخص شده است؛

...و مانـهحرم يلـيخيا هستند كه ممهور به مهر محرمانهياي است كه اسناد دولتينا

.شده اند

 محرمانـهيند روز تواميي سند يعني يست؛ني بودن اسناد محرمانه ذاتيسر-2

و روز زيباشد  اسـنادي نامـه طـرز نگاهـدارينآئ" در خود قانون يرا محرمانه نباشد؛

ويو طبقـه بنـديو محرمانه دولتيسر و نحـوه مـشخص نمـودن نمونـه نـوع اسـناد

ا"اطالعات چ1 كـه در مـاده يـن هم پـس از  اسـناد محرمانـه، فـوق هارگانـه طبقـات

سريمحرمانه، سر مـ4 در مـاده كنـد مـييف را تعريو فوق : يـدگوي بـه صـراحت

يننـد طبـق دسـتورالعمل توا مـيو طبع كار خوديف وظاي به مقتضاي دولتيسازمانها

مـو در يند؛ خروج آن از طبقات چهارگانه نمايا سنديك طبقه ييراقدام به تغ يادامه

سري افشاياناعال":يدافزا ذياي مفاد اسناد يت صـالحي محرمانـه از طـرف مراجـع

".كندميو محرمانه خارجيسند مذكور را از عداد اسناد سر
ها":ا آمده است.م.ق 505و 501 در مواد-3 و يـا اسـرارياهر كس نقشه  اسـناد

س يماتتصم عاي خـارج يـاي داخلـ ياسـت راجع به و عامـداً در اخت كـشور را  يـار لمـاً

 از مفاد آن مطلع كنـد بـهيا به آنها را ندارند قرار دهدي دسترسيت كه صالحيافراد

 تـا ده سـاليكو مراتب به يفياتكبه باشد، نظري جاسوسي كه متضمن نوعينحو

م  كشور بـه هـريتهر كس با هدف برهم زدن امن"و) 501(". شوديحبس محكوم

 بـه يـا دولـتين مـاموريا نظامين شده را با پوشش مسؤولي بند اطالعات طبقه يلهوس

د و يگـراند يـار كند چنانچـه بخواهـد آن را در اختي جمع آور يگرنحو  قـرار دهـد
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غامموفق به انج و در  صـورت بـه حـبس از يـنايـر آن شود به حبس از دو تا ده سال

م يك و اطال) 505(" شودي تا پنج سال محكوم يعات طبقـه بنـد اما منظور از اسرار

بايفشده را تعر . مراجعـه كـردين قـوانير آنهـا در سـايف به تعريد نكرده است؛ لذا

و اطالعات طبقه بنديف به تعارينگاه وي اسرار ي در قـانون نـشان مـ محرمانـه شده

و مصاد و اساسـاً از شـمولي ذكـر شـده بـرايقدهد كه اساساً موارد  اتهـام موضـوعاً

ااطالعات محرمانه خارج و هينبوده  انطبـاق نـدارد؛ي از مـواد قـانونيكيچ اتهام با

:يراز

ا اوالً نمين در ي منتظـراهللا آيـت شـوم بلكـه مرحـومي اتهام در واقع من محاكمه

م زيمحاكمه ا يرا شود؛ حيشان نظرات منتشر شده متعلق به و در  خـود هـم يات است

بينا . اند كرده يان مطالب را كراراً

هيبا توجه به لزوم وجود عنصر قانونكهيناثانياً  به نامي عنوانيچ جرم، در قانون،

و طبقـه بنـدي اسرار نظام وجود ندارد؛ بلكه عنوان افشايافشا  شـدهي اسناد محرمانه

و ذ"اسرار"ة جا كلميكوجود دارد ميح توضيالً به كار رفته است كه . شودي داده

هينا ثالثاً ونظين كس با پوشش مسؤوليچ كه  اقدام به جمـعي دولتين مامورياام

و حضرتيآور  اقدام بـهي در مقام قائم مقام رهبري منتظراهللا آيت اطالعات نكرده

و قانوناً خود را بدان مكلـف اند كرده خود ياتارائه نظر و عرفاً نـستهدا مـي كه شرعاً

ا  رار اسـي نظرات خـودش را اعـالم كنـد افـشايكسه است كه چنانچ يهيبديناند؛

. يستن

اي اطالعات طبقه بند يچگونهه رابعاً مـاده. نشده اسـتي اساساً جمع آوري شده

ديكل505 و مواد  شدهي اسناد طبقه بنديف به صورت اخص به تعري قانونيگر است

وي،و حقوقي از لحاظ فنّيمندامي پرداخته اند؛ كه  قانون خاص مقدم بـر قـانون عـام

:مفسر آن است

ني صوتيلعات فا اطال: الف و اسناد محرمانـه يراز يست؛ محرمانه  قانون اطالعات
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كه هم اكنون متن كامل آن بـه عنـوان قـانون(29/11/1353 مصوبي دولتيو سر

و استناد در سا  و مورد قبول يتو سـاي اسـالمي وزارت اطالعـات جمهـوريتمعتبر

و محرمانـه آوردهي دولتدسنيفدر تعر) موجود است يراناي اسالميمجلس شورا

و مربـوط بـه يـا عبارتند از هر نـوع نوشـتهياسناد دولت": است  اطالعـات ثبـت شـده

و موسسات دولتيهايتو فعاليفوظا قبي وزارت خانه ها  مراسـالت، دفـاتر، يـل از

ياسـناد دولتـ. باشـد يده بـه آن مراجـع رسـ يـا يـه پرونده ها، كه در مراجع مذكور ته

ي سـازمان هـاي بـا مـصالح خـاص ادارير آنهـا مغـاي افشا كه استيمحرمانه اسناد

ا ". ماده باشدينمذكور در
و سـريا سنديف تعريل تكم در  نامـه طـرز يـينآ5 در مـادهي اطالعات محرمانـه

سرينگاهدار باي اسناد و طبقه بند"يدو محرمانه آمده است كه درينوع  هـر سـند

ذ و تهيلصدر و اگر سند در چند صـفحه ذ يـه سند و  همـه يـل شـده باشـد در صـدر

شي در حالينا".صفحات درج شود وي نه سند دولتده است كه مطالب منتشر  بـوده

.و محرمانه داشته اندينه مهر طبقه بند

 يـا موسسهيت موكول به شكاي اسناد دولتياز نظر قانون، مجازات جمع آور:ب

م4مـاده. است كه اسناد آن افشا شده استيسازمان و افـشا قـانون يجـازات انتـشار

و سر دريم از جرايك هر يفريكيبتعق":يدگويمي دولتياسناد محرمانه  مذكور

 است كه اسناد آن منتشري سازمانياه موسسيا وزارتخانهيمواد فوق موكول به تقاضا

فا". افشا شده استيا  اگر بر فرضي منتظراهللا آيت حضرتي صوتيلو در خصوص

بتواميباشد، وجود داشتهيشاك دي منتظراهللا آيتيتند خود . يگران باشد نه

ف در و موسسه شاك يه، ما نحن  بـرگ يـك ند نشان دهد كه تواميي كدام سازمان

و  قـانون كـهآن يـژه از اسناد محرمانه ممهور به مهر آن سازمان منتشر شده باشـد؟ بـه

 كـه بـه 1382يد9 مـصوب يراناي اسالمي مسلح جمهور يروهاينيممجازات جرا

زمين قوانين تر يرانه سختگي، امور نظاميت حساسيلدل  مورد بحـث را دارد، در ينه در
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و مـدارك، مـذاكرات، تـصمكميهر نظا" درباره26ماده  اطالعـات يـا يماته اسناد

 اطالع نسبت به آنها را ندارند، قراريت كه صالحي افراديار شده را در اختيطبقه بند

آيادهد سر"نان را از مفاد آن مطلع سازد به هر نحو تي اگر جنبه دها داشته باشد دو

و در بند  يـا يماتهرگـاه اسـناد، مـذاكرات، تـصم"يدگويم"ج"سال حبس دارد؛

خ و هرگـاهيك محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا يلياطالعات، عنوان  سال؛

داشته باشد از طرف فرمانده اطالعات، عنوان محرمانهيا يماتاسناد، مذاكرات، تصم

 اسـت كـهي مجازات مربوط به كسانينا".شدهد خواي انضباطيه مربوط تنبيسرئ يا

و تصم مـيت افراد فاقـد صـالح يار را در اختي محرمانه نظام يليخ يماتاسناد ي قـرار

و ثاني اوالً جزو اسناد نظامي صوتيلفايدهند؛ ول ي منتظـراهللا آيت متعلق به ياً نبوده،

اب و ه يين به عنوان مرجع تع يشانوده آيچگاه محرمانه بودنش  مهر محرمانـه نـزدهن بر

. بودند

ا بنابراين ني صوتيلفاين اوالً ا. يست مصداق اسناد محرمانه  كه بـر فـرضيندوم

بايسريمحال كه سند ايت كه اسناد آن افشا شده شكاي سازمانيد باشد، و ين كند؛

ب زي منتظراهللا آيتيتسازمان منحصراً  يقـدر عاليـه مالـكو وارث آثـار فق يرا است؛

ا. است يشانايتب مينسوم و سـازماني كـه سـند حـال كه بر فـرض  محرمانـه باشـد

تايتمربوطه شكا در ماده. سال حبس است نه ده ساليك كند، مجازات آن سه ماه

دهي جاسوسـي كه متضمن نـوعي اطالعات به نحوي افشاي برا 501  باشـد مجـازات

و برا اي افشايسال قرار داده؛  قـانون26 در مـاده يـد،قيـن اطالعات محرمانـه بـدون

ج  در يـنا. سـاليك سه ماه تا يران،اي اسالمي مسلح جمهور يروهاين رايممجازات

و مشخصات خاص يف، تعاري داراي است كه جاسوسيحال و نـوعي اهداف ي بـوده

فاي پنهان ياتعمل و انتشار اي اقدامي صوتيل است؛ و رسانه هـي آشكار يچ است كـه

حتيشباهت و و از دو جنس متفاوت ا.د متضاد هستني به آن ندارد  كـه يـن صرفنظر از

 نـهي صـوت يـل اصـوال انتـشار فا ينجانـب،ا يات ارائه شده در دفاع يحاتبه استناد توض
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 مـذكور اسـت كـه هـر دو دربـاره اطالعـات26و نه مصداق ماده 501مصداق ماده

و تعر محرما يليخ فايفنه اند كل. كندمينيق تطبي صوتيل اسناد محرمانه با يبه طور

مي اتهامينچنيمقرر كردن ده سال برا  محترم نه تنهـا بـه تفـاوتي دهد قاضي نشان

نيو افشاي جاسوسيمعنا و  نداشـته، بلكـه بـهي التفـات ينجانبا يات دفاعيز اطالعات

اي هم توجهيننص قوان و  بلكـهيينـه اعمـال، وهـن دسـتگاه قـضاگوين نداشته اند؛

ا در قـانون،. شـوديمـام اعمال به نام اسالم انجـينموجب وهن اسالم است كه همه

 محتـرم اتهـاميقاضـ. شده استيك اسناد محرمانه تفكيو جرم افشايجرم جاسوس 

و در صدر دادنامه خود هم اتهاميم اسناد محرمانه را تفهيافشا  اسـناديافـشا" كرده

ول"ظامنيسر و 501مـواد. را مقرر داشـته اسـتي مجازات جاسوسي را ذكر كرده

و سـر سوسيجاةا دربار.م.ق 505 و اسناد محرمانه ي دولتـي است اما قانون اطالعات

و اطالعات طبقه بند بيمنظور از اسرار و قـانون مجـازات يـان شـده را  كـرده اسـت،

تع مجـازات يـراناي اسالمي مسلح جمهور يروهاينيمجرا و مـ يـين افـشا را ي كـرده

خيمات، تصميا مذاكراتياهرگاه سند":يدگو  باشد از سه داشته محرمانه يلي عنوان

وكه اين جالب توجه". سال حبس دارديكماه تا  با توجه به مشخص بودن مـصداق

و مدارك طبقه بنديرتفس  محترم از اداره اطالعـات قـم خواسـتهي شده، قاضي اسناد

فايا بودني بند است كه طبقه وي مربوطـه بررسـي صـوت يـل نبودن را مصداقاً درباره

بهبا.يد مشخص نماي قاضيبرا  جـزو فـراهمي اداره اطالعات بـه نحـوكه اين توجه

ك  نظـري قاضـينـد بـرا توا مـي اسـت چگونـه يفرخواستآورندگان مقدمات صدور

!يد؟ طرف را ارائه نمايبيكارشناس

د: چهارم نقد ايتبا عنا": از دادنامه آمده است يگريدر بخش  كه مرحـومين به

و و با برمال شـدني قائم مقام رهبريت مسئولي مقطع زمانيكدريپدر  را دارا بوده

خين با معاند يانشو اطرافيويهمراه و و دفاع از آنان  بـه نظـام يانـتو ضد انقالب

ا بسيقيناًويد سمت عزل گردينتوسط امام راحل از ي طبقه بندي كه داراياري اسناد
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خيسريها مـگرمي قراريويار محرمانه بوده در اخت يليو يفتـه كـه پـس از عـزل

و يستبا و مدارك را كه مربوط به نظام  ربطيذين بوده به مسئولالمال بيت آن اسناد

و مسترد آ كردميمنتقل حياند؛ و يشانا يات در زمان  مـتهمي،و پـس از درگذشـت

آنيكه دسترس و نگهـداريو قـانونيداشته از لحاظ شرع به وي موظـف بـه حفـظ

 اسـناديو اخالقـيو شـرعيمسترد كردن آنها نبوده است؟ متهم با چـه مجـوز قـانون

ه  نداشـته اسـت نـزد خـوديو خصوصي وجه جنبه شخصيچمربوط به نظام را كه به

درينگهدار و با يكيي با اهداف خاصي مقطع زمانيكو  عمل خود از آنها را نشر

پيرضربه جبران ناپذ و جامعـه وارد آورده اسـت؟ بـا انتـشار يكرة به  يـلفايـك نظـام

دي كه محتوايصوت غي منتظري مرحوم آقا يدگاه آن بر اساس  يرواقعيو به صورت

و مفاد فرموده امام راحل متاثر از اند و معانـد يبـراللي هـا يـشهو بنا بر مضمون ين هـا

و معاندد يار شده بود در اخت تهيه  بـاالخره از نظـر"... قـرار داده شـدهينشمنان اسالم

غ"ي صوتيلفاي محترم محتوايقاض از"ي واقع"يا بوده"يرواقعيبه صورت  است؟

بي گذشته قاضينا مين محترم و ؛ انـد كرده خلطي منتظراهللا آيت يراث اسناد محرمانه

ايدر حال هي توض ينجانب كه بارها ا سند محريچح داده ام كه  مطابق تعريف–يمانه

و يـست؛نيارمـان در اختي رهبـري از دوره قائم مقام-يد اشاره گردكهآن يفيو توص

ب يتي امن يروهاين يورشدر چند مرتبه دري منتظري العظماهللا آيتيت به  از يكـي كـه

و اسناد را ضـبط يونآنها خودشان رسماً اعالم كردند دو كام ي حتـ انـد كـرده اوراق

هاي درسي نوارها از ياريبس ايو نوشته  چـه انـد كـردهيف را هم توق يشان مربوط به

بينبنابرا. رسد به اسناد هاي موجود است بخشي منتظراهللا آيتيت آنچه نزد  از نوشته

فايرو تصاو اي صوتيهايلو م يـشان متعلق بـه خـود وي خـانوادگ يـراث اسـت كـه

و ربطـيشخص حي بوده بو اسـناد محرمانـه نـد كومـت بـه و  معظـم لـه طبـق يـت ارد

. خود هر زمان الزم بداند منتشر خواهد كرديدو صالحديصتشخ
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 نظاميهعلتبليغ

 نظـام يـهعليـغ دربـاره تبلي قانون مجازات اسـالم 500 مادهي، از موارد اتهام يكي

ا يدهاست؛ اما مشخص نگرد چ يـن است كه مستند چ يـست اتهـام  از نظـر يـزيو چـه

رايقاض مـيهعليغ كننده تبليهجتوي صادر كننده  رسـدي نظام بوده است؛ لذا به نظر

و دي نظام، عباراتيهعليغ از تبليمنظور  از دادنامه ذكـر شـده يگري است كه در فراز

اياست مبن ايرتصو«كهين بر و معاندي متهم به همراه عده ين از عناصر ضد انقالب

بـه شـرح(و تالشـندتيـ در فعالي گونـاگون در جهـت برانـدازينظام كـه بـه انحـا

بيكه به منظور همراه) 175 تا 166صفحات  ي صـوتيلفاين تشكر از انتشار چن يانو

وهب و به اتفاق عكس دسته جمعي منزل درين گرفته اند؛ همچنـي رفته  سـوابق مـتهم

هايهعليغتبل و متن مصاحبه بـا در تـ يگانهبي نظام در رسانه يو معاند به شرح پرونده

ن"يو هايم شاهد آن بود"يزو و مجرمان رسانه بي كه صاحبان و ي برا يگانگان نفاق

ويقتشو صيو تشكر از و ودايي چه سر و با  گرفته يادگاري عكسي به راه انداخته

".اند
اينايكي شدهي كه جرم انگاري مورد دو  انـد آمده به خانه بندهي است كه عده

و عكس ا. گرفته اند يادگاريجهت تشكر  يـا مهمانـانيا بنده استي جرم برايناما
م و هم آينا يگرد! يزبان؟هم مهمانان ايا كه  به خانهي مهماني است كه وقتين منظور

بيدآيم اياآ! يم؟كنيرون او را و انتشار يرندبگيادگاري عكسي كه كسانين صرف
دن يقتاًحق! دهند جرم است؟ نظـاميك وهني مواردينچني امروز جرم انگار ياي در

. شوديميتلق

 محترم بر اساس كدامي رسانه ها، قاضي مصاحبه با برخي اما درباره جرم انگارو

قـبح" اصـلي اصل جهانشمول حقوقينتريي؟ ابتدااند كرده حكم صادريماده قانون

ب   شـدهين گونـه تـضم يـناي قانون مجازات اسـالم2 است كه در ماده"يانعقاب بال

ازيهر رفتار": است تعي ترك فعل كه در قانون برايا فعل اعم  شده يين آن مجازات

م  را مجرمانهي ترك فعليا تا قانون به صراحت فعل يعني".يشوداست جرم محسوب
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ن  جـرميتاكنون كدام قانون بـرا. را مجازات كردين كس تواميقلمداد نكرده باشد،

هايانگار اسـت گفتـه شـده اسـت؟ ممكـنيب تصوي برون مرزي مصاحبه با رسانه

 مصاحبه كردن صادر كرده است؛ امايت در ممنوعيايه ابالغيمليت امنيشود شورا

ني،مليت امني عالي شورايهابالغ: اوالً م2و مصداق ماده يست قانون ا به شمار. قانون

ا: ياً ثانيد؛آينم اينتاكنون متن رسيم قانون را مشاهده نكرده شوركميو در روزنامه

شنيه ابالغينا:ه است؛ ثالثاًهم منتشر نشد  نظام است؛ين ها، درباره مسؤوليده برحسب

دن: رابعاً ايبي امروز كه رسانه معنا يايدر و هـركس بـا داشـتن يافتـهي سابقه  اسـت

ايك يل، موباي گوشيك و هزاران شبكه رسانه و دهها يار در اختي رسانه است  دارد

ه يزيونو تلويوهزار راد او روزنامه فعال و نگـاه بـه رسـانه تفكـر نوع طـرزينستند،

ايحت. منسوخ شده است يگرد اي در زمانه  مرحلـه نـشده يـن كه هنوز رسانه ها وارد

چهيس تاسي اسالمي كه هنوز نظام جمهوري چه زمان ينيبودند، امام خم و  نشده بود

ايزمان ويسيبيبيو نظام بود، دهها مصاحبه با راديت شخصين باالتريشان كه خود

ساي خارجيو انواع رسانه ها نسهو فرا يكاآمر و  مسؤوالن كشور هـم بارهـاير داشته

ا ا. اند كرده رسانه ها گفتگوينبا نيناگر هم اصل مصاحبه با و يـست رسانه ها جـرم

و جمالتينعيدباي است، كه قاضي آن مالك جرم انگاريمحتوا  را كـهي عبارات

چبايد تا متهم بدانديدااز نظر او مجرمانه است نقل نم . دفاع كنديزي از چه

 خاتمه

باي كه جرمينايبرا": گفته شده بود يلي دفاع تكم در  عناصـر سـه يـد واقع شود

و اگـريو قانوني معنوي،گانه ماد  از آنهـا هـم مفقـود يكـي جرم وجود داشته باشد

ن ب تواميباشد فعل مورد نظر ب. يابدند وصف مجرمانه اال اشـاره شـد همان طور كه در

افي ربطيچهي صوتيلانتشار فا و اسرار نظام نداردشاي به قانون عنصر. اسناد محرمانه

و سنديماد يعنـصر معنـو. با اوصاف مذكور منتشر نشده اسـتي هم وجود نداشته



687 
(سومدفتر )ققنوس:

ن نيزجرم و چيت قصد خيزي است كه ". نبوده استيرخواهي جز
ني صوتيل انتشار فا يوهش- ميح توضيه در دفاعيز را دري داده بودم كه نشان  دهد

و ناشي روال عاديك هي صورت گرفته . نبوده استي قصد سوئيچ از

علي آقا-  در واكـنش بـهيزني اسالمي مجلس شورايسرئيبناي مطهري دكتر

رو)ي منتظـراهللا آيـت(يـشانايصحبت هـا: اظهار داشته اندي صوتيلانتشار فا ياز

خيدلسوز وليانقالب اسالمي برا يرخواهيو  جا داشته يشاناي كه نگرانيناي بوده

و اصال ماجرا چه بوده، درست برا يا آ يـنا. يـستنروشـن مـاي نه ازي حكمـ يـا كـه

آيابوده)ره(طرف امام و و اگر بوده چه بوده  نه،يا حكم درست اجرا شدهينايا نه،

ن  بـودهيه متن قـضدركهآنيخوب است آقا.و اطالعات ما ناقص است يستروشن

و موضوع را برايحاند توض و البته اگـر قـصوري بدهند دري مردم روشن كنند،  هـم

( شودي حكم بوده است عذرخواه راينحوه اج  شـرقةمطبوعـات از جملـه روزنامـ.

ص1395 مرداد27 چهارشنبه- 2658شماره ،2(

ويد محترم شعبه تجدرياست  يت؛ روحانيژه نظر

و نظـام جمهـوريناعالقه من به سرنوشت ين از عالقـه مـسئولي اسـالمي كـشور

ن و اگـر خـداي آن را بـر خـود الزم مـ يـتو حفظ امن يستمحترم نظام كمتر يدانـم

ا بينناكرده د يفتد مهم به مخاطره و دل به همراه  آحاد مـردم از آن دفـاع يگر با جان

. نمودواهمخ

وظي ساز سالم و حكومت، ك شهروندان اسـت تكتيو شرعي قانون يفه جامعه

ا پذينو د يرفتن مهم با نهين است؛ از هم يسرم يگران انتقاد  رو حكومت مكلف است

و اعتراض برخورد نكند بلكه از آن استقبال نما ينبـيننـه تنهـا مـواز. يـد تنها با انتقاد

 داللـت يانبي بر حق آزاديزني اسالمري جمهوي حقوق بشر بلكه قانون اساسيالملل

و قانو در مذاكرات مجلس خبرگـان در شـرح)يواضعان قانون اساس(نگذاران دارد؛

ا اند گفته است يانبي كه درباره آزادي قانون اساس24اصل   حق شامل نوشـتنين كه
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مي اسالميكتاب در رد نظام جمهور  مجلـسيس رئـ يـبنايدكتر بهـشت. شودي هم

پ ازيقـانون اساسـ24 در اصـل يـانبي مفهـوم آزاد يرامـون خبرگان در هنگام بحث

مـ": كنـدميخبرگان پرسش  بنـده يـد؛ كـنم بـه اصـل سـوال جـواب بدهيخـواهش

سي آمده كتابيكسيكيمگويم  يـستمسي اسـالمي جمهـور يـستم نوشته كه اصـالً

ميبد ايم بدانيمخواهي است؛ راي جلـويدباي اصل قانون اساسين بر طبق  كتـاب او

ايتو اكثر" نه؟يا يرندبگ رين به ( داده انديا معنا مـشروح مـذاكرات مجلـس:نك.

ص1جي، قانون اساسيي نهايبررس ،650 –659 (

اهللا":يد فرمايم)ع(ي عل حضرت لـن: مـوطن يـرغي فـ يقـول)ص(سمعت رسول

ال  )ص( از رسـول خـدا". متعتـع يـرغي حقـه مـن القـو يهافيف للضع يؤخذتقدس امة

م يدمشن و منزي امتيچه: فرمودي كه بارها ن مقدس ا يسته  كـه در آن حـق يـن مگـر

فريفضع و بدون لكنت زبان ياد از قدرتمند بازستانده شود با  يـد مـردم با يعنـي. رسا

و لكنت زبان با رهبران سخن بگو و زندان حاكم يندبتوانند بدون ترس و دام و از بند

كهينايول. نداشته باشنديهراس فا(ي اطـالع رسـاني امر عـاديك روش  يـل انتـشار

ا)يصوت دينرا به صرف و مخالفـت هـا يگران كه و موافقت هـا  با نحوه بازتاب آن

بيد با تهد اند كردهي عاديرغي به امريلتبد و اتهام  اسـراري اساس افشايو محاكمه

شـ)ع(يرالمومنيناميش برخالف فرما يم،مواجه كن  بـه آن افتخـار يعياناسـت كـه مـا

.يمنك مي

و جانبازة كه با مقول دهه استين چندي منتظر خانوادة و شهادتي زندان، حصر

نهيفتكل. آشنا هستند و اي امر به معروف  يـي هـر ابتالي بـرا كنـدمي يجاب از منكر

و درخواست برائت هم براينا يم؛ باشيامه ني دفاع و يـست شخص خودم  كـه تـرس

درييابا و اساسـاً و زنـدان نـدارم  بـزرگو خـدمت بـهي خـدا راه از تحمـل حـبس

و چهـره نظـام كـه بـه نـامي ندارد، بلكه براي مردم ترس مفهوميآگاه  حفـظ آبـرو

پيده گردينمبارك اسالم مز . برائت هستميرأي است، در
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تَكِلْنِ" ال منَفْسِياللَّه عيإِلَى تُحِوجنِينٍطَرْفَةَ ال و ويأَبداً ـدٍ مِـنْ خَلْقِـكَأح إِلَـى

تثَب[أَثْبِت ]ِيقَلبعتِكطَاع إِنِّ. لَى مجِياللَّهتَع أَلُكجِيلَأَسا تَعمتَْأخِيلِيرٌخَيلُه ا يرَوم

."يلِيرٌخَيرُهتَْأخِ
و بركاتهرحمةو يكمعلوالسالم . اهللا

ي احمد منتظر- 1395 آذرماه 28

ديمحمدجعفر منتظر  با چند مرجعيدار دادستان كل كشور در

جرب- رسا خبرگزاري مـي جـدي منتظري صوتيل انتشار فا يانا / شـودي برخـورد

. پروژه ها را قم قرار داده استي برخيگاهدشمن پا

و رهبر و امام يهـا را از برنامـهيدادستان كل كشور هدف قرار دادن اساس نظام

و گفتيجد پايا ها پروژهينا: دشمن دانست  يگـاه را شروع كردنـد كـه متأسـفانه

االسالم محمدجعفر رسا، حجتيبه گزارش خبرنگار خبرگزار.است آن از قم اصلي

د)14/10/95( دادستان كل كشور امروزيمنتظر بيد با مراجع تقل يدار در  يـان در قم با

جاينا و مهمـيف وظاي قانون يگاه كه دادستان از نظر دار اسـت، را عهـدهي گـسترده

ايبخــش: گفــت  مــردم بــاز ياتكاو شــتهــا بــه مراجعــايتو مــسؤوليف وظــايــن از

.گردديم

ويهدر حوزه علم: افزود وي و در دادگاه  پرونده يگردي شهرهاينو همچن يژه قم

رويم دارييها د كنـد مـيي گـذاريه مسأله سرمايناي كه دشمن  مـسأله يگـر، نكتـه

و رهبر و امام ايهدف قرار دادن اساس نظام اين است؛  را شروع كردنـدي ها پروژه

. آن از قم استي اصلاهيگكه متأسفانه پا

ب دادستان فاينا يان كل كشور با دري منتظـري آقـاي صـوت يـل كه داستان انتـشار

اييهـا مصاحبه: دشمن شد، اظهار داشتي برا يزي دستاوي خارجيها شبكه  يـن كـه

و با شبكه ها يانآقا مي در قم نشستند اي دشمن انجام ي با شبكه صدايشاندهند، پسر
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د يكاآمر دقش يگرو با و رايت شخص يقابكه ها مصاحبه كرده است و اصل نظـام  امام

.هدف قرار دادند

ايي فرد بهايكيمتأسفانه مجر: ادامه داد وي و يي بهـاي آقـا بـا مجـر يـن اسـت

و از آن تقد  حـرف زدن فـراهمي را بـرا ينـه كـه زم كندميو تشكريرصحبت كرده

و برخـورديو در حـال بررسـ برخورد خواهد كـردييكرده است، البته دستگاه قضا

باين آخـريياست اما بخش برخـورد قـضا و و حمايـت يـد مرحلـه اسـت  از مراجـع

. قم هستنديه كه سكان دار حوزه علميمبزرگان داشته باش

بي االسالم منتظر حجت آ يـنايان با ا ينـده كـه در ي برخـورد جـد يـانجريـن بـا

باينهزم: كرد، ابراز داشتيمخواه حويدو بستر . زه فراهم شود در

http://www.rasanews.ir/detail/News/ 471768/2044  

 

شاهللا آيت واكنش  يرازي در ديدار با دادستان كل كشور مكارم

مـينا- بودي حركت انتقاميكياهللا منتظريتآي صوتيل فا انتشار  ينـدگوي ها

بگيدما با ايريم انتقام خود را بين ولو . برودين كه نظام از

آ شيتحضرت د يرازياهللا مكارم ي صـوتيل دادستان كل كشور انتشار فا يدار در

و حركتيمنتظر جددامي انتقاي را اقدام و بر لزوم اينست  يـد مـاجرا تاك يـن گـرفتن

 مكــارماهللا آيــتحــضرت ) : Entekhab.ir( انتخــاب يلــي تحلي خبــريگــاهپا.كــرد

د يرازيش و حركتـير منتظي صوتيل دادستان كل كشور انتشار فا يدار در ي را اقـدام

جددامي انتقا و بر لزوم اينست . كرديد ماجرا تاكين گرفتن

آ»انتخاب« گزارش به شيت؛ حضرت  عـصريد از مراجع تقليرازياهللا ناصر مكارم

د ب يدارامروز در آسكه اين يان دادستان كل كشور با  است،يرپذيب قم از چند جهت

هاي براي راه4قم: گفت  آن نـسبت بـه يـت شور اسـت كـه مركز مختلفكـي شهر

بيت نسبت به مركزيايينقشه جغراف . استيشتر تهران
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ا: افزود وي شيندوم و بزرگتـري به شـمار مـ يعه است كه قم مركز  حـوزهينرود

ميه علميها چن سنت اهل يان را دارد، در اينها هم اي حوزه  يـن وجود نـدارد؛ سـوم

و انقال و است كه قم خاستگاه انقالب است اممااب ين شـهر برخاسـت؛ بنـابرا يـن از

مينايدشمن رو و ضي مركز تمركز كرده . را وارد كندربات خواهد
بيه برجسته درس خارج حوزه علم استاد باين بـه همـ كـه ايـن يـان قم با  يـد نـسبت

قـم متعلـق بـه تمـام جهـان: باشد، اظهار داشـت يگردي تر از جاهاي ها قو يشگيريپ
و تش ازيعاسالم ويدباييها از جمله دستگاه قضا رو همه دستگاهينا است  يژه حساب

آسيم قم باز كنند تا بتوانيرويا بايب در برابر .يستيمها
زم: ادامه داد وي قمين مواد مخدر هم ينهدر و فعال4 كه  ياريبسيهايت راه است

و دســتيمـ غييهــا كننــد  از آن ســوداگران مــرگو يــر هــست كــه مــواد مخــدر را
سيدهادرآم پها اين هم به آن بدهند؛ ياسي هنگفت، شكل كنـدي مـ يچيده مسائل را
ايفهاما وظ .ييمگوميو ييم باره بگوين ما است كه مرتب در

شيتآ حضرت ب يرازياهللا مكارم ي بـراي بزرگـيبالي مجازي كه فضاينايان با
پ: شده است، ابراز داشتيل تبديفجامعه است كه به منجالب كث درييهاييگيرما

وزيم كردي مجازي فضا ينهزم ي اما آن دل سوزيم دادي ارتباطات تذكريرو بنده به
ي چون انسان بـاد بـه مقـدار خطـرذ دلـسوز ينيمبيالزم را به اندازه خطر در آن ها نم

.كند
 كمتري مجازي از وزرا گفته بود كه مفاسد فضا يكي يرااخيحت: عنوان كرد وي

قضي درصد است در حال8از ايه كه و آمار دارين عكس ا يم، معنا است  يـن راه حل
دي اطالعات راه اندازياست كه شبكه مل و پهنه باند را از و به يرند به بگ يگران شود

اي داخليفضاها نيدباين بدهند؛ خ يازهـا جـواب  يلـي را بدهـد؛ واقعـا رهبـر انقـالب
ديجدي مجازينسبت به مسأله فضا ي جـدتب نـسينهم هم به يگران است كه اگر

م دليبودند مشكالت حل  داشـته يگرديلو دال ياسيسيلداليد شا يستچ يلششد؛
. كنديبتواند به عنوان نهاداثرگذار مسأله را تعقيميباشد؛ دادستان

بيد مرجع تقل اين روينا يان با رايمنـك مـي طـالب كـاري كـه در قـم و خطـرات
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ايشبيدباهمياصداوس: خاطرنشان كرد يم،نكميگوشزد اين از يه مسأله سرماين در
. كنديگذار

:و هجمه به حـضرت امـام اضـافه كـردي منتظري صوتيل با اشاره به انتشار فا وي
سوي حركت انتقاميك در واقعينا ايناي از مين گروه است،  كـه مـا ينـدگوي ها
ا يـريم انتقـام خـود را بگ يـد با حركــت هـا واقعـاين بـرود،اين كــه نظـام از بـ يـن ولـو

و يـد آن را بـزرگد بايـد كوچك شـمرده شـود بلكـهيدرند كه نبادامي انتقا  يـژه بـه
بيهماهنگ و خارج وجود دارديناين كه . ها

شيتآ حضرت ب يرازياهللا مكارم مـينا يان با  شـوند كـهي كه دشمنان خوشـحال
و حركت انتقاميك ها تحرينا و خارج به آن پرو بال بدهـد،ي شوند  را شروع كنند

با: گفت ايدواقعا ايجديهقضين با  ضربه امام، نظـامين برخورد كرد تا تكرار نشود،
ا مينو انقالب بود؛ اي ها اينگونه خواهند و . كارها را بكنندين جسورانه آزاد باشند

گير با تقد وي و دستگاه قضاي ها يري از موضع  يـد هرگـز نبا: افـزوديي دادستان
بگيحالت انفعال زييمو بگو يريم به خود نياد كه مفاسد و  كـرد؛ين كـار توامي شده
غ يشتريبيهايت فعاليد دارد كه با يني سنگ يفهحوزه وظ  400 از يـر داشـته باشـد؛ مـا
ايهحوزه علم بهيدهيميه شهر يران كه در  پرداخـتيه هم شـهري كشور خارج12م

يمكنيم
http://www.entekhab.ir/fa/news/314616 

ش مكايموافقت آقا هايرازيرم ييو قضايتي امني با برخورد

ب !ياهللا منتظريتآيتبا

جد)14/10/95(ي در سفري منتظر محمدجعفر وي قـم را معرفـ يـد به قم دادستان
د شاهللا آيتيدار در ادامه به ويرازي مكارم ..: رفت

! مكارمي از آقايفكسب تكل: اولپرده

ب دادستان فا كه داستان انتـينا يان كل كشور با دري منتظـري آقـاي صـوت يـل شار
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 برخوردييدستگاه قضا: دشمن شد، اظهار داشتي برايزي دستاوي خارجيشبكه ها

و در حال بررس ين آخـرييو برخورد اسـت امـا بخـش برخـورد قـضايخواهد كرد

و و بزرگان داشته باشـيت حمايدبا« مرحله است  كـه سـكان دار حـوزه»يم از مراجع

بياالسالم منتظر حجت. قم هستنديهعلم آكه اين يان با اينده در  برخورد يانجرين با

باينهزم«: كرد، ابراز داشتيم خواهيجد ». در حوزه فراهم شوديدو بستر
http://www.rasanews.ir/detail/News/ 471768/2044  

جد: دومپرده ! مكارمي توسط آقاياجازه برخورد
ــت داهللا آي ــارم در ــدار مك ــشور ي ــل ك ــتان ك فا دادس ــشار ــه انت ــاره ب ــا اش ــل ب  ي

 يـك درواقـع يـنا:و هجمـه بـه حـضرت امـام اضـافه كـرديمنتظر]اهللا آيت[يصوت
سويحركت انتقام  انتقـام خـود را يـد كه مـا با يندگويمها اين گروه است،يناي از

ا يريمبگ بين ولو  يـد رنـد كـه نبادا مـي انتقـا كـت واقعـا حر هـا اين بـرود،ين كه نظام از
ش باكوچك شمرده ويد آن را بزرگديدود بلكه بـي هماهنگيژه به و هـا ايـنين كه
آ. خارج وجود دارد شيتحضرت ب يرازياهللا مكارم  كه دشمنان خوشـحالينا يان با

كهيم و حركت انتقاميك تحرها اين شوند آني شوند و خـارج بـه  را شـروع كننـد
با«:تپرو بال بدهد، گف ايدواقعا ا»كرد تا تكرار نشود برخورديجديهقضين با  يـن،

و انقالب بود؛ ايمها اينضربه به امام، نظام و ينگونـه خواهنـد  جـسورانه آزاد باشـند
. كارها را بكنندينا

http://www.rasanews.ir/detail/News/ 471733/14
دريآقا: مالحظه بيك مكارم پي اقدام ازيت تـسل يام سابقه در نوشتن و بـا الهـام

ايبخش: نوشتي منتظراهللا آيتي برايت تسليه اطالعدري، رهبر يامپ  يشان از مواضع
 يـد مرجـع تقل يـك معنا نـدارد بـا درگذشـت: گفتيپس از مدت. مورد قبول ما نبود

ب يـه ته تـشآ، اظهـارنظرينا. دفترش بكار ادامه دهد آ يـت حملـه بـه اهللا يـت مرحـوم
نيمنتظر آنيمه در و غارت را چند ماه نگذشته از رحلت، شب . فراهم كرداو

 دادگـاهي بـرا)95 دي مـاه19(ينـدهآ يكـشنبهدري حجت االسالم احمد منتظـر

 اظهـارنظر يـنا يـاآ. تهـران حاضـر شـود يـت روحان يژهوي در دادسرايدتجدد نظر با
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تهي آقايامروز  بـرييو قـضايتـي امني فـشارهايد تـشدي برايگريديه مكارم آتش

ا يقدر عاليه مانده از فق يادگاربهيتب -يتيننـد بـا برخـوردامنك مـي فكـر يـشان است؟

بييقضا آي مشكل حل شدني مظلوم منتظريت با و تاري سابقه ذهنيا است؟ يخ مردم

م67ياز اعدام ها ! شود؟ي پاك

ميد مرجع تقليكي راست به تواند خود را بـا اعمـال حاكمـان همـسازي تا چه حد

و بشود مرجع الدوله چ!؟و الحكومهكند مشما )عبداهللا پوررحيم(يد؟كنيه فكر

)تلگرام(

 اهللا مكارم شيرازي نامه زهرا رباني املشي به آيت

يبسمه تعال

شاهللا آيت حضرت  يرازي مكارم

در14/10/95 در مالقات مورخي جنابعاليكم؛علسالم  با دادستان كل كشور،

كهي چند هزار زندان مربوط به اعدامي، منتظراهللا آيت مرحومي صوتيلباره انتشار فا

زي خود بودند، مطالبيتدر حال گذراندن دوران محكوم :يد فرمودير را به شرح

سوي حركت انتقاميك در واقع اين«  ما يندكهگويمها اين گروه است،يناي از

بگيدبا بكه اين ولو يريم انتقام خود را  واقعا حركتها اين برود،ين نظام از

بايدرندكه نبادامي انتقا ديد كوچك شمرده شود، بلكه ويد؛ آن را بزرگ  يژه به

بيهماهنگ باها اينين كه ايجدخيلييدو خارج وجود دارد  مسئله برخوردين با

ا و انقالب بودينكرد تا تكرار نشود .» مسئله ضربه به امام، نظام

مينادر : شومي باره چند نكته را متذكر

ا-1 يكوجود":يدا تهام را مطرح فرموده در چند جمله باال، حداقل هفت

به"گروه به""يحركت انتقام""هماهنگ با خارج"" نظاميقصد نابود" كه ضربه

 سراغ طرفيبيبدون شك اگر دادگاه."ضربه به انقالب"" ضربه به نظام"امام
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ميتداشتم شكا .بردمي خود را به آنجا

ويهاييجو كه پس از هشت جلسه بازي است در دادگاهي گفتن-2  چند ساعته

ايل تشكيتيو امني مراكز اطالعاتيها با توجه به گزارش بهي اتهاماتين شد،  كه شما

داليا مطرح نشد،يا يد، وارد كردي احمد منتظريآقا . رد شده استي منطقيل با

حتيني اتهامات سنگي برا-3 و يتيو امني اطالعاتين مسئولي براي كه ظاهراً

و دادگاه وليا مطرح نبوده دادسرا  راحت مطرحي جنابعالي ثابت نشده است

 تا ييد مناسب است آنها را منتشر فرمايد داريار در اختيچنانچه مدارك.يدا فرموده

ب ي در استنباط احكام الهي جنابعالي استداللي شما، نسبت به مبانياناتشنوندگان

.سست نشوند

آي جنابعال-4 بهيا در جواب سؤال جا تهمت زدن  است؟يزاهل بدعت

ني خاليتسند روا«:يدا فرموده) فباهتوا.....يثحد( و اشكال و مفهومش يست از ابهام

جاينا هيي است كه در مي دفع شرّ دشمني براي راهيچ كه ني نباشد، يزتوان از بهتان

(»استفاده كرد د)ين خبر آناليتسا. راي احمد منتظريجا هم اوالً آقاينارظاهراً

.يدا رفع آن به بهتان متوسل شدهي شرور كه براياًو ثانيدا گذار پنداشتهتبدع

) خودتانيخالف نظر فقه(

ايد چگونه توانستي جنابعال-5 و ضد انقالب را به كنيشان تهمت ضد نظام يد وارد

ايدر حال ا تهمتين كه اگر قرار بود و يشانها به و خانواده شان بچسبد، هم امروز

ايمهم در رژ و خانواده در معرض مشكالت ومصائب قرارين سابق،  همه خود

.گرفتندينم

علي بحمداهللا خانواده منتظر-6 يها اشراف كامل ارگانيرغم مفتخر است كه

هيتيو امنياطالعات و بعد از انقالب، امروز  آنان مطرحيهعلي نقطه ضعفيچ قبل

و پاك و كارنامه آنان در نظر مردم شفاف انشده است و نين است يز اقدام همسرم

و آموزه .ن رحمت بوده استيدياتبخشحيها دفاع از حقوق مردم



غير محرمانه
696

ميان،ازو در پا ويمگوي زبان همسرم  كه اكنون اگر قرار است امر به معروف
حقينه و و گفتن حق ايقت از منكر ساينههزين جرم باشد به ينههزير را هم مثل ها

م ويجان اح" خرم الرب السجن بوالسالم."يهاليدعونني مماي.

 18/10/1395ي املشي ربانزهرا

ها تكرار ادبيات حكومتي

)محمد جواد اكبرين(

پسيدر حال دكشنبه،ي(فردا كه ديباياالسالم احمد منتظر حجت) ماهي نوزدهم

ودي حكم تجدافتيدريبرا بهتي روحانژهي نظر به دادگاه  برود، دادستان كل كشور

و حماي بازداشت احتماليرفته تا حوزه را براقم راي برختي او آماده كند  مراجع

بگي اجرايبرا .ردي حكم زندانش

پي گزارش خبرگزاربه دشي رسا، دادستان  با مراجع، با اشاره به انتشار داري از

با سال شصتيها اعدامي دربارهي منتظراهللاتيآيِ صوتليفا وهفت از برخورد

و تاكيراحمد منتظ و بزرگان را داشته باشتِي حماديبا« كردهدي خبر داده مي مراجع

آ... قم هستندهيدار حوزه علم كه سكان اندهيدر جدانيجرني با مي خواهي برخورد

و زم بانهيكرد د.» در حوزه فراهم شودديو بستر آدارياو سپس به  مكارماهللاتي با

و موفق شده حمايرازيش راتِي رفته اي جلب كند؛ آقا او  گفته داريدني مكارم در

دديبا«راي صوتليكه انتشار فا ودي بزرگ بي هماهنگژهي به و خارجها اينني كه

با...وجود دارد اديواقعا ايجدهيقضني با بهني برخورد كرد تا تكرار نشود،  ضربه

و انقالب بود، بانگونهياخواهنديمها اينامام، نظام ا جسورانه آزاد و  كارهانيشند

.»را بكنند

مدي مرجع تقلكي بپرسم كه خواستم و اخالقاً به خود اجازه  دهدي چگونه شرعاً

بيهماهنگ«تهمت و همان ادب»و خارج وجود داردها اينني كه  اتِيرا مطرح

بپروايبيهايحكومت آي را دربارهتقوايو باي منتظراهللاتي فرزند  تكرار كند؟ اما
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 مكارم بعديآقا! ام را گرفتم پرسشيِاحتمال پاسخ اهللا،تيآي جمالت بعدخواندنِ

ا منياز وظ«:ديگوي سخنان بايني سنگفهيحوزه يشتريبيهاتي فعالدي دارد كه

غ اهي از چهارصد حوزه علمريداشته باشد؛ ما  به دوازدهميدهيمهي شهرراني كه در

مهي هم شهريكشور خارج م جمهتر.»ميكني پرداخت كهنياتواندياش  باشد

بتِيحما و صدها سر عائله دارست؛يننهيهزي ما از شما  در داخلمي حوزه خرج دارد

د.و خارج پاي جمالتگر،يبه عبارت ااني كه در مداريدني گزارشِ  تواندي آمده

آ اتي مكارم باشد در حمااهللاتيصورتحسابِ .داديبني از
ازي براي منتظراحمد م حراست و حق« پدر در راثِيامانت و دفاع از و نقد ُالناس

ا»ي هزاران زندانيا اعدامِ فلهيِنف  آزمونني سربلند است؛ اما كاش حوزه هم از
ب حرديايبرونيسربلند حرمت . سلفِ صالح خود را نگهدارديو استغناتيو
جاي اله محاكمه بزينخيرتا خود؛ محكمهي به دكميرحي به همان ربارهه
ي امروز داوريِ حكومتي حوزهي قضاوت كرده دربارهروزيدنِيالسالط وعاظ

فُقَهاء التّجارة... خواهد كرد و !تجارةُ الفُقَهاء
https://telegram.me/akbarein 

 ادامه روند محاكمه احمد منتظري

ي تعالبسمه
فايپدر ويژه روحانيتو حكم دادگاهي منتظري العظماهللا آيتي صوتلي انتشار
و اعتراض ايشان نسبت به حكمي احمد منتظرني حجة االسالم والمسلميقم برا

ردنظري جلسه دادگاه تجد1395 ديماه19مربوطه، امروز يكشنبه تحجاستي به
كي محمدجعفر منتظرنياالسالم والمسلم و رئيس دادگاه ويژه شور دادستان كل

ت . گرديدليهران تشكروحانيت در محل دادگاه ويژه روحانيت
شديي بر اعالم دادگاه، حكم نهابنا . در آينده ابالغ خواهد

)ره(ي منتظرياهللا العظم آيتبيت
آكانال  Ayatollah_Montazeri@ياهللا منتظرتي تلگرام
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مي اللّه الرحمن الرحبسم

ال" و ان الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا، تتنزل عليهم المالئكة اال تخافوا

"...حزنوات
حقيگوي و و ارثي منتظريگوي مظلوميت وي هم وديعه  است كه دوستداران

و خانواده ايشان بايست عالقه آنيمندان آن بزرگوار و به عوارض  آن را پاس داشته

و عل و سختي رغم همه دشمنيمبتال گردند؛ و نيشيها ي بازگوييها برا زبان ها

و نه و امر به معروف منيحقايق پايا كر، لحظه از . ننشينندي از

 كه عهده داري با هيأتياهللا منتظر مربوط به ديدار آيتي دنبال انتشار فايل صوتبه

و برخوردها1367 تابستانيها اعدام و شانتاژهاي بودند ويا رسانهي غير منصفانه

 از مردم به آنها دل بسته بودند، امروز صبحي كه بسياري كسانيحتيگر مغلطه

هيظر االسالم والمسلمين احمد منتتحج  رسمي به دادگاههي گونه احضارچي بدون

و پس از ساعت كهيويژه روحانيت فراخوانده شد ."ام ماندگار شده": اطالع داد
اي كه به فرموده پير روشن ضميري دادگاه فراقانوناين  شاني كه خود را منتسب به

ويها ام خواسته انجي در دست مقامات براينيم به ابزاردا مي  آنها بدل شده است،

 باب طبع قدرتمداران بوده است، به هيچ وجهي مطامع سياسياساس تاسيس آن برا

و دخالت در امور كهيصالحيت قضاوت  متصديان آن از متهمان اين قضايا خود را

.باشند ندارديم

وكيالً" بِاللَّهِ كَفي و "و تَوكَّلْ علَي اللَّهِ
و از مردم عزيزمان ملتمس اميدماما ن فقط به لطف خداوند قادر متعال است

. خير هستيميدعا

)ره(ي منتظري آيت اهللا العظمبيت-1395 اسفند4

آكانال  Ayatollah_Montazeri@ياهللا منتظرتي تلگرام
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ي تعالبسمه
اشانيا. آمدي به مرخصي اكنون حجة االسالم والمسلمين احمد منتظرهم ني در
تاي در سلول انفرادمدت ايگو1395/12/5 شامگاه پنجشنبه22 ساعتكه اين بوده

ورييتغهيروكبارهي و به . داده شده استي هشت روز مرخصي كرده
 Ayatollah_Montazeri@ي منتظراهللا آيت تلگرام كانال خبر#

ي تعالبسمه
وحكم حجتي روحانژهي صادره توسط دادگاه لمين االسالم والمست نسبت به

 كه موجب اعتراض بسيارى از عزيزان از جمله مراجع معظم تقليد شدهياحمد منتظر
و ايشان به منزل بازگشت . بود تعليق،

پا)14/12/95( صبح امروز9 ساعتي احمد منتظريآقا  مدت افتنيانيبا
به،يمرخص  بر حسب قرار قبلي به دادسراي ويژه روحانيت قم مراجعه نمود، كه
.گفته شد حكم مربوطه به حالت تعليق درآمده استايشان

ي منتظراهللا آيت تلگرام كانال خبر#

@Ayatollah_Montazeri 

 تعاليبسمه

 گونه كه در اطالعيه اخير در مورد تعليق حكم بازداشت حجة االسالم همان

و سپس21والمسلمين احمد منتظري يادآور شديم، پس از آنكه حكم  سال زندان

به6به تبديل آن و خلع لباس روحانيت به صورت تعليقي نسبت  سال حبس قطعي

و اعالم شد، اين حكم مورد اعتراض اقشار مخ و فرهيختگان تلفايشان صادر  مردم

و قاعدتاً اعتراض آن و مراجع معظم تقليد قرار گرفت و بخصوص جمعي از علما

.بزرگواران به اطالع مقامات مملكتي رسانده شده است

به ذكر است برخالف بيانيه دادسراي ويژه روحانيت، از جانب شخص حاج الزم

و يا منسوبين بيت آيت اهللا منتظري يا)ره(احمد آقا و هيچ گونه مراجعه حضوري
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و ادعاى مقام مسئول دادگاه ويژه كذب مكتوب با هيچكس صورت نگرفته است

. محض است

ي با تغيير بندهايي از مستندات دادگاه تجديدنظر نيز نسبت به تاييد حكم قبلدر

و حكم صادره را به اجرا گذاشتند؛ كه طبيعتاً اعتراض مجدد خود اقدام كردند

و نهايتاً حضرات  بزرگاني را كه نسبت به حكم اوليه معترض بودند برانگيخت

به8 ساعت تحت عنوان مرخصي30دادسراي ويژه شبانه بعد از حدود   روزه، نسبت

.ام نمودندآزادي ايشان اقد

 به ذكر است همان گونه كه قبالً نيز عنوان گرديد، اقدامات متعددي از الزم

و از جمله حضرت آيت اهللا العظمي شبيري جانب مراجع بزرگوار انجام گرفته بود

زنجانى پس از نتيجه گرفتن از اعتراض به حكم مربوطه، حاج احمد آقا را به نزد 

و طبيعي است كه  . داشته باشندراتوصيه هايي خود فراخواندند

 آن مطلب به قول آقايان بندي از تعهدنامه، مطلبي ذكر شده كه هيچ گونه در
و قضايي ندارد و آن اينكه ايشان را نسبت به اعمال ديگران! همخواني با مباني شرعي

هم مسئول قلمداد كرده اند در صورتي كه همه بحث مطروحه در مورد فايل صوتي
و اعتراض به مالقات آيت  و ضمناً هر 1367_تابستان_يها اعدام#اهللا منتظري  بوده

و نسبت به اعمال ديگران فقط مي تواند از باب امر به كس مسئول اعمال خود است
و لذا اين بند ارائه شده هيچگونه  و نهي از منكر توصيه هايي داشته باشد؛ معروف

و همچنين ذكر شده و قانوني ندارد؛  است كه اقدامي عليه نظام كاربرد شرعي
و حتمي است كه نيازي به تذكر صورت نخواهد گرفت كه اين نيز يك اصل مسلّم

.ندارد
در خانواده و دشمن از دهها سال قبل از پيروزي انقالب، اي كه بنا به اقرار دوست

و  و فداكاريها و شكنجه هاي طاقت فرسايي را تحمل برپايي اين نظام زندانها
و مسلماً اي بسيار نمودهايثارگريه اند، هيچگاه بر عليه انقالب اقدامي نخواهند نمود

و همگي در  هيچ يك از كارهايي هم كه تابحال انجام شده در اين جهت نبوده
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و كارها با و اشكاالت نظام بوده است، هرچند بعضي اعمال جهت زدودن پيرايه ها
و سليقه بعض ديگر از مسئولين همخواني ند .اشته استعقيده

و بركاتهوالسالم و رحمة اهللا  عليكم

 1395 اسفند 14

)ره( آيت اهللا العظمي منتظريبيت

 Ayatollah_Montazeri@ي منتظراهللا آيت تلگرام كانال

اي المللنيبنيكمپ مصاحبه ي با احمد منتظرراني حقوق بشر در

 چگونـه شما در حـال حاضـرتي كه وضعديدهحي امكان دارد توضي منتظريآقا

و جر و آزادانياست  شما به چه صورت بود؟ي بازداشت

اديمراجع معظّم تقل آ. حكم اعتراض كردندني نسبت به  عظاماتيحضرات

شبيگاني گلپايو صافي خراسانديوح اي زنجانيريو  حكم اعتراضني به صدور

و اعتراض خود را به مسئول ي العظماهللا آيتالبته. اعالم كردندي حكومتنيداشتند

ا. اقدام كردندي به صورت كتبي زنجانيريشب  اعتراضها مورد توجه واقعنيباالخره

و مقام رهبر شريشد و حكمي زنجاناهللا آيتفي نوشته بودند مطابق نظر  عمل شود

.اجرا نشود

 حكم اصـراري بر اجرايسيرئي آقا،ي رغم حكم رهبرياما حكم اجرا شد؛ چرا عل

 داشت؟

و مسانيهميوقت كهتي روحانژهيله را من در دادگاه  مطرح كردم، آنان گفتند

جر. به ما ابالغ نشده بوديحكم رهبر راي زنجانيريشبي نامه آقاانيالبته ما قبال

مميو در كانال تلگرام گذاشته بودمي كرده بوديا رسانه قي تحقستيبايو آنان

ببيم ف.ستيچانيجرننديكردند ميمكرمن بگخويكنم . رندياستند انتقام
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انياايآ فايسيرئي بوده كه اسم آقاليدلني انتقام به  آمده؟ي صوتلي در

اتيدرهرحال مسئول رئي هر مجموعه اسي با و در همهيقضني آن مجموعه است

ا. استيسيرئي با آقاتيمسئول باشانيبه هرحال و دي مسئول آن مجموعه است

. خود باشد اعمال مجموعه تحت امريجوابگو

 حكم شما چه بود؟ي از اجرايري جلوگي برادي مراجع تقلزهيبه نظر شما انگ

اينم محبتكميفكر آني كه ي منتظرياهللا العظمتي بزرگان نسبت به مرحوم

ا. بوده استيدارند عامل مهم  انقالبيروزيپي از ابتدادي مراجع تقلن،يعالوه بر

ولو مصادره اموال موافقها اعدامبا دلينبودند واييلي به هر اي ساكت بودند

همد؛نكردميمحرمانه انتقاد خود را مطرح بليدلنيو به اهللاتيآتي نسبت به

وظيمنتظر و محبت دارند مورد ستم واقع شدهفهي كه در راه انجام .اند لطف

مي صوتيهاليآن طور كه گفته شد وزارت اطالعات فا  خواست؟ي را از شما

ميميي بازجوي كه براي؛ در آن جلساتبله فاي رفتم باليگفتند لي تحودي ها را

ا.يبده و نوشتم كه نليفانيمن در جواب گفتم وستيها، مربوط به شخص من

آ.ستينياموال شخص آنياهللا منتظرتيآنها متعلق به كل خانواده و عالوه بر  است

نمنياخيمتعلق به تار و من . بدهمليانم آنها را به شما تحوتوي كشور است؛

د؟ياز شما تعهد خواسته بودند، تعهد داد

عل از من و هم نوشتم كه فعال. نكنميتي نظام فعالهيخواستند كه تيمن هم گفتم
ه علچيمن مهي وقت و خواهمي نظام نبوده است بلكه طرفدار اصالحات هستم

فا. اشكاالت برطرف شود راليآنان در واقع كل ميمها  آنها هرچهانيخواستند تا از
و نگهدار اكنند؛يرا صالح دانستند انتخاب نني اما به نظر من هرستي درست  كه

مخي از تاريبخش كنميپسندي را نمخي از تاريو هر بخشمي منتشر ميپسندي را
فاتيدر نها.ميسانسور كن . منتشر نشوديديجدلي قرار شد كه فعالً
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اديشر نخواه منتيتا چه زمان خيها متعلق به تارليفادي كه گفتني كرد با توجه به

 كشور است؟

و مسئولتي كه وضعيزمان پني مساعد شود ندي نماداي كشور سعه صدر الزم را
م . شده استي شفاف سازي قابل توجهزانيمنتشر خواهد شد؛ فعالً به

ريسيرئي آقايداتوريدرباره كاند مي جمهور استي در انتخابات وديكني چه فكر

د؟ي داريچه نظر

بنيا  روز هم تجربه كاركيكهيسيرئي است؛ آقاي شوخكيهيشبشتري مساله
ميياجرا رئي ندارد چطور هيدر قوه مجر! شود؟يي دستگاه اجراسيخواهد

سيها از جناحي فراوانيهاتيشخص  وجود دارند كه بعضاً دهها سالياسي مختلف
آني به تمامني توهيسيرئي شدن آقاداي دارند؛ كاندييرااجتيريسابقه مد

و توهتيشخص انيها ا. استراني به ملت و بدونمي كه شركت مستقنيعالوه بر
ا ا67 در كشتار تابستان شانيانكار ازيكي است؛ اگرتي بااهماريبسي مساله
نمي بار به شخصكي داهايكاند  از مراجع شودي با چاقو حمله كرده باشد، موفق
سويگواه"يقانون . كامالً روشن استكهآنشيافي تكلرد؛يبگ"نهيشيپء عدم

.والسالم
ي منتظراهللا آيت تلگرام كانال

@Ayatollah_Montazeri 

ريوارانياتيساپاسخ احمد منتظري به سؤال

اني در نامه ششم فرورد ني از مجاهـدتيـ نسبت حما] منتظرياهللا آيت[شاني به

. دادندي نسبتنيچندي منتشر كردي صوتليفايشده، به شما هم وقتداده

و تهمت استكي در واقع  دانشگاهي كه دانشجو56من سال. جور فحش
آي بودم وقتريركبيام اوي منتظراهللاتي به مالقات  چندبار شانيارفتم،يمني در زندان

و تو چوننيبه من سفارش كردند كه مجاهد م خلق منحرف هستند يرويدانشگاه
بيممكن است برا بندياي جذب سراغت هاشو مواظب بهچي به كي نزدها اين وجه
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ي شورا مخفنيا. بودمي شش نفره انجمن اسالميمن آن زمان عضو شورا.ينشو
ايبود ول مني با يي مبارزات دانشجوشبرديپيو براميشدي حال دور هم جمع
نفيدر آن شورا.ميگرفتيمميتصم اهللا آيت موضوع را از قولنيايره وقت شش
فيمنتظر مي آقاقط مطرح كردم دتي از من حمايردامادي محسن و  گراني كرد

و گفتنديليخ م: تعجب كردند يو انحراف؟ فقط آقاني مجاهدشود؟يمگر
ببيرداماديم آني منتظراهللاتيآديني گفت رايها زندگ در زندان با و البد آنان  كرده
همگرانيد. شناسديم يليخاول اما از دنديرسجهينتني هم بعد از چند وقت به

. خطر را گوشزد كردي منتظراهللا آيتاز آن وقت. رنديشان بود كه بپذ سخت
و آمدهابعد و رفت ايي از انقالب  خلقني با سران مجاهدچوقتيهشاني كه بود

اي مالقاتچيه دريابانيخيو موسي كه مسعود رجوني نداشت با و شب به قم آمدند
آينيمنزل حاج احمد آقا خم و صبح با  مالقاتينيخماهللاتي استراحت كردند

آ كردند؛ روزنامه اطالعات همان زمان عكس ينيخماهللاتيشان را چاپ كرد كه
و نشسته آ. هستنديابانيخي طرف موسكيوي طرف مسعود رجوكياند اهللاتياما
ا.م نداشتندهي مالقاتنيچنيحتيمنتظر مزهايچنيخب ونديگوي كه  فحش است

ننيناسزا وگرنه مجاهد بستندي خلق اجنّه غندياي كه و . شوندبيو مالقات كنند
آياعضا بسياهللا منتظرتي دفتر و افراد  هستند، اگري محترماري مشخص هستند

زي از آنان نقطه ضعفنفركي بري داشت تا اآلن و در بوقني ذره و كرنا گذاشته
كليا عده. كرده بودند بكنند؛يمييگوي فقط  خودش جرمل،يدلي تهمت زدن

».است

ي منتظراهللا آيت تلگرام كانال

@Ayatollah_Montazeri 
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در برخي در اين فصل، به انعكاس@ و تـوئيتر  ديدگاههاي ديگر از كاربران تلگرام

 گذشـته از محتـوا است، اهللا منتظري پرداخته شده واكنش به انتشار فايل صوتي آيت

 قابـل هـا نيـز ديـالوگ بيان وجود دارد، كيفيتها كه نظرات قابل توجهي در ميان آن

 است كه سعي شده نام كاربراني كه به يقين از ذكر نامـشان ابـايي گفتني. توجه است

و در برخـيا در برخي پست ندارند، به طور كامل ذكر گردد ام ها نام نويـسنده حـذف

 رضايت نداشته شانديگر نام نويسنده با حروف آمده، به اين علت كه شايد از ذكر نام 

و از جهتي نيز به آنان دسترسي نداشتيم تا در اين . از آنان پرسش كنيمباره باشند
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ي دهـه شـصت هـا اعـدام اهللا منتظـري درمـورد شـدة سـخنان آيـت فايل منتـشر"*

و روشن ترين سند اين حوادث تا كنون است ".مهمترين
ــرگ"* ــه م ــا كميت ــري ب ــسه منتظ ــرين:67صــداي جل ــما را از بزرگت ــاريخ ش ت

.جنايتكاران خواهد دانست

". بودها اعداماحمدخميني سالها دنبال"*
منتظري كاري كرد كه بعدها كسي نتونه بهانه بياره كه كاري ازش بر نميومده"*

".تراض كن، حتي به قيمت بركنار شدنتاع
 كـه ايـن منتظري ميگه يكي رو محكوم كرديم به پنج سال ده سـال بعـد بـدون"*

".طرف فعاليت تازه كرده باشه اعدامش كنيم يعني دستگاه قضايي ما گه خورد
ر"* منتظري به نقل از قاضي شرعي ميگه از زنـداني پرسـيدند حاضـري سـازمان

پـس. حاضـري بـري رو مـين؟ نـه. ضـري بـري جنـگ؟ آرهحا. محكوم كنـي؟ آره 

"سرموضعي اعدام
مي اين"* مـن شخـصا. پـسرها را اعـدام نكـرديم دروغ اسـت گويـد تـك هم كه

مي يكي تك شان را فرزند پسر بود هم موقع دستگيري هجده ساله هـم شناسم كه هم

".تهران بود
ه بـا حـذف از بـين اين كه منتظري در مورد مجاهدين گوشزد كرده كه انديش"*

هـايي شـافعي هـا اعـدام گيره؟ االن همـين ره رو چرا جمهوري اسالمي ياد نمي نمي

".كرد
و"* و هـرويين حتي فاكينگ مشكل مواد مخدر مملكت، مـشكل قاچـاق شيـشه

".گيرند ولي ياد نمي!ره مرفين هم با حذف فيزيكي از بين نمي
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 .... قابـل مقايـسه نيـست ...ا بـا برام جالب بود كه گفت منتظري از نظـر باورهـ"*

و منتظري برعكس كمتر به باورهاي خودش اعتنا مي ".كنه تا لوازم قدرت
ج"* و نظامي مهوري اسـالمي نـصف اگر فقط نصف كارگزاران دولتي، قضايي

و شرافت  ".منتظري رو داشتند، وضع ما وضع ديگري بودشجاعت
ا فايل صـوتي آيـت"*  كـي كجـاي تـاريخ كـه ايـنز اهللا منتظـري يـادآور خوبيـه

".ايستاده
شد تايم"* ".الينم پر از منتظري
و داد بزنم اون زنده است هنوز، لعنتي"* ".ها بايد بدوم بيرون
، كه توسط دفتر ايشون براي اولين بار67اهللا منتظري درباره كشتار صداي آيت"*

. منتشر شده، شامل اطالعات بسيار مهمي است

https://soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded"
نند همان خاطرات است اصال حواس شان نيـستكميبه نظرم كساني كه فكر"*

".كه چقدر اين فايل اطالعات بيشتري از خاطرات مرحوم منتظري دارد
و ترسـناك اسـتيك"* توضـيحات. سوم آخر اين فايل صـوتي خيلـي عجيـب

ي آدم ميهاي مسخ شده كه كلِ اين كشتار را ".بينندك روند اداري
ش اينه كه اين همه منتظري از زواياي مختلف در اشتباه بودن ترين نكته عجيب"*

مي اين اعداما مي ".زنن انگار يك كلمه نفهميدن گه، آخرش اينا جوري حرف
مي"* مي يه جاش منتظري گفته تو محرم هم اعدام گه البته ما گفتـيم كنيد، يكي

"فاك فاك. تمومش كنيم به محرم نكشهتندتند تا قبل محرم
مي...واي"* و نمي اونجايي كه شه برشـون گه دويست نفر اآلن تو انفرادي هستن

مي. دليلي هم براش ندارن. گردونيم "سر جون آدما.شن انگار مثال ضايع
كنندگان انقـالب بـراي حـذف او بـود؛ي مصادره ساده خواندنِ منتظري حربه"*

و ببين ميگوش كنيد ".ديده يد تا كجاها را
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آم غيـر ايشان صريح اللهجه بود برگشت به ما گفت من همه جا دنبال شما مـي"*

".از جهنم
و اليبقي مع الظلم"* ".الملك يبقي مع الكفر
".منتظري روحت شاد"*
اي بابا اين فايله رو گوش كردم حالم بد شـد، يـاد خـاطرات مامـانم از اعـدام"*

".لناكهداداشش افتادم، هو
"خاله دوست منو جلوي چشم خواهرش تيربارون كردن"*
 دقيقه وقت بذاريد ببينيـد چـي40بشينيد فايل صوتي منتظري رو گوش كنيد،"*

"».خداروشكر امنيت داريم«بر مبناي هاي شكمي گذشته تو مملكت جاي تحليل
"!شاه چقدر اعدام كرد؟! اين همه گفتين شاه اعدام كرد": منتظري"*
-هـايش سـيد ابـراهيم رئيـسي در اين فايل منتظري حـداقل يكـي از مخاطـب"*

اي ها معتقدنـد ممكنـه ولـي فقيـه پـس از خامنـه است كه خيلي-توليت آستان قدس

".باشد
رو گـوش دادم،67يها اعدامچهل دقيقه فايل صوتي صحبت منتظري درباره"*

".شرط ميبندم عاقا جيگر گوش دادنشم نداره حتي
ميتازه"* "بوده شه منتظري چه آدم بزرگي داره معلوم
و االن رهبـر باشـه، ولـي خـب"* منتظري خيلي راحت ميتونـست سـاكت بمونـه

".متاسفانه قدرت رو به انسانيتش واگذار كرد
"اهللا منتظري كسي بودند كه عدالت را با تيغ تيز مصلحت ذبح نكردند آيت"*
و"* و رئيـسي و اشـراقي گفتـه غلـط طرف زل زده تو چشم پورمحمـدي  نيـري

".اي اعدام كرديد هاي داراي حكم رو فله كرديد زنداني
و برحقه"* ".حرفاي منتظري كه درباره الجوردي ميزنه، كامال درست
مي"* سـوزد، كـه بعـد از ايـن گويد، دلم بـراي آقـاي خمينـي مـي آقاي منتظري
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در. كند كشتار تاريخ چطور قضاوتشمي# ". منتشر شده67 امين سالگرد28فايل
مي"* ".عام گفت قتل منتظري حتي نگفت اعدام،
مي دقيقه40فايل صوتي"* :توانيد بشنويد يا دانلود كنيد اي را از اينجا

https://telegram.me/VahidOnline/13845يك دقيقه به عنوان نمونه:

https://telegram.me/VahidOnline/13844"
ــ"* ــر آي ــه دفت ــوتي ك ــايلي ص ــورد#اهللاتدر ف ــرده او در م ــشر ك ــري منت منتظ

". است"بزرگترين جنايت جمهوري اسالمي" گفته اين67يها اعدام
مي آيت"* بـرد االن وزيـر اهللا منتظري در فايل صوتي از مصطفي پورمحمدي نام

مي.دادگستري است "برد االن توليت آستان قدس رضوي است از رييسي نام
، مـصطفي)32:51(67ي هـا اعـدام بـا مـسئوالن در فايل صوتي ديدار منتظري"*

""را بگيــريم» تنــدروي«تــالش مــا ايــن بــود كــه جلــوي": گويــد پورمحمــدي مــي
مي دخترها، خدا شاهده كه تا اون} اعدام{درمورد "" "تونستيم چونه زديم جا كه

 twitter.com/1hoseim/status/763075856549998592"صوتي فايل#

و ايده با كشتن حل نمي: فايله ميگهآقاي منتظري تو اون"* ".شود مبارزه با فكر
اهللا منتظـري رو يكـي از شـجاع تـرين سياسـتمداران عـصرخود شايد بشه آيت"*

و قيد قـدرت رو بـه بهـاي آزادگـي. توصيف كرد  كم نيست قائم مقام رهبري باشي

"!بزني 
 نفـر 200ه يكي از قضات ميگـ 1367يها اعدامتو فايل صوتي منتظري درباره"*

"!وحشتناكه.مونده نميشه بفرستيم عمومي دستور اعدام بدين
خونـدن ولـي واسـه يه پيرمرده اونجا بود گفت يه موقعي همينجوري اسم مـي"*

"دستش رو زد به ديوار گفت اين ديوارها مي فهمن. اعدام
 سال بعد به چه وضعي خواهد بود شايد آينده30منتظري اگه ميدونست ايران"*

و مشكالت رو حل كنهكردميتر برخورد نگر " تا حكومت به دست خودش برسه
و بايـد سـكوت"*  تـا بـه قـدرت برسـه كـرد مـي اونا كه ميگن منتظري ساده بود
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و قدرت رو درك نكردن كه رسيدن بـه قـدرت بـه هرقيمتـي رو نگاهش به سياست

"!قبول نداشت
ا مـي ره بعـد هركـاري به منتظري گفتن چند ماه صبر كن آقـاي خمينـي از دنيـ*

" آنقدر آزاده بود" اگر من زودتر مردم چي؟":گفت! خواستي بكن
تر از تـو دلـم ده دفعه تا حاال به احمد آقا گفتم واهللا من بيش: اهللا منتظري آيت"*

مي"سوزد براي امام مي  جوري بوده كـه سال ديگر قضاوت نكنند اين50خواهم من

ي واليت فقيه را ما كريه نـشان چهره.و سفاك بودهي خونريز آقا خميني يك چهره 

فكرم{از آن جريان شبي نيست كه باور كنيد دو سه ساعت. داديم به حضرت عباس

مي شما جواب خانواده.}مشغول نباشد "خواهيد بديد؟ ها را چي
را هــا زدنــد، حــسينيه او را محــصور كردنــد، آزارش دادنــد، بــه او تهمــت"* اش

ول  مي.ي او زنده است تخريب كردند او منتظري! پيچد سخن رسايش در گوش زمان

".است
شب تا فراموش نكنم، در تاريك"* انـد كـساني كـه هاي اين تاريخ هم بوده ترين

بي چراغي افروخته "منتظري يادآر... هراس از آشوبِ باد اند؛
وقتي آدم اين فايل صوتي رو گوش ميكنه مي بينه بانـد الجـوردي حـق دارن"*

حـق دارن بگـن.حق دارن به امام القـا كـنن.بگن منافقين در بيت منتظري نفوذ كردن 

چونكه چاره اي جز بافتن اين خزعبالت نداشتن واين مـرد بـزرگ .... توحيد نداشت 

و خـدا را شـاكرم كـه تـوفيقم داد چنـد هر چه مي گذرد بر عظمتش افزوده مي  شود

و هر چه مي  ميگذ صباحي در دفاع از او حبس كشم او رد روز به روز ثابت شود كه

")ل.مم(يگانه دوران ماست 
وقتي بعد سال ها ظلم درحق آقاي منتظري حتي ازطرف مـردوم حقيقـت داره"*

تر ازسال قبـل آدرنـالين خـونم ميـره بـاال از شـدت خودشا نشون ميده آهر سال زنده 

".هيجان
ا: مهدي محمدي"* ز منافقين از حيث صوت تازه منتشر شده از منتظري در دفاع
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تاريخي نكته جديدي ندارد؛ دفاعي است از همان ها كه امام فرمود در خانه او نفـوذ

و. كرده اند  و امنيتي اما بعيد است اين امر با تالش آمريكـا، سـعودي از جنبه سياسي

 بـي ارتبـاط96اسراييل براي احياي منافقين با هدف خلق فتنه اي ديگر در انتخابـات 

د هم اين بازي بيـشتر بـا ايـن هـدف راه افتـاده كـه رد كارفرمايـان داخلـي شاي. باشد

ــافقين گـــم شـــود ــه باشـــد مـــي. منـ ــر چـ ــارويي بـــزرگ نزديـــك هـ داننـــد رويـ

)Asreandisheh@(".است

:قرارگاه سايبري عمار"*

 تنها چند ساعت پس از ديدار كاركنان وزارت اطالعات با رهبر معظـم انقـالب،

ي سخنان وي در ديدار با مسئولين قضايي در رابطه با اعدامسايت منتظري، فايل صوت

: را منتشر كرد67منافقين در تابستان

و تاييـد حكـم اعـدام مهـدي♦ اين سخنان پس از عزل وي از قائم مقامي رهبري

 در دفاع از منافقين نفوذ كرده در بيت منتظري بيان شـده1برادر داماد منتظري هاشمي

. است

و وي در اين فا♦ يل صوتي با دفاع از منـافقين الفـاظ تنـدي را عليـه امـام خمينـي

.برخي از مسوولين وقت نظام بكار برده است

پوشش وسيع اين فايل صوتي توسط رسانه هاي دشـمنان نـشان از زمينـه سـازي♦

مي) حقوق بشر(2براي حمله به ايران براي طرح مذاكرات برجام   شود ارزيابي

 اين فايل رفسنجاني، ميرحسين موسوي، موسوي خوئينيدركه اينجالب توجه♦

و مصطفي پور محمدي بعنوان عامالن اعدام منـافقين در تابـستان ها، مرتضي اشراقي

)amarha@علي_يا#عمار_قرارگاه#(2".اند معرفي شده67سال

در66سيدمهدي هاشمي در سال: پركن سايبري عمار كه نداند عيب است از قرارگاه دهان.1 و  اعـدام شـد
.اهللا منتظري قائم مقام رهبري بودند هنوز آيت67مردادماه

ر اين فايل از سه نفر اول نامي بـهد! ظاهرا يك نفر نبوده در اين قرارگاه تا نوار را به درستي گوش كند.2
.ميان نيامده است
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واكنش آقاي سـيد ضـيا. بيت امام از اين فايل ناراحتند ويژهبهقطعا چپ سنتي"*

و مرتضوي  و از شاگردان آقاي صانعي اسـت كه روزي درس آقاي منتظري مي آمد

اما. مسئول تدوين دانشنامه امام است تنها آغاز ماجراستمايشان در دفتر نشر آثار اما 

ايجـاد نميـشه چونكـه بدشـون به نظرم از سوي حاكميت مزاحمت خاصي براي بيت 

و بعدش بگند ولي ما خوبيم م(.نمياد امام خراش بخوره 1")م

و حكـم67يها اعدام به نظر بنده-صاد"*  توسط خود سازمان طراحي شده بود

و عقل بود كه قاعدتا توسط برخي افراد گرفته شـد امـا تـاكنون امام نيز خالف قانون

نكته جالب ايـن بـود كـه حتـي. مشخص نشده چه كساني امام را مجاب كرده بودند 

و ايـن نـشان از طراحـي يك كادر مهم سازمان هم ميان حـدود هـز  ار اعـدامي نبـود

".حساب شده را داشت
جو"*  از عملـش دفـاع67 اين حرف اولين باره شنيده ميشه اما امام درسال-حق

".كرده است
 من حدود دوازده سال قبل روي موضوع كار كردم هـيچ يـك از مـسوالن-صاد

و رييس جمهور ضمنا نخست. امنيتي نه توجيهي داشتند نه حاضر به دفاع بودند وزير

". بودندو رييس مجلس هم مخالف
يـي در ايـن حكومـت مـردما هميشه اگر يه دليل براي تنفر از عده! جناب صاد"*

كساني رو مي شناسم كه پدرانشون در اون سـال. هست67داشته باشند همين تابستان 

".قرباني خود كامگي سران كشور شدن

 اطالعات از احمد منتظري خواسته اسـت وزارت بر خالف اين نظر ابتدايي، تا زمان تنظيم اين مجموعه،.1
و كانال تلگرامي آيت و فايل از سايت اهللا منتظري حذف شود، احمد منتظـري قريـب بـه ده بـار احـضار

ع  و و در ساعت ها بازجويي شده  در دادگاه براي حاضر شـده95 مهر28ليه ايشان كيفر خواست صادر
و حكم سنگين و خلع لباس از سوي قاضي رضايي در باره ايشان صادر شده است21است . سال زندان

و مربوطين به بيت ايشان ممنوع الخروج شده و برخـي از سوي رسانه. اندو برخي از اعضا ها، سايت هـا
ن . يز واكنش هاي تندي را شاهد بوديمرجال حاكميت
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و انجـام دكترجان واقعا مي شه هاشم-خ.ع.م"* ي مخالف اين قـضيه بـوده باشـه

جالب اينجاست كـه دسـت رييـسي هـم تـو ايـن! خودش چيزي به شما گفته؟! بشه؟

پـس فرداصـحبت ازرهبـريش بـشه كلـي ايـن موضـوع سروصـدا. جريان ديده ميشه 

از.نهك مي ضمنا يك روايتي هم هست كه مـي گـه هاشـمي از امـام مـي خـواد قبـل

م3فوتش تكليف  چون هيچ كس ديگه نمي تونه بعـد از ايـشون. علوم كنه تا چيز رو

جنـگ كـه. جانـشين رهبـري-3زندانيان سياسي-2جنگ-1: اين مسائل را حل كند 

 تعيـين هـا اعـدام زندانيان سياسي هم بـا همـين. تكليفش با پذيرش قطعنامه معلوم شد 

 تعيين جانشيني هم كه با كنار گذاشتن مرحوم منتظري تا حدود زيادي. تكليف شدن

".حاال درست يا غلطش رو نمي دونم. تكليف شد
".البته نقش فردي چون الجوردي رو هميشه مخفي مونده تو اين جريان"*
و-ره"* و مباني فقهـي خودشـان بـود  حكم امام رحمة اهللا عليه برخالف نظرات

و غالظ تـصميم بـه برخـورد و البته شداد  بسيار تعجب برانگيز كه چرا چنين ناگهاني

و نماينـده. گرفتند گروه سه نفره مد نظر امام براي اخذ تصميم آقايان نيري، اشـراقي

و نماينـده اطالعـات وزارت بودند كه ظاهراً آقاي رييسي جايگزين اشراقي مي  شـود

آقـاي. آقـاي نيـري كـه اصـالً رسـانه اي نيـستند. هم جنـاب پورمحمـدي حفظـه اهللا 

و همسو  و آمـاده پورمحمدي هم كه االن اعتدالي و جناب رييسي هم مـستعد هستند

".براي اخذ مناصب باالتر
آقـاي[ من پرسـيدم ازش92 يك بار در ديدار چند نفره ما قبل انتخابات-صبا"*

كه تا تكليف نقش تون در اعدام مشخص نكنيـد، اعتمـاد سـازي] هاشمي رفسنجاني 

بگ: مردم براي نام شما سخته گفت م كه قرار بود من برم بحث مفصله، اما فقط اين را

جبهه همون سمت شمال غـرب بـراي بررسـي وسـط راه مـا رو برگردونـدن، گفتنـد

خـب اطالعـات غلـط! سرازير شدن به سمت تهران، دارن مي يان تهـران رو بگيرنـد 

و همراه آقـاي خامنـه  اي رفتـيم دادند من هم به استناد همين اطالعات برگشتم تهران
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اي ها بود، تالش هم كرد امـا اي مخالف اعدام تودهي خامنه پيش امام البته انصافا آقا

[موفق نشد  ميو انصاري يك گفت]مجيد. گفت نامـه گو غير قابل انتشار باش داشتم،

و نكشتن اصرار كرد امـا آقايـان  و بر اعدام امام را من بردم زندان، امام گفت بپرسيد

و  از مـي...داخل زندان نپرسيدند، ليست را گذاشتند جلويشان گفـت امـام گفتـه بـود

ها بپرسيد اگر هم چنان روي مجاهد بودن شان مصر بودند، اعدام شـان كنيـد زنداني

آ  را قايان در زندان از روي ليست دسته اما و حتـي شـرط امـام اي اعدام كردند ديگر

پورمحمدي باهاش سـه. هم انجام ندادند تا ببينند چه كساني ممكن است تواب شوند 

ك  رئيسي را يك بار. شود به حرف زدن ردم در سه مقطع زماني، راضي نمي مصاحبه

واسطه شد كه زندان نرم براي اجراي حكـم. شرفياب شدم، حكم جلبم را زده بودند 

".نيري را هم ان شاهللا آن دنيا
 جالب اين است كه دستور امام براي اعـدام اعـضاي مجاهـدين خلـق يـا-ره"*

سرموضع بودند اما در اين جريان افراد ديگر از گروه هاي همان منافقيني است كه بر

و قانوني؟ خدا! ديگر نيز اعدام شدند  جالب است بدانيد.نددامي به چه توجيه شرعي

توانست محملي براي اعـدام ايـن افـراد قانون مجازات اسالمي سابق كه مي 186ماده 

د. تصويب شـد 1370بحساب آيد سه سال بعد در سال  فاعيـات از حـضرت يكـي از

امام ره همين است كه ايشان حكم دقيق فقهي دادند ولي در اجـرا، مـأمورين تخطـي 

و وسواس الزم را بخرج ندادند  و دقت يكي از اين افراد حاج آقا نيري است. كردند

و بعدا معاون قضايي ديوان عـالي كـشور بودنـد  كه سالها حاكم شرع دادگاه انقالب

و حرف بيرون بكشيد شاهكار كرديـد خيلـي اگر بتوانيد يك مصاحبه   ايشان بگيريد

".تودارند
 بعد ازقريبشدمي اي كاش يك گروه حقيقت ياب از اهالي رسانه پيدا-حق"*

به.ددامي سال درخصوص اين موضوع يك كاري انجام28به به به هرحال اين مساله

ر بگوييم اشتباه شده، عنوان يك نقطه تاريك دركارنامه امام وجود دارد كه حتي اگ 
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و براحتـي قابـل توجيـه نيـست . اشتباهي است كه با جان انسانها سروكار داشته اسـت

و مطابق اصـول كـشورداري اسـت، مطالب آقاي منتظري درنامه هايش خيلي منطقي

افرادي كه درنامه ها اسمشان بـرده شـده! لوح؟ گفتند شيخ ساده پس چرا به ايشان مي 

هر يـك چـه مقـدار) اردبيلي اقي ورييسي ري شهري موسوي نيري پورمحمدي اشر(

و(دخيلند؟ اعضاء بيت امـام  آيـا آدم! انـد؟ چقـدردخيل بـوده ...)احمـدآقا، انـصاري

و جـامكميباهوشي مثل هاش  و در آن سـالها همـه كـاره كـشور ه فرمانده جنگ بود

بـه جهان نماي نظام در دستانش؛ به صرف يك گزارش كـه منـافقين درحـال آمـدن

بـه هرحـال مـسير حركـت منـافقين ازسـرپل! نه مياد تهران؟كميتهرانند جبهه را ول 

و تهـران بـوده وهاشـمي فرمانـده جنـگ  ذهاب، اسالم آباد، كرمانشاه، همدان، ساوه

اند اون وقت قطعا مي دونسته منافقين درتنگه مرصاد يا همان چهار زبر زمين گيرشده 

چ چجور مي  هارزبر كرمانشاه كه آخرين حد پيشروي شون خواستند ازماهي دشت يا

 تو يه روز كه نبوده بلكه قريب بـه يـكها اعدامبعالوه! بوده سر از تهران دربياورند؟ 

و ماه ادامه داشته، پس جلوگيري ازآن كاري نبوده كه بتوان مدعي شد دير شده بوده

برجـسته مثـل اگركار امام از نظر فقهي صحيح بوده چرا فقيهـي. كاري نمي شه كرد 

 تو اين موضوع كاناليزه شـده آيا امام! مرحوم منتظري بصورت مستدل مخالف بوده؟ 

از! بوده؟ .... دفـاع كـرده هـا اعـدامو از همه مه متر امام چند ماه بعد ازعملكرد خـود

تازه همـان بنـي قريـضه هـم! واقعا مساله مثل قضيه بني قريضه در صدر اسالم است؟ 

 به هزاراسير كه در بينشان كلي نوجوان بـوده اسـت گـردن كه در يك روز نزديك(

و فقط از بـاب تعبـد درسـت) زده بشوند و منطقي ندارد ظاهرا توجيه عقالني انساني

كاش اساتيدي كه درگروه هستند ارائه طريق كنند نوجوانان وجوانـان اهـل. شود مي

".كند مطالعه امروز را هرجوابي قانع نمي
ج"* وابگو نيست متاسفانه چون راه كشف حقيقت بسته است گروه حقيقت ياب

نه اعـضاي گـروه مـرگ حاضـر بـه پاسـخگويي دربـاره چگـونگي. در داخل كشور 
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ضـمنا هـر. عملكردشان هستند نه مدافعان امام خميني حاضر به دفاع از تصميم ايشان

و كارشناسي در اين مورد منجر به شكسته شـدن بتـي كـه  گونه اطالع رساني صحيح

و از اين حيث با برخورد حاكميت روبروت حت عنوان امام خميني ساخته شده، ميشه

و حتي به نفع محصورين هم نيست چون اونها مدعي پيروي از خط امام هستند  . ميشه

و مظلوم نمايي هـاي با توجه به حضور موثر تبليغاتي سازمان مجاهدين خلق در اروپا

هاي حقوق بشري عليه ايران بـه همـينن پرونده اين تروريست ها، متاسفانه كلي از اي 

و از اين حيث حركتي كامال به ضرر ايران بود67ي فله اي سالها اعدام تنها. مربوطه

و عطاي رهبـري را بـه لقـايش بخـشيد كـهها اعداميك نفر هم مردانه جلوي   ايستاد

".مرحوم منتظري بود
د-صاد"* ليني كـهؤمـس. ليل بـود ديشب عرض كردم كفايت مذاكرات به همين

و مـس  لين ديگـر نيـز اظهـار مخالفـت يـاؤدر جريان بودند حاضر نيستند حرف بزننـد

اطالعي مي كنند البته يكي از مشكالت اين بود كه هر كسي اظهار مخالفت شديد بي

ظـاهرا مقـدر اسـت قـضاوت دربـاره ايـن! كرد انگ دفاع از منـافقين مـي خـورد مي

".ر شودموضوع موكول به جهان ديگ
 كــه ادعــاي1 يــك ســخنراني مربــوط بــه ميرحــسين موســوي هــست-محمــد"*

و آقـاي خامنـه بي و امـام و اطالعي خـودش درك مـي رو ... اي نـه كـه در لينـك زيـر

 مـسئولين هـم اگـر عموم ٤٦٠٩١/https://khodnevis.org/article: دسترسه

حرفي زدن مشابه اين ادعا رو داشتن، اما اعدام يك نفر دو نفـر كـه نبـوده، در جايي

گه بـه محـض يك روز هم نبوده، چطور باور كنيم؟ البته در متن ادعايي موسوي مي 

".اطالع تالش كرديم براي توقف
و رييس جمهور در زمين بـازي-صاد"*  اصوال در اين گونه موارد نخست وزير

. سخنان آقاي ميرحسين موسوي در دفتر دوم اين مجموعه آمده است كامل متن.1
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و آقاي ها خـانم امـام يكبـار همـان سـالها بـه آقـاي. شـمي هـم در جبهـه بـود نبودند

گفته، هربار اين آقاي ري شهري بـه مالقـات امـام مـي آيـد حـال ايـشان بـد هاشمي

جالب اينجاست كه خيلي وقت پـيش، مـن بـراي ايـن موضـوع بـه مالقـات. شود مي

در رفــتم ايـشان هـم مـي] اطالعـات[معـاون وقـت امنيـت داخلـي وزارت  گفـت مــن

"!نبودم]ها اعدام[ريانج
 منتظري عطاي رهبري را به لقاي مهدي هاشمي بخشيدند، البته مرحوم-محمد"*

شدها اعدامبعد حرف از "1.و مسائل ديگر
ريكهآنال"*  طبيعتا همـه مـي گوينـد در جريـان نبوديم،چـه بـسا خـود آقـاي

".شهري هم منكر شود
از! ري شهري درچه سالي؟-حق"*  در كمتـر از يكـسالها اعدام قضيه امام بعد

و در آخرين نامه ها هم كه ازكارش دفاع كرده است ".مرحوم شدند
.و اي كاش بشود سيدمهدي هاشمي را در اين گروه بيشتر تحليل كـرد-صابر"*

در همين گـروه بحـث هـا را دنبـال واقعا اگر پليس فتا اجازه بدهد عالقمندان زيادي

ر مي و دوست دارند و احيانا اشتباه مرحوم منتظـري در كنند اجع به مسايل سيدمهدي

2". بدانندرادفاع از ايشان

منتظري در دفـاع مطمئن باشبد شماهرچه هم درخصوص اشتباه مرحوم-حق"*

از مهدي هاشمي تحليل كنيد پليس فتا نه تنها كاري با شما ندارد بلكه كيهان هـم آن 

و قلم زرين به شما مي ".دهد را چاپ كرده

پُِست، مرحوم آيت.1 اهللا منتظري از سال ها قبل از ماجراي بازداشت سـيدمهدي برخالف نظر نويسنده اين
و غير قانون هاشمي نسبت به وضعيت زندان  و برخورد هاي تند ( ها از خود واكنش نشان دادندي در آن ها

. تير آمده اسـت7و پس از انفجار60كه در پاورقي هاي اين مجموعه يكي از نامه هاي ايشان در سال
.ها به بحث سيدمهدي هاشمي فرافكني استو مرتبط دانستن بحث اعتراض به اعدام.) مراجعه شود

و ماجراي سيد در باره موضع آيت.2 هاي دفتر دوم مراجعـه گـردد كـه مهدي هاشمي به پاورقياهللا منتظري
شدهب .طور مختصر به شبهاتي از اين دست پاسخ داده



غير محرمانه
720

گو88 اگررهبري فعلي را در قضاياي-حق"* نيمداميو انرژي هسته اي پاسخ

". خودشان پاسخگو باشدها اعدامامام هم بايد در قضيه 
و علــي الخــصوص آقــاي هاشــمي- اكـرم"*  امــا حــداقل از ســه نفــر سـران قــوا

و اون روزهـا كـامال مشخـصه كـه در پذيرفتني نيست، كتاب خاطرات ايشون هست

توانـستند از موضـع آقاي اردبيلـي كـه بـاالخره مـي طور همينو. كجا حضور داشتند 

".رييس قوه قضاييه كمي حركت ماشين را كندتر كنند اما هيچ كاري نكردند
كه-حق"* و اين اشتباهي است  خط امام خط جنايت نبوده اما امام معصوم نبود

ا و عملكرد و اشتباه كوچكي هم نبود و خطش را بايـد در كـالن مام صورت گرفت

".ديد
مس اونطور بخواهيم نتيجه- صاد"* ريؤگيري كنيم ل مستقيم اين موضوع آقاي

و نخست وزير مي و آقاي اردبيلي رييس شهري شود چون رييس قوه قضاييه نداشتيم

و مسوليت فعلي را نداشتند و اختيارات ".ديوانعالي كشور بود
د- اكرم"* يگر آن هيات سه نفره نبـود بلكـه نماينـده دادسـتان در شهرستانهاي

".بود
و سيداحمد بودند بي اطالعي هاشمي اون–حق"* روزا همه كاره كشورهاشمي

و بخاطر روحيـه ليبـرالش از يـه.خيلي مسموع نيست  به نظرم هوشمندي به خرج داده

ط ت نكرده رف ديگه به خاطر كيس بودنش با امام مخالفطرف وارد موضوع نشده از

تـو. سيدحسن درايـن مـورد شـايد مطالـب زيـادي بدونـه. تا جايگاهش لطمه نخوره

".گنجينه اسرارانقالب را دفن كرديم: مراسم تشييع پدرشم گفت
به هر شكلي كه سريعتر«: اهللا خميني تصريح دارد حكم توضيحي آيت-اكرم"*

"»باشد مي
و بعدها قطع- صاد"* ي شد كه مجاهدين خلـق بـا همان سالها مشخص شده بود

توجه به نفوذ فراواني كه در سيستم نظـامي وامنيتـي مـا داشـتند بـسياري از اطالعـات
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فريب را بعنوان خبر به مسوالن منتقل مي كردند واخبار داخلي بكلي سري نظام را به

جلـسات رجـوي بـا مـسئول ... دنـد كـه در مـستندي كـه جنـاب بـاقريدا مـي صدام 

كه ظرف مدت كوتاهي محرمانه ترين اخبـار نظـام تحويـل صـدام استخبارات عراق 

خبر طراحي شورش زنـداني هـا نيـز كـه عامـل. شود به تصوير كشيده شده است مي

". بود از همان اطالعات فريب بودها اعداماصلي 
 پـس از شكـست قطعـي رجـوي در مرصـاد صـورت هـا اعـدام بله ولي- اكبر"*

و مي يـكه اينگيرد و اخبـار كـرده آقاي هاشمي انـدا ديگـران اشـاره بـه حملـه آنهـا

و دو روز بعد هم كامل شكست. درست نيست  و چهارم مرداد بود حمله رجوي سوم

".خورد
در اكثـر اعـدامي- صاد"* و حتـي و در آسـتانه تـواب شـدن بودنـد هـا سـمپات

سـازمان پـس از شكـست مرصـاد. صورت آزادي اعتمادي به منبع نـشدن آنهـا نبـود 

و حمله به جمهوري اسالمي نياز داشتبشد ".ت به موضوعي براي مظلوم نمايي
و خـانواده-حق"* هـا از نظـام ايجـاد هـاي اعـدامي نفرتي كه سازمان در مـردم

دختـري. بعالوه بسياري ازين زندانيان ازسازمان بريده بودند. كم چيزي نبود كرد مي

انو نهج كه مي گه قرآن  و از قالب مايوس نشيد يـا اونـي كـه حاضـر البالغه بخوانيد

ش نشون ميده خيلي ازيـن نيروهـا  و حتي جبهه بره همه ميشه سازمان را محكوم كنه

از بعد از آزادي اززندان به سازمان عالقه اي نداشتند خصوصا كـه   احتمـاال بـسياري

آقاي صاد اگركسي بتونه. ايشان از پيوستن رجوي به صدام ازسازمان زده شده بودند

و تا قبل ازپيوسـتن60ها زنداني سال يه كار آماري انجام بده كه چند درصد اعدامي 

و فراواني اونها زياد باشه، فرضيه شما تقويت مي شه ".رجوي به صدام بودند
و تالش براي- صبا"* و صد البته نقش آقاي انصاري تطهير  بله درست مي گيد

ست ابهام ا مق: زدايي از تصميم امام بـر فـرض. كنندگان مقصرند صر نيست، اجرا امام

، اما صـورت كردميهم، حرف انصاري صحيح باشد، تهش شايد تعداد تنزل اندكي 
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و آخر امام بوده حال تصميم. مسئله هنوز باقي ست  مـي گوينـد امـام،كه اينگير اول

ميا بنابر اطالعات غلط تصميم گرفت، ادعايي و بـار ست كه هاشمي هم مطرح كنـد

 حداقل بخشي از آن را، به دوش افرادي مي اندازد كه وضعيت فوق امنيتي كاذب را،

".را براي امام به تصوير كشيدند
 نفوذ آنها درست ولي خبر زنـدانها را از محلهـاي ديگـر مطمـئن بـه- مقدس"*

از48در مورد نگرانيشان هـم بعـد. دست رجال جمهوري اسالمي مي رسيد  سـاعت

آن خبـر. تصميم بر اين مبناها چندان درست بـه نظـر نمـي رسـد مرصاد حل بوده لذا

 بـا بـي سـيم هـم همزمـان بـا جبهـه در هـا اين. وسط راه هاشمي از اساس چرند است 

".ارتباط بودند دليل ديگري بجوييد
 را بـه عـصبانيت شـديد امـام از حملـه هـا اعدام فكر كنم صدور فرمان- علي"*

".كنيم، از همه چي بهتر باشهمنافقين در عمليات مرصاد حواله
"...! با اين فرض كه عدالت امام زيرسوال ميره–حق"*
 عدالت امام رو مي خـوايم بگـذاريم در حالـت ايزولـه كـه خدشـه دار- صبا"*

مگه معصوم بوده؟ رهبر كاريزماتيك به پشتوانه پيروانش قدرت مند ميـشه امـا! نشه؟

".معصوم نميشه
ا- صاد"* و. ين سادگي هـا هـم نيـست نه موضوع به مرصـاد كـامال جـدي بـود

اگـر آقـاي. بسياري از فرماندهان سپاه نظير وحيدي ومحصولي مرعوب شـده بودنـد 

بـه نظـر مـن امـام يـك خطـاي. هاشمي نبود ممكن بود تا كرمانشاه وهمدان برسـند 

".كارشناسي داشت كه در كنار صدها تصميم درست چند تصميم خطا طبيعي است
 به نظر مي رسد مرحـوم امـام براسـاس حكـم محـارب حكـم بـه-رحسين امي"*

و منافقان زنداني را هم به خاطر همكاري با رزمجويانشان محاربها اعدام  داده باشند

ميدا مي در ضمن نظام دفـاع. باشد نسته اند حال در عمل چه اتفاقي افتاده امري ديگر

ا  و ز درون نيز القائات متفاوتي سستيو خط جبهه آن روزها سخت شكننده شده بود

و خارج را دوچندان  كـرد مـي در امر دفاع ايجاد كرده بود كه خطر منافقان از داخل
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و جريان تشكيالتي آنها را نيز نبايد از نظر دور داشت ".عالوه قدرت منافقان
و اتهـام اسـت؟-حق"* ! جناب استادجسارتا ميشه بگيد كدام قسمت متون ادعـا

كه اين. اندكه واقعيتهن هزار تا چهار هزار نفر تو حداكثر يك ماه اعدام شدهبيكه اين

منتظري هم كـه مخالفت مرحوم. را با شروطي داده هم كه واقعيتهها اعدامامام دستور

و حتي نسل جوان امروز هـم كـه واقعيتـه مشوه شدن. واقعيته االن. چهره نظام در دنيا

و تهمت  ر اينه كه شما بعنوان يه فقيه بياييـد در خـصوص خب انتظا! كجاش ادعاست

خـدا شـاهده ايـن. كار امام خميني روشنگري كنيد، يا دفاع فقهـي يـا نقـد فقهـي اين

و  و زيارت مبتالبـه ....موضوع االن تو سالگرد اين نامه ها خيلي بيشتر از موضوع حرم

".هست
و تامل است،- نوروزي"*  در كـه ايـن ضـمن فرمايش شيخ بزرگوار قابل توجه

 بـا ايـشان بـا طرّاحـي هـادي1سادگي آقاي منتظري همين بس كه خـاطرات منتـسب

آن) دامادش(هاشمي و(و اجراي و زينگو چاپ بوده) فرزندش(با آقا سعيد ...) فيلم

 در مورد مرحوم منتظري رسيد، نياز"ره"است، هنوز شايد زود باشد به عمق نظر امام 

". تبيين گردد"ره" زواياي پنهان آن تصميم امامبه يك موسسه پژوهشي است تا
اهللا يك بار خبرگزاري فارس ادعاي سـاختگي بـودن خـاطرات آيـت- مجيد"*

و ايشان با خط خود نامه و پدرانه براي كاركنان اين منتظري را طرح كرد اي مهربانانه

و كـسي بـرايش  و اعالم كرد تمام اين خـاطرات از خـود اوسـت خبرگزاري نوشت

از. خاطره ننوشته است  اما اگر پس از آن همه هزينه هايي كه سـليمي نمـين احتمـاال

 براي بي اعتبار كردن شيخنا االستاذ كرد بـاز هـم نيـاز بـه موسـسه اي المال بيتجيب 

و اين ميـدان ولـي. پژوهشي است تا دروغ هاي سليمي نمين را مستند كند اين گوي

". خانه نمين، نيين استكهآن بد

كـه خاطراتـشان از خودشـان بـوده تأكيـد اهللا منتظري بارها در زمان حيات خويش از ايـن مرحوم آيت.1
كت كرده و وانگهي اسنادي كه در اين و با خط خويش بر آن مقدمه نوشتند اب آمده است چگونه قابـل اند

!خدشه است؟
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 چطــور شــما ادعــاتون راجــع بــه دروغهــاي ســليمي نمــين رو اثبــات- حميـد"*

كنيد؟ چطور شيخنا االستاذ شما با اون همه اتهامات در مورد حمايـت از جنايـات مي

و و اعتراف و مابقي دروغگو؟...مهدي هاشمي با صدها سند "معتبره
بـ. سليمي مابقي نيست- مجيد"* و ايـشان سـاختگي ودن موضـوع ادعـاي شـما

مـن سـليمي نمـين را در ايـن ادعـا دروغگـو. خاطرات مرحوم آقـاي منتظـري اسـت 

".كمي تأمل كنيد. بحث محتواي خاطرات موضوع ديگري است.نمدامي 
اصل خاطرات بزعم من بيانات خود آقاي منتظـري اسـت،! بزرگوار– نوروز"*

هدايت وي بـرادرش همانطور كه با1و هدايت آن بدست آقا هادي بوده، اما طرّاحي 

مهدي به آن ورطه افتاد، عمق اين مطلب مهم است كه آقـا هـادي بـا اتّجاهـاتي كـه 

ــام  ــه ام ــسبت ب ــال"ره"ن ــر نونه ــه پيك ــربه را او ب ــرين ض ــت بزرگت ــالب داش و انق

و بلنـدپروازي هـايشا عمدتاً بخاطر اسـتيال طلبـي(انقالب و آن فقيـه)ش وارد آورد

.2"كرد بزرگو بيت معزّزش را گرفتار 

و بـه مرحوم آيت.1 و در ديدگاههاي خـويش داده اهللا منتظري بارها پاسخ اين شبهه را در مقدمه خاطرات
چه اما اين. دانند صراحت مطالب خاطرات را از خود مي و طراحي آن به دست ديگران بوده، به كه هدايت

شـده از دوران كـودكي در پاسخ به پرسش هايي كـه از ايـشان مـي اهللا منتظري تواند باشد؟ آيت معنا مي 
و در ميـان خـاطرات ايـشان خويش تا سال ها پس از انقالب، سرگذشت هاي خويش را بيان كرده  انـد

و مدارك است مي و با طراحـي. توان گفت نيمي از آن اسناد چگونه ممكن است اين محتوا، هدايت شده
و تا مجددا بازخواني نميديگران بوده باشد؟ ايشان هم  و واره بر روي نوشته هاي حساسيت داشته كردنـد

دادند لذا در طول حيات ايشان حتـي يـك كردند اجازه انتشار نمي مواردي را دچار حذف يا اضافه نمي 
.مورد تكذيبه از ايشان در باره مطالبشان وجود ندارد

كهت اعترافپخ اين سناريو در باره آقاي سيدهادي هاشمي، دست2. گيري بازجويان سيدمهدي هاشمي بود
اما علي رغم چندين بـار بازداشـت. در شرايط خاص زندان از وي اعترافاتي را در باره برادرش گرفتند 

و وي پـس از اعـدام  آقاي هادي هاشمي هيچ يك از اعترافاتي كه عليه وي گرفته شد به اثبات نرسـيد
و امام  اهللا منتظـري ادامـه از ايشان خواستند به فعاليت خويش در دفتـر آيـت سيدمهدي با امام ديدار كرد

مي. دهد و انتـشار درباره آقاي سيدهادي هاشمي سال هاست مطالبي گفته شود اما وي حق دفاع از خود
.ها را ندارد در رسانه



725 
 خاتمه

و ارجاع به احكام-حق"* خاطرات هرجور باشه نامه هاي آقاي منتطري مستدله

و سيره معـصوم  و روايات و فقهـاي گـروه اونهـا رو هـا اعـدام دوسـتان مـدافع. فقهي

".جواب بدند
هاشمي من يكـي شـك هاي اشتباه مرحوم منتظري ازمهدي درحمايت–حق"*

ها.1ندارم  "! واعدام فله اي كه ديگر مستند است بزرگواراما ردوبدل شدن نامه
و لو متهمين-حق"* و استداللي باالتر از حفظ جان انسانها آيا حفـظ. چه برهان

چطـور! حكومت منحصر در اعدام فله اي زنـدانيان اسـير در دسـت مـا بـوده اسـت؟ 

رضند اي مطبوعات توسط رهبر فعلي معت نگار اين گروه به توقيف فله دوستان روزنامه 

و در مشت نظام رضايتمند؟ا اما به قتل عام عده  واقعا چند صـد يـا!ي اسير دست بسته

"!چند هزار زنداني چه خطري داشتند
و كانـال- مهدي"* يزه شـده گرفتـه شـده حتي اگر اين تصميم با اطالعات غلط

و طَي دوران محكوميت هايي كه يكبار براي جرمي محاكمه شده باشد كشتن آدم   اند

در صورت صحت( خودشون را مي كردن چه توجيهي دارد؟ قبل از وقوع جرم تازه

".توان قصاص كرد؟ با هيچ كدوم از قرائت هاي فقهي سازگاري ندارهمي) اين امر
لطفا فـرض خـود. در هيچ فرضي اين تصميم درست به نظر نمي رسد- صاد"*

شخـصا. از تـصميم بـوده اسـت مكانيزيم اجرا هم خود، بخشي.را مشروحا بنويسيد 

".عالقمندم دفاعكي از اين تصميم پيدا كنم
و انجـام عمليـات- حميد"* و هـواداري  صـرف عـضويت در سـازمان منـافقين

و براندازي ولو اگر قتلي انجام نشده باشه از مصاديق بارز محاربه هست ".مسلحانه
گ محكوميني بودند-حق"* ذراندند، بـه صـرف كه داشتند محكوميتشان را مي

 
از ايـشان آمـده اهللا منتظري در باره سيدمهدي هاشمي در اين مجموعه مطالبي به نقل در باره موضع آيت.1

دهيم اما آرزومنديم اين موضوع از بستر تك گويي خارج است كه دليل احتراز از تكرار، به آن ارجاع مي
. مطرح گرددو آزادانهو در فضاي ديالوگ
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"!نميشه جان شان راگرفت يه احتمال شورش كه
اونها با رأفت اسالمي حكمشون با يك درجه تخفيـف. تقريب بيشتر- حميد"*

و  يا30از اعدام به ابد و توبه تقليل يافتـه بـود20و حـال. سال زندان به علت ندامت

 بسياري از دوستان به علـت اگر اونها بعد از توبه در اون بحران وحشتناككه: فرض

و قـرار و سالي از درك اون عاجز هستند داخل زندان شورش كـرده باشـند كم سن

نـهك مـي حمايت گذاشته باشند خود به خود حكم اعدام از تعليق به اجـرا تغييـر پيـدا 

"اگر اظهارات مجيد انصاري درست باشه چي؟: فرض دوم
چنـد نفـر اعـدام شـدن كـه.د نيـست بيشتر وكمتر گفتن شما مستن: اوال- صاد"*

: ثالثـا. در حكم امام شرط نـشده حكـم اوليـشون اعـدام بـوده: ثانيا. ميگيد بيشترشون 

دور زدن دادگاه وسپردن جان انسانها به دو نفـر آدم بـي: رابعا. شورشي در كار نبوده

"!صالحيت خطا نيست؟
اب هـر يـك از تصريح دارد به اين كه قاضـي در انتخـ 190 ماده- اميرحسين"*

و قطع عضو مخير است ونيز در ماده  و تبعيد  همكاري با محارب 186مجازات اعدام

شود البتـه اخـتالف فقهـي نيـز در مـورد اختيـار قاضـي وجـود نيز محارب قلمداد مي

".دارد
قانون اساسي. همه اين اصول اختصاص به كسي دارد كه محاكمه شود-حق"*

اعـدام در كميتـه سـه نفـره يعنـي. يشه مجـازات كـرد ميگه كسي را بدون محاكمه نم 

 هـا اعداماگرحبس ميرحسين محكومه اينجور ....دادگاه صحرايي، يعني دوره بدويت 

".هم محكومه
 البته بنده شنيدم آنها به خاطر حمايت دوبـاره شـان بـاز محاكمـه– اميرحسين"*

".شدند
و-حق"* و شنيده ام درحالي كه مـستندات.ستا... داليل دوستان بيشتراحتمال

من االن ياد مباحثات خودمان با دوستان. قطعي را هيچ يك از مدافعان التفات ندارند 
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مي88واليتمدارمان درسال ش و افتادم كه درجواب ماهمه آخرشم ... گفتند احتماال

و بـه او ايمـان  مي رسيدند به اينجا كه رهبري يه چيزايي مي دونه كه ماها نمي دونيم

ودار "...يم چون عادله
از- صاد"*  در حكم امام سخني از محاكمه مجدد بخاطر جرم مجدد نيست بلكه

دو.سرموضع بودن سخن گفته شده و رييسي حكم دادند، كه هر امام به آقايان نيري

و بخـصوص نـسبت بـه رييـسي شـناخت نزديكـي امـام بي و هـستند صـالحيت بـوده

ا. نداشتند و آنچه كه در ذهن من بود ايـن ينكه فرد نامعلومي كه امام را توجيه كـرده

".افراد را معرفي كرده نفوذي سازمان مجاهدين بوده است
و نفوذ سازمان مجاهدين در اين سطح- حميد"* و  ممكنه ري شهري بوده باشه

". بسيار بسيار بعيد بنظر مي رسه67در سال
ه. ري شهري انكار مي كند- صاد"* م بوده باشـد كارشـناس ضمنا حتي اگر او

".و مسئولي كه او را اقناع كرده مهم است؛ خود او كه پستي سياسي داشته است
و احتمـاال- صابر"*  ايشان همون رييسي هستند كـه االن توليـت تـشريف دارنـد

"؟...قراره
 بعضي اطالعات ناقصه اما كلي اطالعات صحيح مثل ارسال نامـه آقـاي-حق"*

ب و كهها اعدامو خالف قانون اساسي بودن اينجورها اعدامه كارگروه منتظري به امام

".ديگه ناقص نيست
روكه اين اثبات شيئ نفي ما عدا نميكنه ضمن- حميد"*  ميتونيم اين دو موضوع

باهم جمع كنيم بعالوه ميتونيم اضـافه كنـيم بعـد از پافـشاري ايـن موضـوع محاكمـه

".مجدد واعدام شدند
سـخن از جـان. يهـات نـه منطقـي اسـت نـه عقلـي نـه شـرعي ايـن توج- صاد"*

يك درصد خودتان را جاي افرادي بگذاريد كه فرزندانـشان در آسـتانه. انسانهاست

".آزادي اعدام شدند
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هم- اميرحسين"*  يعني اگر حامي هستند حكم جديد مي خواهد، حكم حتمي

 قـضاوت در بـاره مشخص است البته به قول دوستان همچنان چون مسئله مبهم اسـت

و يا ناممكن مي نمايد ".آن را سخت
و محكـوم! پوزش ميخواهم استاد-صاد* مگر مي شـود فـردي را كـه محاكمـه

شـود تفتـيش شده به دليل همان جرم قبلي دوباره محكوم كـرد؟ حـامي هـستند، مـي 

و مجازات بر رفتار بار مي ".شود نه عقيده دروني عقايد
از- اميرحسين"* از مسئله و چـه همه طـرف ابهـام دارد چـه از جانـب مـدافعان

و البته براساس مظنونـات حكـم  و ادعاهاي دو طرف سند مي خواهد جانب مخالفان

و چه در مخالفت مظنون مي ".توان كرد نه قطعي چه در دفاع
به- مجيد"*  از جبهـه67مـن شـهريور.؛ تجربه عينـي اي دارمها اعدام اما راجع

و مطلع پسكهآن شدم كه يكي از هواداران سازم برگشتم  زماني معلم مدرسه ما بود

همـو بـود كـه. دست به اسلحه نبرده بـود گاه هيچاو. از سالها حبس اعدام شده است

اهللا اميني را بـه عنـوان كتـاب دينـي جـايگزين كتـاب قبل از انقالب كتاب هاي آيت 

و پرورش در مدرسه ما كرد  تن. ديني آموزش ها در حد همفكري با سازمان انحرافش

".بود
. جناب منتظري اين مطالب رو در زمان مخالفتـشان بـا نظـام فرمودنـد- حميد"*

و يا ! اي ندارن؟ي فله اي اول انقالب همچين نامهها اعدامچطور زمان قائم مقاميشون

و يا فشار الباقي نفوذ يهـايي مثـل كينه ايشون از نظام آيا نميتونه دليلي بر اين نامه باشه

1"مهدي هاشمي؟

و چـه همزمـان بـا آن در بـاره بر خالف نظر اين كاربر تلگرام، آيت.1 اهللا منتظري چه قبل از قائم مقـامي
و نامه هاي ايشان در اين باره در خاطرات ايشان درج وضعيت حقوق بشر   به ويژه زندانيان حساس بوده

و يكسال پس از اعدام سـيدمهدي67هاي مرداد همين اعتراض به اعدام. شده است  در زمان قائم مقامي
قـااهژوانگهي پرو. در اين باره در پاورقي هاي توضيحي دفتر دوم مطالبي آمده است. هاشمي بوده است

. با منش ايشان در باب متاركه با قدرت، همساني ندارد،"اهللا منتظري كينه توزي آيت"شده
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 شما اول حساب سنديت خاطرات را روشن كنيد بعد هر چه تشكيك- مجيد"*

نيد كه ديگـر نبايـددامي اگر اين خاطرات را جعلي. در صدق آن داريد مطرح كنيد

".اتهامي به فقيه بزرگوار وارد كنيد
ا. در حكم امام سخن از همكاري نيست- صاد"* ست كـه همكاري جرم جديد

"!نياز به حكم ندارد بعد از كشف، خود سيستم محاكمه مي كند نه كميته سه نفره
چه- اميرحسين"*  البته چون با يك فقيه روبرو هستيد بايد ببينيم حكم فقهي آن

البتـه جريـان. تواند باشد كه بنده در متن هاي قبلي احتمال خود را عـرض كـردم مي

و بنـابراين صـرفا اعتقـاد گروه منافقين يك گروه ايدئوژيك  و تروريست بـوده  فعال

".تواند مورد نظر باشد نمي
و مسايل حكومتي است نمي- صاد"* توان به مباحـث وقتي سخن از جان انسانها

و فقهي حواله داد، فقط مي  و تـشخيص امـام بـوده توان گفـت كـه حكـم حكـومتي

و اجرا هم بعهده امام مي شود چون به سيـ  اگـر. ستم واگـذار نـشده مسئوليت تصميم

و نخست وزيـر محـول   حـق بـا شـما شـد مـي بجاي نيري ورييسي به رييس ديوانعالي

".بود
آن- صاد"* و صـالحيت ندارنـد  االن آقاي رييسي بعد از سي سال هنوز سـواد

".زمان كه بيست وچند ساله بوده ديگر معلوم است
"!!!!! پس چجورميخادرهبربشه-حق"*
سا- صاد"* ".اي رو مستدام بدارد يه آقاي خامنه خدا
راكـميدوستان محتر! جناب آقاي دكتر صاد-سيد ضياءمرتضوي* ه ايـن فايـل

و نيز جناب عالي خوب است از دفتر ايشان سند افتخار مرحوم آقاي منتظري ميدانند

 آن مرحوم را نيز منتـشر 1365 فروردين25درخواست كنند متن صوتي جلسه درس 

لوم شود بر چه اساسي ايـشان بـه صـراحت خـون تمـام آمريكاييهـايي كـه كنند تا مع

و همه كـساني را كـه بـه آنـانكهآن مربوط به دولت آمريكا در هر كجاي جه   بودند
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در! پناه دهند تنها بدليل حمله آمريكا به مقر قـذافي در بنغـازي هـدر اعـالم فرمـود؟

ي نيز از حملـه دولـت متبـوع خـود حالي كه البد همه يا بسياري از آنان حتي خبر قبل

به عنوان مثال اعضاي سفارت آمريكا در ژاپن چرا بايد خونشان بدليل اقدام! نداشتند

كه پيشتر اشاره كردم خودم در جلـسه درس مـستقيما دولتشان هدر باشد؟ حقير چنان 

از ايشان شنيدم اما متاسفانه چند سال پيش كه بـه سـايت ايـشان مراجعـه كـردم فايـل 

درت از اس1.شي از جلسات درس از جمله اين جلسه نبود بخ اد مرحوم تعجب است كه

همين جلسه جريـان جنـگ جمـل را مثـال ميزننـد در حـالي كـه بـا توجـه بـه وجـود 

در. بايد مثال جنگ صفين را ميزدندها اعداممركزيت سازمان منافقين در زمان  فقهـا

و عدم آن  و حكم باغيان ميان وجود مركزيت و بـه تفـاوت بحث فـرق گذاشـته انـد

در. انـد در اين دو جنگ اسـتدالل كـرده)ع(رفتار علي  همـه فقهـا قبـول دارنـد كـه

و زخمي هاي آنان كشته مي  و در صـورت صورت بقاي مركزيت باغيان اسرا شـوند

و اين نكته مهم فقهي است كه نوعا در موضـوع. شوند عدم بقا مانند جمل كشته نمي 

ت شرط بقاي سرموضع نيز ناشي از همين مالك است. شود وجه نميمورد بحث به آن

اگـر. شوند زيرا الزمه آن اين است كه در صورت امكان به مركزيت خود ملحق مي 

و استادشان آيت  اهللا بروجـردي بـه به همين كتاب مبسوط شيخ طوسي كه خود ايشان

 طوسي چنين دد كه جنابگرميآن عنايت داشتند در اين بحث رجوع شود مالحظه 

و ديگر فقها نيز چنين كرده اينك مجـال شـرح. اند فرقي را ميان باغيان گذاشته است

".بيشتر نيست

و درسـي منتشراهللا منتظري، هيچ كدام در سايت ايشان فايل صوتي دروس واليت فقيه آيت.1  نشده اسـت
مي. گويند نيز مربوط به همين درس است كه آقاي مرتضوي مي  كـه عمـدا آيـد از لحن آقاي مرتضوي بر

و تعمدي در كار بوده است ايشان در مقاله خويش كـه در اوايـل. اين يك جلسه در سايت ايشان نيامده
عاليقدر به دنبـال سانـسور نـوار اند كه گويا بيت فقيه دفتر دوم اين مجموعه آمده به گو نه اي سخن گفته 

ه  م آمـده اسـت، ايـن شـبهه بـر طـرف درس هستند كه البته با انتشار متن پياده شده كه در اين مجموعه
آن. شود مي مي نقدهايي بر ايشان در همان دفتر درج شده كه به .دهيم ها ارجاع
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اوال تا وقتي اين فايـل منتـشر: نكاتي در مورد مطلب جناب مرتضوي: صالحي"*

يكي از نزديكان مرحـوم. نشود، اظهار نظر در مورد محتواي آن، ثمرة چنداني ندارد 

. اهللا منتظري را تكذيب كردند ظري قويا انتساب اين مطلب به مرحوم آيت اهللا منت آيت

اهللا منتظـري اعدام قاچاقچيان براساس فتواي مرحوم آيـتكه ايننكتة ديگر در مورد

ايشان افـساد فـي االرض را عنـوان. اين هم سخني غير دقيق است. فتهگرميصورت 

و مجازات آن را اعدامدامي فقهي مستقلي  اهللا مرعـشي مرحـوم آيـت. بيان كرده نسته

اهللا منتظـري پرسـيده آيـا شـما شوشتري به نقل يكي از شاگردانش، از مرحـوم آيـت 

قاچاقچيان غالباً انگيزة مالي! خير: دانيد فرموده اند قاچاقچيان را مفسد في االرض مي 

غالطة ديگرم. اند اهللا منتظري نگرفته پس صغراي قضيه را از آيت. دارند، نه قصد افساد

اهللا منتظري با حكم حكومتي امام خميني جناب مرتضوي، يكسان انگاري فتواي آيت

اولي صرفا فتواست كه اوال مصاديق مفسد را بيان نكرده، ثانيا بر فرض هم كـه. است

و صـدور راي  و مـالك هـاي دادرسـي بيان كرده باشد، در مورد چگونگي محاكمه

، جزئيات موضوع را هم مشخص67خميني در سال اما حكم امام. ساكت است ....و

و بسياري از مباني فقهي خود ايشان را هـم نقـض كـرده و قانون و رويه قطعـاً. كرده

و فتوايش كبراي قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر  مسئوليت كسي كه صرفاً فتوا داده

و صغراي آن، نظر خود قانونگذار بوده، با كسي كه حكم به  اعدام هـزاران واقع شده

و يكسان نيست از مجتهدي چون جناب! نفر كرده نسبت به اشتباهات رخ داده، مشابه

 در حكم امام خميني سـخنكه ايننكتة ديگر. مرتضوي، چنين سخناني عجيب است 

و نـه بغـي و محاربه است و نفاق و حقوقـداني اسـت كـه! از ارتداد و كـدام مجتهـد

و را با يكديگر نداها اينتفاوت و ترسـاندن مـردم را دارد ند؟ محارب، قـصد اخافـه

و مباشرتي در عمليات زندانياني كه در حال تحمل كيفر بوده. باغي قصد براندازي اند

راكه اينو. توان محارب قلمداد كرد اند، را نمي مرصاد نداشته   امام خميني اين افـراد

و مدافعان حكمدامي به عنوان محارب مستحق اعدام و احكام نسته  ايشان، بحث بغي
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 هـا اعـدام يعني مـدافعان عزيـز! شند، در نوع خود جالب توجه استكميآن را پيش

و تطبيق دقت كـافي مبـذول نداشـته و بـار باور دارند ايشان در تشخيص موضوع انـد

و تصحيح حكم ايشان را به دوش  حقيقتـاً مـتن يـاد شـده، نقـدي! شند؟كـميتكميل

ا  و ناقصو پر و حقوق است، پي بـه ضعيف شكال بود كه همچو مني كه نوآموز فقه

و عالمانه تـر، بـه دور از انـواع. برد ايراداتش مي  و نقدهايي دقيق تر اميدوارم مقاالت

و بركت  و تكرار مكررات شاهد باشيم كه خير و نيت خواني ها چاشني هاي سياسي

".فراواني برايمان دارد
رو ما تو مدرسه با احتياط زيا"* د، فايل سخنراني سيزده رجب مرحـوم منتظـري

. حاال بحمد اهللا، وسايل ارتباطي كار رو خيلي راحت كرده.يمكردميدست به دست 

و عمله جات خفقان، كار مشكل شده "!و البته براي اصحاب سانسور
و حقـوقي"* و بيـان ايـرادات متعـدد فقهـي  عزيزان را براي مطالعة نقدي جـامع

 مرحوم امام خميني به كتاب سوگنامه فقيه پاكبـاز اثـر دكتـر محـسن حكم منتسب به

مي) 229 صفحه-مصاحبه ششم(كديور 1".دهم ارجاع

رو بـي وزارت خارجه يه تماس با اطالعات لندن بگيره بگه بـي"* سـي هـم فايـل

"!برداره
منكه اين": 1392مصطفي پور محمدي وزير دادگستري، سال: نهايت وقاحت*

و ايـشان مخالفـت هـا را نـزد آيـت ليستي از اعـدامي60در دهه اهللا منتظـري بـرده ام

در. اند قطعا دروغ است، من در وزارت اطالعات يك روز پست امنيتي نداشتم كرده

خواستم در جبهه باشم با اصـرار آقـاي ري شـهري وارد وزارت دوسال اول چون مي

و مسئول ضد جاسوسي شدم بنده در آن  حوزه كـه تـازه نيمـه امنيتـي اطالعات شدم

". نبودمها اعدامبنابراين درگير. است تنها دو سال حضور داشتم

 از آقـاي دكتـر محـسن كـديور درج شـده67هاي مرداد اي در نقد اعدام در دفتر دوم اين مجموعه مقاله.1
.است
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:ازميان برخي اظهارات آن روزا*

قـوه ...": در نمـاز جمعـه تهـران 1367 مـرداد14اردبيلـي، عبدالكريم موسوي«-

ميها اينقضايي در فشار بسيار سخت افكار عمومي است كه چرا  يـد،كن را محاكمه

و جـزايش نيـز معلـوم. كه محاكمه ندارندها اين حكمشان معلوم، موضوعش معلـوم

كه مي ميها اينباشد، قوه قضايي در فشار است در چرا محاكمه شـوند، قـوه قـضايي

مي اعدام نميها اينفشار است كه چرا تمام  و يك دسته شان زنداني ».شوند شوند

ر علي خامنه«- ايـن":67 آذرمـاه16وزنامـه رسـالت اي، رئـيس جمهـور وقـت؛

ه توي زندان، از داخل زندان با حركات منافقين كه حمله مسلحانه كردند بـهكميآد

و ... داخل مرزهاي جمهوري اسالمي ارتباط دارد، او را به نظر شما بايد بـرايش نقـل

د؟ اگر ارتباطش با آن دسـتگاه مـشخص شـده، بايـد چـه كـارش كـرد؟ او نبات ببرن 

ميمحكوم و اعدامش هم ».كنيم با اين مسئله شوخي كه نمي. كنيم به اعدام است

:، روزنامه جمهوري اسـالمي 1362يوسف صانعي، دادستان كل كشور، تيرماه«-

و مادرهـاي و مسئولين كه امروز امنيت دارند، آن پـدر نكند امروز كه آرامش داريم

بگيرنـد كـه هرگـاه سـراغ ايـن ضد انقالب از مسئولين سـراغ آزادي فرزندانـشان را 

آينـد بيـرون كنندگان نيـستند، مـي توبهها اين. مسائل رفتيم، سراغ قتلگاه حزب برويم 

و ملت يك وقت تحت تـأثير قـرار نگيرنـد. شوند افعي مي  هرگـاه. مسئولين مملكت

».هايشان برويد تحت تأثير قرار گرفتيد سراغ جنايت

 اعـالم جنـگ مـسلحانه60از سـال چـون مجاهـدين. اين هم نكته اي هـست"*

و دست به ترور زدند اگر واقعا ايـن مـساله مبنـاي فقهـي داره بايـد از همـون. كردند

".ندكردميند اعدام كردميموقع هر كسي رو كه دستگير 
نم نظراتش در بادي امـر،كميحتي ادعا. من مبناي آقاي خميني رو قبول ندارم*

ا ".يشون اون قضيه توجيه فقهي هم دارهشاذ بوده، اما تو چارچوب فقهي
و قانون مي دونـه"* اونـو جانـشين معـصوم مـي. ايشون ولي فقيه رو باالتر از فقه
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و مبسوط اليد ".دونه
و"* رو! ساقط نمي شه ... يه حكومت كه با ترور نمايندگان مجلس بايد ارتـشش

". وارد اين فاز نشدن67تا. خلع سالح كني
" اي داره ديگه؟حذف فايل چه فايده"*
"!چقدر احمقن"*
اآلن در خانه هر ايرانـي يـك جلـد قـرآن، ديـوان حـافظ، فـيلم. دير شد ديگه"*

و فايل صوتي منتظري هست اخراجي "alirezegram@. ها
و بلكه خيانت هاي اون طرف كه شكي نيست"* بـا هـيچ تـوجيهي. در اشتباهات

و بـا مــردم كـشور  ولـي تمــام. خـودت بجنگــي نمـي شـه بــري كنـار صـدام بايــستي

و دسته رجوي برخوردهاي جنايت ن67هاي دار ".نهكمي رو توجيه
و عجيـب بـود ايـن"* خداوند رحمـت كنـه مرحـوم منتظـري رو چقـدر جالـب

".مكالمه
اهللا منتظري نقد اخالقي هم هست يعنـي جداي از نقد فقهي، ماجراي نقد آيت"*

و بـه نظـر  ايـشون بـه نقـد اخالقـي مـاجرا دسـت لزوما هر حكم فقهي اخالقي نيست

".زدند
ن"* از نم كـه چطـور آيـتكـميفقط من جوابي براي اين سؤال پيدا اهللا منتظـري

و ديگران مي خواهد پيش آيت  اهللا خمينـي اعضا كميسيون مرگ، شورا عالي قضايي

و اعتراض كنن ولي خودشون نامه مي نويسند؟ "!برن
هللا خميني بخاطر كاريزماي ايـشونه يـا مـسئلها اين هراس از روبه رويي با آيت"*

"!ديگه اي مطرحه؟
"مگه نخوندي تو خاطرات ايشون؟. ايشون نامه نگاري كرده بود قبال ديگه"*
"!خب چرا از اول نرفت پيش آقاي خميني؟"*
چرا بـا«: االن تو وزارت اطالعات جلسه اضطراري تشكيل شده با اين موضوع"*
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مي بيت منتظريكه اينوجود "»تونن بشنون؟ حذف كرد فايل رو ولي باز هم مردم
twitter.com/Ardeshir/status/763372104272216065 

زه مي رسـه بـه امـام نبايـد نامـه اهللا منتظري اينه كه اخبار كانالي اگر فرض آيت"*

بيكردمينوشت بايد حضور پيدا مي ".واسطه حرف بزنه تا
سؤ"* ".ال بوده هميشه ولي تا حدي جواب گرفتمحاال ديدار حضوري براي منم
مي"* مي آقاي منتظري يه جا و جلوگيرير گه اگه ميذاشتن من برم پيش امام فتم

از مي ".ها اعدامكردم
و آمدها كم بوده ولي اون طرف چنـان فعـال"* من هم تا حدي موافقم كه رفت

ه كـرد مـي بودن كه آقاي منتظـري بـراي خنثـي كـردن شـيطنت هـا كـال بايـد كـوچ 

".جماران
و در راه برگـشت خـاطراتي را از دوران"* امشب در معيت پـدر مراسـمي بـودم

و اوائل انقالب برايم تعريـف كردنـد كـه فكـر كـنم فايـل صـوتي اخيـر  زندان خود

چقدر خوشحالم پدر اين. اهللا منتظري در مقابل اين خاطرات هيچ باشد حضرت آيت 

آي خاطرات را نگاشته  و عبرتي باشد براي آنهـايي كـه. ندگان بماند اند تا براي و سند

.مايل نيستند يك اشتباه را هزاران بار تكرار كنند

https://telegram.me/farid_salavati) ("
و شـخص"* من هميشه شنيدم كه بيوت مراجع بسيار تاثيرگزار بـودن بـر مراجـع

و آيت آيت م اهللا منتظري ستثني نيستن البته بين محمد اهللا خميني هم قطعا از اين قاعده

و سعيد منتظري فرق هست و احمد ".منتظري
و اداره كنندگان بيت ايشون هم تاثيرگزار بودن بر آيـت"* اهللا قطعا احمد خميني

".خميني
مي اهللا خميني همين جوابي كه درباره نگاه به تاريخ به آيت آيت"* ده اهللا منتظري

ق. قبل از انقالب هم نقل شده ". هم داره57 داره سال67اطعيتي رو كه سال همين
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روكميالبته اين هم نقد جديه كه كنش سياسي ايجاب"* نه شما پلـن مشخـصي

و براي اجراش تالش كني  و درسـت. بريزي و نصحيت اگر چه امر نيكو نقد اخالقي

و تاريخ پسندي است اما لزوما درست ترين راه نيست در كنش سياسي اين نقـد كـال 

ب ".اهللا منتظري زرگان ما وارده جسارتا از مهندس بازرگان تا آيتبه
اهللا منتظري االن داره پخـش نظر مردم درباره فايل صوتي آيت.سيبيبيبزنيد"*

".مي شه
و همه كاسه كوزه ها رو سـرش"* من قبول ندارم احمد خميني رو بذاريم وسط

رو به شدت كانـاليزه كـرده اما شواهد متعددي هست كه ايشون بيت پدرش. بشكنيم

".بود
احمد خميني به بهانـه بيمـاري قلبـي پـدرش، فـضاي بيـت رو چنـان مـديريت"*

و چه چه ها به گوش پدرش مي رسيدهك مي تا. نه كه فقط به به و بيت آقاي منتظري

حتـي. همه نكو ناله هاشون رو ميذاشتن براي ديدار با ايـشون. حدي برعكس بوده

بنابراين.ن از طريق ايشون حل كنن كردميرو هم بعضا سعي ...ومسائل مالي جنگ 

نقد به احمد آقاي خميني به نظرم اين نيست كه چرا به پدرت مسائل رو وارونـه القـا 

"بحث اينه كه چرا انقد ايزوله كردي؟.يكرد مي
بعد از سقوط صدام، آقاي سيستاني فتوا داد كه هيچ كسي رو بـدون محاكمـه"*

ولي خب از اون فتواهـا بـود كـه كـسي گـوش.و اول بايد محاكمه كرد نبايد كشت 

و بعثي ها رو با خونه هاشون مي فرستادن هـوا  تـو ايـن جريانـاي اخيـر داعـش! نكرد

".برخي از نيروهاي حشدالشعبي هم زياده روي هايي داشتن
ضـمن. من تو چهل تا گروه عضوم كه فقط چهار پنج تاشو مرتب مـي خـونم"*

صبح امروز، در پي توهين يكي از دوستان خط امـامي، از يكـي شـون خـارجكه اين

"!شدم
بي"* اهللا منتظري من زنده موندم رو به آيت: خانم عفت ماهباز گفت.سيبي االن

".مديونم
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مي"* گفت خشايار ديهيمي هم از طريق هيأت هاي عفو مرحوم استاد احمد قابل

"!مرحوم منتظري نجات پيدا كرد
اهللا منتظـري بـه ايـشان زده ترين برچسبي كه در سناريوي حذف آيـتوفمعر"*

از(احتماال به اين دليل كه هيچ برچسب ديگري. بود» لوحي ساده«شد، برچسب  اعم

امـا صـرف نظـر از دليـل انتخـاب ايـن. چـسبيد به ايـشان نمـي) فساد مالي يا غيرمالي 

اندن جنايـت احتمـاال همـين برچسب، بايد اعتراف كنيم كه موثرترين اهـرم در پوشـ 

و اقـسام همين امروز هـم بـه چـشم مـي. شيوه رفتار است  بينـيم كـه در توجيـه انـواع

طبيعتا،. يكي از پركاربردترين توجيهات است» پيچيدگي سياست«جنايات، برچسب 

در مـي. شـوند محكـوم مـي» لوحي ساده«مخالفان به  خـواهم بگـويم ايـن مـساله ابـدا

اين پروژه امنيتي به اين دليل موفق عمل كرد كه بـا. نيتي نيست انحصار يك پروژه ام 

لـوحي گرايي در سياست عين ساده اخالق«: خواني داشت يك تصور نسبتا فراگير هم 

طلـب كـه احتمـاال هنـوز هـم همين چنـد وقـت پـيش، يـك دوسـت اصـالح.»است

ع دست رصـه بند سبزش را به دسـت دارد مـتن بلنـد بـااليي نوشـته بـود كـه سياسـت

با» رجال« و كساني كه شـان سـازگاري نـدارد بهتـر اسـت كـه»روحيه لطيـف«است

حـاال احتمـاال همـين دوسـتان مـشغول سـتايش.ش واگـذار كننـد»اهل«عرصه را به 

آورنـد كـه دقيقـا در همـان اهللا منتظري هستند اما به روي خودشان نمي آزادگي آيت 

آ چهارچوب گفتماني قدم بر مـي  و حـذف كننـدگان دارنـد كـه مجريـان ن جنايـت

در بين البته من به شخصه بسيار خوش. بستند منتظري به كار مي  هستم كه وزنه تـوازن

كـم در دوران اما بايد بپذيريم كه دست. دل جامعه ايراني تغييرات جدي كرده است

اهللا منتظري، گفتماني كه به خط قرمزهاي اخالقـي در سياسـت برچـسب حذف آيت 

")آرمان.( زد به شدت دست باال را داشتمي» لوحي ساده«
و متدين بودن مثل مرحوم آيت"* و در بيت امام يه اقليت با شخصيت اهللا توسـلي

".مثل اين انصاري.....! يه اكثريت
اهللا خمينـي، از انتـشار فايـل محمدعلي انصاري، قائم مقام دفتر نشر آثـار آيـت"*
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 انتقـاد 1367ي سـال هـا اعدامت قضايي اهللا حسينعلي منتظري با هيئ صوتي جلسه آيت

و مي و در آن آيـت گويد محتواي جلسه كرده اهللا منتظـري به طور ناقص منتشر شده

اهللا هـم عـضو دفتـر آيـتها اعدامآقاي انصاري، كه در مقطع. هايي دارد داوري پيش

و در جلسه آيت مي خميني بوده توايمح": شود، گفته است اهللا منتظري از او نام برده

و تحريفات منتشر شده است ".اين جلسه ناقصو مشحون از اغالط
"!واكنش هاي دوستان خط امامي از صدر تا ذيل واقعا جالبه"*
".ايشون واقعاً چيپ ترين عضو دفتر امامه"*
و مورد اعتماد آقا سيد حسن"* ".البته كه هنوز در مصدر اموره
طلـب بـراي مثل بعـضي جوانـان اصـالح من اين چيزها رو مي بينم كه نميتونم"*

".سيد حسن خميني بال بال بزنم
"!بعضي هاشون هاشمي رو مي پرستن. حاال سيد حسن خميني قابل دركه"*
و هشته رسماً"* "!يعني صفحه اول كتاب تاريخ بعضي ها، خرداد هشتاد
كه"* اگر مي گذاشتند مـن ده دقيقـه آقـاي"توي نوار حرف عجيبي گفته ميشه

"مكردمييني رو ببينم، منصرفش خم
مي"* دانيد كه تعداد زيادى از زنداني ها تحت شـكنجه توسـط بازجويانـشان آيا

مي كشته شده   دختر بخاطر آنچه بر آنهـا25دانيد كه در زندان مشهد، حدود اند؟ آيا

مي…رفته بود دانيـد كـه در برخـى مجبور به درآوردن تخمدان يا رحم شدند؟ آيا

"گيرنـد؟ اى جمهورى اسالمى دختران جوان به زور مـورد تجـاوز قـرار مـيه زندان
از اهللا منتظري بـه آيـت ايت بخشي از نامه ي دهـه هـا اعـدام اهللا خمينـي پـس از اطـالع

م شصت اما موضع  بـه شـكلي60ي دهـهها اعدامقامات وقت ايران درباره گيري بقيه

نظر مقامات وقت ايران از جمله در اين مطلب بخش هايي از اظهار: ديگر بوده است

و آيت كـه ... اهللا خميني، محمد محمدي گيالني، صادق خلخالي، ميرحسين موسـوي

(شود عينا بدون ويرايش نقل مي :ttp://bbc.in/2aLWWmt @bbcpersian("
با"* امـا ايـن.ي عملي شجاعانه بس سترگ استها اعداممخالفت آقاي منتظري
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. توان روشمند، نهادمند، در نتيجه به عملي موثر بدل كرد عمل اعتراضي را چگونه مي

شد دولت روش هاي سختي در پـيش گرفتـه اسـت امـا آئـينكميدر فرانسه داعش

و آزادي رسانه ها در چهار چوب منافع ملي فرانسه تا حدي رعايت مي . شود دادرسي

ي عادالنه نيـستا تر اين است كه آئين دادرسي در ايران جدا از مسائل منطقه اما مهم

در شـرايط حـاد ايـن آئـين بيـشتر. حتي گاهي مطابق قوانين موجود هم ظالمانه است

شود در مـورد اعـدام اخيـر جوانـان سـني مـذهبي ايـن آئـين زيرپـا زيرپا گذاشته مي 

 شـدهها اعداماي هم توجيه گر اين گذاشته شد اما شوم تر آن است كه اوضاع منطقه 

ب. است اهللا منتظري توانست مكـانيزم نـاقص آيت.ا نگاه سركوبيعني امنيت محوري

هم بازدارنده براي اجراي حكم اعدام ايجاد كند يعني تائيد حكم اعدام بايـد بـه قـم 

و بايد براي اجرا شورايي اين حكم را تائيد   دو عامل باعث شد كـه كردميمي رفت

-1: علـت داشـت اعدام در ايران كاهش يابد ايـن كـاهش دو 1376 تا 1364از سال

و. كاهش عمليات مسلحانه-2كمي روشمند شدن حكم قضائي اما با تند شدن فـضا

عمليات فروغ از سوي مجاهدين بهانه به دست حكومت داده شد كه سيـستم قـضائي 

و آئين دادرسي حكومت را هم نقـض كنـد  بـه عبـارتي بايـد بـه.موجود را دور بزند

و آئين دادرسي عادالنه  شد. فكر كردروشمند شدن ".تكرار تجربيات تلخ را مانع
مي"* . گفت پسرم را همين ها كشتند ولي اعدام زندانيانشان جنايت است منتظري

سر به او مي  اين قدر درگير نشويد، كمي صبر كنيد خودتان همه كارهها اعدامگفتند

".اگر اعتراض نكنم جواب ندارم روز قيامت: گفتمي! شويد مملكت مي
خ"* و تدفين مرحوم آيت30: اطره تو ذهنم اومد يه اهللا منتظري انجـام آذر تشييع

شد. شد از. از پيش از ظهر درگيري ماموران با تشييع كنندگان شروع بخـش زيـادي

عصر كه قرار بود مجلس. غذايي كه براي پذيرايي از مردم تهيه شده بود توقيف شد 

 مسجد رو با نيروهاي خودشـون پـر ختم در مسجد اعظم برگزار بشه، از ساعاتي قبل 

و عمال مجلس ترحيم رو هم توقيف كردن و. كردن بيت آقاي منتظري محاصره بود

سـنگو چـوب بـود. مجلس ختم در فضاي امنيتي داخل دفتر در حال برگزاري بود 
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و ديوار دفتر فرود ميومد كوچـة پـشتي. تسليت گويي به شيوة فدائيان رهبر. كه به در

كها عده اهللا صانعي جمع شدهن جلو دفتر آيت كردميخودشون رو بسيجي قلمدادي

و توهين هاي ركيكي  و تابلو دفتر رو پايين آوردن از حمله بـه زنـان.نكردميبودن

. صبح اول وقت ديديم دور تـا دور دفتـر رو نـرده گذاشـتن. عزادار هم ابايي نداشتن 

بـا وسـاطت حـاج. مأموران مانع ميـشني قصد ورود به دفتر رو دارن اماا ديديم عده

و مهمانان براي تسليت گويي وارد دفتر شدن  ده،. احمد آقا منتظري موضوع حل شد

و به دليل دوري راه به مراسم تدفين نرسيده بودند. پانزده نفر بودند  . اهل شيراز بودند

مـا رو در مشاجره با مأموران، يكي شون گفته بود ما رو از چي مـي ترسـونيد؟ بيايـد

اين جمله منو كنجكـاو كـرده. اهللا منتظري هستيم ما جونمون رو مديون آيت! بكشيد

و پرسـيدم شـما مجاهـد. بود حسابي  بعد از پـذيرايي پـيش يكـي از مهمانـان نشـستم

نه. بوديد؟ گفت نه  عـضو(گفتم پس چي؟ گفـت جنبـشي. گفتم چپ بوديد؟ گفت

به. بوديم) گروه دكتر پيمان  يـا(64مأمورا گفتيد چيه؟ گفـت سـال گفتم جرياني كه

و فـشارهاي مرحـوم آيـت) دقيق خاطرم نيست 65 اهللا بعـد از يكـي از سـخنراني هـا

".يمشدمي اعدام67وگرنه ما هم سال. منتظري ما رو آزاد كردن
تواند پشت انتشار فايل صـوتي باشـد چـرا كـه بـا به نظرم خانواده منتظري نمي"*

و مشي بيت ايشان نمي  و حمايـت نيـز در خط و البته به لحاظ احـساس امنيـت خورد

و ضـربه پـذيري اصالح. جايگاه مناسبي قرار ندارند  طلبان هم بدليل ماهيت گروهـي

و. باال پشت داستان نيستند  به نظـرم بـا توجـه بـه در صـدر اخبـار قرارگـرفتن رئيـسي

بـاالي امنيتـي كانديدا بودن براي رهبري اين فايل را گرو هاي رقيـب در اليـه هـاي 

و مؤلفه مهميها اعدامكشور انتشار دادند تا  و موضوع بحث قرار گرفته براي قضاوت

در. تصميم سازي در چهارچوب نظام در نظر گرفته شود  فكـر كنـيم رقيبـان رئيـسي

"اليه هاي ارشد نظام چه كساني هستند؟
را در احمـد منتظـري تمـاس اطالعـات قـم. فايل را سايت آقاي منتشر كـرده"*

و البته ديشب با يورونيوز مصاحبه كرده ".تلگرام منتشر كرده
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آن/ بندگي را چـون تـو دادي زنـدگي/حسرت آزادگان شد بندگي"* مـؤمن

و مد  ".از ديوار آقاي محبي/ كافر از ايمان او حسرت خورد/ باشد كه اندر جزر
سم كـه گويـاي فايل صوتي منتطري را شنيدم هر چه كردم هيچ نتوانستم بنوي"*

ام. حال پريشانم باشد  در. ياد اين شعر اخوان افتاده چقدر خوب حال اين روزهايم را

:آن مي يابم
و شـرفكه آن  در خونش طال بـود

و نـا پيـدا بـه دسـت چتر پـوالدين
در شگفت از ايـن غبـار بـي سـوار
آبهـــــا از آســـــياافتاده، ليـــــك

ــام زد و ج ــد ــاال تكان ــانه اي ب ش
ــاحلهاي ــه س ــام زد رو ب ــر گ ديگ

خشمگين، ما ناشريفان مانـده ايـم
و توفان مانـده ايـم "باز ما با موج

و سـريال پليـسي بـراي"* چيزي كه تو اين دو روز ديدم اينه كـه متأسـفانه فـيلم

و يـه عـده زيـادي بـه سـوزاندن يكي بـه عربـستان ربـط مـي. جامعه ما سم مهلكه  ده

".رئيسي
نيت كه رئيسي سوزونده بشه منتشر كردن باز هم دستشون درد ولي اگر به اين"*

".نكنه
اهللا منتظري جالب بـود، اهللا خميني به انتشار فايل صوتي آيت واكنش دفتر آيت *"

و موضـعكه ايندقيقاً بالفاصله بعد از  از تعرض منافع پيش اومد ادبيـات گيـري بيـت

ح  و شريعتمداريِ درونه مقام دفتـر تجلـي ميد انصاري قائم زمين تا آسمون تغيير كرد

مي. پيدا كرد در انتشار اين نوار صحنه«گه ايشون و شبهه افكني گرداني براي استكبار

و نظام ظلم كرد، هم به خودش  يعنـي واي بـه» جامعه است، آقاي منتظري هم به امام

ب اون روزي كه دكان آقايون تهديد بشه، ديگه اصالح  و اصولگرا نداره، تو دي طلب

اهللا خميني بـا ها انتقاد كردن چرا مرقد آيت سال گذشته رسانه. گيرن از هم سبقت مي 

بزرگـاني«: اين همه هزينه تا اين مجلل ساخته شده؟ همين آقاي انصاري جـواب داد 

را هر كس هم كه نمي. بايست مجلل باشد هستند كه حرم آنها مي  توانـد ايـن مـسائل
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آقاي سيدحسن خمينـي كـه در سـايت».از ناداني تحمل كند يا از حسادت اوست يا

تري جماران يا صفحه اينستاگرام تقريباً هميشه به سرعت حتي به مسائل پيش پا افتاده 

و افتتاحيه فالن گالري واكنش نشون مي  و عيادت دن مثل داربي استقالل پرسپوليس،

بازي رو داده دقيقاً در بزنگاهي كه يك سياستمدار بايد حركتي بكنه سكوت كرده،

)محمدي.ح...(دسته غير

چند روز پس از انتـشار. بود"حاصل مديريت امام"67يها اعدام: نوه خميني"*

، روزنامـه67ي سياسـي سـال هـا اعـدام اهللا منتظـري عليـه فايل صـوتي سـخنان آيـت 

 مرداد، مـتن سـخنان علـي خمينـي، نـوه23جمهوري اسالمي چاپ تهران، روز شنبه

بـه. منتـشر كـرده اسـت هـا اعـدام ايران را در دفاع از ايـن اسالمي هوريبنيانگذار جم

گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران به نقل از ار اف اي، علي خميني، فرزنـد احمـد 

 حاصل67ماجراي سال«: گفته است60ي دههها اعدامخميني يكي از متهمان اصلي 

با«: وي ادامه داده. بوده است» مديريت امام ميها اينيد با نظام كرد؟ امروز يـك چه

با عده دلسوز شدند مي  ميها اينگويند چرا كنيد؛ چـرا بـا منـافقين برخـورد برخورد

هـا برخـورد كرديـد؛ چـه حجاب برخـورد كرديـد؛ چـرا بـا كـودن كرديد؛ چرا با بي 

با مي ميها اينكرد نظام مي؟ بايد مبارزه  الحمـداهللا.شد كرد، محكم هم بايد برخورد

و كشور آرامش را ديـد را67شـدگان سـال وي آمـار چنـدهزار نفـري اعـدام».شد

و گفت» دروغ« و درسـت«: خواند اين عده معدودي را نظام با قدرت برخـورد كـرد

و بايد برخورد مي  و درس عبرتي شد براي آيندگان هم برخورد كرد اهللا آيت1.»كرد

چند هزار را عـدهج؛.ت امام نسبت داده استها را به مديري نام برده تمام عوارض اعدام الف؛: چند نكته.1
بي! معدودي دانستن، نشانه چيست؟  گناه باشند چه عده معدود باشند چـه چنـد هزارتفـاوتي وانگهي اگر

بي. كند نمي (گناه را برابر با كشتن همه مردم مي داند قران كريم قتل فقط يك ج؛)32سـوره مائـده آيـه.
باد؛!ه نشانه كدام بعد اخالقي گوينده اين سخن است؟ كودن دانستن زندانيان اعدام شد پرسيده شده نظام

مي كرد؟ منتقدان اعدام اينها بايد چه مي  و مطـابق:دنگوي ها و انـساني بايد با زندانيان طبق ضوابط شرعي
.شدميفتواي خود امام در تحرير الوسيله عمل
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كه فايل صوتي آن به تازگي منتشر منتظري در سخنان خود در جلسه با هيئت قضايي

مي«: گويد شده مي  گفت شخص احمدآقا پسر آقاي خميني هم از سه چهار سال قبل

.»خوانش همه بايد اعدام بشوند خوانشو اعالميه خوانشو مجله مجاهدين از روزنامه

)@ poshtpardeha 

):ضر(اهللا منتظـرى در حاشيه انتشار فايل صوتى حـضرت آيـة- محمد امجد"*

كه كمترين عبرتى كه از فاجعه مى» هولوكاست«هايي تـوان گرفـت شـود مـى ناميده

و مخالفـت وجـدانى بـا(اين سرمايه فرهنگى. است» لغو كيفر مرگ« قداست حيـات

و فرهنـگ شـيعه حـضور دارد هـم در تجـارب تلـخ) كيفر مرگ  هم در بن مايه فقه

در دل فرهنـگ)د قداست دماءس(ها اولين سدشكنى. مان در پنج دهه گذشته جمعى

و شيعه توسط مبارزان مسلح عدالت  خواه خام خوارج مسلك صـورت تحقـق يافـت

بنـد اسـت، ايـن بنـد نـاف بايـد!اى همچنان امروز ما به بند ناف چنين گذشته انقالبى 

: از امام همام امير مومنان عليـه الـسالم».كار خون آشامى است! تا جنينى«بريده شود 

و گرنـه»!يوماه فهو مغبون من ساوى« ؛ نبايد هميشه امروزمـان ماننـد ديروزمـان باشـد

و جمعى عقـب افتـاده و از قافله پيشرفت فردى در ادبيـات دينـى مـا! هميشه مغبونيم

اسـت كـه بـا مطالعـه» جام جهـان نمـايى«و مطالعه احوال گذشتگان به مثابه» تاريخ«

و صواب  و» عبرت«هاى گذشتگان خطاها را سنتآموزيم اسـوه«هاى حسنه پيشينيان

و از در افتادن مجدد در ورطه خطاهاى گذشتگان»و چراغ راه  آينده خودمان سازيم

و عليهـا مـا اكتـسبت«. احتراز كنيم  أُمةٌ قد خَلَت لها ما كسبت و»تلك و گرنـه لعـن ؛

و تعظيم گذشته و يا تمجيد به».اليسمن وال يغنى من جوع«نفرين وج يكي دان خاطر

و سـاكت نمانـد، يكـي  و مقام خود چشم پوشيد و تاريخ، از پست و قضاوت آخرت

به به و مقام گفت خاطر دوباره ولششش كنـين، فرامـوش كنـين،«: دست آوردن پست

ما»!!تموم شد رفتتتتت "!اين است فقر اخالقي روشنفكرنماهاي
(https://telegram.me/Amadnews/٧٦٣٩ )
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و نويـسنده:واكنش آقاي عباس ميالني"* عباس ميالني؛ مـورخ، اسـتاد دانـشگاه

بي) معماي هويدا(كتاب معروف  فارسي مهمترين تـاثير افـشاي:سيبي در مصاحبه با

اهللا منتظري با مقامات قضايي را در اين مطلب دانست كه؛ اين فايل صوتي ديدار آيت

ش   در تاريخ معاصر ايران شخصيت بي نظيـري بـوده اسـتكه ايناهدي است بر فايل

 در آستانه رسيدن به مقام رهبريكه اين از ياد نبرده وبا گاه هيچ كه فضايل اخالقي را

يك كشور بوده اما حاضر نشده دست از اصـول اخالقـي بـردارد ونمونـه اي از ايـن

".مرفتار را الاقل در تاريخ معاصر سراغ نداري
مي هنوز آن پنجاه سال كه آيت«- محمد رهبر"* داد، نگذشـته اهللا منتظري وعده

و سـفاكي مـي [...] است كه نام آقاي  و آن هيئـت چهـارنفره كـه بـا با خونريزي رود

و ساعت هليكوپتر از اوين به گوهردشت مي  ميبه رفتند كردنـد ساعت، امضاي اعدام

از28ري شـجاع را پـس از صـداي منتظـ. انـد شـده به جنايت شهره  و در يكـي  سـال

و اي مخوف كه يـك جلسه. ترين جلسات نظام شنيديم سري سـوي آن روح انقـالب

و آن  سو جانياني كه هنوز دستشان آخرين سنگر صداقت در جمهوري اسالمي است

و مـردم شـاهد آيت. به خون گرم رنگين است  و تـاريخ اهللا منتظـري انگـار كـه خـدا

ه گفته و واليت ستند، در تمام اين چهل دقيقه نفس هاي او و خميني فقيـه گير از نظام

و بهانه. گيرد فاصله مي  و يـا اي نمي ديگر هيچ عذر بينـد تـا خمينـي را همراهـي كنـد

"».سرپوشي بر كشتار چهار هزار نفر در يك تابستان بنهد
(http://zeitoons.com/15414)

و اون امشب جايي بودم يكي از دوستان اير"*  در اين فايـلكه اينادي وارد كرد

ا مي بي مهري به آقاي اردبيلي و ايشان با دفتر مرحوم منتظري اختالف پيد . كنـه شده

و چه پاسخي بايد داد؟ "نظر شما دراين باره چيست
خب"* رو آقاي منتظـري در مقـام حـق! اختالف پيدا كنه گـويي، غـصه رهبـري

ن نمي و بهماني باشن؟خورد، حاال بچه هاش نگران "!اراحتي فالني
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خواسـت سـكوت نكنـه كـه مـي! خب روز قيامت يقه آقاي منتظري رو بگيره"*

"!!بهش توهين نشه
اگر آقاي اردبيلي منكرند خـب انكـار: من پاسخ اون دوست مشتركمون گفتم"*

 اما اگر واقعا اون زمان كوتاهي يا همراهي كردند يا اصال. شه كرد كه انكار نميكنند

و سيـستم قـضايي را دور به عنوان رئيس ديوان عالي كشور اطالعي به ايشون ندادند

را زدند، شجاعانه بيانه  و آخرتـشان و عـذرخواهي دنيـا و با افشاگري اي صادر كرده

مي. آباد كنند  و بـه نظـرم خـوب. شود قطعا مقلدان ايشان بيشتر اين خُالصـه اش بـود

".گفتم
ا"* "!ين بود كه سانسور نشده بودهمه لطف اين فايل به
".زدايي كنه به نظرم واهللا آقاي اردبيلي بايد شبهه"*
و خوشـحال شـدن اونهـا بـراي آقـاي"* و صـانعي ناراحت شدن آقايان اردبيلـي

و ماها هيچ خاصيتي نداره ".منتظري
و"* و دلواپس و خيلي از ماها با اصولگرا مشخـصه امـا ايـن خيلـي ... تكليف من

طلـب جماعـت هـم افته كه تكليفمون رو با اصالح هر از گاهي اتفاقاتي مي خوبه كه 

".كنه مشخص مي
و آقـاي آشـيخ احمـد دسـت عرض بنده اين نيست كه بيت آيـت"* اهللا منتظـري

و  و مـانور تبليغـاتي گـسترده نشانده عربستانند عرض بنده آن است كه سـوء اسـتفاده

ن  و تيجـه آن تحـت فـشار قـرار دادن زنده كردن دوباره آن موضوع مـشكوك اسـت

و اال سايت مرحوم آيت اهللا منتظري قبال هم اين مسايل دولت جمهوري اسالمي است

".و گفته ها را مطرح كرده بود
و توسط هر كسي منتشر"* و كـردمي مثل بمب صداشدميچنين فايلي هر زمان

"!صدا هم كرد
دانـيمو مـا خـوب مـي.تنكردن يعني ابتكار عمل را در دست گـرف دستي پيش"*
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و نه احدي ديگر ابتكار عمل در دست بيت آيت "!اهللا منتظري بوده
و موج سواري هاي احتمالي اسمش هـر چـه باشـد، پـيش"* واكنش هاي بعدي

"!دستي نيست قطعاً
و احمد منتظري تو دفتـر آقـاي صـانعي"* ولي برام جالبه ببينم برخوردها با سعيد

".تمحيف كه قم نيس! چطوريه
مي"* و و رهبر فعلي با توجه به منش صاحب البيت منتقد بودند گفتند امام خراب

و البته اگر اوني كه آقاي مرتضوي به ايشون نسبت داده كه نظر موافق بـا  تطهير شده

".نهكمي داشتند، آن وقت وضع فرقها اعدام
"!تري منافقاصال خود شما از همه! مون منافقيم فكر كنم با اين اوصاف همه"*
ميـري روي:س/ بلـه:ج/ اي؟ شـيعه:س/ بلـه؟:ج/ اسالم رو قبول داري؟:س"*

)(Amadnews@"».پس منافقي«!/نه:ج/ مين؟

و قـائم مقـام موسـسه"*  پس از آنكه محمدعلي انصاري، عضو دفتر امام خميني

و نشر آثار امام خميني به فايل صوتي منتشر شده از مرحوم آيت دراهللا تنظيم منتظري

و در پاسخ خود سـخنان. واكنش نشان داد67ي سالها اعدامفضاي مجازي در مورد 

و همراه با پيش داوري آيت هايي دانست كه اطرافيان اهللا منتظري را به دور از انصاف

بار ديگر سايت جماران به نقل از يكي از مخاطبان اين. اند موذي به ايشان القاء كرده 

لحـسين محمـديان مطلبـي منتـشر كـرد كـه در آن عـزل حـضرت سايت به اسم عبدا 

و فرزندان آن مرجع آيت اهللا منتظري از قائم مقامي رهبري را تيزبيني امام ناميده است

:تقليد درگذشته شيعيان را نادان خطاب كرده است، در اين مطلب آمده است

و بـى توجـ ه بـه جهـان راستى آقاى منتظرى اگر رهبر بود بـا ايـن فرزنـدان نـادان

يك نفر نيست كه از بيت آقاى منتظرى بپرسد. امروز، چه بر سر اين كشور مى آورد

انـد انتـشار ايـن نـوار چـه در روزهاى حساسى كه منافقين با آل سعود هم پيمان شده 
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 واقعا آيا يـك خـط نفـاق در1مناسبتى داشت؟ چرا اين نوار مثال پارسال منتشر نشد؟

و يا يك امتياز به صهيونيست ها داده شـده تـا بـه دنبـال فـشارهاى آنجا حضور دارد

حقوق بشرى بر ايران باشند؟ روح امام شاد كه فهميد اين بيت صالحيت تصدى نظام 

)iran_times@كانال خبري ايران تايمز(".را ندارد

و آزادگي آقاي منتظري رو اگه بين بقيـه مراجـع، تقـسيم"* ن كـرد مـي شجاعت

"!شدميخيلي خوب
م، ديدم يكي از رفقا بـه كردميهاي دوستان قلم به دستم را مرور اشتم كانالد"*

اهللا منتظـري منتـشر شـده اسـت، مـاجراي عفـو نوشـين بهانه نوار جديدي كه از آيت 

و الجوردي را مرور كرده است  ماجرا اينگونه بـوده كـه پـدر وي نـزد آقـاي. نفيسي

و درخواست مي  به اجراي اعدام ساير اعـضا خـانواده كند تا با توجه منتظري مي رود

 نـامبرده مـستقيما در تـروري كـه اينايشان حداقل وي از اعدام عفو شود، با توجه به 

امـا واكـنش. گيـرد نقش نداشته است با نظر امام خمينـي وي دو درجـه تخفيـف مـي

شهيد الجوردي نيز در پـشت برگـه حكـم. الجوردي در اين فقره حائز اهميت است 

زنـداني، نوشـين نفيـسي«: نويـسد ين نفيسي كه به وي ابالغ شده بود، مـي آزادي نوش 

و متعصب يكي از خبيث  تـرين افـراد نـادري اسـت كـه در زنـدان تحمـل كيفـر ترين

مي نمايد، ولي با شيوه مي بديهي اسـت. دهد هاي منافقانه به دروغ خود را بريده نشان

مرتد محارب باشـد، آزادي اش كسي كه از مركزيت جناح انقالبي منشعب از پيكار 

 
و قانوني بوده است تفاو اگر اعدام.1 و پارسال نيـست ها كاري شرعي اگـر پارسـال فايـل. تي ميان امسال

و ايـن فايـل در مـسير صوتي منتشر شده بود گفته مي  شد دولت روحاني در حال مذاكرات برجام اسـت
مي انجام آن سنگ  و اگر در سال آينده منتشر مي اندازي كرده است گفتند دولت جديدي شكل شد منتقدان

و پس از حل مشكالت خارجي، بد   بعـد هـاي نبال حل معضالت اقتصادي داخلي است، اگر سـال گرفته
مي منتشر مي و شد و.خالصه اين قصه سر دراز دارد ... گفتند در اين وضعيت حساس كنوني چرا؟  آسمان

و منافقين خط نخ نمايي است كه قائلين به تئوري توطئه براي منكوب ريسمان بافي هماهنگي با آل سعود
و در پي پاك كردن صورت مسأله اعدام مطرح مي كردن مخالف خويش همواره  به راستي. ها هستند كنند

و صهيونيست ها داده يا صرف انتشار خبر آن؟ اعدام !ها بي قواره سوژه بدست مجاهدين خلق
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چـون دسـتور آزادي! شود كـرد؟ چه مقدار براي جامعه خطرناك است، ولي چه مي

گرچه با تمام وجـود مخـالف آزادي. اش صادر شده چاره اي جز آزاد كردن نيست 

و  و معتقدم اگر قرار باشد مركزيـت سـازمان الحـادي بـا آن همـه جنايـت اش هستم

و بــيآمريــت در كــشتار مــردم مــسل و مان و ... گنــاه و وبــال اعــضا داشــتن همــه وزر

خدايا تو شـاهدي بـا ديـدن ايـن!!؟...هواداران اعدام شده سازمانش، آزاد شود، پس 

و تبعيض غير قابل تصور مرگ خود را از تو خواستم  بـراي مـن مهـم بـود كـه»!نامه

پي سرنوشت اين نوشين نفيسي چه مي  و شود آيـا وي دوبـاره بـه هـم قطـارانش وسـته

و عليـه نظـام تبليـغ كـه ايندستش به خون مردم آلوده شده يا   بـه خـارج فـرار كـرده

اما نفيسه روشن هيچ كجا نرفت در همين ايران خودمان مـي مانـد بـه كـار! كند؟ مي

و حتي سفارش هايي از نهادهـاي انقالبـي هـم گاهـا گرفتـه اسـت  . هنري مي پردازد

انست به نظر الجوردي به عنوان يك خبيـثتو نوشين نفيسي يك نمونه است كه مي

و بـا  به يك اعدامي تبديل شود، بي شك بـسياري شـانس نفيـسه روشـن را نداشـتند

و بـه قـول الجـوردي هـواداران.م اهميت تر به چوبه اعـدام سـپرده شـدندكميجراي

اگرچه بايد در هر تحليلي شرايط زماني را لحـاظ كـرد،. سازمان را هم اعدام كردند

ترورهاي كور، بمب گذاري در مكان هاي عمومي، جاسوسي بـراي دشـمن جنگ، 

و  و حتي دوشادوش آنها جنگيدن عليه ملت از را نمي ... بعثي توان فراموش كرد، امـا

را سوي ديگر نمي  و حتي اجتماعي، ايـدئولوژيك توان ظرافت هاي حقوقي، شرعي

انگرايي بودند كـه بـا تمـام ناديده گرفت، بسياري از اعضا اين سازمان ها جوانان آرم 

پرونده نوشين نفيسي روشن اثبات كرد. ند در مسير حق هستندكردميوجود احساس 

و اتفاقا باعـث شـد تـا خـون كمتـري  رأفت اسالمي منجر به تقويت ضد انقالب نشد

(ريخته شود  از63گفتني است پرونده ايشان مربوط بـه سـال. 67ي هـا اعـدامو قبـل

)/https://telegram.me/joinchat(")است

:17:48فايل منتشر شده، دقيقه.» را گفتم كه بتوانم كمي بخوابمها اين...«"*
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تـر شـود، يـا كمـي آسـوده» شخص اول«يا: اهللا دو انتخاب بيشتر نداشت آيت-1

.بخوابد؛ او دومي را انتخاب كرد

ســت كــه رابــرت وينينگــتن از انتخــاب اهللا، در خــور ستايــشي انتخــاب آيــت-2

و در تمام موقعيـت مردي كه در تمام زمان«:كندمي» سرتامس مور« هـا، بـر اصـول ها

.»خود پافشاري كرد؛ مردي براي تمام فصول

اهللا احتمــاال يــك، انتخــاب آيــت»متوســط الحــاالن«و» كاســبكاران« از نگــاه-3

» رمانتيك«بوده، حال آنكه سياست همواره جوهرى» اسىاحس«و» رمانتيك«انتخاب 

و تمايز .، تمايزي سراپا كاذب است»احساس«و» سياست«دارد

مي(«-4 هاي تقديس شدة به دست مـرگ بگو براي چه استخوان) شود شبح وارد

آن ســپرده ات از كفــن ســر بــرآورده اســت؟ بــراي چــه مــزاري كــه خــود ديــدم در

و بـاز بـه بيـرونهاي ناگهان آروار آرميده و مرمرين خود را از هم گشاد هاي سنگين

. هملت، پرده چهارم-»افكند؟

(تر بازخواهد گشت هردم هولناك» شبح«آن-5 ")نادر.
در. به نظرم براي خوندن تاريخ بايد دوتا نكته رو در نظر بگيريم"* اول ايـن كـه

اون موضوع وجـود داره هاي مختلفي كه پيرامون نسبت با يك مساله تاريخي روايت 

و به يك روايت اكتفا نكرد  به طور مثال در رابطه بـا همـين مـساله ايـن كـه. رو شنيد

اي كه به ايران شده چه ربطي به مجاهديني كه توي زندان هستند داشته، ظـاهرا حمله

ماجرا اين بوده كه خبرهايي به دست آقـايون رسـيده بـوده كـه همزمـان بـا عمليـات 

اين كه اون خبر درست بوده. هم قصد شورش داخل زندان رو داشتنديا مرصاد عده

و بر فرض صحت، جوازي براي اعدام آدمها ميتونه باشه يا نـه االن محـل بحـث  يا نه

و مطالعه روايت هاي مختلف از يك موضـوع هـست. من نيست  تاكيدم روي شنيدن

 در مواجهـه بـا يـك نكتـه دوم. تا بتونيم نسبت به اون موضوع دقيق تر صحبت كنـيم 

و صـحتِ سـاير مساله تاريخي اين هست كـه نبايـد يـك روايـت رو محـور بگيـريم
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اتفاقي كه داره بعضا ميفته اينه كه يـك. ها رو در نسبت با اون روايت بسنجيم روايت

و در نتيجـه روايـت ايـشون بـه عنـوان اسطوره سازي از آيت  اهللا منتظري انجـام شـده

و اصل مسلم تاريخي  و بعد كه ساير روايت ها شنيده ميشه، بـراي محور  پذيرفته شده

. نـيمك مـي اهللا منتظري مقايسه ها، اونها رو با روايت آيت سنجش صحت ديگر روايت

67ي هـا اعـدام به طور مثال االن ما يك روايتي از ميرحسين موسوي هم در رابطه بـا

 منتظـري تفـاوتاهللا اين روايت به وضوح برخي جاهاش با صحبت هاي آيت. داريم

و اصل رو بر صحت روايت آيت و ما ميايم و مـي گـيم داره اهللا منتظـري مـي ذاريـم

در حالي كه لزوما ايـن طـور نيـست كـه هرچـه. گرايانه است روايت ميرحسين تقليل 

تـوي. يك مثال بخـوام بـزنم. اهللا منتظري توي اون فايل صوتي گفته مسلم باشه آيت

و"اهللا منتظــري ميگــه كــه آيــت ايــن فايــل صــوتي34دقيقــه  ــستم ــده اگــر ميتوان بن

 دقيقه تلفني با خود آقاي خميني صحبت كنم قطعا نظرشان رو عوض10! ميگذاشتند

و آيـتا بگذريم از اين مساله كه گويا عده."!مكرد مي اهللاي مـانع گفتگـو بـين امـام

اهللا ن، چيزي كه توجـه مـن رو جلـب كـرد ايـن بـود كـه خـود آيـتشدميمنتظري

نهكمييكي از اشتباهاتش رو اين عنوان» انتقاد از خود«ها بعد در كتاب منتظري سال

و حضوري در اين كه اون زمان به جاي اين كه با امام نامه نگاري كنه، بايد مي رفته

اهللا منتظـري مـي جا، جاي ابهامه كه اگر آيت خب اين.هكردميمورد با امام صحبت 

و مي گذاشتن  د، كه پيش امام بره، چرا بعدا اين كه پيش امام نرفته رو يكـي از تونسته

و نمي گذاشتند، ديگه نـسبت بـه ايـن. اشتباهات خودش تلقي كرده  اگر نمي تونسته

موضوع اختياري نداشته كه بخواد از اين مسأله به عنوان يكـي از اشـتباهات خـودش 

ن كردميدرنتيجه اين كه اون زمان تصور. ياد كنه  نه كه و نـد كـه گذار مـي مـي تونـه

.، احتمـاال تـصور صـحيحي نبـوده)و اين رو توي فايـل صـوتي ميگـه(پيش امام بره 

و خالصه اين كه به نظرم نه درسته، نه مي تونيم كـه يـك روايـت رو اصـل بگيـريم

براي سنجش مسائل تاريخي بهتر اينه كـه بـه همـه. ساير روايت ها رو با اون بسنيجم 
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و البته كـه نـسبت بـه اون وقـايع روايـت كـسي مثـل روايات به يك چشم  نگاه كنيم

و آدم تا موقعي كه از همه ابعـاد يـك واقعـه هاشمي رفسنجاني هم بايد شنيدني باشه

".تاريخي آگاه نيست نمي تونه قضاوت قطعي نسبت به اون واقع داشته باشه
تم مـن محمد جان در مورد نكاتي كه گفتي، چيزهايي به ذهنم رسـيد كـه گفـ"*

:هم بنويسم

و مـدارك وجـود داره: اوال و آن، مقاديري اسناد صرف نظر از روايت هاي اين

و بعضي ديگر رو تقويت  مـثالً در مـورد.نهكميكه كه بعضي روايت ها رو تضعيف

و سندي منتشر نشده  اما در مـورد. اين بحث شورش زندانيان، تا به حال هيچ مدرك

ش  و مدارك وجود داره برخي موارد، به قدر كافي  صـدها تـن از كـه ايـن مثـل. واهد

و عـضو گـروه هـاي ديگـه اعدامي ها هيچ ربطي به سازمان مجاهدين خلـق نداشـتن

و منطقي به نظر نمي ياد اونهـا هـم تـو نقـشة ادعـايي شـورش منـافقين، جـايي. بودن

شـ: در مورد نكته دوم. داشتن ما براسـاس استدالل تو به نفع اين نكته چيه؟ اتفاقاً اگـر

و معيارها به اين نتيجه برسي كه يكي از روايت ها آشكارا از ديگر روايت ها  شواهد

تطابق بيشتري با واقعيت هاي مسلم داره، كامالً طبيعيه كه اون روايـت رو نـه روايـت 

و. صددرصد قطعي، اما نزديك ترين روايت به امر واقـع بـدوني  و در بعـضي مـوارد

د و در بين مقاتل،. يگر رو باهاش بسنجي عنداللزوم روايت هاي مثال در تاريخ اسالم

و مـسامحةً ميـشه  اساتيد تاريخ، غالباً چنين جايگاهي رو براي مقتل ابي مخنف قائلند

و اون. گفت اون رو روايت تاريخي معيار ميدونن  يه نكته مهم ديگه هم وجـود داره

از67يها اعدام در ماجرايكه اين يـت هـاي تـاريخي در تعـارض روا كـه اين، بيش

از. حقوقي روبروي هـم قراردارنـد-باشن، برداشت هاي فقهي   كـه ايـن يعنـي بيـشتر

كه"چه اتفاقي افتاده؟"بحث بر سر اين باشد كه آن"، بحث طرفين بر سر اين است

و شرعي افتاده؟ و معيارهاي حقوقي را"اتفاق براساس چه ضوابط  يك طرف، معيار

و او را فعال ما يشاء يه مي نظر شخص ولي فق هـر چـه آن خـسرو"نـد كـهدامي گيرد



غير محرمانه
752

و نظـر او، فـصل"كند، شيرين كند، چون درخت تـين كـه جملـه تـين كنـد و رأي

و چرا ندارد و جاي چون و حقـوقي. الخطاب است غالبـاً(اگر هم توجيهـات فقهـي

مي) ناهماهنگو متعارض  كـ عرضه ه صـحت شود نوعي دفاع جدلي از امري اسـت

و صرفاً بايد در موردش ( كـرد"دفـع شـبهه"آن، پيشاپيش مسلم انگاشته شده شـبيه!

و شرعي را باالتر) كار عالمانِ علم كالم  و معيارهاي حقوقي طرف ديگر اما ضوابط

و سليقه ولي فقيه  و قانوني، حكم ولي فقيـه را بـهدامي از رأي و با معيارهاي فقهي ند

ا.شدكمينقد  ز سال ها بحث در مورد اين موضوع، به اين نتيجه رسـيدم كـه من بعد

و بحث تاريخي در مرتبه دوم قراردارد دقيقـاً بـا چنـين.بحث اصلي چنين بحثي است

ــدي  ــد ج ــه نق ــن ب ــاهي م ــدامنگ ــا اع از67ي ه ــضي ــالف بع ــر خ و ب ــاور دارم  ب

و دودسـتگي ميـدونن،كهآن طلب اصالح  ايـن بـازخواني تـاريخي رو مايـه اخـتالف

چون ايـن قـضيه بـه. طلبه معتقدم اين موضوع از اولويت هاي جريانات اصيل اصالح

67يها اعدامبا تمام تفاوت هاي فراوان. شكل ديگري در ماجراي حصر تكرار ميشه

و حصر رهبران جنبش سبز، مدافعان سرسخت هر دو پديده، عمـدتا منطـق مـشتركي

و و امر ولي فقيه را باالتر از قانون ميدارند ".دانند حتي فقه
، موضعي اتخاذ كنيم كه در مخالفت بـا67يها اعدامما بايد صراحتا در مورد"*

و دچار آفت معيار دوگانه نشويم ".حصر از آن مبنا عدول نكنيم
از مضرات تاريخ معاصر ايـن اسـت كـه شـما. شما جواب خيلي خوبي دادي"*

در مورد ايـن.ه درمعرض اشتباه است بايد بيشتر تكيه كني به تاريخ شفاهي كه هميش 

و اسناد خـود مجاهـدين هـست كـه مـن مسله اما جز روايت آيت  اهللا منتظري روايت

نام نام خانوادگي محل سـكونت زمـان(چند جلدي رو مطالعه كردم بسيار دقيق است 

و  و خاطرات ملي مذهبي ها، فداييان ...) اعدام محل دفن جز اون بخشي از روايت ها

نند هم هست كـه بخـشي از اون رو نـشريهكميين خلقي كه بعدها انشعابو مجاهد 

امثـال يروانـد ابراهاميـان هـم. شـود چـاپ كـرده آرش كه خارج از كشور منتشر مي 
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و تمام اين خرده روايت ها نشون تحقيقاتي رو در بعد تاريخي اين مسئله انجام دادند

و غيـره در از ميرح. اهللا منتظري درسته ميده كال روايت آيت  سين موسوي تـا هاشـمي

و مـن نديـدم روايتـي عرضـه كننـد  در جمهـوري. يك اتحاد نانوشته سكوت كردن

المللـي نيـستند هرگز حاضر به پاسخگويي به مراجـع بـين. اسالمي اين مسئله تابوست 

 يعني بخشي از كنشگران تاريخي اين مسئله سعي در كتمان حقيقت دارندها اينهمه 

تـاريخ نگـاران رسـمي حاكميـت كـه. خودشون رو عرضـه نكردنـدو هرگز روايت

 ورود هـا اعدامعقالني ترين اونها از نگاه من عباس سليمي نمين هست هرگز به خود 

و روي اون تاكيد كردن و همه يك داستان فرعي رو خلق ."مهدي هاشـمي"نكرده
و زند اگر تعداد كشته ها بسيار كمتر از اونه كه آيت  جـان سـالمكهآن انياهللا منتظري

اهللا منتظـري اگـر آيـت. بدر برده اند كافيست قوه قضاييه اسامي اونهـا رو منتـشر كنـه

 راه انداخته خـب شـما اسـامي اعـداميان رو اعـالم"آالف الوف"ي قليلا براي عده 

و. كنيد و بخـشي از اسـناد قدم نخـست بـراي حـسن ظـن ارايـه يـك روايـت اسـت

شايد شبيه باشه به همين داسـتان.ي دارد رو آزاد كند مداركي كه يك دولت دسترس 

نند اما تا زمـانيكميارامنه تركيه شايد ارامنه درباره كشتار ارامنه توسط تركيه مبالغه 

و در تالش براي كتمان حقيقت است قطعا نمـي  تـوان كه دولت تركيه سكوت كرده

".قضاوت هاي تاريخي رو معطل نگه داشت
دو. جدا استفاده كردم.تتممنون از توضيحا"* و مثـالكميپس نكتة ه من گفتم

و بـيش درسـته؟ چـون واقعـاً بـه لحـاظ روش شناسـي مقتل ابي مخنف رو زدم، كم

مقتل ابي مخنف به دليل. پژوهش هاي تاريخي برام سؤال شد بعد از نگارش اون پيام 

و حضور پـدران نويـسند  ه در اون مقطـع داشتن امتيازاتي مثل نزديكي به واقعه كربال

و و هيچ ايرادي نداره بعضي ... تاريخي و گردن باالتر از بقيه مقاتل مي شينه يك سر

"درسته؟. نكات مقاتل ديگه با اون ارزيابي بشه
و. دوستان حتماً فايل گفتگوي صداي آمريكا رو گوش كنيد"* هم دكتر كديور
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كمرنگ كردن تـا حـدي،ها اعدامهم احمد منتنظري، نقش امام خميني رو در مورد

".كه فلش رو به سمت سيد احمد خميني برگردوندن. مخصوصا دكتر كديور
و هوشمندانه اي هم با بيت امام كـردن"* حاج احمد منتظري برخورد بسيار متين

دكتر كـديور، در ايـن گفتگـو ايـن.و حساب انصاري رو از خانواده امام جدا كردن 

و به كتاب سوگنامه فقيه پاكباز ارجاع ميدن كـهكمي رو از نظر فقهي نقدها اعدام نن

و منـابع ديگـه، حكـم   رو نقـد هـا اعـدام اونجا مفصالً با ارجاع به تحرير الوسيله امـام

من فايل كتاب رو هم مي فرستم كه اگر دوسـتان عالقمنـد بودنـد در مـورد.ننك مي

و افساد في االرضو بغي، به اعدام ". مطالعه كنندشدگان امكان انتساب محاربه
گفـتن ايـن حرفهـا درشـان! البته من حرف احمد منتظري رو خيلـي پـسنديدم"*

و  همين كه حتي سيد علي خميني كـه انقالبـي تـرين. افرادي مثل خانواده امام نيست

".عضو بيت امامه سكوت كرده خيلي خوبه
يـ«:علم الهدي امام جمعه مشهد"* ك آن عنصر ناپاكي كه به ادعـاي دفتـرداري

اي كه به جهنم نزديك شد، بيايد با كمال گستاخي نوار ناهنجار خورده موجود فريب

"»هم جسارت به شخص امام؟ نفر خودش را پخش كند، آن 
"دقيقاً چي شد؟"*
اح* "بوده؟... جمله بندي همين قدر
= فريب خـورده/ احمد منتظري= عنصر ناپاك: كليد واژه حرفاي علم الهدي"*

"پدر خودش= نفر خودش/نوار صوتي= نوار ناهنجار/ ظري پدر احمد منت
وقـت تلـف كردنـه دنبـال. البته كالً حرفهاى اين بنده خدا ارزش تحليل نداره"*

"!معنا بگرديم براش
"اهللا منتظري گرم بود دم بيتش هم گرم ولي در كل بايد عرض كنم دم آيت"*
ت سـازنده رو بـه جلـويي اگه بحث حقوق زنداني تو فايل تاكيـد بـشه، حركـ"*

".هست
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، دست خط آقـاي خمينـي اسـت، چـرا در هـيچها اعداماگر اين نامه: يه نكته"*

"كدام از دو صحيفه چاپ شده نيست؟
".خب ممكنه بگن نامه هاي محرمانه چاپ نشده"*
".اينم روش. چند تا نامه محرمانه را چاپ كردن"*
 بود سيد حسن بابت موضـع نـشون اين چند روز قشنگ برايم قابل احترام شده"*

"...!ندادنش اما
كه"* ميا رو زير سؤال نبره حتم67يها اعدامبي تعارف كسي تونه خودش هم

"!كار مشابهي بكنه
االن فرق سيدحسن خميني با سيدعلي خميني اينه كه ايـن ايـن وريـه اون اون"*

"كنيم؟ اين وري ها حاكم بشن مصلحت سنجيكه اينوري؟ ما بايد براي 
مگـه. ما يا بايد ولي فقيه رو باالتر از قانون بدونيم يا بايد تابع قانون بـدونيمش"*

"راه سومي هم هست؟
و دفتـرش"* و نداره سيد حسن خميني بـراي آقـاي منتظـري كسي توقع نداشت

و محتـواش دروغـه،! دست بزنه  اما ديگه واقعاً بعـد ايـن همـه سـال بيـاي بگـي نـوار

د ".يگهآبروريزي ميشه
البتـه بـراي! ولـي يـه تعـديالتي رخ داد!م خداي نكردهشدميگم خط اما نمي"*

سيدحـسن. بندي يه كم زوده ولي تا اينجا، يه ترديدهايي تو ذهـنم ايجـاد شـده جمع

و ردصالحيت شـدن از طـرف حاكميـت محبـوب نـشده  . بخاطر هم جناح بودن با ما

وكه اينسيدحسن بخاطر ".عقايد روشني داشته محبوب شده با مردم همراهي كرده
آقاي جاليي پور تو يه گروهي نقد خيلي خوبي كردن به حرفـاي سـيد حـسن"*

".ذاشتم حيف كه اجازه انتشار نداره وگرنه مي
م سيدحـسن كـرد مـي من از زمان انتشار فايل صوتي همـش داشـتم خـدا خـدا"*

كال اعصابمو ريخـت خميني يه موضع هوشمندانه بگيره اما امروز موضعش رو ديدم
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".بهم
مي"* اهللا منتظري هم كه مطرح ميشه برم آيت واال من كه اتفاقا از بي تعصبي رنج

مهندس مطـرح ميـشه دوران طاليـي امـام ميـاد. اهللا شريعتمداري مياد وسط پاي آيت 

".االن من ديگه رو خودمم تعصب ندارم. وسط
نامـه. اري نداشـته ظـاهراً آقاي منتظري كه دخالتي در ماجراي آقاي شـريعتمد"*

".بقيه حصرها رو هم مخالفت كرده. كذايي رو هم امضاء نكرده
كال"* گم. نقدهاي من به آقاي منتظري يه چيزهاي ديگه ايه "!حاال يه وقتي مي
از"* رو67بحثي كه هست اينه كه اي كاش يه كم زودتر شيدنكـ مـي فتيله نقد

"!يمشدمي هم ساكت67ايشون بوديم همون البته كه غالب ماها اگر جاي. باال
3 يعني 1360اهللا منتظري نامه مهر اتفاقا بر خالف نظرتون، توي خاطرات آيت"*

ماه بعد انفجار حزب اومده كه به آقاي خمينـي راجـع بـه اعـدام كـساني كـه نـشريه

و اعدام شده ".اند تذكر داده است خوانده اند
ي نـزد مـردم داره، بـه خـاطر همراهـي بـا سيد حسن آقاي خميني اگر احترامـ"*

اميدوارم با هـوش. نه به خاطر دفاع از يك تصميم اشتباه پدر يا پدربزرگشون. مردمه

و. زيادي كه داره سريعا اين رو متوجـه بـشه  و غيـر قابـل دفـاع، غلـط تـصميم غلـط

مي شه با سكوت، پاسخگويي بـه اشـتباهات گذشـتگان رو بـر عهـده. غيرقابل دفاعه 

يـا بـه تعبيـر(اما اگر دهن باز كرديم كـه از يـك اشـتباه بـزرگ. آنان گذاشت خود

يك حضرت آيت  دفاع كنيم، بايد بدونيم كه هزينـه)»جنايت«اهللا العظمي منتظري از

حضرت امام خميني هـم ماننـد بقيـه ابنـاء. گيري رو هم بايد بپردازيم هاي اين موضع 

و دستور كـشتار فج  كـه برخـي از اون هـا(يـع هـزاران زنـداني بشر جايز الخطا بودند

يك) روحشون هم از عمليات فروغ جاويدان خبر نداشته  و بدون ترديد يك جنايت

و كوثر هم سفيد نميشه ".لكه ننگه كه به قول بانو زهرا رهنورد، با آب زمزم
)@( Abukomail_ir)
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67فكر كنم حـداقل شـما از نظـرات مـن بـه خـصوص در مـورد وقـايع سـال"*

اسـتنباط. آگاهي، قـصد حقيـر انتقـاد از نحـوه بهـره بـرداري بعـضي از دوسـتان بـود

شخصي خود من اين بود كه بعضي از دوسـتان بعـد از شـنيدن ايـن فايـل حتمـاً بايـد 

و اگر برائت نكنند با اون حوادث، بايد به صورت كلي تكفير شوند  . إظهار نظر كنند

ا وٓشاكله اصلي ما مبناي سبز بودن  طبيعي است در اين خانه نظـرات يكـسانين است

. وجود نداشته باشد، اما اين مسئله همـانطور كـه جنـابلف67در مورد وقايع سال

و مطمئنم هدف از انتشار. گفتند نبايد مخاطب دوستان قرار بگيرد من شخصاً معتقدم

و حتـي يقـين دارم كـه مخاطـب  اين فايل، إيجاد اختالف بين تحول خواهان نيـست

نتشار اين سخنراني بيت امام هم نبوده، ولي اصرار بر إعالم موضع خود باعث إيجـادا

و خمينـي را،چـه. شود اختالف مي  اگر نديده بودم حسن رفتار دو بيت معزز منتظري

و چـه در تـشييع باشـكوه مرجـع عزيـزم،  در مراسمات عروسي چه در مجـالس خـتم

".هيچگاه اين چنين يقيني إظهار نظر نمي كردم
يـه فاجعـه بـه تمـام. من امروز صحبت هاي سيدحسن رو در روزنامـه خونـدم"*

گيـرد، كـه بـه آن افتخـار هـم يك طرف ماجرا نه تنها از تاريخ عبرت نمي. معناست

و كـساني كـه مثـل مـن فكـر. طلبي را جـور ديگـري مـي فهمـم من اصالح. كند مي

، مـا هرگـز بـا ايـشان اين برخـورد جنـاب سـيد حـسن نـشان داد. نند كم نيستندك مي

و نبايد داشته باشيم همراهي استراتژيك نمي و. توانيم صرفا همراهي تاكتيكي مقدور

"!اگر غير از اين كنيم يعني خودمان كاله سر خودمان گذاشته ايم. مطلوب است
و صبح بخير"* و حرفي ازش نيست نوشته. سالم يه مطلبي كه اين وسط گم شده

و اينكـه اگـر فايـل صـوتي وحشتناك آقاي خميني در   مـورد اعـدام زنـدانيان اسـت

و فرضاً دروغ است آيا اين نوشته هم دروغ است؟ تكذيب مي حاال قصه غـصه! شود

و و آقاي قمي ".!را كاري بهشون نداريم... ناك آقاي شريعتمداري
و آقـاي كـديور مـي"* گـم نامـه من ديگه بعد از شنيدن مصاحبه احمد منتظـري
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اآلن ديدم تو كتاب خـاطرات آقـاي منتظـري هـم از همـين.ي خميني منسوب به آقا

و به احتمال زياد اين هم دست خط احمد آقاست. تعبير منسوب به امام، استفاده شده 

".و در تعارض آشكار با وصيت نامه
و سـيما خوانـده شـده"* و نه از صـدا نه به تاييد كارشناسان رسيده از حيث خط

".است
و پر مغالطه است1ضويمطلب آقاي مرت"* اما اگر مثال آقاي. واقعا خيلي ضعيف

و  تري ارائه كنند انتظار است كه آقـاي كـديور توجيه فقهي جدي ... سروش محالتي

و بازنشر مصاحبه  اش در كتاب سـوگنامه فقيـه پاكبـاز، يا در نوشتاري تازه يا با تقطيع

مر. بعد فقهي ماجرا را تبيين كند مچ. كنم تضوي رو درك نميمن اصالً فاز آقاي فاز

گيريه مگه؟ گيرم به قول ايشان آقاي منتظري چنان بحثي را در مورد حمله به بنغازي 

و! كرده باشد، بحثي كه حتي در مطبوعات وقت هم بازتاب نداشته  قطعا مـستند نامـه

ايشان چرا حرف امام را بـا تحريـر امـام. حكم امام كه اين بحث آقاي منتظري نبوده 

اتفـاق خنـده داري در حـال وقـوع.ي سنجد؟ كاري كه آقاي كـديور انجـام داده نم

و چنـد. اي به غايت ضعيف از لحاظ فقهي منتشر شده نامه. است آقايان بعد از بيست

اليتچـسبك اسـت آقـا! سال ميخوان استدالالت فقهي اش رو تقويـت كـنن بـه زور 

"!جان
ت، مبـاني فقهـي خـودش را هـم يا بايد بگيم آقاي خمينـي در مواقـع عـصباني"*

و فراموشگرميناديده  و(ه كردميفته كاري كه در مـورد تكفيـر جبهـه ملـي كـرد

و حسب نقلي كه از مرحوم  آقاي منتظري در ديداري خصوصي به ايشان اشكال كرد

و بعضي نكـات !) قابل شنيدم جواب خاصي نگرفت  و گاف هاي فقهي يا بحث خط

 
و دو هوا" اين مطلب را نويسنده با عنوان.1  در روزنامه جمهوري اسـالمي، نـشريه حـريم امـام"يك بام

در. هايي را در پي داشته است نشر آثار امام، منتشر كرده كه نقد متعلق به موسسه و نقد بر وي مطلب وي
 دفتر دوم اين مجموعه آمده است 
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و كهولت،  ما رو به اين نتيجـه برسـونه كـه كـار، كـار سـيد احمـد ديگه مثل بيماري

و. است هـم .... باالخره سيد احمـد، سـواد فقهـي خاصـي نداشـت، آقـاي مرتـضوي

و محاربه را بگويند "!مشاورش نبودند كه به او فرق بغي
مچ"* گيري كـه اما آقاي سيد ضيا مرتضوي چقدر حيف كرد خودشو با اين فاز

"!برداشت
ه"* مين سنجيدن نبض باشه، معلوم ميشه چرا رئيسي اينقدر عـصبانيه اگر منظور،

و28اي دقيقه40كه بخاطر يك نوار كاست   سال پيش، دست از احـضارهاي مكـرر

و معلوم ميـشه علـم الهـدي بـه كجـاش برخـورده كـه. ايذاء احمد منتظري برنميداره

".نميتونه خودشو نگه داره
ي با نشر ايـن فايـل صـوتي، خـدمت بـسيار اهللا منتظر در واقع بيت مرحوم آيت"*

و آينـده كـردن و ايـن. بزرگي به نسل حاضر و انـگ زدن هـا و ايـن سـيل اتهامـات

".احضارهاي مكرر، جور پس دادنِ همين خدمته
و اصالح: طلبم آرزوست اصالح"* و فرهنـگ معناي اصولگرايي طلبي در جامعه

بنـا بـه تعريـف مـصداقي. تغييرنـد ما مثل بسياري از واژه هـاي ديگـر دائمـا در حـال 

و  و روزنامه هايي چون جـوان، رسـالت طرفداران ديدگاههاي موتلفه؛ فدائيان اسالم

و روزنامه هـايي"اصولگرا"كيهان  و طرفداران ديدگاههاي احزاب جبهه اصالحات

و اعتماد دو."طلب اصالح"چون شرق در ايـن سـالهاي پـس از انقـالب ديـديم هـر

م  و جـذب نيروهـاي خـالق را در برنامـه خـود دسته تعريف واضع، شايـسته سـاالري

و پـستهاي  و تا حدود زيادي هـر دو گـروه در عرصـه گـرفتن مناصـب نگنجانده اند

و داريم كه اصالح. سياسي انحصار طلبند  طلبان در عرصه فرهنگو اما انتظار داشتيم

و نقـد خـويش را  و شهروندي حداقل روشن ضميري كـه از اصـلي حقوق اجتماعي

و عمـل خـويش  و حكومتهاي دموكراتيك اند، در برنامه ها ترين مولفه هاي احزاب

و انتظارم به كلي برباد رفـت. قرار دهند) نه فقط شعار( وقتـي آدمـي. اخيرا اين آرزو
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و حسن خمينـي،(طلبان مواضع بعضي از اين به اصطالح اصالح مثل جواد امام، علي

ا  و ديگـران محمد بجنوردي، محمدعلي را در برابـر) نصاري، حسين موسوي تبريزي

و بصيرت 1367وقايع  مدارانه ايه اهللا منتظري مـي بينـد بـهو در برابر مواضع شجاعانه

و بـا. اين نتيجه ميرسد كه انگار همه كرباسها سـفيدند  از سـوي ديگـر، موضـع دقيـق

خـود انتقـادي، با هر نيتي گفته باشـد بـوي. حساب علي مطهري شگفت زده ام كرد 

و دوري از مناصب دنيوي از كالمش استشمام ميشود  در اگر اصالح. شجاعت طلبـان

داستان اشغال سفارت امريكا راه نقد از خود را باز كرده بودند در اين امتحان نيز چه 

ايـران مـا بـراي. بسا موفق ميشدند ولي در هر دو آزمون بسياري از آنها مردود شدند 

د  طلبـاني نيـاز بـه اصـالح) به معناي دقيق كلمـه(موكراتيكو مدني رسيدن به جامعه

و  راجدارد كه از نقد گذشته خويش باكي نداشته باشند تا زمينه پيشرفت خـود امعـه

مي.مهيا كنند كه از اين رو با خود زمزمه )ا. مير("طلبم آرزوست اصالح"كنم

از چند توييت در واكنش به حمايت بيت آيت* : سازمان رجوياهللا منتظري

هايي است كه اكبر موسوي در واكنش به دوستي كـه نوشـته اين مجموعه توييت

ديگـه چجـوري! بيت منتظري يه فايل صوتي در حمايت از منافقين منتشركرده«: بود

:، نگاشته است»؟!بايد نفاق بيت منتظري ثابت بشه

.دارندهزار بار اين را بخوانيد؛ مرز. كلمات مرز معنايي دارند.1

كـنم، دربـاره گـزاره غـين صـحبت وقتي من درباره گزاره الـف صـحبت مـي.2

تَرياك. كنم نمي . كشي مارادونا نيست مارادونا فوتباليست خوبي است، تبرئه

گفتم اسـرائيل نبـود؛ آمريكـا. اتمي ريخت روي هيروشيما گفت اسرائيل بمب.3

مي تو از اسرائيل كودك«گفت. بود .»عذرمي خواهم« گفتم»كني؟ كش حمايت

. پـسرم را كـشتندها اينگويدمي. منتظري در مقام تبرئه جنايات منافقين نيست.4

. كه در بندند، سزاشان اين نيستها اينگويد تنها در مقام يك فقيه مي
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آنگـاه كـه جنـگ. بلكه جنگ با آنان است. در فقه حكم باغيان، اعدام نيست.5

.شوند شوند؛ فراريان دنبال نمي نميتمام شد، بازماندگان كشته 

زدن بـرهم. اسـت» تفريـق كلمـه«. هدف از جنگ با باغيان، كشتن آنان نيـست.6

. كشند وقتي هدف محقق شد، ماندگان را نمي. گروه آنان است

اي داشـته باشـند كـه بـاز اگر پس از شكست باغيان در جنگ، آنان دارودسـته.7

و بازماندگان ممكن اس .ت به آنان بازگردند، حكم ادامه جنگ استشورش كنند

اما اگر امكان بازگشت آنان به دارودسته شورشـيان نفـي شـود، ماننـد حـبس؛.8

.حكم اعدام نيست. بود؛ حبس كافي است» تفريق كلمه«چون هدف كشتن نبود، 

مي منتظري از مقام يك فقيه، نظر فقهي.9 اين نظر در متون فقهي. كند اش را بيان

مي. موجود استشيعه  .توان نقد يا تاييد فقهي كرد اين نظر را

مي. 10 را فقه -كه ديگر امكـان شـورش ندارنـد-گويد بازماندگان جنگ جمل

مي امام علي با احترام روانه مدينه. كاري نداشته باشيد .كند شان

. پس از جنگ كاري با او ندارد» كند عايشه را در جنگ جمل تبرئه نمي«فقه. 11

ميمنت .كند اما جنايات آنان را نفي نمي. گويد حكم فقه فالن است ظري

و پس از مرصاد تفاوت است. 12 . منافقين دارودسته داشتند. البته ميان پايان جمل

. در حبسند، امكان بازگشت ندارندكهآن منتظري مدعي است آن

ــه برداشــتي دارد؛ او مــي. 13 ــتن فق ــه، از م ــام فقي ــد منتظــري در مق ــگوي ــاناي  ه

.اند گويد آنها تبرئه او نمي. جنايتكارند؛ اما حكمشان اعدام نيست

مي. 14 هـم» گويـد تاريخ چـه مـي«استدالل. آورد استداللهاي فقهي ديگري هم

و تبرئه ربطي نيست. كاري به آنها نداريم. آورد مي .تمام. اما بين نفي بغي

@( maraymidim)

قا"* و حسن خميني در يك !ب احمد منتظري

اهللا صانعي آمد تا در جلسه روضـه پيش از ظهر امروز احمد منتظري به منزل آيت
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و موضوع بحـث او علـل. تاسوعا شركت كند سخنران جلسه آقاي محمدتقي خلجي

و. در قلوب انسان ها بود)ع(محبوبيت امام حسين  امروز بحث وي بـه جـايي نرسـيد

ن خـالل سـيد حـسن خمينـي وارد در ايـ. وعده داد روز عاشورا بحث را پـي بگيـرد 

آسـيد در كنـار احمـد آقـا.احمد منتظري به احترام ايشان تمام قد ايستاد. مجلس شد

و بشي كرد  تا پايـان. نشست اما با آقاي احساني كه درسمت راست نشسته بود خوش

! كه البتـه سـيد بيـشتر! حضور اين دو در كنار هم يا دست ها بر پيشاني بود يا بر گونه 

. جمعيت كه در جريان فايل صـوتي بودنـد گوشـه چـشمي بـه ايـن دو داشـتند بيشتر

و سـپس مـداح كـه از وي سخنران پس از حضور سيد حسن به يادگار امام دعا كرد

و گفت با آمدن آسـيد حـسن آقـا روح  نام برده بود در پي پيغامي، چرب ترش كرد

شد امام خميني در اين  و بلند موقع رفتن سيد، احمد آقا. جا حاضر دوباره احترام كرد

و الزامات انساني را فراموش نكرده  ايم شد تا مشخص كند اختالف ما شخصي نيست

اهللا منتظـري، احمـد منتظـري را بـه گرچه سيد حسن، در واكنش به فايل صوتي آيت 

و فعاليت براي تخريب چهره آيت  اهللا خمينـي مـتهم كـرده بـود امـا احمـد نشر دروغ

دا  و تـشكيل كميتـه حقيقـت يـاب چـون منتظري اعتقاد شت با بررسي محتواي نـوار

توان شبهات را بر طرف نمود واگر قصور يا تقصيري صـورت آقاي علي مطهري مي 

اما حاكميت در عوض،. اهللا خميني منزه گردد گرفته است جبران گردد تا چهره آيت 

و تشكيل گروه بـراي تـضعي  ف نظـام، بارهـا احمد منتظري را به اتهام نشر اسرار نظام

و و احمد منتظري بايد در تاريخ بازجواحضار  مهر ماه براي محاكمـه بـه28يي كرد

95مهر20/مجتبي لطفي. دادگاه ويژه روحانيت قم مراجعه نمايد

***



 ضميمه اول

في تبيين نظريه آيت و محارب اهللا منتظري در باره مفسد  االرض

و المسلمين احم از حجت د منتظرياالسالم

 دربـاره ايشان فتواي با مطابق سياسي زندانيان اعدام بود شده ادعا قبل مدتي

 مخـالفو تنـدرو هاي سايت از يكي در خيراا.است بوده االرض مفسدفيو محارب

 كروبيو موسوي آقايان عاليقدر فقيه مرحوم نظريه اساس بر كه شده ادعا اصالحات

 بـه بجنوردي، موسوياهللا آيت به پاسخي در قبال ضرتعاليح!است اعدام حكمشان

 را باره اين در ايشان نظر خالصه طور به لطفاً.كرديد تبيين را فتوا اين مفصل طور

 ايـشان، نظريـه بـر بنـا آيا كه بفرماييد پاسخ پرسش اينبهو نموده مطرح مجدداً

 شوند؟ مي محسوب االرض مفسدفيو محارب سياسي مخالفان

 محارب معناي از سؤال به پاسخدر،420ص ديدگاهها1 جلد در والد مرحوم

:اند نموده مرقوم آن صدق شرايطو  قطعـي قاعده يك اساس بر ديگر طرف از..."

 افـراد، آبـرويو امـوالو نفوس به مربوط امور در اسالم فقهاي همه قبول موردو

 مـصداق يـاوممفهـ نظـر از كه موارديدرو نمود، را دقتو احتياط حداكثر بايد

 از متـيقّن قـدر اسـاس ايـن بـر.نمود اكتفا آن متيقن قدر به بايد دارد، وجود شكي

و افـساد منظـور بـه افـرادي يـا فـرد كـه مـوردي از اسـت عبارت"محاربه" معناي

.نمايند عملي اقدام نظامي قدرتو سالح از استفاده با مردم امنيت سلبو ترساندن

 ريـشه از كـه  - محاربه معناي ذات جزو آن به اتكاءو سالح از استفاده حقيقت در
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 يا فرد ناحيه از كه ترساندنيو ارعاب هرگونه معنا اين طبق.باشد مي – است حرب

 اخالل جهت در آنها نظامي نيروي به اتكاءباها حكومت طرفازياو مسلّح افراد

 تعادلو آرامش زدنهمبرو افساد برايو شود انجام آنان ارعابو عمومي امنيت

 ."بود خواهد محاربه مصداق باشد آنان آزادي سلبو مردم روحي
 از منتقـدين بـر وجـه هـيچ بـه محارب عنوان كه است بديهي نظريه، اين مطابق

 صـدق بلكـه كنـد؛ نمي صدق حصر در عزيزان جمله از حاكميت خالف كارهاي

 موجـب غيـرهو نظـامي قـدرت از اسـتفادهو گـرم سالح با كه است كساني بر آن

.شدند اظهارنظر در آنان آزادي سلبو مردم ترساندن

 مرقوم او مجازاتو محارب معناي از پاسخدر،77ص ها، ديدگاه دوم جلد در

:اند كرده  مردمـي حكومت يا مردم امنيت سالح، زورِ با كه است كسي محارب"

 از انتقادو نمايدهمسلحان تجاوز جامعه اعراضو اموالو حقوقبهو نمايد سلب را

 بايـد نيـز انتقـاد در البتـه.نـدارد بـودن محـاربو براندازي به ربطي هيچ حكومت

و تـوهينو هتـك مـورد كـسيو گردد رعايت حقوقيو حقيقي اشخاص حقوق

 نيـز  - افتـراو توهين يعني - فوق عناوين ارتكاب صورت در ولي نگيرد، قرار افترا

 عبـارات از محـارب تعريـف در والد مرحوم نظر فهم"تنيس صادق محاربه عنوان

.ندارد توضيح به نيازي فوق

 سـؤال به پاسخ در 2502 مسأله استفتائات، دوم جلد در منتظرياهللا آيت مرحوم

 امـام از مـسلم بـن محمـد صـحيحه روايت ابتدا، در محاربه عنوان تحقق شرايط از

:اند فرموده كه كند مي نقلرا)ع(باقر و كـشيد سالح محليياريشه در كس هر"

 سالح هركسو.شود مي واقع قصاص مورد نمود العضو ناقص يا زخمي را ديگران

 را او مالو داد قرار عضو نقص يا جراحتو شتمو ضرب مورد را كسيو كشيد

(.است محارب او نكشت را او ولي گرفت  ابواب الحدود، كتاب الشيعه، وسائل."

 نقـل را شـرايع حـدود كتاب در محقق كالمسسپ).1حديث1باب حدالمحارب،
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 مـردم، ترسـاندن بـراي بركـشد سالح كه است كسي محارب: فرموده كه اند كرده

 غيـر يا باشد شهردرو آب، در يا باشد خشكيدرياو روز، يا باشد شب در خواه

 مـأخوذ حـربزا» محاربـه« كلمه عالوه به:اند نوشته آنگاه).958ص شرايع،(. آن

 قيود ساير با رابطه در سپس.شود مي انجام سالح با معموال جنگو حربو است،

 از بـسياريدر»سـالح«ن عنـوا بـر عـالوه:انـد كرده اضافه محارب صدق شرايطو

 گفت توان مي بلكه شود؛ مي مشاهده نيز»الناس اخافة«عنوان فقها فتاوايو روايات

 بـه كه گرددمياطالق كسي به اربمح بنابراين.گردد احراز بايد نيز»اخافة قصد«

 را عمـومي امنيتو آزاديو آرامش اسلحه، كارگيريبهباو مردم ترساندن قصد

 صدق محارب عنوان نگردد، احراز شده ياد عنوان سه از يك هر اگرو نمايد سلب

 اخافه حد در ولي شود اظهار سالح يا نيست، كار در سالح اگر يعني كرد؛ نخواهد

 كسي به را محاربه توان نمي نشود، احراز آن قصد ولي شود محققوفخ يا نيست،

.داد نسبت
 بـه منحـصر كـه انـد كـرده اسـتفاده را عامي معناي سالح عنوان از ايشان سپس

 هـر شـاملراآنو اسـت معمـول دنيـا در امـروزه كه شود نمي گرمو آهني سالح
 بـه":فرمايندميو دانند مي است مردم ترساندن موجب كه نيروييو ابزارو وسيله
 نيرو ابزار به اشاره بلكه باشد، نداشته موضوعيت نفسه في سالح عنوان رسد مي نظر
 هـاي سـالح شـامل بنـابراين.شـود مـي مـردم ترسـاندن موجـب كـه است قدرتيو

 نيـز مـردم كاشـانهو خانـه زدن آتـش شامل حتيو شود، مي نيز آتشيو غيرآهني
 مقصود بنابراين)حديث،3باب همان،( است آمده سكوني خبر در چنانكه شود؛ مي

"گـرم " سـالح كـه اسـت ايـن نـدارد، موضـوعيت سـالح عنـوان كه اين از ايشان
 سـه احراز كه است قبل جمالت در ايشان صريح نظر آن، شاهد.ندارد موضوعيت

هك اند فرموده آن از بعدكهاي جمله نيزو اند، دانسته محارب صدق شرط را عنوان
 همچنين.شود مي نيز كاشانهو خانه زدن آتش حتيو غيرآهني سالح شامل سالح
 آن به باال در كه اند نموده مرقوم ديدگاهها جلد دو در كه است مطلبي ديگر، شاهد
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و مردم از امنيت سلبو ترساندن قصد احراز بر عالوه بايد اساس اينبر.شد اشاره
 ترسـاندن موجـب معمـوال كـه باشـد قدرتيو نيرو ابزار داراي شخص آنان، ايذاء
و گفتـار بـا اظهـارنظرو انتقـاد صـرف رو ايناز.باشد آنان از امنيت سلبو مردم

 اين بر عالوه.باشد نمي محاربه مصداق وجه هيچ به اينها مانندو پيمايي راه نوشتار،
 منكـرزا نهـيو معـروف بـه امـر بـارز مصاديق از رهنمودهاو انتقادات از بسياري

.است ديني مسلّم واجبات از كه باشد مي

 عنـوان عاليقـدر فقيـه مرحـوم نظـر بنابر كه رسيديم نتيجه اين به جا اين تا
 بر مستقل طور به االرض في افساد عنوان آيا اما باشد؛ نمي منتقدين شامل محارب،

 كند؟ نمي صدق آنان

 داشـتنداي شـبهه مـورد اين در والد مرحوم آن، صدق شرايطو مفسد مورد در
 دو كه اينياو محاربه، عنوان از مستقل است عنواني االرض في افسادن عنوا آيا كه

 جـزاءاِنَّمـا«آيـه در كـه اسـت اي چهارگانه احكام موضوع مشتركا مذكور عنوان
 شانايـ.است شده ذكر »  ...فَساداً االرضِفِييسعونَورسولهو اهللاَيحارِبونَ الذّينَ

 موضوع مستقالرا االرض في افساد عنوانو كردند مي تأييد را اول احتمال ابتدا در
 رسـيدند نظـر اين به نهايت در بيشتر تحقيق از پس ولي دانستند، مي مربوطه احكام

 موضـوع جـزء هـم، بـا عنـوان دو هـر كـه اسـت ايـن محاربه آيه از متيقن قدر كه
.باشند مي

 از شـصت دهه در كه سؤالي به پاسخ در منتظري اهللا آيت اول، نظر با رابطه در
:اند فرموده مرقوم چيست؟ مفسدو افساد مالك كه اين بر مبني شد ايشان  ظاهرا"

 جامعه كيان متوجه قدرتيياو اشخاص يا شخص ناحيه از كه است فسادي مالك،
 كبيره چند هر گناهي هر شاملو باشد مسلمينو اسالم عمومي حيثيتياو اسالمي
 بايـد آيـا كـه سـوال اين به پاسخدرو)884 سوال،1ج استفتائات،(دشوينم باشد
 مـالك«:اند فرموده مرقوم تسبيب؟ يا باشد مباشرت نسبت شخص، به افساد نسبت
 ولي باشد، تسبيب نحو به چند هر عرفاً است انتساب صدقو افساد بر فاعل تصميم
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 صـدق باشـد، داشـته وجـود اقوي سبب عيف،ض سبب يا مباشر، فاعل كنار در اگر
 توضيح نيزو همان(»بالشبهات تدرأ والحدود است، اشكال محل نوعا آنها بر مفسد

 شامل آيا است الزم تسبيب اگر كه سؤال اين به پاسخدرو) 3206 مسأله المسائل،
 علـت معلـول خـود نـاقص، سـبب كـه حالي در شود؟ مي ناقص چند هر سببي هر

 مورد افسادو فساد العلل علتو اصلي سبب بايد كه اين يا بود خواهد اقوي ديگر
 قـصد اسـت مـالك آنچـه نـدارد، خصوصيتي تسبيب:اند فرموده مرقوم باشد؟ نظر

 باشد مي اسالمي جامعه اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي كيان به نسبت مرتكب، افساد
 ضـعيف سـبب بـر مفسد صدق اقوي، سبب وجودباو است عرفي انتساب صدقو

.) 884سوال،1ج استفتائات،.(تبالشبها تدرأ والحدود نيست، معلوم

 بيـشتر:اوال:كـه اجتمـاعي مفاسـد در فـرض، بنـابراين كه سوال اين پاسخ در
را االرض فـي مفـسد شـرعي مـصداق هـستند، تواماً اقتصاديو فرهنگي فقر معلول

و اصـالح در افراد تأثير مقداروذنفوو موقعيت:ثانياو نمود؟ جستجو بايد چگونه
 نسبت شرعي نظر از بنابراين بود، خواهد متفاوتو نيست ميزان يك به جامعه افساد
 بود؟ خواهد چگونه آن بر شرعي آثار ترتبو آنها به افساد

:اند نموده مرقوم

 هـاي انگيـزه از ناشـي شـخص عمـل دهـيم احتمـال يـا بدانيم كه موارديدر«
 بر زدن ضربهو جامعه افساد بر او تصميمو بوده شخص فرهنگي فقرياو اقتصادي
 معلـوم مفـسد عنـوان صـدق نباشـد، محرز مسلمينو اسالم كيانو عمومي حيثيت
)همان(».نيست جايز اعدام شك، صورتدرو نيست؛

 گناه هر مانند نيز افساد«:كه اند كرده تصريح 423ص،1جديدگاهها، كتاب در
و علـمو قـصد بـا بايدو باشد مي قصديه عناوين از است،حدبموج كه ديگري
 مـي جامعـه در عمـومي مفـسده موجب كه فعاليتي هرگونه لذا شود؛ انجام آگاهي
 ديگـري هـاي انگيزه به بلكه باشد، توجهو علم بدونو افساد قصد بدون اگر شود،
.» نيست مترتب آن بر افساد حكم شود، انجام
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 حكـم ترتـبو افساد صدق در منتظرياهللا آيت مرحوم كه ديگري مهم شرط
 بـه پاسخ در ايشان رابطه اين در.است افساد حوزه گستردگي دانستند، مي الزم آن
:كه سوال اين

 خاصـي محدودهو منطقه يا است كشور محاربه، آيهدر»االرضفي«از مقصود
 در كـه نيـست شـكي ولـي كوچـك؟ چند هر است؟ شده محقق آن در افساد كه

 هـر انـد، شـده محلـه يك يا خانه يك منزله به كشورها همه كه دنيا كنوني شرايط
 بـه افـساد نـسبت حـال ايـن بـا بـود، خواهـد منفعلو متأثر ديگر قسمت از قسمتي
 نيـز را چنـدمي دست چندهرها فرعي يا شود مي دادهاي ريشهو اصلي هاي قسمت
 شود؟ مي شامل

:اند نموده مرقوم

 اسالم كيانو عمومي حيثيت مالك بلكه نيست، مالك خاص منطقهو كشور«
،1ج استفتائات،(» شود احتياط بايد شك موارد در كلي طوربهو است، مسلمينو

.)884سوال
 همچنـين«: اند نموده مرقوم 423ص،1ج ها، ديدگاه كتاب در رابطه همين در

 بـوده بـين در مربوطـه عمـلرتـاثي به علم يا افساد قصد شود احراز كه صورتي در
 فـي افـساد آن بـر كه نبوده گستردهو وسيع چنان آن فعاليت محدوده لكنو است،
.»شد نخواهد مفسد حكم مشمول نمايد، صدق االرض

 حـصر زمـان در كـه تحقيقـي در منتظـرياهللا آيـت كـه است يادآوري به الزم
 هر عنوان دو اين كه رسيدند نتيجه اين به داشتند محاربهو افساد پيرامون غيرقانوني

 است آن متيقّن قدرو باشد نمي محاربه آيه در مذكور احكام موضوع مستقال كدام
و االسـالم حجـة فقهـي سـؤاالت بـه پاسـخ در ايشان.كند صدق عنوان دو هر كه

 مطالـب ضـمنو پرداختـه موضـوع اين به تفصيل به كديور محسن دكتر المسلمين
 بلكـه نيـست، قـصاص مجوز نفسي قتل هر كه همانگونه«:دان شده يادآور استداللي
 افـساد هـر بـسا شـود، مـي اجـرا خاصـي مـوارد ودر دارد خاصـي شـرايط قـصاص
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 عنـوان صـدقو مـسلحانه قيـام آن شـرط شايدو نباشد؛ اعدام مجوز نيز االرض في
 نهايـتدرو» آيـد مـي دست به آن از بعد واقع محاربه آيه از چنانكه باشد محاربه

.460ص،1ج ديدگاهها،(» است عنوان دو هر تحقق صورت متيقّن قدر« اند رمودهف
و افـساد عنـوان دو كـه نظريـه ايـن تقويت با رابطه در اهللا منتظري آيتمرحوم

،2ج اسـتفتائات، در اسـت، مربوطـه احكـام بـراي واحـد موضـوع جزء دو محاربه

 در - الـذّينَ يعني - صولمو چون:شود گفته است ممكن«: اند فرموده 2503مسأله
 كـه اسـت اين آيه ظاهر پس است، نشده تكرار»فَسادا االرضِفِييسعونَو«جمله
 هـم بـا عنوان دو هر بنابراين باشد؛مي»رسولَهواهللايحاربون« جمله قيد جمله اين

و باشد؛ مي موضوع جزء هركدامو مذكوره، احكام براي باشند مي واحدي موضوع
 سپسو»است مفسد محاربِ براي بلكه نيست، محارب مطلق براي احكامجهنتي در

 عنوان دو هر كه است صورتي باشد مي نيز احتياط مطابق كه متيقّن قدر« اند فرموده
.»باشد صادق محاربهو افساد يعني

 بـه بدانـد را اسـالم فقـه مـسائل تـرين ابتـدايي كس هر كه يستن توضيح به نياز
 از يـك هـيچ بـر مفـسد عنوان عاليقدر فقيه نظريات مطابقكهددان مي درك خوبي
 جهـت در بزرگـان ايـن چـون بلكـه؛نمـي كنـد صدق محبوسو محصور عزيزان
 بـا آنـان محكوميـت پـي در كه كسانيو هستند؛ مصلح برداشتند گام امور اصالح
 ظلم آقايان اين به آشكار ظلم بر عالوه هستند شرعي احكام از سوءاستفادهو استناد

 از كـه شـود مـي گيري نتيجه چنين كه چرا دارند؛ مي روا دينو مكتب به بزرگتري
 مفـسد كنـد ايستادگيها كجروي برابردرو كند انتقاد كسي هر مقدس، شرع نظر

!است

و گو با حجت: منبع( االسالم والمسلمين احمد منتظـري، نگاهي به گذشته، گفت

)اهللا منتظري سايت آيت



ومد ضميمه

1اهللا منتظري حسينيان درباره آيتاهللا روحراني سخن

ــراي طــرح آيــت 1371 در ســال-رجــانيوز اهللاو در اوج تكــاپوي جنــاح چــپ ب
االسالم روح اهللا حـسينيان دادسـتان منتظري در مقابل رهبري انقالب اسالمي، حجت

م  نتظـري را وقت دادگاه ويژه تهران، در ابتكاري جسورانه دستور تفتيش دفتـر آقـاي
و در اثر اين تفتيش، حجم گـسترده اي از شـب  ايـن اقـدام. نامـه هـا كـشف شـد داد

االسالم حسينيان در يك سـخنراني در جمـع طـالب بـه انقالبي موجب شد تا حجت 
و نظرات امام خميني  قابـل ذكـر. دربـاره آقـاي منتظـري بپـردازد)ره(توصيف ماجرا

ن  امـه شـش فـروردين امـام خمينـي بـه آقـاي است در زمان ايراد اين سخنراني هنـوز
مي. منتظري منتشر نشده بود  بـه گـزارش: خوانيـد متن كامل اين سخنراني را در ادامه

االسـالم حـسينيان، خبرگزاري فارس، مركز اسناد انقالب اسـالمي سـخنراني حجـت 
 كه درباره منتظري صورت گرفته بود71دادستان وقت ويژه روحانيت تهران در سال 

ب به. راي اولين بار منتشر كرد را  است كه وي 1371ماه بهمن25اين سخنراني مربوط

و مـتن راني توسط رسانه اين سخن.1 و برخي اصولگرايان تندرو در واكنش به انتـشار هاي متعلق به سپاه
ن با مقدمه آنان، فايل صوتي فقيه عاليقدر در حالي  مي باز و هيچ ربطي بـه ايرادگردد كه قبال شر  شده بود

اي حال براي حمله به ايشان در ايـن ايـام از هـر حربـه اهللا منتظري ندارد با اين محتواي فايل صوتي آيت
مي بهره و به بيت فقيـه71اين سخنراني در پي حمله بهمن. شود برده و مطالـب عاليقـدر صـورت گرفتـه

باعترافات جالبي دارد  و براي ثبت در تـاريخ در ايـن مجموعـه كه ه همين دليل با مقدمه سايت رجانيوز
( البته در حاشيه سخنان وي مالحظاتي گرچه كوتاه درج شـده اسـت.گردد درج مي اهللا آيـت سـخنراني.
،2جايشان پس از پايان درس خارج صورت گرفت كه متن آن در خاطرات 1371 بهمن21در منتظري

). آمده است1221ص



771 
 خاتمه

و)ره( بـه بيـان نظـرات امـام خمينـي1در جمع طالب حـوزه علميـه دربـاره منتظـري
اهللا حـسينيان در ايـن سـخنراني االسالم والمسلمين روح حجت. پردازد شاگردانش مي 

:گفت
. را خطاب به آقـاي منتظـري نوشـتند6/1/68نامه)ره( حضرت امامكه اينبعد از

اهللا مـشكيني معظم رهبري رياست محترم جمهوري، آيت مسئولين نظام از جمله مقام
و اصرار كردند كه اين نامه پخـش نـشود)ره(و عده ديگر خدمت امام  الزم. رسيدند

)هر(به ذكر است كه نامه را به راديو تلويزيون جهت پخش داده بودند، حضرت امام 
به حاج احمد آقا دستور دادند كه نامه را از راديو تلويزيون پس بگيرند كه ايشان هم

را پس گرفتند ولي حضرت امام در آن جلسه جمله  اي را به آقايان فرمودند مـن ايـن
 معظـم مقـام(توانيـد از ايـن افـراد كنم، شـما مـي با شاهد عادلي كه آنجا بود نقل مي 

و حاج اهللا مشكيني، آيت وري، آيت رهبري، رياست محترم جمه ) احمد آقـا اهللا اميني
 پـشيمان كـه ايـن من نامه را پس بگيرم، نـهكه اينالبته: فرمودند)ره(امام. سؤال كنيد
و نه  اصرار شما مرا وادار كرد كه من اين نامه را پس بگيرم، فقط ترسيدمكه اينشدم

و بر يزند آقاي منتظري را بكـشند كـه كه با پخش اين نامه، خون مردم به جوش آيد
و آقاي. اهللا نوري براي انقالب بشود آقاي منتظري يك شيخ فضل  من از اين ترسيدم

و هم شاگردي كه تربيت كند فاسد تربيـت مـي  كنـد منتظري هم خودش فاسد است
توانيد كه البته وظيفه هم هست،مي. هست)ره(اين عين جمالت مبارك حضرت امام

و  و رهبري مسئله معظم از اين آقايان بخواهيد كه حاال مقام مراجعه كنيد اش جداست
نبايد هم ايشان وارد اين مسائل شوند ولي نـسبت بـه بقيـه آقايـاني كـه در آن جلـسه 

و از آن  تا حاضر بودند بنويسيد وكه اينها بخواهيد  اين مـسئله در تـاريخ گـم نـشود
اهللا االسـالم والمـسلمين روح حجـت مـشروح سـخنراني".خيانتي به تاريخ نشده باشد

 محـل،اي از زمـان مدرسه معصوميه قم در برهـه. اين سخنراني در مدرسه معصوميه قم انجام شده است.1
قم گروهسازماندهي  محـسوب هـا،و ديگـر فعاليـت براي حمله به بيوت علما هاي فشار در حوزه علميه

و هر ازچنـدگاهي مـسئوالن امنيتـي مي ا–شد و اطالعـاتي در جلـسات تـوجيهي طـالب را بـا خبـار
مي تحليل  امام جعفر صادق نيز با تـشكيل گردانـي بـه نـام حـضرت83تيپ. كردند هاي خويش ايزوله

مي معصومه در همان مدرسه در اين مأموريت .برد ها از طالب جوان بهره
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:خوانيد حسينيان را در زير مي
بيـنم كـه اي كه اخيراً در شهرستان قم پـيش آمـد، مـصلحت مـي با توجه به مسئله

در جريان آقاي منتظري با توجه به وظيفه  و مبلغين و روحانيت و نظام اي كه مسئولين
ا بـه عنـوان مقدمـه الزم اسـت ابتـد. قبال اين جريان خطرناك دارند را مطـرح نمـايم 

و پيـامبر عرض كنم كه يكي از مسائلي كه در اسالم مـورد تأكيـد واقـع شـده اسـت
در رابطـه بـا. مسلمين است اند، مسئله نصيحت ائمه اسالم روي اين مسئله تاكيد نموده 

و روايت ائمه  مراجعـه كنـيم، خـواهيم ديـد كـه)ع(اين مسئله چنانچه به قرآن كريم
و اشـتباهي برداشت ما  و جامعه اسالمي از مسئله نصيحت ائمه مسلمين برداشت غلـط

و شايد علت آن مناسـبت مي هـاي تـاريخي اسـت كـه در بـين جوامـع اسـالمي باشد
را. مخــصوصاً تــشيع شــكل پيــدا نمــوده اســت وقتــي مــسئله نــصيحت ائمــه مــسلمين

مي مي و رهبرا شنويم، اين معني به ذهن همه ن نظـام اسـالمي را آيد كه بايد مسئولين
و نهي از منكر نمود و امر به معروف وو عده. نصيحت كرد اي هـم بـا همـين تفـسير

مي برداشت غلط، انتقادات گزنده  چنانچه بـه قـرآن مراجعـه كنـيم. كنند اي را مطرح
از خواهيم ديد كه آياتي كه متـضمن مـاده نـصيحت مـي  باشـند، داراي معنـايي غيـر

ن  و و نصيحه للرسول، نصيحتلنصيحه. باشند هي از منكر مي معناي امر به معروف لله
و همين خدا قطعا به معناي امر به معروف كردن خدا نمي  به باشد طور نصيحت رسول

و نهي از منكر رسول نمي  من فعال تصميم ندارم وارد ايـن. باشد معناي امر به معروف
مر بحث علمي  و شما اگر به آيات قرآن در اين رابطه اجعه كنيـد؛ خواهيـد ديـد شوم

در ايـن. باشـد كه مراد از نصيحت در قرآن غير از معنائي است كه در اذهان ماها مي 
و تبرك ذكر مي و اين قسمت از بحثم بخش از صحبت روايتي را به عنوان تيمن كنم

لللّـه: اهللا لمن؟ قال قلنا يا رسول. الدين النصيحه):ص(اهللا قال رسول. دهم را خاتمه مي 
و للمسلمين  و لرسوله سـؤال. فرمود همه دين نصيحت اسـت)ص(، پيامبر)ع(و لكتابه

و نصيحت براي كه؟ حـضرت فرمـود  نـصيحت بـراي: كردند كه نصيحت يعني چه؟
و براي رسول  و براي كتاب خدا و ائمه مـسلمين خدا و بـا مراجعـه بـه كتـب)ع(خدا

و مصباح هيچكدام نصيحت را و نهي لغت معتبر از قبيل اقرب  به معني امر به معروف
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و عمـل از منكر معني نكرده اند، بلكه در اين كتب نصيحت به معنـاي خلـوص، صـفا
و صـادقانه عمـل1تفسير شده است،  و در قرآن كريم هـم بيـشتر بـه معنـاي خالـصانه

و نيز بـه معنـاي و ايمان مخلصانه داشتن به كتاب خدا و رسولش كردن در برابر خدا
و اگر هم احياناً در بعضي جاهـا گفتـه شـده كـه بـه خيرخواه بود  ن به كار رفته است

و نهي از منكر است، از باب ذكر مصداق مي باشد، از اين جهت معناي امر به معروف
تواند از اين در خلوصو كه آمر به معروف نسبت به رهبر مخلصو صادق است مي 

و يا تذكر دهد، بنابراين يك  ي از وظـايف مـا اعتقـاد راسـخ صدق امر به معروف كند
و صادق بودن با رهبري است و مخلصانه عمل كردن و بايـد بـه مـردم تـذكر. داشتن

و يـا ولـي و يا رهبران و مخلـصانه داد كه وظيفه ما در قبال رهبري مـسلمين صـادقانه
و ايمان داشتن به آن مي عمل كردن كه. باشد ها متأسفانه اين اشتباه تا جايي پيش رفته

مـسلمين هميـشه چـه درزمـان موالً آقاي منتظري هم برهمين مبناي نـصيحت ائمـه مع
و مــسئولين درســتو چــه االن، دســت)ره(حــضرت امــام انــدازهايي را بــراي نظــام

در رابطه)ره(اي كه آخرين نظر حضرت امامو خوب است در اينجا جمله2اند، كرده
از. با آقاي منتظري است، را ذكر نمايم   فروردين6نامه)ره( حضرت امامكه اينبعد

معظـم رهبـري مسئولين نظام از جمله مقام. را خطاب به آقاي منتظري نوشتند68ماه
و عده ديگر خـدمت امـام رياست محترم جمهوري، آيت  و)ره(اهللا مشكيني رسـيدند

الزم بـه ذكـر اسـت كـه نامـه را بـه راديـو. اصرار كردند كه ايـن نامـه پخـش نـشود 
به حاج احمد آقا دستور دادنـد)ره( جهت پخش داده بودند، حضرت امام تلويزيون

كه نامه را از راديو تلويزيون پس بگيرند كه ايشان هم پس گرفتند ولي حضرت امام 

 
مي"صحنُ" در كتب لغت اولين معنايي كه براي.1 و بديهي است كه تسري مراتب شده، وعظ  به امرآنباشد

و نهي از منكر همان موعظه كردن است كه خود نوعي خيرخواهي نسبت به طرف مقابل است به . معروف
و جامعه است نصيحت امام مسلمين به معناي موعظه .كردن وي يعني خيرخواهي براي او

مي آيت.2 و تمـام تـذكرات ايـشان مـصداق كامـل خيـر اهللا منتظري نصيحت را به همان معناي وعظ دانند
و هيچ خواهي  و باالتر از آن، اسالم، از سر دلسوزي به طرح انتقادات خويش پرداختند و براي نظام بوده

و دست با بررسي انتقادات ايشان به برخي امور در طول انقالب. اندازسازي در آن وجود ندارد شائبه عناد
و آيندهو ثابت شدن پيش بيني .شودمينگري ايشان، اين تحليل جناب حسينيان باطل ها
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اي را به آقايان فرمودند من اين را با شاهد عادلي كه آنجا بود نقل در آن جلسه جمله
مي مي رهبـري، رياسـت محتـرم جمهـوري، معظـم قـامم(توانيد از اين افراد كنم، شما

و حاج اهللا مشكيني، آيت آيت البتـه: فرمودند)ره(امام. سؤال كنيد) احمد آقا اهللا اميني
نهكه اين نهكه اين من نامه را پس بگيرم، و  اصرار شما مـرا واداركه اين پشيمان شدم

 نامه، خون مـردم بـه كرد كه من اين نامه را پس بگيرم، فقط ترسيدم كه با پخش اين
و بريزند آقاي منتظري را بكشند كه آقـاي منتظـري يـك شـيخ فـضل اهللا جوش آيد

و آقاي منتظري هم خودش فاسد استو. نوري براي انقالب بشود من از اين ترسيدم
كند اين عين جمالت مبـارك حـضرت هم شاگردي كه تربيت كند فاسد تربيت مي 

مي. هست)ره(امام كهو و از ايـن آقايـان توانيد البته وظيفه هم هست، مراجعه كنيـد
و نبايـد هـم ايـشان وارد ايـن رهبري مـسئله معظم بخواهيد كه حاال مقام  اش جداسـت

و از  مسائل شوند ولي نسبت به بقيه آقاياني كـه در آن جلـسه حاضـر بودنـد بنويـسيد
تا آن بكه اينها بخواهيد و خيانتي 1.ه تاريخ نشده باشد اين مسئله در تاريخ گم نشود

ايـن نامـه حـضرت. ثابت شـده اسـت)ره(و در مدتي كه گذشته حرف حضرت امام
2.دارد كـه نوشـته نـشد)ص(كه خوانده نشد در تاريخ شباهت به نامه پيـامبر)ره(امام

و دوات بياوريد تا نامه)ص(بدين شكل كه پيامبر از فرمودند قلم اي بنويسم كـه بعـد
و اين نامه حضرت امـام مرگ من هرگز گمراه  كـه نوشـته)ره(نشويد، ولي نياوردند

و روحانيـت بـا3.شد ولي خوانده نشد همان اثر تاريخي را داشته   الزم است كه نظـام

مي.1 و نقل چنين جمالتـي مشكل عمده اين است كه امثال آقاي حسينيان فكر كنند با مايه گذاشتن از امام
مي از ايشان، آيت  مي اهللا منتظري تضعيف و حال آنكه در اين بين امام خميني زير سؤال و تاريخ شود رود

و شاگردانش را فاسد قلمـداد كرديـد چـر: پرسد مي از8/1/68ا چنـد روز بعـد در نامـه شما كه ايشان
و نظام گرمي ببخشد عاليقدر خواسته فقيه مي! ايد به حوزه شود كمتـر در بـاره خوب است آدم عصباني كه

و يا ايـن. فسق يا عدالت افراد اظهار نظر كند  كـه بـه با اين حال يا اين جمله از سر عصبانيت صادر شده
دا  اش البته اگر هم بـوده باشـد تنهـا بـراي گوينـده. ده شده استطور كلي دروغي است كه به امام نسبت

. حجت است نه ديگران
 ...!اي چه مقايسه. معروف است كه عمربن خطاب نگذاشت)ص( در ماجراي ننوشتن نامه توسط پيامبر.2
مي اي كه روح نامه.3 ه يك بارك منسوب به امام است كه عالوه بر اين6/1/68گويد همان نامه اهللا حسينيان

و در روزنامه جمهوري اسالمي چاپ آيت76پس از سخنراني آبان اهللا منتظري به صورت مجعول منتشر
شد در مجلس توسط آقاي فاكر نماينده وقت مجلس شد، در زماندراصل اين نامه. خوانده  حيات امـام
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و اگر برخـورد نـشود يـك خطـر اسـت ادله مختلفي با آقاي منتظري برخورد نمايند
در افتاد، بـاالخره)هر(اوالً من معتقد هستم هر كسي كه با حضرت امام. براي انقالب 

مـا معتقـد هـستيم. كنـد يك روزي خداوند نتيجه اعمالش را در رسوائيش متبلور مي 
و شروع كرده آن را ادامه دهيم)ره(چيزي را كه حضرت امام  شما بدانيـد كـه. آغاز

كـساني كـه بـا حـضرت. اگر ما ساكت بنشينيم؛ منحـرفين سـاكت نخواهنـد نشـست 
مي آنچنان بي دار بودند مسئله)ره(امام يك ادبانه با امام برخورد مرتبـه بـه كرد كه من

و حاال يك مقـامي از تـو. گويي خميني آقا هم بگو او اعتراض كردم كه آقا اگر مي 
چاكان آقاي منتظري همين آقا االن يكي از سينه! كني گرفته شود اينجور برخورد مي

گان سـابق مجلـس كـه خـدمت اگر به خاطر داشته باشيد آن سي نفر از نمايند. است
و ما هم برخورد كرديم، يكي از همان آقايان اعتراف كرد كه  آقاي منتظري رسيدند

كُشتي بود كه ما آغاز كرديم ولي پشتمان به زمين زده شد  و. اين ما دقيقاً خبر داريـم
از عده و اي هم اعتراف كردند كـه كـساني كـه دل خوشـي از وضـعيت فعلـي نظـام

، جلسه گرفتند كه مرجعيت آقاي منتظري را مطرح كنند، چرا كه بـه رهبري نداشتند 
و دسـتگاه را خواهــد بـرد، ايــن اصـطالح آن هـا مرجعيــت آقـاي منتظــري بـادش دم

آن نتيجه كه اي است كه و شما مشاهده كرديد  شروع كردنـد آقـايها اينها گرفتند
و در روزنامه پخ منتظري را مطرح كردند و عكسش را و اطالعيـه ها بردند ش كردند

و ديدني رفتن و آن1.دادند و درد بنابراين اگر ما ساكت بنشينيم هـايي كـه درد ديـن
واقعا ايـن آقـاي. نشينند، قطعا منحرفين ساكت نخواهند نشست انقالب دارند ساكت 

 
شد21ها بعد در صحيفه امام جلد صحيفه نور منتشر نشد ولي سال اي. درج ن حال وقتي ايـن نامـه بـا با

مي8/1/68نامه مي پرسشگردد مقايسه و خواهد هايي مطرح شود كه در پهنه سياسي كشور مطرح بوده
و انتشار اين دست نامه .دركناي را در اقناع افكار عمومي اثبات ها مطلب تازه بود

و مرجعيت ايشان در درجـه اول بروجردي اهللا العظمي اهللا منتظري مورد عنايت آيت اجتهاد مطلق آيت1. بود
و بلكـه برخـي  و قبـل از آن امـام احتياطـات و نظام به ايشان توسط امام مطرح شد، با ارجاعات مردم

و ارجاعـات در اين باره جزوه. مواردي كه خود فتوا داشتند به ايشان ارجاع دادند  اي بـا نـام مرجعيـت
و مرحـوم آقـاي البته مدتي پس از درگذشت امام. منتشر شده است  براساس اخبار موثق حاج احمد آقا

مقـام. اهللا منتظري مراجعه نمايند توسلي از كساني كه به بيت امام زنگ مي زدند خواسته بودند كه به آيت 
و فقاهت فقيه .عاليقدر پيش از اين ثابت شده بود علمي
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تفـاوت ازكنـارش بگـذريم، شخـصيتي تـوانيم بـي منتظري شخصيتي است كه ما نمي
و همه مردم را از ديـد در چهارديواري خانهاش بيني است كه جهان  اش محدود است

و در زماني هم كه سيدمهدي بود از ديد او بررسي مـي  و سعيد  مـن1.كـرد سيدهادي
و ايشان گذشت مطـرح نمـايم، تصميم گرفتم كه به صورت جدي مسائلي كه بين ما

خ  و دوگانه برخورد كردن آقاي منتظري چه طري بـراي شما ببيينيد شخصيت دوگانه
آقـاي منتظـري. چنـين كـاري كـرد)ره(و چرا حضرت امـام2انقالب به دنبال داشت 

و دل باز برخورد مـي  و هواداران خودش آنچنان دست و بيت كنـد نسبت به اطرافيان
درا عـده. كه نسبت به هيچ كس حاضر نيست اينگونـه برخـورد نمايـد  ي از دوسـتان

و جريان دستگيري سيدمهدي خدمت آقاي من و گفتند كه سـيدمهدي تظري رسيدند
اطرافيان شما مرحـوم شـمس آبـادي را بـه قتـل رسـاندند، شـيخ قنبرعلـي را بـه قتـل 
رساندند، تعداد كثيري را به قتل رساندند، با ايـن حـال شـما چطـور از ايـن هـا دفـاع 

مگـر آقـاي: كني؟ آيا هنوز مسئله براي شما حل نشده اسـت؟ ايـشان فرمـود كـه مي
مـن شـاهد دارم بـر ايـن مطلـب، آقـاي معـاون وزيـر.ي آدم خـوبي بـود شمس آباد 

و آقاي  كه از طالب بـسيار متـدين اسـت ... اطالعات كه از طالب بسيار متدين است
 برويد از آن ها سؤال كنيد؛ ايشان با همين صراحت ايـن جملـه را بيـان3.شاهد بودند 

م. كردند و رهبـري آينـده البته ما تعجب كرديم كه چگونه كسي كه ادعاي رجعيـت
كـشتند كـه. گويد مگر آقاي شمس آبادي خوب بـود نظام دارد، با اين صراحت مي 

 حاال آقاي شمس آبادي آدم انقالبي نبود؛ از طرفداران آقاي خوئي هم بود؛4.كشتند

م.1 و و پرداخته كساني است كه در مقابل كالم و اهللا منتظري كم آورده نطق آيت اين بهتان عظيم ساخته انـد
و زندان. ها بر طبل اين اكاذيب مي كوبند سال و در سلول ب بارها منسوبان ايشان بازداشت بردنـد سـرهها

كم هاي فقيه ولي ديدگاه شدو عاليقدر بدون .كاست بيان
و تحريـف اهللا منتظري خطري براي انقالب نداشت بلكه فرصت آيت2.  از ايـشان، انقـالب كننـدكان طلبـان

مي احساس خطر مي و امام .اندازند تا خود مصون از نقد بمانند كردند اما توپ را در زمين انقالب
مي.3 و اگر در قاموس آقـاي حـسينيان مفتـري با مالحظه پاورقي بعدي اين تهمت بزرگ پاسخ داده شود

!ني فرض كردتوان ثمره ابن جندب را هم آدم متدي بودن مضر به تقوا نيست مي
مي اهللا حسينيان از اين آقاي روح هاي تهمت.4 هنگـام قتـل«:انـد اهللا منتظـري گفتـه شود كه آيت جا آشكار

و آنچه را مـن در زنـدان شـنيدم ايـن بـود كـه آقـاي مرحوم آقاي شمس  آبادي من در زندان اوين بودم
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و شمس و شهيد جاويد ميان... آبادي تبليغات زيادي عليه مرحوم امام آن جام و ايادي ساواك هم به دهد
و اين كار در نجف دامن مي  مي زنند و قهدريجان زياد انجام قهدريجان از نظر جمعيت مانند يـك شد؛ آباد

و داراي دو محله مي  و شهر است و بين دو محله از قديم رقابتهايي وجود داشته، محله آسيد هـادي باشد
و مرح  و محله ديگر نوعا مقلدين آيت آسيد مهدي نوعا طرفدار انقالب در وم امام بودند اهللا خوئي بودنـد،

مي آن محله معموال مرحوم شمس  آن آبادي را دعوت و مولف و ايشان راجع به كتاب شهيد جاويد كردند
و مبلغيني را نيز در ايـن زمينـه بـهو تقريظ نويسندگان كه ياران مرحوم امام بودند تبليغات سوء مي  كرد

و بچه آنجا مي  و طبعا يك جو متشنج ايجاد شده بود هاي انقالبي تند خواسته بودند او را گوشمال فرستاد
و متاسفانه اين قبيل تندرويها االن هم به وسـيله  و بترسانند ولي برخالف ميلشان به قتل رسيده بود؛ دهند

و برخي از بزرگـان نيـ گروههاي فشار غير مسئول در مناطق مختلف انجام مي  و پـشتيبان شود ز محـرك
مي آنان مي و بسا جنبه مالي آنان را نيز تامين و شـرع باشند كنند، در صورتي كه همه اينها بر خالف عقل

و مزاحمتهـا نـسبت بـه اشـخاص اگـر در  و چنين نيـست كـه تنـدرويها و مخل به امنيت عمومي است؛
و مرضي امام باشـد قهدريجان باشد خالف است ولي اگر در مناطق ديگر باشد مجاز بلكه و. الزم تـرور

و در همه جا قانون بايد رعايت شـود  و از هر كس باشد محكوم است و تندروي در هر حال و. خشونت
و پيشتر من ايشان را بـه آيـت باالخره من شخصا با آقاي شمس اهللا بروجـردي معرفـي آبادي رفيق بودم

اهللا سيد ابوالحسن اصـفهاني بودنـد، بعـد از فـوت كردم ايشان در نجف كه بودند از اطرافيان مرحوم آيت 
اهللا اهللا بروجردي بود، يك روز من رفتم منزل آيت ايشان آمدند ايران، در آن موقع مرجعيت در دست آيت 

ما در نجف كه بوديم افراد را خـدمت": بروجردي ديدم يك سيد بزرگوار آنجا نشسته است، به من گفتند
مي آيت ميب اهللا سيد ابوالحسن و مشكالت آنها را حل كرديم، حاال دو ساعت است كه اينجـا نشـسته رديم

و كسي به ما اعتنا نمي كند  ؟ گفتند:، گفتم"ايم ، مـن فـورا"آبادي اصفهاني ابوالحسن شمس:حضرتعالي
اهللا بروجردي بروند، ايـشان اهللا بروجردي كه اجازه دهند ايشان خدمت آيت كسي را فرستادم خدمت آيت

اهللا بروجردي ايشان را شناختند، با پدر ايشان در اصـفهان آشـنا شان به بيروني تشريف آوردند، آيت خود
من اند، خالصه آيت بوده اهللا بروجردي ايشان را خيلي تحويل گرفتند، بعد كه بيرون آمديم ايشان خيلي از

م تشكر كردند، بعد با هم رفيق شديم، ايشان گاهي به منزل من مي  ميآمد گاهي رفـتم، امـان منزل ايشان
و ايـشان منبرهـاي اين مساله كتاب شهيد جاويد كه پيش آمد وسيله  اي شد كه ايشان را تحريك كردنـد

و تيزي مي  رفتند، كار به جايي رسيد كه يك روز من در بازار اصفهان با ايشان از بـاب اتفـاق خيلي تند
ر كه سرشان پايين بـود جـواب سـالم دادنـد، گفـتمطو برخورد كردم، گفتم آقا سالم عليكم، ايشان همان 

مي! حالتان خوب است، چيزي نگفتند داد كه اين قدر پيش ايشان عليه مـا گفتـه بودنـد كـهو اين نشان
 من آن روز ناراحت شدم كه با آن همه رفاقت خوب بود حـداقل.ايشان حاضر به احوالپرسي با من نبود 

و تقريظ نوشتن شما چيست؟ اتفاقا در همان ايـام هـم پرسيدند كه اين قضيه كتاب از من مي  شهيد جاويد
و مقداري از پولش را هم من داده بودم چون بهاييها آقاي برهاني يك مسجد در افوس فريدن ساخته بود

و الزم بود كه يك مسجد در آن منطقه ساخته شود، بعد براي افتتاح آن يك  درآن منطقه نفوذ كرده بودند
دري اصفهان را دعوت كرده بود از جمله آقاي شمس عده از علما  آبادي را، به من هم اصرار كرد شما هم

و مرحوم آيت  و مرحوم پورنمازي آن آن شركت كنيد، من اهللا ايزدي در آنجـا شـركت كـرديم ؛خـوب در
و هم براي ساخت مسجد من كمك كرده بودم، بـه هنگـام ظهـر انتظـار منطقه هم مرا بيشتر مي   شناختند

و پـشت سـرش داشتند كه من نماز را بخوانم ولي من با اصرار آقاي شمس آبادي را فرستادم در محراب
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و يـا درس ايـشان را رفتـه بـه ايـن مگر كسي كه طرفدار مرحوم آيت اهللا خويي بوده
ر راحتي مي  حاال آقايي كه نسبت به ديگران با اين سعه صدر برخورد. اكشتتوان او

مي مي پا كند، وقتي كه دو نفر از هواداران خودش دستگير شوند چه علم شنگه اي به
مي. كرده است  چطور شـد خـوني مثـل. ها هستند گويد بچه هاي انقالب در زندانو

و زمـين يكـي شمس آبادي رنگي ندارد، اما با دستگيري چهارتا طرفدار تـ  و آسـمان
شخـصي. شخصيت دوگانـه اسـت. اين شخصيت، شخصيت متناقضي هست. اند شده

و سعه صدر برخورد مي  و دل بازي كند، است كه نسبت به اطرافيان خودش با دست
هـايش مطـرح آقاي منتظـري دائمـا در سـخنراني. اما نسبت به ديگران اينگونه نيست 

و نظام مي ميكند كه من مصالح انقالب دهم ولي را بر مصالح شخصي خودم ترجيح
اند؛ شـما امـروز ببينيـد وضـعيت حقيقتا ايشان در عمل خالف اين ادعا را ثابت كرده 

. فعلي انقالب را، مسئوليتي كـه نظـام جمهـوري اسـالمي در قبـال جهـان اسـالم دارد 
ه؛ مسئله سلمان رشدي كه امروز يك دستاويزي براي دشمنان انقالب عليه نظـام شـد

 
و ايشان را بر خـودم مقـدم و اين خيلي باعث تعجب علما شده بود كه مثال من ايثار كرده ام نماز خواندم

ه بـود، ايـشان را در خالصه اين اواخـر ايـشان خيلـي تنـد شـد. داشته ام، اين بود برخورد من با ايشان 
و جاهاي ديگر دعوت مي و مرحـوم امـام قهدريجان و شهيد جاويـد و عليه ما سـخنرانيهاي)ره(كردند

و همه اينها به تحريك ساواك بود؛اين مسائل بعضي بچه هاي تند را تحريك كرده بـود كـه تندي مي  كرد
و آن مساله اتفاق افتاده بود  بته اين كار كار درستي نبود ولي باالخره ايـنال.ايشان را بخواهند تهديد كنند

گوينـد حاال بعضي افراد مـي اتفاق افتاده بود، بعد سيد مهدي را با بعضي افراد ديگر بازداشت كرده بودند؛ 
دانم كـه سـاواكي شـده كه آن مدتي كه در زندان بوده به ساواك قول همكاري داده بوده ولي من بعيد مي 

دانـم بـسياري از ايـن گوينـد بـه سـاواك داده مـن مـي ريهايي كه آقايان مـي باشد، نظير اين قول همكا 
و زير بـازجويي داشـته  و مطرحند در دوران زندان انـد، ايـن اعـالن شخصيتهايي كه االن سر كار هستند

و بيزاري از فالن كس از چيزهايي بود كـه خيلـي افـراد داشـته  و مـن االن وفاداري به اعليحضرت انـد
اس نمي و پردهخواهم خواسـته كـاله سـر دري كنم، او هم البد مثل ديگران به خيال خـودش مـيم بياورم

و به اسم همكاري با آنها كارهايش را پيش ببرد  ج خاطرات آيت(».ساواكيها بگذارد ص1اهللا منتظـري، ،
603(

ك)62ص(اهللا منتظري در كتاب انتقاد از خود آيت ه با انقالب همـراه سخنان امام خميني در باره روحانيوني
و در صفحه داننـد، انـصاف اما تاريخ نويساني كه خود را منصف مي ...«:اند گفته67نبودند را درج كرده

گفتند كه فالني اي نمي دهند كه اگر در آن زمان من به جاي مرحوم امام اين سخنان را گفته بودم، آيا عده 
آن آمر قتل شمس و دستور كر آبادي بوده »ده است؟را صادر
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ي كه امروز به عنوان يك چماق عليه انقالب بلنـد كـرده حـاال.انـد مسئله حقوق بشر
اگر مقام رياست جمهوري يك مصاحبه اي انجام دادند در برابر ادعاي نقض حقوق 

و فرمود كه ما زنداني سياسي نداريم  كه. بشر در ايران : ايشان بيايد با صراحت بگويد
مي اين آقا در مصاحبه فهمنـد كـه ما زنداني سياسي نداريم، مگر مردم نمي گويد اش

1هـا هـستند؟ كـدام بچـه هـاي انقـالب در زنـدان. بچه هاي انقالب در زندان هـستند 

كند من مادر انقالب هستم حداقل انسان بايد اينقدر عقل داشته باشد كه اگر ادعا مي
ر  . كنـدا مطرح نميو ديگران دايه انقالب، مادر انقالب در اين موقعيت چنين مطالبي

كـنم از صـحبت هـاي ايـن آقـا پيداسـت كـه مـصالح اينجا است كه من عـرض مـي
شـما اگـر در صـحبت هـاي اخيـر. دهـد اش را بر مصالح انقالب ترجيح مـي شخصي

بينيد كه ايشان درصدد تحليل خرابي هاي سابق خودش اسـت، ايشان دقت كنيد، مي 
س  ؤال ببـرد؛ بـدين صـورت كـه اگـر يك چيزي درست كرده كه مواضع امام را زير

گيـري هـاي حضرت امام در برابر ايشان چنين موضـعي گرفتنـد، بگويـد كـه موضـع 
و در نتيجـه مـن آدم صـالحي بـودم  . حضرت امام براساس اطالعات غلط بوده اسـت

 در تهـران كـهآن يكـي از بـزرگ: ايشان در همين سخنراني هاي اخيرشان فرمود كـه
و اين هست از قول بچه هاي اطال عات به من گفت كه ما خدمت حضرت امام رفتيم

و االن آن آقايان توبه كرده. را القا كرديم كه منافقين رو آقاي منتظري نفوذ دارند اند
مي نمي مي دانند كه آقاي منتظري آن ها را آيد بخشد يا نه اين مبنايي است كه انسان

مع درست مي  و بعد بگويد كه فالن كس گفته حاال لوم نيـست كـه چنـين كـسي كند
 تـصميم گيـري هـاي امـام بـر مبنـاي كـه ايـن براي چي هست، بـراي2.باشد يا نباشد 

و مبارزان اگر به دنبال مختصر.1 مي انقالب گويي نبوديم ليستي از فرزندان كرديم تا معلـوم شـود را منتشر
و حصر روند. اهللا منتظري در اين باره صحيح است دغدغه خاطر آيت   فرزندان انقالب چنان ادامـه حبس

و و هـ ... پيدا كرده كه حتي نخست وزير، رييس مجلس، هـايي از رزمنـدگان،م چنـين گـروه دوران امام
و خانواده شهدا  . را شامل شده استجانبازان

هـاي حضرتعالي در صحبت:س«:اند اهللا منتظري راوي اين ماجرا را آقاي محمدي گيالني ذكر كرده آيت.2
م  و يك به داستاني از قول يكي از علماي تهران اشاره فرموديد و يكم بهمن هفتاد بني بر اخيرتان در بيست

 آنان را مجبور68و67هاي اينكه چند نفر از اعضاي اطالعات به ايشان اظهار داشته بودند در جريان سال 
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و با مـن برخـورد شـد، براسـاس اطالعـات و اگر من عزل شدم اطالعات غلط بوده،
و ديگران هم اشتباه مي  ايـن اسـت متنـاقض. كننـد غلط بوده، بنابراين من سالم هستم

مي.يبودن شخصيت آقاي منتظر  گويـد كند، مـي آقاي منتظري هروقت كه صحبت
و اين سكوتم هم به خاطر اسالم بوده: كه وي در سكوتش. من هميشه سكوت كردم

و درست عليه انقالب رديف مي  و عليه نظام موضع هزارويك حرف غلط گيري كند
و آقاي منتظري شما اگر واقعـا سـكوت كـرده. كند مي ايـد، مـسخره كـردن انقـالب

 بهمن چه معنايي دارد؟ اگـر شـما سـكوت كـردي، ايـن22ره كردن راهپيمايي مسخ
مي جمله كه مسئولين نظام را كله گنده معرفي مي و از كنيد گويي در قيامت حقـم را

 چه حقي از شما؟ آيا اگر به تعبير شـما همـين1آن ها خواهم گرفت به چه معناست؟ 

و به مرحوم و مشورت شما با آنان تنظيم كرده بودند گزارشهايي مربوط به نفوذ منافقين در بيت حضرتعالي
با امام ارائه دهند، اگر صالح مي  و نام آن عالمي كـه ايـن جريـان را دانيد توضيحاتي در ارتباط  اين جريان

در:ج.نقل كرده بفرماييد اصل جريان به اين شكل بود كه آقاي حاج شيخ غالمحسين ايـزدي يـك شـب
-اند، آقاي ايزدي نقل كردند كه در آن جلسه آقاي محمدي گيالني تهران در جلسه مهماني خانوادگي بوده 

اي-كه در آن جلسه حضور داشته مي به گويد ما دلمان خيلي براي فالني تنگ شـده اسـت مـا مـدتي شان
چند نفر از افراد اطالعات كه از رده هاي باالي آنهـا بودنـد بـه مـن": گويد شاگرد ايشان بوده ايم، بعد مي 

گفتند در آن جريانات ما را مجبور كردند كه به دروغ شهادت بدهيم كه خانه فالني در اختيار منافقين است 
من  ميو و ما االن از اين گزارشها خيلي ناراحت هستيم افقين به فالني خط  اين مطلب را آقاي حاج"!دهند

شيخ غالمحسين ايزدي از قول آقاي محمدي گيالني براي من نقل كرد؛ همچنين از قول آقاي محفوظي هـم
ا. نقل شد كه آقاي محمدي گيالني اين مطلب را در جاي ديگر هم گفته است  ز كانـال ديگـر هـم بعـد مـا

مي-اند كه ظاهرا سه نفر بوده-شنيديم كه آن چند نفر را و خواسته انـد در اطالعات از كار بركنار كرده اند
و آنان را مورد توبيخ قرار داده اند كه چرا اين مطلب را گفتـه  انـد، يك پرونده سنگيني برايشان درست كنند

دا  و زنداني كردن آنها را اند كه بعضي از رفقايشان در همان اطالعات مانع اين كـار شتهحتي قصد بازداشت
اند، ولي آنان را از كارشان بركنار كرده اند؛ باالخره بر حسب آنچه نقل شد يك چنين قـضيه اي بـوده شده
مي. است و لذا البته شايد آقاي محمدي گيالني خيلي خوشش نمي آمد كه نام ايشان در اين جريان ذكر شد

ج(». آن صحبت به طور كلي از قول يكي از علماي تهران اين قضيه را نقـل كـردم من هم در  ،1خـاطرات،
)646ص

 1371بهمن21راني اهللا منتظري در سخن چرا كه عبارت آيت، آقاي حسينيان دست به تحريف زده است.1
مي من نسبت به بچه«:چنين است اين و خيلي از آنها را تحريك ند تا مـا را تحـتكن هايي كه بي اطالعند

هـا چـون اطـالع ندارنـد گذشـت فشار بگذارند، دوستان ما را تحت فشار بگذارند من نسبت به اين بچه 
مي مي مي كنم، اما نسبت به آنهايي كه و و دانند قضايا از چه قرار است دانند كه مفتنين چه كارهايي كردند
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شـدند، نمـي)ره( حضرت امام68ماه فروردين6كله گنده هاي نظام مانع پخش نامه
كندند؟ اين چه تعبيري است كه شـما نـسبت بـه مـسئولين مردم پوست از سر تو نمي 

مي نظام كرده  و از آن طرف هميشه ادعا در كنيد كه من سـكوت كـرده ايد، ام؟ شـما
و سوكتم هر سخنراني كه كرديد مي  هم بـراي] سكوتم[گوييد كه من سكوت كردم

ميخدا بوده است اين مقدمه. زنيد، ولي از آن طرف بزرگترين نيش را هم به انقالب
چنانچه شـما مطلـع هـستيد، اخيـرا. اي بود كه در رابطه با آقاي منتظري عرض كردم 

از. پنج، شش نفر از افرادي كه به ادعاي ما توطئه گر بودند دستگير شـدند  يـك نفـر
و يكي هم به اين ها به نام دائي در زمان مهدي هاشمي چند مر و آزاد شد تبه دستگير

ه ايشان زماني فرمانده سپاه تهران بود، كه ايشان درگيري بـاكمينام حاج داوود كري 
و اگر يادتان باشد، حضرت امام توسط شهيد محالتـي فرماندهي سپاه به وجود آورد

ام پيامي فرستاده بودند كه اين ها توبه كنند به واسطه كاري كه در زمـان جنـگ انجـ 
و بعـد هـم ايـشان مرتكـب قتلـي  دادند كه تصميم داشتند سپاه تهران اعتصاب كننـد

و اخيرا هم دستگير شد  و از سپاه بيرون رفت  ما پـس از آنكـه اطالعيـه هـاي1.شدند
و مساجد ديديم، كار روي اين گروه را آغاز كرديم فراواني را در سطح دانشگاه ها

 اين ها دستگير شدند، كه كار اين گروه تهيـهو حدودا يك ماه قبل پنج، شش نفر از 
حاال شما مسئله شايعه سازي. كار ديگر اين ها شايعه سازي بود.و توزيع اطالعيه بود

و. را دقت كنيد كه اين ها از كجا شروع كردند  اولين كاري كه اين ها انجـام دادنـد
ك  اولـين. ردنـد طبق اعتراف خودشان با سيدهادي داماد آقاي منتظري هم همـاهنگي

 
و تعال مع شـاءاهللان. كـنمي در روز قيامـت واگـذار مـي ذلك ساكتند من حساب آنها را به خداوند تبارك

ج خاطرات آيت(». ص1اهللا منتظري، ،1224 (
و تالش.1 از فرد ياد شده به نام دائي، آقاي محمود دردكشان از مردان مخلص و پس گر در راه انقالب قبل

و آن به  و اساسا با و ايشان در دوران سيدمهدي هاشمي اصال بازداشت نشد ي در برخي ويژه جنگ است
در. مواضع زاويه داشت و جنگ به اتفاق برخـي ديگـر ماههـا حاج داوود كريمي از سرداران سپاه تهران

اهللا منتظـري زيـر نظـر آيـتو تحت فشار قرارگرفتند تا به براندازي نظـامندسلول انفرادي بازداشت بود 
و پنجه نرم كردن با بيماري وي پس از سال! اعتراف نمايند  ي ناشي از مجروحيـت جنـگ بـهها ها دست

در.(هاي امثال حسينيان را كمتر بشنود خيل شهدا پيوست تا تهمت درباره دستگيري حـاج دادود كريمـي
).مده بيشتر بخوانيدآ در اين مجموعهكه محمد بختياري آقايمقاله
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و در ايـن رابطـه تمـسك68ماه فروردين6كار اين بود كه نامه  امام را انكار كردنـد
 هرچيزي كه از من نقل شده بايد كتبيكه اينكردند به فرمايش حضرت امام مبني بر

و بر اين اساس تحليل كردند كه چون اين نامه پخش نشده است بنابراين چنـين باشد
اما غافل از اين كه خود آقاي منتظري در پاسخ نامه امام نوشـتند. اي وجود ندارد نامه

 حاال انسان اينقدر بايد شعور داشـته باشـد كـه68ماه فروردين6كه عطف به مرقومه 
 در هـر1.خواهد انكار كند، الاقل جوانب امـر را هـم بررسـي نمايـد چيزي را كه مي

رابطـه اطالعيـه هـايي را در سـطح در همـين. صورت اين نامه را اين ها انكار كردند
وسيعي پخش كردند بعد از اين مرحله، در مرحله دوم نسبت بـه بيـت حـضرت امـام 
و توبـه  شايعاتي را مطرح كردند از اين قرار كه احمدآقا از اين كارش پـشيمان شـده
و از او معذرت خواهي كرده است  و كسي را هم منزل آقاي منتظري فرستاده . كرده

از. دآوري كنم كه منشاء اين شايعه ظاهرا دفتر آقاي منتظري بوده است الزم است يا
 كارشان را بـر ايـن مبنـا قـرار دادنـد كـه حـضرتها اينكه اين خطرناكترها اينهمه
در ايـن رابطـه جـزوه. تبرئه شوند) آقاي منتظري(را زير سؤال ببرند تا ايشان)ره(امام

و تعريـف منتشر كرد) زدائي چرا اسالم(اي به نام  )ره(هـايي را كـه حـضرت امـام نـد
و بعد هم مطـرح كردنـد كـه عـزل آقـاي نسبت به آقاي منتظري داشته، ذكر كردند،

)ره(بوده است كه در آن زمان، حضرت امام)ره(منتظري در اواخر عمر حضرت امام
و خـود و چون مريض بودند، تصميمات ايشان عاقالنه نبوده اسـت مريض بوده است

و احمـدآقا در تـالش. ميم گيرنده نبوده است ايشان تص  و آقـاي هاشـمي رفـسنجاني
دانـد را به چنين كاري وادار كردند، خـدا مـي)ره(براي گرفتن قدرت، حضرت امام

به)ره(كه حضرت امام  اوكه اينچقدر حساس بودند نسبت  به او بگويند، ديگري به
اي حـساسيت نسبت بـه مـسئله)ره(وقت نشنيدم كه حضرت امام كند، من هيچ القا مي

و نمي  و بگويد من راضي نيستم گفـت فـالن گذارم، ولـي اگـر كـسي مـي نشان دهد

 
آن كه اند كه من براساس اعتمادي آور شده اهللا منتظري در خاطرات خويش ياد آيت.1 و در  زمان بـه بيـت

شد68 فروردين7دستگاه امام داشتم در نامه ايشان پس از بررسـي، بـه. نوشتم مرقومه جنابعالي واصل
.كند ذكر شواهدي پرداختند كه صدور آن را از امام مخدوش مي
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را القـاء كردنـد، ايـشان مـي)ره(مطلب را به امام و ايـن فرمودنـد مـن راضـي نيـستم
آمده، چند نفر گفتند كه اين مسئله بخشم، در يك جرياني كه از صداوسيما پيش نمي

و فرمودند بگوئيد كه من نمي)ره(را به امام  و القاء كردند، بعد امام پيام دادند بخـشم
آنها اين. گذرم نمي  آمدند همين مسئله را به امام نسبت دادند كـه حـضرت امـام در

و براساس انديشه امام نبـوده و در نتيجه تصميمات درست موقع حال خوشي نداشتند
از. است يكه اينبعد كي از اين آقايان تعدادي قبضه اسـلحه دستگير شدند، در منزل

كه كشف شده، من نمي  و نميها اينگويم  قـصد هـا اينگويم طرح براندازي داشتند
و بايـد بررسـي كنـيم . ترور داشتند، چون چيزي هم ثابت نشده، ولي مشكوك است

به در منزل يكي از همين آقايان، پنج قبضه اسلحه خودكار بود، كه كار اين اسلحه ها
و بـا فـشار دادن يـك دكمـه، ين صورت است كه در آن گلوله جاسازي مـيا كننـد

مـن. هـاي زهـرآگين كسي متوجه باشد، گلولهكه اينبرند، بدون انساني را از بين مي 
كه نمي  براي ترور كسي بوده، اما به هرحال چيز مشكوكيـست كـه ايـنها اينگويم

اها اينها در خانه سالح  اعتـراف كردنـد كـه مـا بـا هـا اين1.ست به چه منظوري بوده
و خيلي از مـسائلمان را بـا ايـشان مـشاوره مـي و آقاي منتظري ارتباط داشتيم كـرديم

و اطالعيه  مي همينطور با سيدهادي هم تماس داشتيم رفتـيم پـيش نوشـتيم، مـي اي كه
و ايشان هم تاييد مي  و پـس از تاييـد آن را تكثيـر مـي ايشان اين بنـابر2.كـرديم كرد،

و بيت ايشان اعتراف نمودندها اين اين اطالعيـه هـا. نسبت به ارتباط با آقاي منتظري
و درآن آقـايو هم عليه مقام معظم رهبـري مـي)ره(كه هم عليه حضرت امام  باشـد

و توزيـع مـي  و هم در بيت آقاي منتظري تهيه شـده منتظري تبرئه شده، هم در تهران
 هنوز دستگير نشده بودنـد خـدمت آقـاي منتظـريكهآن دو نفر از همين آقاي. است

و آقاي منتظري هم به آن دو نفر مي گويد كه من عكس العمل نـشان نخـواهم رفتند

 
 در چرا از اول دروغي بسازيد كه بعـدا! حاال كه فهميديد، براي مردم روشن كنيد كه به چه منظوري بوده.1

!؟حل آن بمانيد
2.و آقايان بازداشت شده اصوال خود را در حد ي مي دانـستند كـه نيـازي بـه اين ادعا كذب محض است

و وي از فعاليتشدا مشورت يا تأييد آقاي سيد هادي هاشمي نمي . هاي مذكور حتي اطالع هم نداشت تند
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و شما هم به كارتان ادامه دهيد به هر حال ما از عكس العمل آقاي منتظري مطلع. داد
و منتظر عكس العمل بوديم  كـس العمـلع21/11 ايـشان در تـاريخكه اينتا. بوديم

و آن سخنراني بسيار نازيبا را انجام داد  حاال شما ببينيد كسي كـه ادعـاي. نشان دادند
و داعيه زائل شدن حقش را دارد، نـسبت بـه انقـالب چگونـه مادري انقالب مي  كند

مي كند، بعنوان نمونه من به بعضي از صحبت برخورد مي  فردا«: كنم هاي ايشان اشاره
انـد، بـدون رودربايـستي بايـد مردم به اصل انقالب پشت نكـرده. بهمن است22روز 

و امنيـت انقـالب را مـي  و اشـخاص ايـن را بـه حـساب بگويم مردم انقالب خواهنـد
و پـشتيباني كننـد، حـساب اشـخاص  خودشان نگذارند كـه مـردم از آنهـا طرفـداري

 بـه جداست، من به خود امام هم گفـتم، احمـد هـم آنجـا بـود كـه آقـا سـازمان سـيا 
ك.گ.ك و ب شوروي هم در سازمان سيا نفـوذ كـرد، آيـا شـما.گ.ب نفوذ كرد

آن دهيد كه در ارگان احتمال نمي هاي مـا هـم نفـوذ داشـته باشـند كـه حتمـا دارنـد،
مـا اصـال زنـداني: گويـد اش مـي در مـصاحبه) اشاره به رياست محترم جمهوري(آقا

دا  و مـي سياسي نداريم، البته خوب اين حرف مصرف خـارجي آن رد هـا خواهـد بـه
بـه هرحـال».هـا هـستند هايشان االن در زنـدان دانند بچه بگويد ولي مگر مردم ما نمي 

و سـخنراني ايـشان باعـث عكـس ايشان بسيار سخنراني زشتي انجام مـي  العمـل دهنـد
مي طلبه مي شود، عده ها در درس ايشان و شـعار مـي اي بلند و بـه آقـاي شـوند دهنـد

ها ويند مگر بنا نبود شما در سياست دخالت نكنيد، پس چرا اين صحبتگ منتظري مي
و در روز جمعه هم عده را مي مي كنيد، و اي پس از نماز جمعه در قم تظاهرات كنند

و بعد بچه تابلوي دفتر ايشان را مي  و جمعيـت متفـرق شـدند، كشند هاي سپاه آمدنـد
در زمان حياتشان)ره( حضرت امامشوراي تامين هم تصميم گرفتند كه موانعي را كه

تـا. امر فرمودند، برداشته شود، كه بيت آقاي منتظـري مثـل بقيـه بيـوت عـادي باشـد 
و بـدليل روند در جلسه مجددا شـركت مـي فرماندهان رده باالي سپاه به قم مي  كننـد

ميكه اين كننـد به هرحال اينكار موجب احياي مجدد آقاي منتظري هست، مخالفت
ك  ها روز شنبه هم وقتي كه درس شروع شد، يكي از طلبه. گيرد ار صورت نميو اين

و انتقـاد و تقريبا تمام مطالب آقاي منتظـري را جـواب داد و سخنراني كرد بلند شده
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وقتي. كرد كرد، آن طلبه كسي بود كه شش سال در درس آقاي منتظري شركت مي
م كه آقاي منتظري اوضاع را متشنج مي  بعد. كنند كه درس تعطيل استيبيند، اعالم

هـايي كـه عليـه آقـاي منتظـري شـعار آباد با چاقو به طلبـه هاي نجف هم يكي از طلبه 
و با يكي از طلبه مي و ها هم چـاقو مـي دادند حمله كرد خـورد، البتـه شناسـائي شـده

و االن هم در زندان مي  و تا حدودي هم اعتـراف كـرد دستگير هم شده است 1.باشد

و وزارت اطالعـات پس از و جلـسه دادسـراي ويـژه اين مراحل با من تماس گرفتند
و در نهايت تصميم گرفته شد كه نماينده اي از تهران جهت بررسي مسئله تشكيل شد

و ما در قـم بـا  و هرچه كه تشخيص داد انجام بشود كه قرعه بنام من افتاد، به قم برود
و سـرانجام جلـسه نيروي انتظامات، سپاه، شهرداري، اطالعات،  اي را تـشكيل داديـم
را تمام كنيم، حضرت امـام ديوارهـا)ره(تصميم گرفتيم كه كار ناتمام حضرت امام 

و پنجره  و ماهم در و نرده را برداشته  بـه هرحـال،ها را بـسته بودنـد هايي كه كوچه ها
و سـاعت10عمليات از ساعت  كـه ايـن خاتمـه پيـدا كـرد بـدون3 شب شـروع شـد

و يـك. ترين اتفاقي رخ دهد كوچك حفاظت عمليات هم بعهده نيروي انتظامي بـود،
كنم اين مطلب را از اين جهت عرضمي. ليات شركت نداشت نفر سپاهي هم در عم 

در هـر. شايعه كردند كه هزار نفر از نيروهاي سـپاه در آن شـركت داشـتندها اينكه 
و پنج خانه كـه متعلـق بـه بيـ. صورت بازرسي صورت گرفت  ت آقـاي منتظـري بـود

هـا هـا در ايـن خانـه دادند چندين وانت بار ازهمين اطالعيـه كارهاي دفتري انجام مي
و به صراحت مي  هـاي اطـراف بيـت گويم كه النه فاسـد در همـين خانـه كشف شد،

و سيدهادي بوده  چندين2 است آقاي منتظري بوده است كه اين خانه در دست سعيد
و آمـاده كـه عيهوانت بار از همين اطال  ها كه حتي چندين كارتن پاكت تمبـر كـرده

 
در بـاره جلـسه درس كـذب محـض ادعاهاي آقاي حـسينيان، به شهادت حاضران در آن جلسه درس.1

.باشد مي
و سعيد منتظري. كذب اين ادعا را در همان برهه از زمان احمد منتظري نوشت.2 آقايان سيدهادي هاشمي

و به جز منزل شخصي آيت  اي از سـپاه بـراي دفتـر اهللا منتظري، خانـه هر يك داراي خانه شخصي بودند
و منزل ديگر خوابگاه پاسدا .و بعدا سپاه هر دو خانه را گرفتران بودايشان اجاره شد
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و پست كنند در كنارها اينها را داخل خواستند اين اطالعيه ظاهرا مي ها اين بگذارند
و ها هم جمع به هرحال وسائل تكثير اطالعيه1.بود و موانع هم برداشته شـد آوري شد

ر اين بود كه مقداري پـول داخـل شدن دفت دفتر ايشان هم پلمپ شد، البته دليل پلمپ 
و ما موقت پلمپ كرديم كه صبح تحويل مسئولين دفتر داديم هـا بقيه خانه. دفتر بوده

ولـي نـسبت بـه بقيـه. هنوز پلمپ هستند، حسينيه هم بعـد از دو روز بازگردانـده شـد 
و ها مربوط به سپاه بـوده البته اين خانه. ها تصميم اين است كه تحويل داده شود خانه

 تـالش هـا ايـن از فرداي همـان شـب،. گيري نمايد سپاه خودش در اين رابطه تصميم
و در اين رابطه با بازار تمـاس گرفتنـد، بـا وسيعي كردند كه نجف آباد را بهم بريزند

و بازار را تعطيل  و درخواست كردند كه تعدادي ماشين بفرستند مردم تماس گرفتند
و تظاهرات كنند  و ولي خوشب2.كنند ها اينختانه حتي يك نفر هم جواب مثبت نداد

و ما احتمال نمـي آبادي گفتند كه اين نجف مي داديـم كـه ايـن ها چقدر نامرد هستند
كه پس از آن جريان شايعهها ايندومين كار. قدر نامرد باشند   چـه هـا ايـن سازي بود

شـ. كار كردند، دو هزار نيرو شركت كرد  كردنـد ايعههزار نفر سپاهي شركت كـرد،
كه پول شهريه را بردند، البته اين قسمت را راست گفتنـد، از ايـن جهـت كـه داخـل

خواهنـد بـه ها را مـي ها يك گوني پول بود، كه ما احتمال داديم كه اين پول اطالعيه
آقاياني كه درهمين رابطه هستند بفرستند، لذا آن پول را آورديم ولي وقتي كه صبح 

ــو ــه خــود آقــاي منتظــري اســت آن را برگردانــديم متوجــه شــديم پــول مرب در.ط ب
و آيـت هايشان اعالم كردند كه اساتيدي مانند آيـت اطالعيه در اهللا صـانعي اهللا مـؤمن

 
آر اين نيز از ديگ.1 مي.اي حسينيان استق اكاذيب هـاي هايي بود كه حاوي نامـه كارتن،گويد آنچه كه وي

و اهللا منتظري، بولتن چندين ساله مردم به آيت  و مجـالت مختلـف بـود كـه همگـي در حـال آرشـيو هـا
به موضوع ! سرقت رفتبندي بود كه با يورش آقايان

گاه در هـيچ مـوردي از هـيچ كـسي عاليقدر هيچ از دفتر فقيه! هاي حسينيان اين نيز اضافه بر انبوه دروغ.2
ها دفاعي صورت گيرد حتي پس از حـوادث بركنـاري از قـائم خواسته نشده كه از ايشان در مقابل ظلم 

و مجاهـد آن اهللا منتظرييتآ آباد شد كه با نامه مقامي، تحركاتي در شهر نجف   خطاب بـه مـردم شـريف
اهللا آبادي براي مردم قرائت شد، در خاطرات آيت اين نامه كه توسط آقاي دري نجف. شهر، به پايان رسيد

.منتظري درج شده است
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 دروغ بـوده هـا ايـن درس با ما همدردي كردند كه الزم است عرض كـنم كـه تمـام
مي. است  زده، كند كه وقتي آقاي منتظري آن گونه وقيحانه حرف مگر كسي جرأت

و كـسي چنـين جرأتـي نـدارد)ره(روح امام. از اوضاع دفاع كند 1.بر ما حاكم است

و آن ها هـم البته دو سه نفر به من اعتراض كردند كه چرا چنين كاري را انجام داديد
و مـن هـم. به ايشان هم اعتراض كردنـد)ره(كساني بودند كه در زمان حضرت امام 

راي شما توجيه نيست، چگونه كار من برايتان قابلب)ره(گفتم وقتي كار حضرت امام
خوشـبختانه. شـايعات فراوانـي را پخـش كردنـد هـا ايـن توجيه باشد؟ در هرصورت 

اي به ما بنويسيد تا ما ايـن شـايعات افرادي از مدرسين به ما اعالم كردند كه شما نامه 
زي ما انجام داده را تكذيب كنيم، چرا كه دفتر آقاي منتظري اين كار را براي آبروري 

و ما هم انشاءاهللا همين كار را خواهيم كرد  اي كه بـه از جمله انتقادات دوستانه. است
و   چـرا بازرسـي كـه ايـن ما شده يكي اين بود كه چرا شما شـب وارد عمـل شـديد؟

را. چرا شب انجام داديم چند دليل داشتكه ايناما. صورت گرفت اوالً همـين كـار
و مـا هـم از حـضرت امـام)ره(در زمـان حـضرت امـام  تبعيـت)ره(شـب انجـام شـد

در ثانياً باالخره كسي كه موافق دارد احتمال مي2.نموديم رفت كه اگر ما آن كـار را
هائي كـه سـردرس ايـشان هـم چـاقو داديم چند نفر از همان چاقوكش روز انجام مي 

و يـا چهـار تـا آمدند كه دو تا اتوبوس را آتش مـي كشيدند مي   سـنگ پرتـاب زدنـد
مي مي و مخالف با هم درگير و موافق و در نتيجه خوراك تبليغاتي براي كردند شدند

بنابراين بهترين زمان شب بود كه حتـي در آن شـب.شد راديوهاي بيگانه درست مي 
و در آرامـش كامـل آن كـار  يك نفر هم به صحنه نيامد چرا كه مردم خواب بودنـد

ات. انجام شد  و ضـرب وشـتم پـيشو الحمدهللا هيچ فاق نـاگواري از قبيـل خـونريزي
ما از قبل اطالع داشتيم كه النه فـساد در بيـت: چرا بازرسي كرديمكه اينو اما. نيامد

 
و دادگاه ويـژه روحانيـت اجـازه اظهـار نظـر مخـالف! آري1. را جو امنيتي حاصل شده توسط اطالعات

.داد نمي
گف2. و ديوار اطراف بيت آيت يعني امام و اين سيره تند شبانه برويد و صبح نرويد اهللا منتظري را خراب كنيد

!براي آقاي حسينيان حجت شد
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و اطالعيه در معظـم عليـه مقـام)ره(هايي كه عليه حضرت امـام ايشان است و رهبـري
و توزيع مي  لذا بازرسي انجـام.دش تبرئه آقاي منتظري بوده از داخل خانه ايشان تهيه

و اسنادي را برداشتيم، وسائل تكثير را هم جمع  هـا هـم آوري كـرديم اطالعيـه داديم
:و اما وظيفـه مـا در قبـال ايـن جريانـات1.كه چندين وانت بار بود را توقيف نموديم 

اهللا منتظرييتآجا روايت آقاي حسينيان به عنوان دستور دهنده يا مجري تهاجم شبانه به بيت تا اين.1.
م از خاطرات آيت به نقلبود اما واقعيت مطلب :نتظرياهللا

در:س«  سخنراني مهمي به مناسبت سالگرد پيروزي انقالب ايـراد فرموديـد71 بهمن سال21حضرتعالي
و دفتـر حـضرتعالي23كه متعاقب آن در روز جمعه  بهمن گروههاي فشار پس از نماز جمعه به حسينيه

و روز و شعارهاي مستهجن اقدام به تهديد نمودند، و با پرتاب سنگ  بهمـن نيـز بـه24 شنبه حمله كرده
و عده و بازداشت نمودند، شـنبها محل درس يورش آورده و شتم قرار داده ي از شاگردان را مورد ضرب

و و دفتـر حـضرتعالي هجـوم آورده شب نيز نيروهاي نظامي زيادي ضمن محاصره منطقـه بـه حـسينيه
چيزي موجب گرديد تا حـضرتعالي خسارات زيادي را وارد ساختند؛ لطفا ضمن بيان ماجرا بفرماييد چه 

و آيا حمالت پس از آن را پيش بيني مي  كرديد؟ ضرورت آن سخنراني را احساس نماييد،
در آن زمان خفقان شديدي عليه برخي نيروهاي انقالب به وجود آمده بود، تعداد زيادي از بچـه هـاي:ج

و هيچ  و اعتـراض كس صدايش بلند نميخوب انقالب را به بهانه هاي مختلف بازداشت كرده بودند شـد
و به دروغ ادعا كردند كه ما حتـي يـك زنـداني سياسـي در  نمي كرد، برخي مسئوالن هم مصاحبه كرده

و بعضي ديگر از نيروهـاي! ايران نداريم  و آقاي محمود دردكشان درهمان ايام آقاي حاج داوود كريمي
و جسمي  و تحت فشارهاي روحي و مخلص را دستگير كرده -بر حسب آنچه نقل شـد-قرار داده بودند

و و بگويند مـا زيـر نظـر آقـاي منتظـري قـصد كودتـا از آنان خواسته بودند تا مصاحبه تلويزيوني كنند
و  و در حـد ...! براندازي داشتيم خالصه در آن شرايط من احساس كردم كه الزم است سكوت را بشكنم

ك  و تذكراتي را كه بـه نظـرم مـي توان از حقوق بچه هاي مخلص انقالب دفاع . رسـيد گوشـزد نمـايم نم
صحبتهاي من در آن روز شايد كمتر از ربع ساعت بود، دو روز پس از اين صحبتها يك عـده را از نمـاز

و پرتاب سـنگ اقـدام بـه تهديـد  و با شعارهاي زننده و مقابل خانه ما تجمع كرده جمعه تحريك كردند
از. نمودند آنان به طور هماهنگ به محل درس آمدند تا درس را بـه هـم بزننـد؛من روز سوم هم تعدادي

و درسم را بگويم ولي وقتـي مـشورت كـردم  تصميم گرفته بودم به هر ترتيب شده در درس حاضر شوم
و شـاگردان  و در نهايـت ميـان آنهـا عده اي معتقد بودند ممكن است اينها اهداف ديگري داشـته باشـند

و زدو خورد صور  و سـه-ت بگيرد، روي اين اساس چون نزديك ماه مبارك رمضان هـم بـود درگيري
 به احمد آقا گفتم برو اعالم كـن درس تـا بعـد از مـاه مبـارك-روز بيشتر به تعطيالت حوزه نمانده بود

و تقريبا برنامه آنان به هم خورد؛ ولي با اين حال شروع كـرده و احمد هم همين كار را كرد تعطيل است،
و اطالعات هم كه در صحنه حضور داشت علنا از بودند به  و شتم بعضي از شاگردان، و ضرب  شعار دادن

و بعضي از شاگردان مضروب را دستگير كرده بود و وحشت شديدي! آنها حمايت كرده خالصه جو رعب
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)ره(حـضرت امـام. اسـت)ره(چنانچه عرض كردم وظيفه ما ادامه راه حـضرت امـام
و جماعات بـراي مـردم ايـن قـضيه سـاده را فرمودند طالب عزيز ، ائمه محترم جمعه

در رابطه با آقـاي منتظـري،. روشن كنند كه مصلحت اسالم بر هر چيزي مقدم است

 
و اين ادامه داشت تا اينكه در همان شب حدود ساعت ده بـه همـراه حـدود هـزار نيـروي درست كردند

و نظ و با جرثقيـل و تلفن، منطقه را محاصره كرده و با قطع برق امي به فرماندهي آقاي روح اهللا حسينيان
و  و ... دستگاه برش و تلفنخانـه و حـسينيه و وارد دفتـر و شكستن شيشه ها نمودنـد اقدام به كندن درها

ني  و و اموال شخصي از جمله اموال مربوط به مرحوم محمد ز آرشيو چهارده ساله ما خانه پاسدارها شدند
خالصه اين تهاجم تا حدود سـاعت. بردند-به گفته آقايان با چند وانت-را كه مجموعه ارزشمندي بود

و اضطراب نمود  و اهل محل را دچار وحشت و همسايه ها در. سه بعد از نيمه شب ادامه داشت متاسفانه
من  و حوادث را به صورت وارونه و ايـن بعضي روزنامه ها اخبار و هرچه خواستند نوشـتند عكس كردند

و دفاع نداشتيم . درحالي بود كه ما حق يك كلمه تكذيب
مي:س در در صورتي كه صالح و اطالعاتي به بيت حضرتعالي دانيد بفرماييد هنگام هجوم نيروهاي نظامي

و بستگان 1371سال  و خانواده و كه به دنبال سخنراني شما اتفاق افتاد، حضرتعالي  در كجا به سر بـرده
و در آن لحظات پر اضطراب چه مي  كرديد؟ از نظر روحي چه وضعيتي داشتيد

و بعضي از آقايان همسايگان از جريان اطالع پيدا كرده بودند ولـي:ج متاسفانه برخي از پاسدارهاي منزل
ز. به من نگفتند  و هياهوي و شكستن شيشه ها و خانه يادي مي من يك دفعه ديدم صداي كندن درها آيد

و خروج نمي  و احدي را اجازه ورود و خانه هاي اطراف محاصره شده و خبر آمـد ما از دو طرف دهند،
مي كه خانواده مرحوم رباني  و خانواده ما گريه و تلفن ها قطع شد در املشي غش كرده است، برق و كـرد،

و  و ايـن اين اثنا خانواده سعيد كه تازه بچه دار شده بود هراسان  گريان آمد در اطاق من كه چه بايد كرد؛
و. جريان پنج ساعت طول كشيد و لوازم صـوتي و روزنامه ها و تلگرافات و نامه ها آرشيو چندين ساله

و بعدا شاهدان عيني ماجرا گفتنـد كـه برخـي  و ماشينها هر چه بود حتي پولها را بردند و ضبط زيراكس
و مساعدين  و اطالعات و پولها آنها بعضي از اشيا را از يكديگر مي افراد سپاه ربودند، منتها بعضي از اشيا

و بسياري را ندادند كه ندادند  اي شـنيدم من خودم از آقاي خامنه": آقاي مومن گفتند. را بعدا برگرداندند
و اشياي ايشان را پس بدهيد  آق"كه گفتند لوازم اي يـزدي ولي تا حال كه نداده اند؛ چند روز بعد از عيد

و گفت  و آقاي آقاي هاشمي در سفر بوده": كه رئيس قوه قضائيه بود آمد منزل ما به عنوان ديدار عيد اند
مـن."!حاال كه خبر پيدا كردند چه عكس العملي نـشان دادنـد؟":، من گفتم"اي هم خبر نداشتند خامنه

و  و مشغول ذكر و قرآن بودم الحمدهللا استقامت خود را در آن شب از دست ندادم اجمالي از جريان. دعا
ام1372/2/10 صفحه اي مورخ12را من در نامه  و مجمـوع صـحبت) 222پيوست شماره( ذكر كرده

و پيامدهاي اين جريـان در جـزوه اي بـه نـام و اعالميه ها و مصاحبه احمد آقاي ما واقعـه بهمـن"من
به"1371 من هر كاري خواستند انجام دهنـد ولـي مـا نـه جمع آوري شده، منتها همه آزادند كه نسبت

و ان  و نه اجازه پخش آن، و كردارها رسـيدگي اجازه گفتن داريم شاءاهللا در قيامت كبري به همه گفتارها
ج خاطرات آيت/ 232تا 223و 159پيوستهاي شماره(».شود مي ص1اهللا منتظري ،733-736 (



غير محرمانه
790

و)ره(حضرت امام و ائمه جمعه و از طالب قبل از ماه مبارك رمضان اطالعيه دادند
ما وظيفـه.ح كنند جماعات درخواست كردند كه اين مسئله ساده را براي مردم تشري 

و خطرناك براي انقالب  داريم جريان آقاي منتظري را به عنوان يك جريان انحرافي
اين جريـان را خطرنـاك تـشخيص)ره(براي مردم توجيه كنيم، چنانچه حضرت امام 

به آقاي منتظري را بـراي مـردم)ره(طالب وظيفه دارند تذكرات حضرت امام. دادند
مي«:ب به ايشان فرمودتشريح كنند، آنجا كه خطا  كنم كه بيت خـود به شما نصيحت

و بيتتان جلـوگيري نمائيـد  و از تردد مخالفين نظام مـن. را از افراد ناصالح پاك كنيد
و انقالب را در ايـن. اين تذكر را در قضيه مهدي هاشمي به شما دادم  من صالح شما

ش مي و مردم از نظرات حـاال آيـا».ما استفاده كننـد بينم كه شما فقيهي باشيد كه نظام
از)ره(واقعا آقاي منتظري به تذكرات حضرت امـام  و بيـت خـودش را گـوش كـرد

)ره(افراد ناصالح پاك نمود؟ چطور شده كـه سـيدهادي كـه تبعيـدي حـضرت امـام 
و خط )ره(دهنده او شده است؟ مگر حضرت امام بوده، حاال يار وفادار آقاي منتظري

را)ره( شخص حضرت امـام1تبعيد نكرد؟سيدهادي را به سمنان حكـم تبعيـد ايـشان
و آقاي منتظري در سخنرانيهايش مي  ما امضا كردند و. گويد سيدهادي همه ترفنـدها

)ره(حـضرت امـام. باشـد هاي آقاي منتظري توسط همين سيدهادي مـي گيري موضع
و مردم از فقه شما استفاده كنند، حاال آيا واقعا نظ و مردم از درس فرمودند كه نظام ام

ميو بحث آقاي منتظري استفاده مي  و يا راديـو كنند؟ يا راديو اسرائيل استفاده كند؟
و يا بني در صدر؟ بني آمريكا صدر در جريان اخير دو شب پشت سر هم اطالعيه داده

2هر صورت سخنراني ايشان خوراك تبليغاتي وسـيعي شـده بـراي راديوهـاي بيگانـه 

و پس از آن با اصرار حاج احمد آقا خمينـي تبعيد آقاي سيدهادي هاشمي با دستور اما.1 م به پايان رسيد

و پس از تفقد، در دادند دستورامام با امام ديدار كرد و مراقـب باشـد بيـت آيـت كه اهللا منتظـري مانـده

شد. مخالفين ايشان سوء استفاده نكنند .و اين موضوع در بولتن همان روز كميته انقالب اسالمي منعكس
و موا.2 و تنـد روي اهللا منتظري سراسر دفاع از ارزش ضع آيت سخنان و نقد كـج روي و انقالب هاي اسالم

و اگر رسانه  آن هاي رايج بود و انعكاس هـاي خـارجي ها ممنوعيت نداشتند، رسـانه هاي داخلي از درج
.يافتند ها نمي انگيزه اي براي انتشار آن
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و) منتظـري(ايـن آقـا: فرمودنـد)ره( كه حضرت امام بنابراين همانطور فاسـد هـست
و مقـام معظـم رهبـري،. كنـد اي هـم كـه تربيـت كنـد، طلبـه فاسـد تربيـت مـي طلبه

اهللا اميني، حاج احمـدآقا هـم شـاهد اهللا مشكيني، آيت محترم جمهوري، آيت رياست
ب وظيفه دارنـد طال1.اند نسبت به آقاي منتظري بوده)ره(اين فرمايشات حضرت امام 

و همانطور كه امـام فرمودنـد بـه ايـن درس نرونـد در هـر. اين درس را تحريم بكنند
و. صــورت بايــد ايــن مــسئله را بــراي مــردم توضــيح دهــيم  بايــد شخــصيت متزلــزل

را)ره(غيراصولي آقاي منتظري را براي مردم تشريح كنيم، بايد بيانات حضرت امـام 
ها درس ايشان فرمودند طلبه)ره(طور كه حضرت امامو همان. براي مردم تشريح كنيم

و درس ايشان نروند كه خـداي نكـرده آدم فاسـق موجـب فـسق   را بايد تحريم كنند
2.هاي پاكو معصوم نگردد طلبه

و رجا فارس( )نيوز نيوز

آم پایان دفـبه این باقیسترـتـد همچنان حکایت

مي چند كلمه خط خورده وجود دارد6/1/68 در نامه.1 را: انـد دهد كه ظاهرا نوشته كه قرائن نشان شـما
و انگهي تقليد در احكام فرعيـه بـر مقلـدان8/1/68با اين حال با نامه. دانم عادل نمي   در تناقض است

و نقدهاي ديگري بر اين نامه كه در اين مختصر نمي گنجد  عالقـه منـدان.واجب است نه در موضوعات؛
. مراجعه نمايند" نگاهي ديگر"آبادي با عنوان اهللا صالحي نجف مرحوم آيتمي توانند به نقد موشكافانه

مي.كذب چنين نسبتي مبرهن است.2 !رود؟ چه كسي در اين جا زير سوال


