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  به نام خدا

  هللا منتظری در باره آزادی، دين و دولت مروری بر آخرين تامGت آيت
  محمد جعفری

  
  
 

ضمن پاسداشت ياد و خاطره روانشاد آيت هللا منتظری، اين انسان صاف، مھربان، مردمدار و گشوده 
بر ھستی، شايد در ذھن بسياری در اين روزھا اين پرسش شکل گرفته باشد که باZخره ايشان با 

فت يا بی اعتقاد به آن؟ وی چه درکی از مقوله قدرت و آزادی داشت؟ آيا اعتقاد به وZيت فقيه از دنيا ر
از ديد وی قدرت می توانست مدافع حقوق باشد؟ نگاه وی به مصلحت چگونه بود؟ رابطه حق و 
تکليف در نظر وی چگونه بود؟ آيا ايشان تا آخرين لحظه عمر بر اين باور ماند که اسGم برای 

ند تکرار می کرد مسلماناِن حاکم بد عمل کرده اند؟ آيا می توان فھميد که حکومت کردن آمده است ھرچ
کسی بدون بريدن از پيش فرضھای اسGم شيعی تاريخی در باره نبوت و امامت، نه تنھا خواھان 
حقوق بشر در معنای امروزی آن باشد بلکه در اين راه ھزينه ھم بپردازد؟ آيا از مجموع نظرات وی 

گرفت که در کل قائل به نخبه گرايی بود؟ از ديد ايشان استقGل و آزادی فرد ايرانی، با می توان نتيجه 
ھر دين و عقيده ای، در تعيين سرنوشت خويش تا چه ميزان است؟ اين پرسشھا در شرايط امروزی ما 
 به نظرم حياتی است زيرا پاسخ به آنھا می تواند مشخص کند که چه نسبتی ميان انديشه و باور به
وZيت فقيه و حکومت دينی، از يکسو، و ايستادگی بر حقوق و کرامت ذاتی انسانھا با ھر مرام و 

  مسلکی که ھستند، از سوی ديگر، وجود دارد؟ 
  

متن حاضر در نظر دارد تا با استناد به گفت و گوھای مکتوبی که اينجانب در طول چھار ماه گذشته با 
حال نيز در جايی نشر نيافته است حتی اZمکان پاسخھايی برای  مرحوم منتظری انجام داده ام و تا به

اين گفت و گو دارای سه ويژگی است؛ يکی اينکه حاوی آخرين ديدگاه ھای . پرسشھای باZ ارائه کند
بخش آخر اين گفت و گوی انتقادی کمتر از يک . آيت هللا منتظری در باره رابطه دين و دولت است

ديگری اينکه از موضعی درون دينی، . ين فقيه انسانگرا صورت گرفته استھفته مانده به درگذشت ا
و با استناد به وقايع خارجی، به خصوص در باره منش و کردارھای شخص آقای خمينی و تحوZت 

آخر آنکه تGش من در تمام اين گفت و گو اين بوده است که به عنوان . دوران وی، انجام گرفته است
Gم موجود بپردازميک باورمند به اسGشم . م آزادی، بی ھيچ تعارفی به نقد تمام عيار اسGدر واقع ت

ھم در معنای حقوق ذاتی انسان به عنوان (اين بوده است که نقد را بر اساس ضابطه استقGل و آزادی 
  . پيش ببرم) فرد و ھم به مثابه يک حق ملی

  
در واقع انگيزه شروع اين گفت و گو بوده  اما قبل از ھرچيز Zزم است يک نکته را بازگو کنم که

در زندان ايران به اتھام ھمکاری با اولين رئيس جمھور منتخب ملت  ٦٥تا  ٦٠اينجانب از سال . است
که کمتر کسی جرأت می کرد از ھمکاران آقای بنی  ٦٠در دوران آغازين سالھای . وZيت فقيه بودم

وری اسGمی را، مثل بسياری از مخالفان سياسی ديگر، صدر حتی نامی ببرد، آزادی ام از زندان جمھ
با رنجی که خود . تا حد زيادی مديون پيگيری ھا و کمک ھای آيت هللا منتظری و نمايندگانش می دانم

بود، برداشتم تا از سر گذرانده  از ستم نظام وZيی ديده بودم و با توجه به مصائبی که آيت هللا منتظری
و استخوان شاھد د که گفتمان کسی ھمچون آقای منتظری که خودش با پوست ھمين تابستان اين بو

وZيی بوده است بايد به مرحله ای وارد شده باشد که ديگر نامی از -ھای سلطتنتی خشونت ھای نظام
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وقتی در يکی از روزھای تابستان گذشته متنی  ،با اين ذھنيت. وZيت فقيه و حاکميت دينی در آن نباشد
بی درنگ از طريق . خواندم که در آن از ضرورت حفظ نظام سخن گفته بود بھت زده شدماز ايشان 

را در باره اين نوع گفتمان بيان داشتم و نوشتم  ميکی از دوستان که با دفتر وی در ارتباط بود نظر
  :که

  
  

ری شما در خطابه و يا بيانيه اخير خود در باره تحوZت پس از انتخابات رسوای رياست جمھو" 
راستش شنيدن اين سخن کلی "! دست ھر کسی که نظام را نجات دھد می بوسيد"متذکر شده ايد که 

نمی دانم با توجه به اينکه بنا بر قانون اساسی موجود و تفاسير رسمی آن و بر اساس . مرا برآشفت
به دردناکی متبادر عرفی، مراد از نظام ھمين چيزی است که در راس آن وZيت فقيه است، با اين تجر

که ھمه ما و به ويژه خود شما از نظام وZيت فقيه داريم، آيا فکر کرده ايد که به فکر نجات چه نظامی 
در وZيت فقيه به مثابه يک نھاد " حق"ھستيد؟ با شگفتی می خواھم بدانم جنابعالی چه بھره ای از 

  ....سخن می گوييد؟ "اصل وZيت"می يابيد که ھمچنان در اين باره با دلسوزی نسبت به 
  

 ٨٨مھر  ١٤به دنبال اين نامه انتقادی، دو نامه ديگر ھم ارسال کردم که اولين پاسخ آقای منتظری در 
. در پی آن اين ديالوگ ادامه يافت و آيت هللا منتظری نيز ھر نوبت پاسخی ارسال کردند. دريافت شد

برسد و با درگذشت آيت هللا منتظری بايد  متاسفانه اجل فرصت نداد تا اين ديالوگ به سرانجام خويش
در ھر حال، مجموع نامه نگاری ھا که در پيوست آمده است گويای چندين . به ھمين اندازه بسنده کرد

فراز اساسی است که در زير به طور خGصه به سرفصلھای آن اشاره می کنم و برای توضيحات 
  :که در پيوست است دعوت می کنمبيشتر پژوھشگران را به مطالعه متن کامل نامه ھا 

  
و در جای  لی و ھم نقلی مردود اعGم می کندآيت هللا منتظری وZيت مطلقه فقيه را ھم به لحاظ عق. ١

اما وZيت فقيه انتخابی، مقيد و محدود را در حد نظارت  .ديگر آن را از مصاديق شرک می شمرد
ا وجود مراجعات فراوانی که به وی شد و ب. شورای فقھا بر قوانين مصوبه مجلس تجويز می کند

مطالبات روزافزون مخالفان نظريه وZيت فقيه، ايشان ھرگز حاضر نشد اعGم کند نظريه وZيت فقيه 
ده می شود اين است که وZيت فقيه يما بی ترديد آنچه از نظريات وی فھام. از بيخ بی اعتبار است

تصميم گرفتند به احکام دين بی توجھی کنند، ھيچ فقيھی منوط به رای اکثريت است و اگر مردم زمانی 
در نھايت به نظر می رسد وی، مثل يک مجتھد مشروطه . حق ندارد آنھا را مجبور به اطاعت کند

يعنی وZيت فقيه در حد نظارت بر قوه . خواه، به مکانيسمی ھمانند شورای نگھبان می رسد
اين سنت به وضوح . که اسGمی سازی قوانين Zزم است اندعمر معتقد م يعنی او تا پايان. قانونگزاری

در تداوم انديشه ھای آخوند خراسانی و مرحوم نائينی در انقGب مشروطه و اصل دو متمم قانون 
  . اساسی مشروطه مشھور به اصل طراز است

ط از نقاتوجه به بحث حق و تکليف به مثابه دوروی يک سکه و تمرکز بر حقوق ذاتی انسان . ٢
الگوی تفکر يعنی فراتر رفتن از حقوق مومنان که عطف انديشه متاخر آيت هللا منتظری است؛ اين 

از جمله تحوZت پايه ای بود که در انديشه مرحوم منتظری  و رايج در حوزه ھای دينی است )پارادايم(
نب نيز تفطن در نامه نگاری ھای اينجا. در سالھای پايانی عمر به طور روزافزونی نمود می يافت

رساله حقوق . ايشان به اين نکته بنيادين در فھم دين آزادی، در برابر دين تکليف محور، ديده می شود
گواه بر اين  ،در باب بحث ارتداد انايشان و دفاعی که وی از حقوق بھائيان و نيز نظريات تازه اش

خارج از حق وجود نی ديوی در آخرين پاسخ تصريح می کند که تکليف . تحول عظيم فکری است
 ھر حتی می پذيرند که استعداد رھبری ذاتی و فطری .ندارد، بلکه تکليف ھمان عمل به حق است
ای کاش اين انديشمند چند سالی بيشتر در ميان بود تا  .انسانی است و استحالۀ عقلی در آن نمی باشد
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تکليف محور کنونی را به فضای  در تعامل روزانه ای که با ھمه نوع افکار و عقايد مخالف داشت فقه
بی ترديد اگر او اين فرصت را می يافت اين توان ذھنی و روحی را . باز حقوق محوری دعوت کند

حقوق محور کردن فقه . داشت که به لوازم نظری اين انديشه در فقه و کGم با جزئيات بيشتری بپردازد
ا تعطيل کردن و شريعت را به فضای آزاد يعنی راه را بر مجازات مرگ بستن، انحصارگرايی فقھی ر
در فضای حقوق که انسانھا خود را محق . انديشه ھا و آرا کشاندن و آنجا به داوری عمومی گذاشتن

ديگر سخن از طبقه خاصی که نقششان تعيين تکاليف شرعی است و به استناد ھمين فھم  ،می دانند
در . اعت از اولواZمر می طلبند بی اعتبار استخويش، بھشت و جھنم را تقسيم کرده و از ديگران اط

ھر حرامی دليل اقناعی . اين فضا فقيه نمی تواند در دفترش بنشيند و برای مردم تعيين تکليف کند
. اميد است شاگردان وی و نوانديشان دينی در حوزه اين انديشه ظريف را در پی بگيرند. اجتماعی دارد

شائی نيز رسيده اند و اينجانب نيز اگر عمری گکار ی کرده و به نکاتِ البته کسانی تا به حال پيگيريھائ
  .باقی بود در حد امکان مسئله را پی خواھم گرفت

ھرچند در متن پاسخ دوم مصلحت گرايی مغاير حقوق انسان را مردود می داند و تاکيد می کند که . ٣
سوال ھست که از ديد آيت �  جای اينمصلحتی که ريشه در حقی نداشته باشد بی وجه است، ھنوز 

ھر چند ايشان می پذيرند که  .با فقه کنونی سازگاری دارديک دولت حقوقمدار تا چه ميزان  منتظری،
 ند که قانونمردم در مقام انتخاب و مقام اجراء رکن اصلی حاکميت می باشند و حتی مردم حق دار

از اين جھت در تحوZت فکری  مايند، امااساسی خود را در ھر زمانی تغيير و يا اصGح و تکميل ن
  . ديده می شود تا حدودی ايشان فقدان يک نظريه حق که به طور منسجم و مستدل پرداخته شده باشد

 به نظر می رسد درک ايشان از نظريه دموکراسی درکی سنتی است که بدون ورود به دقايق بحثِ .  ٤
رای اکثريت مسلمان جامعه در  حجيت، قائل به حقوق مداری و بحث عدالت در جوامع متکثر امروزی

اگر اين اکثريت  ايشانمعلوم می شود که از ديد  پاسخھااز . بودندو حقوقی انتخاب نظام سياسی 
مGک قانونگزاری يک نظام سياسی وZيی بنا کنند و حتی تا آنجا پيش روند که " حق دارند"خواستند 

  .قرار دھندز تبعيض آميھای خود را ھمين قواعد  فقھی 
از ديد وی، ريشه انحرافات، مشکGت و مصيبتھای بعد از انقGب ھمانا اعتقاد آيت هللا خمينی به . ٥

وی تصريح می کند ھر کس ديگری نيز اين باور را داشته باشد به ھمان . وZيت مطلقه بوده است
خمينی را مثل وZيت  در عين حال او ھرگز حاضر نشد وZيت آقای. خطاھا و عوارض مبتG می شود

  . آقای خامنه ای از نوع وZيت جائر قلمداد کند
بيش از ھمه : وی بر اين باور بود که اختGفات وی با آيت هللا خمينی به سه دليل رخ می داده است.  ٦

به دليل وجود افراد و گروه ھايی در دور و بر آقای خمينی بود که با انواع دخالتھا، و حتی دسيسه ھا 
دليل دوم، بيماری آقای خمينی . دن وی داشتندنمووطئه ھا سعی در زدن رای آقای خمينی و بدبين و ت

بوده است که بسياری را وا می داشت حقيقت را آنگونه که بود به ايشان انتقال ندھند تا مبادا قلب وی 
ند که افراد، دليل سوم اينکه آقای خمينی دارای يک ھيمنه، و  خلق و خوی خاصی بود. صدمه ببيند

  . حتی سران دولت، در موقع ديدار با وی می ترسيدند به وی انتقاد کنند
گيری از مقام اجرا جداست و در مقام تصميم،  ايشان می پذيرند که در حوزه عمومی، مقام تصميم. ٧

دی در اين مقام، اصل بر استقGل انسان در اخذ تصميم و آزا. اطاعت از ديگری ناممکن و نامقرر است
حال در مقام . يعنی در مرحله تعيين نظام سياسی اصل بر انتخابات آزاد است. در گزينش نوع آنست

اجراکنندگان ھمانا خود تصميم . ١اجرای تصميم مردمساZرانه، دو حالت بيش قابل تصور نيست؛ 
شود، بديھی در صورتی که بنا بر انتخاب مجری . منتخبان آنھايند. ٢تصميم گيرندگانند و يا /گيرنده

  .است که در مقام اجرای تصميم، انتخاب کننده بايد از منتخب خود پيروی کند
بر مبنای آخرين پاسخھای آقای منتظری، اينگونه نيست که ھمه کسانی که شرائط انتخاب کردن را 

که آقای منتظری در نوشته » فکر ثابتی«توضيح اين که . دارند، برای انتخاب شدن نيز صالح باشند
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، چون مردم ايران »فکر ثابت«بر اساس اين . ود، باز آورده اند، وجوب انتخاب اصلح استخ
مسلمانند، در نتيجه منتخب اصلح آنھا بايد اسGم شناس اعلم و اعدل باشد که اين ويژگی ھم در فقھا 

می اما به نظر می رسد ايشان واقعيت ھای مھمی را مورد غفلت قرار ). وZيت فقيه(= وجود دارد 
زيرا وقتی . زيرا انتخاب اصلح وقتی معنی پيدا می کند که انسانھا در آزادی و استقGل باشند. دھند

اصل بر استقGل و آزادی انسان می شود، ھر آدمی بر آن می شود که درپی صالح شدن و بسا اصلح 
ح شدن در گرو پس صالح و اصل. گشتن برود تا بتواند از سوی انسانھای مستقل  و آزاد انتخاب شود

زيرا اگر يکی نباشند، بايد صالح ھا و . اينست که شرائط انتخاب کننده و انتخاب شونده يکی باشند
که ناقض استقGل و آزادی ) نخبه گرائی مورد نظر ارسطو(= اصلح ھا قشر معينی را تشکيل دھند 

، طبيعت، آنھا را برای زيرا بنا بر قول ارسطو. و حتی اقليت نخبه می شود) عوام(= اکثريت بزرگ 
نخبه گرايی غير از اين که رابطه اقليت نخبه . رھبری کردن آفريده است و عوام را برای اطاعت کردن

و اکثريت عوام را رابطه قدرتمدار و تابع قدرت می کند، اقليت نخبه را نيز محکوم به اطاعت از جبر 
يل که افراد اين اقليت، به مثابه انسانھای از جمله به اين دل. قدرت مرده و در نتيجه فاسد می کند

مستقل و آزاد، بنا بر اين مسئول، خود را در عداد جمھور مردم نمی انگارند و در مسابقه در صالح و 
ھمانطور که تجربه تاريخی جامعه ھائی که طبقه اشراف خود را از گوھر . اصلح شدن شرکت نمی کنند

بنابر اين قول، حتی می توان گفت نيازی به پيامبر و .  می گويدويژه می دانستند، اين واقعيت را باز 
چرا که اقليت نخبه تصميم گيرنده و مجری تصميم است . بسا خدا نيز نيست تا چه برسد به وZيت فقيه

  . و اکثريت عوام اطاعت کننده
رای مديريت بيافريند و او و يا آنھا را ب» گوھر ويژه«آيا خداوند ممکن است کس يا کسانی را از 

زندگی اجتماعی اصلح قرار دھد، يعنی ھمان قول کسانی که مدعی گزينش ولی امر از سوی خداوند و 
اما . کشف او از سوی نخبگان اند؟  آقای منتظری تا حد پيامبر و امام به اين قول وفادار مانده است

ھم به تبع وZيت فقيه  بايد گفت اگر کسی چنين باوری داشته باشد، ھم پيامبری و امامت معصوم و
. زيرا در چنين فرضی، مسئوليت از آن خداوند و حتی نه برگزيده اوست. اتوماتيک بی محل می شوند

چراکه حق تصميم ندارند، از مسئوليت مبری و  -و جمھور مردم نيز چون نه استقGل دارند و نه آزادی
برگزيده خداوند نيز، تنھا وقتی صGحيت از اين رو، پيامبر و امام . اصGً از دين بی نياز می شوند

  .پيامبری را کسب می کند که از استقGل و آزادی خويش غافل نشده باشد
اينک که معلوم شد صالح و اصلح شدن در گرو استقGل و آزادی ھر انسان در تصميم و اجرا و در . ٨

خاب شونده می بايد باشد، مقام گزينش مجری است، و در نتيجه شرائط انتخاب کننده ھمان شرائط انت
در اين جا، غفلت مھم ديگری از سوی آيت . Zجرم اصل بر آزادی نامزد شدن و انتخاب کردن می شود

از پاسخھای وی می شود استنباط کرد که از ديد وی مقوله قدرت و . هللا منتظری بر ما معلوم می شود
. و پيامبر، روابط قوای خوب وجود دارد حاکميت خوب و بد دارد و در مواردی، مثل حکومت دينی امام

توضيح . اما بايد گفت انتخاب در استقGل و آزادی، غير از انتخاب در روابط قوا و بر مدار قدرت است
اين که برخورداری انسانھا از استقGل و آزادی و حقوق خود، مسابقه در دانش و دادگری و تقوی را 

ليت، فراوان انسانھای صالح و اصلح پديد می آيد، تصميم ھا برمی انگيزد و در فراوان رشته ھای فعا
از اين رو است که . بسيار متنوع  می شوند و ھر تصميمی مجری صالح و اصلح خود را می طلبد

حال آنکه بر مدار قدرت، چون اکثريت بزرگ فاقد حق تصميم و .  وZيت جمھور مردم ناگزير می شود
  .ناگزير می شود»  استبداد صالح يا اصلح«، فاقد صGحيِت اجرا گمان می روند

اين فکر ثابت، بارھا از . دکندر نوشته آقای منتظری خود را آشکار می نيز دومی » فکر ثابت«. ٩
عقل نمی  بدين ترتيب که می گويند. بداران وZيت فقيه اظھار شده استزبان و قلم ايشان و ديگر جان

ر امری رھنمودی فرموده است، برای امر حکومت و اداره در قرآن خود، برای ھ که یخداوندپذيرد 
به زبان ساده تر، از آنجا که اسGم دارای مجموعه ای از احکام .  جامعه، حکمی مقرر نفرموده باشد
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گوناگون مدنی، سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی است، نتيجه می شود که اسGم به برپايی 
ای از ھمان تاثير غافل کننده تفکر منطق ارسطويی بر ذھن اين نمونه . حکومت نيازمند است

ماده و  به محض ساختن صغری و کبرای بحث به شکل مطلوب، با کمترين تحليل درانسانھاست که 
حکومت دينی پس نتيجه منطقی و بديھی می گيرد که به زعم خويش محتوای گزاره ھايی که می گويد، 

اجرای : مقدمه دوم. اسGم احکام دارد: ن قرار است؛ مقدمه اولشکل اين قياس ساده از اي. استموجه 
متاسفانه تسلط تاريخی . به ھمين سادگی. نتيجه؛ اسGم حکومت Zزم دارد. احکام حکومت Zزم دارد

فلسفه و منطق ارسطويی بر انديشه فقھی سبب شده است که حتی در ذھن فقھای متبحری ھمچون 
جامعه ايجاد نشود که مگر می شود معنايی برای حکومت مستقل از  چنين ترديدیمرحوم منتظری نيز 

از آنچه در قرآن مقرر شده است نيز به  ھائی ن بر اين، اين چنين قياسو اعضای آن تصور کرد؟ افزو
و ھرگونه ادعای  نه فرعونيتوزيرا در قرآن، اگر به عنوان متنی برای آزادی انسان از ھرگ. دور است

ھمانگونه که از ديدگاه ھا و رفتارھای مرحوم منتظری برداشت می شود که  ،دالوھيت خوانده شو
اگر . ترسيم کند وجود ندارد" قدرت بر"چنين باوری به قرآن دارد، نصی که  وZيت را به معنای 

بايد دست کم يکی ) مثل آقای خمينی در کتاب وZيت فقيه اش(وجود می داشت طرفداران قدرت دينی 
ونه آيات را رديف می کردند که در آن صورت نيازی به توسل به آن صغرا و کبرای دوتا از اين گ

باز تاکيد می کنم چنين نصی وجود . ارسطويی و اين نوع مقدمه چينی ھای بسيط و ميان تھی ھم نبود
و ندارد زيرا قرآن، به مثابه بيان آزادی، رابطه انسان را نه با قدرت که با استقGل و آزادی و کرامت 

يعنی بيان قواعد رابطه آزاد و مستقل از قدرت با خود، با خدای (در اين باره . حقوق او تنظيم می کند
  .تا بخواھی نصوص وجود دارد) گرانخود، با طبيعت و با دي

در  به اينجانب داده اند، و مطالبی که که مرحوم آيت هللا منتظری  با توجه به نکات فوق و پاسخھائی 
Zل نيست اما زگرچه صاف و انديشه ايشان عرضه کرده اند،  یجاھای ديگر شخاص وا گفت و گو با

  .سته آزادی نگريسته ابقدرت عبور کرده و به دين به مثا از دين به مثابه بيان
در آنچه به اداره جامعه مربوط می شود اصول راھنمايی که قرآن برای تنظيم رابطه ھای آزاد از قدرت 

قصد اين بود در ديالوگ با آقای منتظری و با کمک از . رح زير قابل بازيابی اندبيان کرده است، به ش
تبحر و تيزبينی ھای وی اين اصول باز و بازتر شوند تا بدين گونه راه برای گذار کامل از فقه 
استبدادی باز شود و جنبش عمومی ملت ايران بتواند از اين گذرگاه سخت با ھوشياری بيشتری عبور 

نک با اين اميدواری که ھمفکران وی در اين راه ھمت خواھند کرد، سرفصلھای باز اين بحث را اي. کند
پيشاپيش عرض کنم که تا آنجا که من مطالعه کرده ام ھنوز جامعه ھای بشری . در زير خواھم آورد

موفق نشده اند تک تک اين اصول را در نظامھای سياسی و حقوقی خود محقق سازند ھرچند در 
از جوامع پيشرفته حقوقمدار، دست کم از لحاظ نظری، غالب اين اصول به عنوان اصول راھنما  برخی

  در قوانين اساسی پذيرفته شده اند؛
به . ھدايت خداوندی به ھمگان داده شده است و ھرکس خود خويشتن را ھدايت می کند. ١اصل 

  .راعبارت ديگر، تاکيد بر استقGل و آزادی انسانھا در تصميم و اج
شناسايی حقوق ذاتی فرد انسان که ھمچنان در مقايسه می توان گفت کاملترين مجموعه حقوق . ٢اصل

  .ھستند که در يک متن در دسترس بشری تجلی کرده اند
   لزوم حفظ و حمايت از حقوق جمعی ھر جامعه . ٣اصل 
  لزوم حفظ و حمايت از حقوق جانداران و طبيعت . ٤اصل 
و ھم در ) دين شما شما را و دين من مرا(ھم به معنای آزادی در گزينش دين  اصل Zاکراه،. ٥اصل 

و ھم در ضرورت خشونت زدائی از ) که دولت يکی از اشکال آنست(ضرورت استقGل دين از قدرت 
و به خصوص در تعريف انسان به مثابه موجودی معنوی . روابط که قرآن قواعد آن را بدست می دھد

  . معنوی است-ح نيازمند مدار باز مادیکه برای رشد در صل
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لزوم راه اندازی جريان آزاد انديشه ھا و اطGعات و فراخواندن انسانھا به شنيدن قولھا و . ٦اصل 
  .پيروی از بھترين آنھا

اصل وZيت بر يکديگر بر ميزان حقوق و برادری و برابری، يعنی تحقق جامعه ارزياب و . ٧اصل 
  منتقد 
  اصل شورا. ٨اصل 
  . و يا انتخاب مجری) مردم ساZری شورائی(اصل تصدی اجرا . ٩اصل 
اصول راھنمای قضاوت ھمچون اصل قانونی بودن و فردی بودن کيفر که نقش آن آزاد نگاه . ١٠اصل 

  .داشتن دادرسان و نظام دادرسی از قدرت و توجه به احقاق حق است
، بنا بر اين، ضرورت دارد رابطه ميان انسان دين برای انسان است و نه انسان برای دين و. ١١اصل 

توضيح اين که در جامعه ھای ديروز و امروز ھمچنان، . و بنياد دين و ديگر بنيادھای جامعه تغيير کند
وZيت فقيه به . ھستند که حاکمند و انسانھا وسيله ای برای آنھا) Institutions(نھادھا /اين بنيادھا

بنا بر اين، رابطه . چنانکه کرده است. ه را با انسان جبری می کندعنوان يک نھاد ھمين نوع رابط
قدرت می بايد جای خود را به رابطه باز و دو طرفه ← انسان ← محور بنياد  بسته، يکسويه و قدرت

  .رشد در استقGل و آزادی بدھد↔  بنياد ↔ انسان 
ق انسان و حقوق جانداران و مکارم اخGق  سازگار با استقGل و آزادی و کرامت و حقو. ١٢اصل 
  .طبيعت

افسوس که مسلمانان، اعم از توده ھای مردم و مدعيان دين شناسی، از اين اصول يکسره غافلند و 
که بنا  -باز افسوس که ھنوز در ھيچ جامعه اين اصول در شکل و محتوا بخشيدن به نظام اجتماعی  

حقوق مدار و مجری تصميم جامعه، بکار نرفته و نه دولت  –بر اين اصول، باز و تحول پذير می شود 
  .اند

که معقول » فکر ثابت«و صد افسوس که اين داشته ھا به حال خود گذاشته شده اند و بنا بر اين  
نيست خداوند برای حکومت احکام مقرر نفرموده باشد، به سراغ ارسطو و افGطون و ھابز و ماکياول 

  .کار استبدادھای خودکامه از خود بيگانه شده استرفته و اسGم در بيان قدرت و وسيله 
زنده ياد آيت هللا منتظری تا آخرين ساعات حياتش در اين دنيا از تحول در فکر نھراسيد و نشان داد که 
در صورت پارسايی می توان با داشتن پايی محکم در سنت، در عمل تسليم قدرت نشد و راھی به سوی 

يکی بخششی کم نظير نسبت به  از ويژگی ھای کم نظير اين پارسا. ادآزادی و استقGل ايران نشان د
 کسانی است که در حذف او از دخالت در امور مردم و خانه نشين ساختنش نقش داشتند و ديگری

او . دِر خانه اش ھميشه و در اين سالھای اخير آدرس ايميلش بر ھمگان باز بود. انتقادپذيری او بود
نظرم دليل به . به ديالوگ می پرداخت در کمال آزادی وراحتی کرد و با ھمه ھيچ کس را سانسور نمی

  .راھش پررھرو و يادش گرامی باد. بود ايقتوفيق او در ھمين دق
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  ١٣٨٨ششم شھريور ماه در تاريخ  آيت هللا منتظری  نامه اول  محمد جعفری به
  
  
  

  به نام خدا
  
  

  حضرت آيت هللا منتظری
ترام و آرزوی سGمتی و پيروزی در راھی که برای پاسداری از حقوق و کرامت ذاتی با سGم و اح

  انسان، مبارزه با ستمگری و خدمتگذاری به ارزشھای دينی حقوقمدار انتخاب کرده ايد؛
  

اوضاع غم انگيز و روند بس ويرانگرانه حاکم بر سرنوشت دين و ميھن، دل ھر انسان ديندار و 
بی شک شما ھم ھمانگونه که سخنان و موضعگيری ھای شجاعانه . د آورده استايراندوستی را به در

اينجانب نيز . اتان نشان می دھد، مانند ھر مسلمان دل آگاه ديگری از عمق اين فاجعه در رنج و عذابيد
به عنوان دوستی از زمره دوستان شما و کسی که نزديک چھار دھه از عمرش را در حبس و تبعيد 

در طول مدت پيش و بعد از . سلطنتی پھلوی و اسGمی گذرانده است با تمام وجود نگرانمھر دو نظام 
انقGب، نظر بر شرايط و اوضاع و احوال جامعه دينی و نقش با اھميت مراجع دينی در پاسداری از 
حقوق مردم و استقGل وطن، تحوZت روحانيت شيعه ھمواره مورد توجه ام بوده است و از اين رو با 

فراتر از . دقت وضعيت و اعمال بزرگوارانی چون شما را در طول اين سه دھه در نظر داشته ام
اشتباھات و يا کمی و کاستی ھائی که ھر انسانی در طول حياتش ممکن است مرتکب شود و يا داشته 

يابی باشد، شما را انسانی آزاديخواه و ستم ستيز که در چارچوب ھمان انديشه فقھی سنتی در پی دست
به ياد می آورم ھنگامی که در محبس وZيت فقيه بودم درنامه ای که به . به حقيقت ھستيد يافته ام

: توسط نماينده شما در زندانھا، برايتان ارسال کردم  از جمله در آن آورده بودم١۶/٢/١٣۶۴تاريخ 
ندان راه حل مسائل تجربه اين چھار سال که در زندان ھستم و تجربه ديگران و خود شما می گويد ز"

با اين . کشور نيست و بسياری از خطاھا و اشتباھات را بايد از راه ديگری غير از زندان حل کرد
وصف آنچه بيش از ھر چيز مرا رنج می دھد اين است چطور رژيم جمھوری اسGمی کارخانه ای را 

زود به صورت مخالف و  به خودش تحميل کرده است که از يکطرف افراد را تحويل می گيرد و دير يا
من وقتی فکر می کنم که مثGً مدت ده پانزده سال اين زندانھا چه . ناراضی تر از گذشته بيرون می دھد

حقيقت آن است آنروز که در زندان ." سپاھی از مخالفين را خواھد ساخت مو بر بدنم راست می شود
. ن خشونت با نظريه وZيت فقيه نداشتمنظام وZيی به شما نامه می نوشتم تصور روشنی از ربط ميزا

در آن روزھا و در اذھان عمومی . اما امروز می بينيم گويی اين نظام ھمه ايران را زندان کرده است
ولی اکنون شاھديم در . داخل و خارج آنقدر دامن دين و ارزشھای اصيل شريعت حقه ضايع نشده بود

ئيه چه مجريه و چه مقننه که ھمۀ آن بنام اسGم و پرتو جنايات رژيم وZيت فقيه، چه در قوه قضا
ھرچند عGمه . وZيت فقيه اعمال می شود، تا چه حد دينداری حق طلبانه در ايران دشوار شده است

نائينی بيش از يک قرن پيش به ھمه ھشدار داده بود که استبداد دينی بدترين شعبه استبداد است، ولی 
د اين روز را ببينند که استبداد دينی به رژيمی تمام عيار از تبعيض، چه اندک بودند کسانی که بتوانن

و حقيقت را بخواھيد، ديکتاتور ناميدن رژيم وZيت فقيه ظلم به ديکتاتوران . خشونت و تحقير بدل شود
  .است
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شما در خطابه و يا بيانيه اخير خود در باره تحوZت پس از انتخابات رسوای رياست جمھوری متذکر 
راستش شنيدن اين سخن کلی مرا "! دست ھر کسی که نظام را نجات دھد می بوسيد"ايد که  شده

نمی دانم با توجه به اينکه بنا بر قانون اساسی موجود و تفاسير رسمی آن و بر اساس . برآشفت
متبادر عرفی، مراد از نظام ھمين چيزی است که در راس آن وZيت فقيه است، با اين تجربه دردناکی 

ه ھمه ما و به ويژه خود شما از نظام وZيت فقيه داريم، آيا فکر کرده ايد که به فکر نجات چه نظامی ک
در وZيت فقيه به مثابه يک نھاد " حق"ھستيد؟ با شگفتی می خواھم بدانم جنابعالی چه بھره ای از 

د؟ آری می شود سخن می گويي" اصل وZيت"می يابيد که ھمچنان در اين باره با دلسوزی نسبت به 
گفت که در مجلس خبرگان و با مديريت شما و البته از روی عشق و احساس نسبت به شخص آقای 
خمينی، بدعت وZيت فقيه به معنای رھبری سياسی جامعه و زعامت امور مردم در عرصه عمومی را 

اما . است، بنا شد که از صدر اسGم تا ھمين قرن اخير ھيچکدام از علمای دين شناس به آن قائل نبوده
چرا اکنون و با اين ھمه شاھد و قرينه و تجربه روزانه بر ناحق بودن اين بنياد، ھمچنان در جستجوی 

نھان است " حق"بھره ای از حقيقت در اصل اين نظام وZيی ھستيد؟ از ديد شما در اين نظريه کدام 
ودن و از جنس نور بودِن حقوق، که بر خGف اصل ذاتی بودن، برخاسته از آزادی بودن، ھمگانی ب

اين حق ھنوز خودش را بر ھمگان مخفی کرده است؟ خود مستحضريد تا زمان  مرحوم مG احمد 
مرحوم نراقی   با استنباط غلط از چند . نراقی    قاطبه فقيھان بزرگ شيعه آن را باطل می شمردند

ذاشت و آقای خمينی با کمک شما آن حديث، بدعتی را به لحاظ نوشته در اسGم از خود به يادگار گ
بدعت ذھنی را جامه عمل پوشانيد و رژيمی را بر ملت مسلمان ايران تحميل کرد که دست رژيمھای 
ديکتاتور ديگر را از پشت بسته است، رژيمی که حتی بديھی ترين حقوق و کرامت ذاتی شھروندی در 

  .مقام مرجعيت مانند شما را نتوانست تحمل کند
  

ازه دھيد با نظر به موارد عينی و تاريخی و از باب ارزش دينی مشاوره، و اصل لزوم تفکر و اينک اج
اصل نظام مبتنی بر "، نکاتی را در باره "وّذکر فاّن الذکری تنفع المؤمنين"تدبر در دين، و بر مبنای

ۀ محققان که برداشتم اين است شما ھنوز تا حدودی دلبندش ھستيد، به عرض شما و ھم" وZيت فقيه
  :و بزرگانی که دلشان برای دين آزادی بخش اسGم و نه اسGم قدرتمدار می سوزد، برسانم

شايد شما با توجه به اين نکته که در نظريه شما ولی فقيه اگر از عدالت و صداقت و راستی افتاد، خود  •
رای آن تئوری و فلسفه به خود منعزل است، ھمچنان به وZيت فقيه معتقد مانده ايد و ھنوز از اينکه ب

درست کرده ايد اظھار پشيمانی نداشته ايد و به تکرار متذکر می شويد که چندين سال به تدريس در 
اما از اين نکته شايد غافل شده باشيد که . اين زمينه پرداخته و چندين جلد کتاب تحرير فرموده ايد

شما او را شايد ھمچنان عادل و راستگو و بنيان گذار اين بدعت در ايران امروز يعنی آقای خمينی که 
حافظ حقوق آحاد ملت می دانيد، در ھمين کسوت وZيت عامه بارھا و بارھا به دگران تھمت زده، 
دروغ گفته، به حقوق مسلم مردم تجاوزکرده، حکم قتل جمعی بدون ھيچ محاکمه عادZنه ای داده 

ون فتوای ادامه جنگ و لزوم تجسس و ھمچ(است، و چه پرشمار فتواھای خGف قرآن و اسGم 
که صادر نکرده است، ولی تحت ھمين نظامی که شما در بنيان گذاری آن ...) اجباری کردن حجاب و

نقش اساسی داشته ايد، در عمل ھيچ وسيله دادخواھی فراھم نبوده که بتوان او را عمG از وZيت 
و اينک از . دون تعقيب حقوقی ابراز داشتمنعزل کرد و يا حتی جرات طرح آن را در عرصه عمومی ب

باب نمونه که خيال نشود که اين سخن من يک برداشت ذھنی است، به رويدادھای تاريخی ھمين سه 
  :  از رفتارھا و کردارھای ولی فقيه اول شروع می کنم. دھه توجه فرمائيد

   
پذيرش قطعنامه صلح با صدام  گويد تصميم به آقای خمينی در نامه معروف خود در باره پايان جنگ می •

ترين  گرداند که باZخره اصلی ولی وی آشکار نمی. پذيرد برای وی چون زھر کشنده است، اّما آن را می
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عامل اين شکست و خفت و خواری برای کشور و ملت ايران چه کسی بوده است؟ دZيل و شواھد 
اختيارات و قدرتی که در نظر و عمل فراوان حقوقی و اخGقی می توان اقامه کرد که او به تناسب 

متن . داشت بايد مسئول اصلی تداوم جنگ و ھزاران قربانی مستقيم و غير مستقيم آن خوانده شود
، به عنوان فرمانده کل قوا، در مورد پذيرش طرح صلح غير ۶٠صدر در فروردين  نامه آقای بنی

رح صلح مزبور که در شورای عالی متعھدھا به شخص آقای خمينی و ھشدار به عواقب نپذيرفتن ط
  ترين عامGن شکست و طوZنی دفاع نيز تصويب شده بود، مؤيد آنست که آقای خمينی خود از اصلی

عGوه بر ھشدار بنی صدر، خبرگان نظامی شامل تيمسار فGحی، تيمسار . شدن جنگ بوده است
کانات کشور، مرتب حقايق را ظھيرنژاد، سرھنگ فکوری و ديگر نظاميان با توجه به وضعيت و ام

کردند ولی آقای خمينی آخرين پيشنھاد صلحی را که خبرگان نظامی و فرمانده کل قوا با  گوشزد می
شرايطی که در آنزمان بھتر از آن نبود و نمانيدگان خود آقای خمينی در شورای عالی دفاع نيز آن را 

ه ناديده گرفت و در عوض اينکه بکوشد مصيبت تأييد کرده بودند، برای استقرار ديکتاتوری وZيت فقي
خانمانسوز جنگ  را پايان دھد، با پشتيبانی از توطئه سران حزب جمھوری اسGمی در صدد  حذف 
وی از رياست جمھوری برآمد به گونه ای که می توان حدس زد از ديد آقای خمينی تفکر اسGم بنی 

 . صدری از خطر جنگ بيشتر بوده است
   

زنامه انقGب اسGمی وقتی با نظاميان برخورد می کردم آشکارا می ديدم که آنھا از ھمان من در رو •
به بعد فھميده بودند که روحيه کينه توزانه آقای خمينی نسبت به صدام و تخيGت  ۵٩اوائل اسفند 

آن فرماندھان وطن دوست . قدرت محورانه روحانيت دور وبر وی مانع صلح و خاتمه جنگ ھستند
يه که ھمگی نيز در ھمان اوائل جان از کف دادند از اينکه آقای خمينی در فکر نجات وطن از خطر اول

گذارند  تا آخوندھا ھستند نمی"گفت  به ياد می آورم سرھنگ فکوری می. ادامه باشد نااميد شده بودند
   ". و خواری نرسانند، صلح نخواھند کرد  جنگ تمام بشود و تا کار را به شکست و خفت

دانيد که اين تصميم برای من  شما عزيزان از ھر کس بھتر می«: وقتی آقای خمينی متذکر شده است •
چون زھر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند متعال ھستم و برای صيانت از دين او و حفاظت 

ديم و برای کنم، خداوندا ما برای دين تو قيام کر اسGمی اگر آبروئی داشته باشيم خرج می از جمھوری
آقای خمينی که مدعی : پرسيدنی است» .کنيم دين تو جنگيديم وبرای حفظ دين تو آتش بس را قبول می

جنگد و صلح  کند، می اسGمی قيام می است به خاطر رضای خدا و صيانت از دين او و حفظ جمھوری
خود صادق است؟ کسی که  کند، تا چه حد در بيان کند و اگر آبروئی داشته باشد در اين راه خرج می می

وفای "داند که يکی از مھمترين ارزشھای دين و حفظ و صيانت از آن،  کند، حتماً می چنين ادعايی می
است آيا وی به يکی از وعده ھا و قول و قراری که در پاريس به ملت ايران در برابر انظار " به عھد

اول بعد از به قدرت رسيدن، عکس تمام آن  شود گفت که ولی فقيه جھانيان داد، عمل کرد؟ قاطعانه می
  . عھدھا را مرتکب شد

چگونه کسی که مدعی رضايت خدا و صيانت از دين اوست، راه و روشھای نادرستی را به خورد ملت  •
من ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف «: گويد دھد و می می

  » .ام بايد روی ھمان حرف باقی بمانم گويم چون ديروز حرفی زدهديگری را، اين معنا ندارد که من ب
تواند قراردادھای شرعی را که خود با مردم  حکومت می«: گويد چگونه کسی که آن ادعا را دارد می •

شما در »  .بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسGم باشد يک جانبه لغو کند
  خGفت دوران امام علی ويا در دوران امام حسن چنين نمونه ھائی سراغ داريد؟سال  ۵دوران پيامبر، 

هللا صل هللا عليه و آله و سلم است،  ای از وZيت رسول حکومت که شعبه«: گويد کدام دين است که می •
حاکم ... يکی از احکام اوليه اسGم است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه حج است
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ھر امری را چه عبادی يا غيرعبادی که جريان آن مخالف مصالح اسGم است، از آن ... ندتوا می
  » مادامی که چنين است جلوگيری کنند

اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال بدھيم که حيثيت اسGم با بودن فGن آدم «: گويد کدام مسلک می •
توانيم ھر چه  ريم، تا آن قدری که میيا فGن قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگي

زنند، و البته اين  خواھند به ما بگويند که کشور مGيان حکومت آخونديسم و از اين حرفھايی که می می
  » .رويم که ما را از ميدان به در کنند، ما نه، از ميدان بيرون نمی ای است برای اين ھم يک حربه

کنند به  اينھا که فخر می«: گويد شمرد و می انان را جايز میکدام دين و صيانت از آن، تھمت به مسلم •
الدين فارسی و دکترعلی  ھنگامی که آقايان جGل«و » او ھم مسلم نبود] يعنی مصدق[وجود او 

شريعتی از مشاھدات و اطGعات خويش در مورد پرداخت وجوه شرعيه توسط مصدق سخن گفتند و 
که بدرگاه خداوند استغفار کند و اعGن  بجای اين» را نقد کردند صراحتاً حکم امام به نامسلمانی مصدق

در مقابل توصيه کردند که «کند که من اشتباھی فھميده بودم و به خطا گفتم که مصدق مسلمان نيست، 
  » اين بحث ادامه پيدا نکند

دش عصارۀ نماينده مجلس شورای اسGمی که بنا به گفته خو ٨اين کدام آئين و شريعت است که وقتی  •
خواھند که بيايد در مجلس و در مورد سفر مک فارلين توضيح  ملت ھستند از وزير امورخارجه می

من ھيچ توقعی نداشتم از بعضی اين اشخاص، «: گويد کند و می بدھد، آنھا را از ھستی ساقط و خفه می
لحن ... وقع نداشتمشان در نظر من پوچند لکن بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند ھيچ ت ولو بعضی

نشينان آن جا تندتر  شما در آن چيزی که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن کاخ 
  ؟  ».است

  
من باز کار ندارم به جبھه ملّی، با اينکه «گويد  کدام صيانت کننده از دين خدا در يک سخنرانی ابتدا می •

اينھا مرتدند، جبھه ملّی از امروز «: گويد سپس می»   ... .بعضی افرادش شايد باشند که مسلمان باشند
  ؟ ».محکوم به ارتداد است

کند و بدست سه  ای ھزاران زندانی را صادر می چه کسی به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله •
  دھد که آنھا را مانند برگ خزان به گورستان بفرستند؟  جنايتکار می

کند و وقتی در مقام  يل دادگاه صوری حکم قتل صادر میاش حتی بدون تشک کدام خداپرستی قاضی •
دھد آنچه کرده است به دستور امام  پرسند که چرا اينھمه اعدام کردی، پاسخ می بازخواست از او می

  بوده است و امام نيز لب از لب نگشود و مھر تأييد بر ھمۀ آنھا زد؟ 
کند و منتظری را به  ام زمان اعGم میوزير دولت ام کدام مسلمان است که آقای بازرگان را نخست •

َوهللا قسم من با انتخاب «: گويد عنوان قائم مقام رھبری مورد تأييد و تصويب قرار می دھد و بعد می
وزيری بازرگان مخالف بودم وهللا قسم من به رياست جمھوری  وهللا قسم با نخست. شما مخالف بودم

  ؟ ».وستان را پذيرفتمصدر رأی ندادم و در تمام موارد نظر د بنی
حافظ و صيانت کننده کدام دين برای کوبيدن مسلمانانی که معترضند به اعمال بعضی از اشخاصی که  •

پردازند،  کنند و به جرم و جنايت می تحت عنوان مکتب و مکتبی و با چماق به اجتماعات حمله می
يعنی اسGمی، آن که مکتبی را مکتبی . کنند شود مکتبی، آقايان مسخره می تا گفته می«: گويد می

اگر متعّمد باشد، مرتد فطری است و زنش برايش حرام است، . کند کند اسGم را مسخره می مسخره می
  ؟ ».اش داده بشود، خودش ھم بايد مقتول باشد مالش ھم بايد به ورثه

  
ھيئت سه نفره  داری است که برای صورت قانونی بخشيدن به حکميت ناعادZنه باز می پرسم کدام دين

حل اختGف ميان رئيس جمھور اول و سران حزب جمھوری اسGمی که برخGف مسئوليت خويش 
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حضرت امير در «: گويد گذارد و می عمل کردند، به تحريف سنت می پردازد و از امير مؤمنان مايه می
واست يک کس خ خواست تعيين کند، ايشان می که در فشار، ابوموسی را تعيين کرد نمی عين حالی 

ديگر را تعيين کند، لکن فشار آوردند دوستان خودش، ھمان دوستانی که بايد حضرت امير از آنھا 
فرياد کند، فشار آوردند که نه، ابوموسی برای اين کار خوب است، حضرت ابوموسی را تعيين کرد، 

امير مقاومت کرد خواستند نقض کنند، حضرت  ھا می بعد که ابوموسی آن حکميت را کرد، ھمين دوست
و گفت حاZ که َحَکم، حکم کرده بودند بر ضد حضرت امير، يعنی حضرت امير را از خGفت به حسب 

که اين : اين حکميت خلع کردند و معاويه را به حسب اين حکميّت نصب کردند، حضرت امير فرمود
آيا آقای خمينی » .او بودکه بر ضد  حکميت بوده است و ما بايد به آن احترام قائل بشويم، در صورتی

داند ھنگامی که خوارج در مقابل حضرت ايستادند و گفتند چرا حکميت را پذيرفتند و حکميت از آن  نمی
دارد زنده  با حکمان شرط نھاديم که آنچه قرآن زنده می«: حضرت از جمله به آنھا فرمود. خداست

کند  توانيم با حکميتی که قرآن حکم می نمیکند ناچيز بدارند و ما  بدارند و آنچه را قرآن ناچيز می
که رأی حکمين اعGن شد، حضرت  بعد از اين»  .مخالفت کنيم، اگر جز اين کنند از حکمشان بيزاريم

اين دو خطاکار که بعنوان َحَکم برگزيديد حکم خدا را رھا کردند و «: علی با آن مخالفت کرد و گفت
ُحکم کردند و حکم خدا را رعايت نکردند و بخGف قرآن رأی  دليل و به ناحق و مطابق دلخواه خود بی

دادند و خدا و پيامبر و مؤمنان پارسا از آنھا بيزارند برای جھاد آماده شويد و مھيای حرکت باشيد و 
داند که بعد از اينکه رأی حکميت اعGن شد، نه  آيا آقای خمينی نمی» .به اردوگاھھای خودتان برويد

موافقت نکرد و آن را نپذيرفت بلکه با آن به مخالفت برخاست و اعGن کرد که  تنھا حضرت با آن
حاZ که َحَکم حکم کرده بودند بر ضد حضرت «: گويد حال آقای خمينی می. آماده جھاد با معاويه شويد

امير، يعنی حضرت امير را از خGفت به حسب اين حکميت خلع کردند و معاويه را به حسب اين 
کردند، حضرت امير فرمودند که اين حکميت بوده است و ما بايد به آن احترام قائل  حکميت نصب

؟ او آيا از تاريخ معصومان اطGع ندارد که اين گونه سخن می » .شويم، در صورتی که بر ضد او بود
. شود گويد؟ اگر اين اندازه نداند که به طور خودکار از شيعه علی بودن خارج و پيرو روش معاويه می

در مورد حکميت و برخورد حضرت علی بعد از اعGن رأی َحَکمان، تمام تواريخ شيعه و سنی متفق 
ابوالحسن علی بن حسين » مرّوج الّذھب و معاون الجوھر«القولند که من خGصه آن را از تاريخ 

 .مسعودی ذکر کردم
  

که دينی که آقای خمينی برای اگر اندکی در اين ليست مختصر تعمق کنيد، به اين نتيجه خواھيد رسيد 
آن قيام کرده، جنگيده و صلح کرده، دين قدرت و ايجاد ملک و پادشاھی در لباس روحانيت و وZيت 

  . فقيه است و نه دين خدا که دين آزادی و رھايی بشريت از قدرتھای ستمگر و ظالم است
اند بلکه به خاطر  ن چيزھايی نبودهدانيد که پيامبر عظيم الشأن اسGم و امامان در پی چني شما نيک می

اگر . اند و نه کسب قدرت و پادشاھی زدودن اين ضد ارزشھا و استواری عدالت است که قيام کرده
ادعای وZيت فقيه به عنوان جانشين تمام عيار معصوم، دروغ و تھمت نيست؟ پس بفرمائيد دروغ و 

  تھمت کدام است؟
  

ن حقايق بنام دين و قرآن و نيز با عمل خود به جامعه چنان آقای خمينی با ترويج دروغ و قلب کرد
آموزش دادند که متدينين و آنھائی که به خاطر عقيده و دين مبارزه می کردند، نه تنھا دروغ را جايز 
شمردند، بلکه در توجيه، لزوم دروغ را برای پايداری دين و ملت از بزرگترين مصلحت دانستند و 

که مخالف ھمان قانون اساسی به ظاھر مورد تأييد و امضای خودش " امشورای مصلحت نظ" وقتی 
شما . پايه گذاری کرد، صدای احدی در نيامد) ع(را بر خGف روش قرآن و دين و روش حضرت علی 

نيک می دانيد که دروغ گفتن است که موجب پايداری و استمرار و تجاوز به حقوق انسان در جامعه 
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کسانی که دروغ را جايز می شمرند و مصالح . ه فساد  و تباھی می کشاندمی شود و ھم جامعه را ب
ھمين دروغگويان ھستند .دين و ملت را در آن می بينند، بزرگترين متجاوزان به حقوق انسان ھستند

شما می دانيد که دروغ مصلحت آميز و گواھی نادرست . که به بزرگترين شکنجه گران تبديل می شوند
ابداعات ابوالخطاب که به نام محمدبن زينب و يا مقGص بن ابوخطاب معروف است، به خاطر دين از 

وی . بود) ع(و بنا به نوشته نوبختی او يکی از شاگردان و ياران نزديک امام باقر و صادق. می باشد
را به خاطر " گواھی نادرست"و " جايز شمردن دروغ" ، "اباحه" عقايد بدعت آميز جديدی را مانند

  .بليغ می کرددين ت
  

آيا وZيت فقيه با قانون گرايی نسبتی می تواند داشته باشد؟ به دو مورد از رويه ھمان ولی فقيه اول 
ممانعت از تعطيل شدن دادگاه ھای انقGب که اصوZ بر خGف قانون اساسی بنياد گذاشته : توجه کنيم

و دبير کل حزب است در رأس قوه شده بودند، و گذاشتن آقای دکتر بھشتی يعنی کسی که خود مدعی 
البته آقای بھشتی نيز کار را کامل می کند و يک بيمار روانی به نام اسدهللا  Zجوردی را به .  قضائيه

مقام دادستان دادگاه انقGب مرکز منصوب می کند که شما خوب مطلع ھستيد که تعدادی را زير شکنجه 
برداشتند و زندانھا را از ايشان تحويل گرفتند، تعداد  کشته و وقتی با فشار شما او را از دادستانی

بازداشتی ھا، با تعداد زندانيان تحويل گرفته شده ھمخوانی نداشت، و اينھا کسانی بودند که زير 
که Zجوردی بر سر کار بود چه  ۶٣تا پائيز  ۵٩در ھمان سالھا، از سال  . شکنجه کشته شده بودند

در زندان قزلحصار پيره زنی روستائی که آمده : به عنوان مثال. نشدند جناياتی را در زندانھا مرتکب
بود فرزندش را مGقات کند، و پاسدارھا به او اجازه ورود به زندان را نمی دادند، بيچاره و از روی 
ناآگاھی مقابل درب سنگين آھنی برقی ايستاده بود که درب را با برق بستند و بدينوسيله سر پيره زن 

جزئيات آن را می توانيد از نماينده خود در زندانھا بپرسيد و حتماً . ش جدا شده و به بيرون افتاداز بدن
خوب می دانيد که چه جنايتی در زندانھای کشور انجام شده و تا به امروز سی سال . مطلع شده ايد

جزئيات آنھا با خبر  نماينده شما از تمام آنھا با شرح وقايع و. است که اين جنايات استمرار داشته است
آيا می دانيد در : "بود و بھمين علت است که بدرستی شما در نامه ای به آقای خمينی مرقوم داشتيد

زندانھای جمھوری اسGمی به نام اسGم جناياتی شده است که ھرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه 
يا می دانيد در زندان مشھد در اثر نشده است؟ آيا می دانيد عده زيادی زير شکنجه باز جوھا مردند؟ آ

نفر دختر را با اخراج  ٢۵نبودن پزشک و نرسيدن به زندانيھای دختر جوان بعضاً ناچار شدند حدود 
 Gتخمدان و يا رحم ناقص کنند؟ آيا می دانيد در زندان شيراز دختری روزه دار را با جرمی مختصر ب

در بعضی از زندانھای جمھوری اسGمی دختران جوان  فاصله پس از افطار اعدام کردند؟ آيا می دانيد
را به زور تصرف کردند؟ آيا می دانيد ھنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکيک ناموسی رايج 
است؟ آيا می دانيد چه بسيارند زندانيانی که در اثر شکنجه ھای بی رويه کور يا کر يا مبتG به دردھای 

آنھا نمی رسد؟ آيا می دانيد در بعضی از زندانھا حتی از غسل و نماز مزمن شده اند و کسی به داد 
زندانی جلوگيری کردند؟ آيا می دانيد در بعضی از زندانھا حتی از نور روز ھم برای زندانی دريغ 
داشتند اين ھم نه يک روز و دو روز بلکه ماه ھا؟ آيا می دانيد برخورد با زندانی حتی پس از 

  ..." ش و کتک بوده؟محکوميت فقط با فح
آری جناب آقای منتظری، ھمه اينھا و صدھا و ھزارھا موارد تجاوز آشکار به حقوق خدادادی مردم 
که در فقه سنتی حفظ و حمايت از آنھا تکليف شرعی ھر مسلمانی است، ولی فقيه را از عدالت و ولی 

ولی ملت دستش به ھيچ جائی  .بودن منعزل نمی کند؟  چرا و صد البته از عدالت و تقوی خارج است
کيست که او را يا اين يکی را از اريکه رياست به زير حکم عقل و شرع حقوقمدار آورد؟ . بند نيست

وقتی در مورد آقای خمينی که به ھر حال قبل از پيروزی انقGب، مرجع تقليد و عارف پير بود مسئله 
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ھم طی نکرده و با توطئه ای شبيه به سقيفه در مورد ديگران که حتی آن سلسله مراتب را . چنين است
 . و صد بدتر آز آن کرسی رياست را قبضه کرده اند که جای خود دارد

  : و امروز در نامه آقای کروبی به رئيس مجلس خبرگان آمده است
حساب و كتاب، از ضرب و شتم و وارد كردن جراحات تا شھادت فرزندان اين  ھاي بي از دستگيري"..

انگيز  ھاي مردم تا فاجعه خونين كوي دانشگاه و برخوردھاي خشن و وحشت حمله به خانهكشور، از 
رخ داد كه بسيار قابل تامل و  -كه تاكنون سابقه نداشته است -ھاي شھر ھا در سطح خيابان حتي با خانم
 آميز است كه اگر آنچه در اين ميان مطرح است در خصوص برخي از رفتارھاي شناعت. پيگيري است

اند، نشنيده بودم، باورشان حداقل براي  به طور متواتر از افراد مختلف كه در روزھاي اخير آزاد شده
اما ... ايم سخت بود من و شما كه در طول قريب به نيم قرن سردي و گرمي روزگار را چشيده

ام خواب  يدهدر دو روز اخير كه اين خبر را شن. لرزم ام كه ھنوز از آن بر خود مي موضوعي را شنيده
به بسترم رفتم ولي . كردم حدود ساعت دو كه خود را براي خواب آماده مي. از سرم ربوده شده است

بامداد كه مجددا بلند شدم كمي قرآن  ۴اي مبالغه، خوابم نبرد، تا ساعت  خدا شاھد است كه بدون ذره
ھاي طلوع آفتاب  م و تا نزديكيخواندم، دوش گرفتم تا آب كمي آرامم كند، حتي نماز صبح را نيز خواند

. اند ھاي حساس در اين كشور بوده اند كه داراي پست افرادي اين مطالب را به من گفته. خوابم نبرد
اين افراد اظھار . اند نيروھاي نام و نشان داري كه تعدادي از آنھا نيز از رزمندگان دفاع مقدس بوده

كه چنانچه حتي اگر يك مورد نيز صدق داشته باشد، ھا رخ داده است  اند، اتفاقي در زندان داشته
اي است براي جمھوري اسGمي كه تاريخ درخشان و سپيد روحانيت تشيع را تبديل به ماجراي  فاجعه

ھاي ديكتاتور از جمله رژيم ستمشاھي را سفيد  كند كه روي بسياري از حكومت سياه و ننگين مي
ساله مبارزات قبل از انقGب كه از افراد توده گرفته تا  ١۵ كنم زندانيان دوران گمان نمي. خواھد كرد

ھاي مسلح مبارز التقاطي تا اعضاي نھضت آزادي و موتلفه و حزب ملل اسGمي كه در زندان با  گروه
"اند، ديده يا شنيده باشيد ھم زندگي كرده .  

شته حکومت وZيت حضرت آيت هللا گمان نمی کنم که شما آگاه نباشيد که در طول مدت سی سال گذ
فقيه به طور مستمر و مکرر چنين روندی داشته است و ديکتاتوری و جنايت و غارت اموال ملت 

  . ايران روز به روز ابعاد گسترده تر به خود گرفته است
  

سنگ بنای ديکتاتوری، استبداد دينی بنام خدا و اسGم، غارت اموال مردم، پايمال کردن حقوق و 
م، زجر وشکنجه و داغ و درفش ھمه و ھمه سنگ بنای آن، متأسفانه در دوران آزادی خدادادی مرد

به چند نمونه . زعامت آقای خمينی و ياران انگشت شمار روحانی حلقه اسرار او ريخته شده است
  :توجه فرمائيد) وZيت فقيه(=ديگر از پيامدھای استقرار و استمرار اصل نظام  

ی به زندان برده می شود و حسب اطGعات فاش شده با سم آيت هللا حسن Zھوتی در زمان - ١
استرکنين او را شھيد کردند و ھمين آقای رفسنجانی ظاھراً به خاطر انقGب و در واقع به منظور 

حتماً توجه داريد که انقGب برای مردم است و نه . حاکميت خود مانع آشکار شدن مسئله می گردد
می کنند که به حق و حقوق خود برسند و نه اينکه عده ای بناحق بنام مردم انقGب . مردم برای انقGب

  .انقGب بر گردۀ مردم سوار شوند و دست به ھر جنايتی بزنند
  آقای دکتر سامی در چه دورانی با آن وضع فجيع به قتل رسيد؟   - ٢
ر می آشکا...۶١، ۶٢، ۶٣آقای ھاشمی و خاطرات سالھای " عبور از بحران"بر اساس کتاب  - ٣

كند كه در  آقاى ھاشمى رفسنجانى خود اعتراف مى. گرداند که ايشان ولی فقيه پشت پرده بوده است
قلع و قمع ھمه جريانھايى كه در جھت مخالف نظر ايشان بوده، از آمران و عامGن اصلى بوده است و 

و با استناد به  ھدفى جز دستيابى به قدرت مطلقه و تملك قھرى و انحصارى حكومت و حاكميت نداشته
 :اعترافات زير، ولى فقيه واقعى ايشان بوده است
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 ۶٠ فروردين  ٨خاطرات  ٣-١ 
خواست بفھمد كه باZخره ما با آقاى بنى صدر  احمد آقا مى. سپس با احمد آقا صحبت ھايى داشتيم"...  

شد و از مقام گفتم ايشان اگر قانع باشد كه رئيس جمھور در حد قانون اساسى با. چه خواھيم كرد
 ٤٢ص ". (توانيم ايشان را تحمل كنيم رياست جمھورى عليه ارگانھاى قانونى سوء استفاده نكند، مى

 )كتاب
  
 فروردين ٢٣خاطرات  ٣-٢ 
اطGع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه مطبوعاتى انجام داده و برخGف مصاحبه ھاى گذشته، " 

اش را محكوم كرده  ان داده و موضعگيرى حسين آقا، اخوى زادهايشان با خط امام نسبتاً ھماھنگى نش
 ) كتاب ٦٦ص ". (است

   
 خرداد ٢٨خاطرات  ٣ -٣ 
آخر شب احمد آقا تلفن كرد و از اينكه پيام امام از تلويزيون پخش نشد شكايت كرد و گفت پيام را در " 

از آقاى . اند و ليبرال ھا دادهاجتماع مردم امجديه خوانده و مردم شعارھاى پرشورى عليه بنى صدر 
گفت براى پاك كردن شعارھاى تند وقت زيادى صرف شد و به برنامه . Zريجانى توضيح خواستم
 )كتاب ١٦١ص . " (شود نرسيد بعداً ھم پخش مى

  
 تير ٢٤خاطرات  ٣-٤ 
." قدام كنمحاج احمد آقا ھم امروز آمد به دفتر من و نگران بعضى از سم پاشى ھا بود و قرار شد ا" 
 )كتاب ٢٠٢(
  
 تير ٢٧خاطرات  ٣ -٥ 
اى كه براى يكى از آشنايان پيش آمده بود كمك و  حاج احمد آقا خمينى ھم آمدند و راجع به پرونده" 

 )كتاب ٢٠٦ص ." (خواست رسيدگى عادZنه مى
  
 بھمن  ٢خاطرات  ٣-٦ 
ليم بيسوادى تشكيل داده و اكنون اول شب احمد آقا آمد و در باره اينكه خواھرش در قم كGسھاى تع" 

اى بگويد كه نھضت  مشورت كرد در مصاحبه. مورد تعرض حزب اللھى قرار دارد، چاره جويى داشت
اند كه ما كمك  اخيراً آنھا گفته. آزادى در تصميم رفتن امام از عراق به پاريس نقشى نداشته است

  )كتاب ٤٥٤ص ." (ايم كرده
  

، قوه "عبور از بحران"و بنابر مندرجات كتاب " لى انفسھم جايزاقرار عقG ع"براساس قاعده 
مجريه، مقننه، قضائيه و سازمانھاى مختلف لشكرى و كشورى، در زير سلطه آقاى ھاشمى رفسنجانى 

ھيچ امرى از امور كشور نبوده است . گرفته است بوده و رتق و فتق ھمه امور بدست وى صورت مى
ايشان مسايل كشور را بسته به اھميت آن، در . ان انجام پذيرفته باشدكه بدون صGحديد و خواست ايش

 :يكى از مراحل سه گانه زير به اجرا در مي آورده است
 )شوراى دو نفره(كرده است  مھمترين امور را با احمدآقا در ميان مي گذارده و سپس عمل مى -١ 
شوراى (كرده و به اجرا در مي آمده است  اى شور مى امور و مسايل مھمتر را با احمد آقا و خامنه -٢ 

 )سه نفره
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اى، نخست وزير، موسوى اردبيلى و مسئول مربوطه حل  امور مھم را با مشورت احمدآقا، خامنه -٣ 
 ...)نفره يا ٦شوراى (كرده است  و فصل مى

داده  مى در اين سه شوراى مختلف، احمد آقا را Zبد براى ھمراه كردن نظر آقاى خمينى با خود شركت 
 .است

ھاى نامرئى  احمد آقا كه مطلع بوده و يا شده كه آقاى ھاشمى شخصى نيرومند و مستظھر به پشتوانه 
توطئه كنندگان داخلى و خارجى است و بدرستى فھميده است كه راديو و تلويزيون قواى سه گانه و 

، از اينرو به سمت اھداف ھا، ھمه در دست وى قرار دارد ھا، ترورھا، چماقدارى سرنخ تمام سمپاشى
وى چرخيده و يا اغفال شده و به صورت عاملى در دست وى عمل كرده است و آقاى خمينى را نيز 

و سرانجام احمد خمينى نيز بعداز شركت در بسيارى از جنايات و . احتماZ بدان سمت سوق داده است
ت به خاطر حفظ نظام به قتل توطئه ھا و خاتمه اجراى نقش خود، به طوريكه اخيراً فاش شده اس

از اينكه احمد آقااحتماZً از عملكرد خود نسبت به آقاى  به طوريكه نقل شده است، بعد. رسيده است
منتظرى پشيمان شده و به سوء مديريت كشور و اينكه ھر فساد و خرابكارى را به گردن امريكا 

بھمن  ٣٨نشريه پيام امروز شماره . رسد كند، دستور شرعی حذف وى نيز مى اندازند، انتقاد مى مى
نيازى، رئيس سازمان قضايى نيروھاى مسلح گفته است در اعترافات سعيد : "كند گزارش مى ٧٨

  ".اند امامى آمده است كه احمد خمينى را نيز به قتل رسانده
آن با با وجودی که طبق انتصاب آقای خمينی، امام جمعه تھران آقای خامنه ای بود، اما تدبير امور 

چون نماز جمعه اين ھفته را قرار : " می گويد ١٣۶٣تير ماه  ٢٠آقای ھاشمی است وی در خاطرات 
شد که آقای امامی کاشانی بخواند؛ معموZً در ھر ماه، دو ھفته من و يک ھفته آقای خامنه ای و يک 

ه را اقامه می ھفته، يکی از سه نفر آقان مھدوی کنی، موسوی اردبيلی و امامی کاشانی نماز جمع
 ." کنيم، تدبير امور با من است

چند سالی : "ناگفته نماند جنابعالی نيز در نامه خود به آقای خمينی اين واقعيت را  آشکار گردانيده ايد
است که عمGً اداره کشور و انقGب را حضرتعالی به رؤسای سه قوه و شخص حاج احمد آقا سپرده 

و تخصصی و غير تخصصی را بايد آقايان صGح بدانند و تشخيص  ايد و ھمه کارھا از ريز و درشت
دھند، و در عمل آقای موسوی نخست وزير تسليم آقايان ھاشمی و حاج احمد آقا است، و آقای 
موسوی اردبيلی ھم اھل مقابله و برخورد نيست فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی توانم 

  " تصميم گيرنده اند پس در حقيقت سه نفر. مخالفت کنم
چه کسی خبر فوت آقای خمينی را مکتوم نگھداشت و سقيفه و بدتر از آن را تشکيل داد و با  - ۴

آقای شبستری از آقای طاھری شنيده که امام جمله ای در "تحريف، تقلب و ساختن يک خبر دروغ که 
ثه داشتيم که فرض ما اين بود که ما ما با امام مباح... باره آقای خامنه ای گفته اند، ما شاھد ھم داريم

فردی را نداريم که مطرح کنيم در جامعه، چون فرض ما بر مرجعيت بود و با ھمان مسائل بود، امام 
آنگاه با يک نامه ساختگی آقای خامنه ای را بر کرسی رھبری ". فرمودند چرا نداريد، آقای خامنه ای

و تازه آقای . ار او از جريان سقيفه ھم بدتر استنشاند که اگر ھردو مطلب ھم صحيح باشد، اين ک
  . خمينی چه حقی داشت که برای بعد از خود تعيين تکليف کند

ترورھا و قتلھای مخفی در ھمان سالھای اول انقGب شروع شد و تا رياست جمھوری آقای خاتمی  -۵ 
اشرف السادات برقعی در قم  برای مثال،: و آفتابی شدن قتل فروھرھا تعداد زيادی به قتل رسيده بودند

در خانه اش به طرز فجيعی به قتل رسيد، خانم فاطمه قائم مقامی و سيامک سنجری  ١٣٧۴در اسفند 
. آمار جمع آوری شده از اينگونه ترورھا بالغ بر دويست نفر است. سر به نيست کردند ٧٧را در سال 

آقای فروھر ھم زندانی شما بوده و نماز (تنھا بعد ازکشتن فجيع خانم پروانه و آقای داريوش فروھر 
مسئله در افکار عمومی مطرح شد و سر انجام برای خاموش کردن و پاک کردن صورت )  شب خوان

خودسرانه دست به چنين عملی زده است و ھنوز يک گروه محفلی از وزارت اطGعات مسئله گفتند که 
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د وصدائی ھم از اين ھمه روحانی با درجات که ھنوز است نگذاشته اند که کم و کيف مسئله روشن شو
البته از قدرت پرستان و مواجب بگيران کGن و خرد نمی شود . مختلف در دفاع از قربانيان در نيامد

و امروز نيز . توقع داشت  ولی از روحانيت مستقل انتظار می رفت با صاحبان خون ھمدردی می کرد
جنايات و قتلھای بدون دادگاه روی دادگاھای تفتيش که شکنجه گاه کھريزک بر مG شده و افشای 

عقايد قرون وسطی را سفيد کرده است، باز برای پاک نمودن صورت مسئله، عنوان می شود که چند 
البته بايد . افسر خود سر دست به اين اعمال زده اند و يا افراد از طريق ويروس مننژيت جان باخته اند

  . نايت کاران ولی فقيهگفت چه ويروسی باZتر از اين ج
ھمين قوه قضائيه که روحانيت از ھر دسته و گروھی در اداره و . از قوه مجريه و مقننه بگذريم -۶ 

برقرای عدالت ورسيدگی به حق مظلومان خود را محق تر وبھتر بگويم آن را حق مطلق خود می 
اخته  که روی  دست دادگاھھای دانست، چنان دستگاه جبار، ظالم پرور، و جنايت پرور و ويرانه ای س

شما می توانيد در سی سال گذشته در رژيم وZيت . بلخ و دادگاھھای تفتيش عقايد را سفيد کرده است
فقيه، دوره ای در قوه قضائيه نام ببريد که در آن دوران به طور نسبی در امور مختلف مظلوم و 

که در دوران    رياست آقايان بھشتی و حقداری می توانسته به حق خود برسد؟ شما خوب می دانيد 
از رشوه و حق و حساب . موسوی اردبيلی بر قوه قضائيه چه فجايع در زندانھای کشور رخ داده است

دوره آقايان يزدی و شاھرودی ھم که نياز به گفتن . ھم که نپرس که در ھر دوره ای بيداد کرده است
  .و دشمن انگاری ھای فرضی ھر روز ويران تر شدندارد، ويرانه ای که برای تحقق منويات رھبری 

   
 

در جاى جاى قرآن آمده است كه ھر قوم، و ملت  حضرت آيت هللا منتظری شما بھتر از من می دانيد که
آزمايش و . ھيچكس بدون آزمايش رھا نخواھد شد. گيرد و شخصى مورد آزمايش پروردگار قرار مى
. مى متناسب با وضعيت و شرايطى كه دارند متفاوت استابتGء ھر قوم، دسته، گروه، ملت و مرد

موضوع امتحان و آزمايش ھر قوم و گروه و يا اشخاص آن چيزى است كه آنھا خود را صاحب، امين 
پندارند كه خود بھترين امين، حافظ و نگھدارنده  كنند و مى و دلباخته نسبت به آن چيز معرفى مى
اند به صرف اينكه گويند  مگر اين مردم پنداشته. "وضوع ھستندحقوق و پيمانھاى الھى در مورد آن م

   ".شوند شوند و امتحان نمى ايمان داريم رھا مى
اى به اوZد ريشه و تبار، گروھى ديگر را به ساير مظاھر مادى نظير  گروھى به مال و منال، دسته 

اى از اينھا  با مجموعهاى را  اى را به شخص و شخصيت پرستى، عده رياست، صدارت، حكومت، عده
ھمچنانكه بسيارى از علما و پيشوايان اديان الھى . كند و گروھى را نيز با معنويت و دين آزمايش مى

گذشته در آزمايش الھى شكست خوردند و دست به تحريف دين خدا زدند و مال مردم را به ناحق 
که  روحانيت و علماى حاكم شيعه، خوردند و در گرفتن و خوردن مال مردم به حرام و رشوه شتافتند

می گفتند مراجع اعلم و اتقی و اعدل ھستند از وقتی تن به حکومت وZيتی داده اند قبول بفرمائيد در 
  برای بسياری و به ويژه امتحان الھى بود Zيت فقيهورژيم و اين آزمايش خداوند مردود شده اند 

آزمايش بوده و ھست كه كسانيكه  روحانی، ومتو سردمداران حك و روحانيت شيعه براى آقاى خمينى
 كردند و وعده حكومت عدل اسGمى تصور مى )ع(خود را صاحب منبر و محراب حضرت رسول و على

دادند و ھمه حاكمان را در طول تاريخ غاصب و ناحق  و جامعه امام زمانى به مردم مى و عدل علی وار
رين گروھى كه Zيق اداره امور مردم است شمردند و خود را صاحب اصلى حكومت و صالحت مى
پنداشتند، وقتى به مسند حكومت تكيه زدند، براى استقرار ديكتاتورى مطلق و حفظ حكومت دست  مى

در اين آزمايش  .از ھر ديکتاتوری ديکتاتور تر و خشن تر عمل کردند و به تحريف دين خدا نيز زدند
نان شكستى خوردند و از جلسه امتحان مردود بدرآمدند الھى آقاى خمينى و روحانيت قدرتمدار شيعه چ

   . كه در تاريخ چنين چيزى و با ابعادی به اين گستردگى سابقه نداشته و يا كم سابقه بوده است
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اگر بخواھيد واقع بين و حقيقت جو باشيد آيا با توجه به مسائل ذکر شده در باZ که  به مثابه قطره ای 
قتل و غارت است، نبايد به اين نتيجه رسيده باشيد که ايده وZيت فقيه  از دريای سی سال جنايت و

ديکتاتور زا و خشونت گستر ست؟ ھر سيستمی که پاسخگو نباشد تحت ھر نامی که باشد چنين 
نظام استالين، ھيتلر، مائو : حضرت آيت هللا شما به دوست و عGقه مند خود بفرمائيد. سرنوشتی دارد

عالم با رژيم وZيت فقيه چه فرق دارد؟ به صرف گفتن اعلم، اتقی و اعدل که  و ديگر ديکتاتوران
آقای خمينی و جانشينش با ترک ھدف ارسال پيامبران و پيام آزادی بخش . چيزی را تغيير نمی دھد

است وبرگزيدن راه و روش استبداد و نشناختن زمان، کار را به جائی »ليقوم الناس بالقسط«قرآن که 
ند که در ايران بايد نگران رشد دينھای سرخ پوستی و محبوبيت فرقه ھای شيطان پرست رسانده ا

تنھا راه نجات ملت، کشور، دين و اسGم، ترک حکومت خودکامه وZيت فقيه و بازگشت به . شويم
آقای خمينی به مقتضای وZيت خواھی اش نتوانست راه عدم زور و عدم خشونت . حاکميت مردم است

ر بکار برد و پيام نجات بخش اسGم را برای ھمۀ جھانيان را به خشونت اسGمی ترجمه را در کشو
از اسGم وZيت فقيه جز چھره ای خشن و جبار و ضد انسان در بين ملت ايران و جھان . جھانی کرد

آيا . کارنامه سی ساله وZيت فقيه جلو روی ملت ايران و جھان است. چيز ديگری بر جای نمانده است
با چنين کارنامه ای که از روز اول شروع شده است وقت آن نرسيده است که با کمال صداقت و برای 

  حاکميت مردم آری؟! وZيت فقيه نه: بگوييداحيای حقوق خدادادی مردم آشکارا و يکبار برای ھميشه 
  وZيت فقيه و اصول دين

آيه حتی يک آيه نمی توان يافت که  ۶٢٣۶شما نيک می دانيد که از مجموع . از قرآن شروع کنيم. ١
کلمه وZيت فقيه چه به عنوان فرع دينی يا به عنوان اصل سياسی و حکومتی چه در زمان پيامبر و 

از قرآن که از آغاز تا پايانش  توحيد را می . چه بعد از پيامبر و چه در زمان غيبت کبری آمده باشد
و سلطه يکی بر ديگران است نمی تواند مشروعيت آموزد ھرگز وZيت فقيه که حاکی از توجيه زور 

خدا نور است و آزادی و حق که در آن ضعف و ناتوانی ھيچ راھی ندارد در حالی که وZيت . بگيرد
زيرا خداپرستی نيازمند فضای آزادی . فقيه از سنخ زور است و زور يعنی ناتوانی در برابری و آزادی

و شايد به ھمين خاطر است . تصرف در جان و مال ديگرانو کرامتمندی است نه زور و سلطه و حق 
بر " دليل مستقل"که قريب به اتفاق فقھا و حتی محقق نراقی و آقای خمينی يک آيه را به عنوان 

اولی «و باز شما بھتر از من می دانيد که اجماع کليه مفسران شيعه، . وZيت فقيه عنوان نکرده اند
عليه السGم می دانند تنھا حکومت امام معصوم را مصداق صاحب  قرآنی را  فقط معصومين» اZمر

امر در قرآن می شمرند زيرا در غير اين صورت تمام حکومتھای جبّار و ستمگر، از معاويه گرفته تا 
مشروعيت بخشيده اند و اگر اين حکومت که در جريان است ... تمام خلفای بنی اميه و بنی عباس و را

بود خود شما آن را در سلک خلفای بنی اميه و بنی عباس به شمار نمی آورديد؟ و غير از وZيت فقيه 
بفرمائيد اين حکومت از آنھا چه کم دارد؟ ما و شما نبايد از خود بپرسيم که وقتی قرآن کريم می 

يت آيا از بيان گفتن کلمه وZ" فيه شفاء للناس" يا " وZ رطب و Z يابس اZ فی کتاب المبين: " فرمايد
فقيه عاجز بود و يا از کسی ترس داشت که در اين صورت خدا را از خدائی انداخته و اصGً خدائی که 
اينقدر ناتوان و عاجز است؟ قابل ستايش است؟ خدا خود بھتر از ھر کسی می داند که وZيت انسان بر 

ديعه نزد ھر انسانی انسان نافی مسئوليت اخGقی، مغاير حقوق ذاتی و اختيار و آزادی است که به و
نھاده است و از اين رو نافی بھشت و جھنم و معاد است چرا وقتی قرار است حکومتی با ضرب 
سرنيزه انسان را به بھشت و يا جھنم ببرد، آيا آن بھشت و جھنم و حساب و کتاب معنی دارد؟ مگر 

ذکی ھا و قد خاب من دسی و نفس و ما سويھا فالھمھا فجورھا و تقوی ھا قد افلح من : "خود نفرموده
  . و نافی آيات متعددی از قران" ھا 
وZيت فقيه ضد معنای نبوت ھست زيرا خداوند وقتی تکليف پيامبر گراميش را تعيين فرموده و به . ٢

صراحت به وی متذکر شده است که او فقط مبلغ است نه سلطان، پس ادعای وZيت و سلطنت بر جان 
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عنايی دارد؟ قرآن به شدت ھرگونه راه را برای ادعای وZيت به معنای و مال و حييثيت مردم چه م
ليس لک من اZمر شيي او يتوب عليھم او يعذبھم فان ھم :"وZيت فقيھی اش از سوی پيامبر می بندد

ليس عليک ُھداھم و "يا " و قل الحق من ربّکم فمن شاَء فليومن و من شاَء فليکفر" ، يا "ظالمون
من اھتدی فانما يھتدی لنفسِه و من ضّل فانّما يضّل عليھا و Z تزر وازرة "يا " من يشاء Zکن هللا يھدی

Zولو شاء ربک �من فی ارض کلھم جميعاً افانت تکره "يا " اخری و ما کنّا معّذبين حتی نبعث رسو
و من ضّل  انّا انزلنا عليک الکتاب للناس بالحق فمن ھتدی فلنفسهِ "يا . " الناس حتی يکونوا مؤمنين

و کّذب به قومک و ھوالحق "يا " وما انت عليھم بوکيل"يا " فانما يضّل عليھا  و ما انت عليھم بوکيل
و لو شاَءهللا ما " يا " ارايت من اتخذ اZھه ھوية افانت تکون عليِه وکيGً "يا " قل لست عليکم بوکيل

والذين اتخذو من دونِه اولياَء هللا حفيظُ "يا " اشرکو و ما جعلناک عليھم حفيظاً و ما انت عليھم بوکيل
ربّکم اعلم بکم ان يشاء يرحمکم او ان يشاء يعذبکم و ما ارسلناک "يا " عليھم و ما انت عليھم بوکيل

 َGقل يا ايھاالناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اھتدی فانما يھتدی لنفسه و من ضل "يا " عليھم وکي
و Z تطع الکافرين و المنافقين و دع اَذاھم و توّکل علی هللا "يا " بوکيل فانما يضل عليھا و ما ان عليکم

Gقد "يا " ممن يطع الرسول فقد اطاع هللا و من تولی فما ارسلناک عليھم حفيظاً "يا " و کفی با� وکي
 ولو شاء هللا"يا " جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعليھا و ما انا عليکم بحفيظ

استجيبوا لربّکم من قبل ان یءتی يوم "يا " اشرکوا  و ما جعلناک عليھم حفيظاً و ما انت عليھم بوکيل
فان اعرضوا فما ارسلناک عليھم حفيظاَ *Z مرّد له من هللا ما لکم من ملجأء يومئذاٍ  و ما لکم من نکير

يا ." فذکر بالقرآن من يخاف وعيدنحن اعلم بما يقولون و ما انت عليھم بجبّار "يا " ان عليک اZالبلغ
يا " ان عبادی لک عليھم سلطان و کفی بربک وکيG"يا " لست عليھم بمصيطر* فذّکر انما انت مذکر"
  " ما انزلنا عليک الکتاب اZ لتبين لھم الذی اختلفوا فيه و ھدی و رحمةً لقوم يومنون"
  :پس بنا به نص صريح قرآن روشن است که 

  .مبر نيستامر مردم بدست پيا -
 .ايمان آوردن و يا نياوردن مردم دست او نيست -

 .ھدايت کسان با او نيست و پيامبر مسئول ھدايت شدن و يا نشدن مردم نيست  -
 .پيامبر وکيل مردم تحت ھر نام و بھانه ای نيست -
 .پيامبر حفيظ و نگھبان مردم نيست -
 .پيامبر جبار نيست و از جباران و زورگويان اطاعت نمی کند -
 .پيامبر سلطه بر مردم ندارد -
 .پيامبر فرمانروا و يا سلطان و يا حاکم نيست -
 .پيامبر کافران و منافقان را اطاعت نمی کند و در برابر آزار آنھا مقابله به مثل نمی کند  -

 :پيامبر حق ندارد
  به بھانۀ ھدايت مردم به راه راست، -
 به بھانۀ گمراه  و به ضGلت دچار نشدن مردم، -
 ۀ تکذيب خود پيامبر بوسيلۀ مردم، به بھان -
 به بھانۀ اينکه مردم دوستان و يا اوليائی غير از خدا برای خود می گيرند، -
 به بھانۀ  اينکه پيامبر علم و آگاھی بيشتر نسبت به مردم دارد، -
 به بھانۀ رحمت آوردن به مردم و آنھا را به نيکبختی و سعادت رساندن، -
 منافق ھستند، بايد از سر راه مومنين برداشته شوند، به بھانۀ اينکه بعضی از اينھا -
 به بھانۀ مأ مور بودن  و دريافت وحی از جانب خداوند، -

 . برمردم و چگونگی امور زندگی آنھا  شود.... حاکم و يا وکيل و يا 
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وقتی خداوند به رسول خود، تحت ھر نام و بھانه ای وکالتش را بر امور مردم، از وی سلب می کند و 
و را ازنزديک شدن به آن به ھر بھانه ای بر حذر می دارد،  آيا مسلمانان نبايد از خود بپرسند، ا

... چگونه چنين خدائی ممکن است، اشخاص ديگری را از طرف خودش ولی، وکيل، حاکم، قيم،و يا
  مردم قرار داده باشد؟ 

ز مردم سلب می کند و مانع می مGحظه می کنيد که خداوند، تمام اموری را که آزادی و اختيار را ا
شود که ادارۀ امور زندگی مردم، بدست خودشان اداره شود، از پيامبرش نفی می کند و به صراحت 

پس، پيامبر چگونه وجود و شخصيتی است و رسالتش . اجازۀ انجام چنين اموری را به وی نمی دھد
  چه اموری را در بر می گيرد؟

   
      

  ):    ص(ات بينات خداوند صراحت دارد که پيامبراکرم بيش از پنجاه آيه، از آي
  نذير مبين

  للعالمين نذيرا
  بشير و نذيراست و حساب و کتاب با خداوند است

  بعھدۀ پيامبر جز بGغ آشکار نيست
  رحمت برای عالميان است

  بشارت و زنھا دھند به مؤمنين
  دعوت کننده به اذن خدا

  برای کسانی که ايمان دارندچراغی نور بخش الگو، سرمشق و مقتدا 
در ھيچ جای قرآن و يا  گفته پيامبرنيامده  و يا پيامبر مدعی نشده است که چون از جانب خداوند به 
پيامبری و رسالت مبعوث شده است، اداره امور زندگی مردم و  يا حکومت بر مردم ويا وکالت داشتن 

. ون پيامبر است پس حاکم بر مردم نيز ھستاز مردم  نيز جزئی از نبوت و رسالت اوست است و يا چ
بلکه با آيات بينات متعددی مشاھده شد که بدليل پيامبری از اين امور دوری جسته و خداوند او را 

  .مأمور کرده است که دقيق و بدون کم و کاست وظيفه اش را به مردم برساند و او ھم رسانده است
جواب سئوال خود را در اين مورد از قرآن بپرسد، جواب به نظر شما اگر کسی به قرآن مراجعه کند و 

روشن و دقيق دريافت نخواھد کرد؟ به نظر من اگر کس و يا کسانی بدون غرض و مرض و بدون در 
نظر داشتن بافت قدرت و حفظ و نگداری آن، به قرآن مراجعه کنند، نظر قرآن و آورندۀ آن را دقيق و 

اگر ما بخواھيم با خود و مردم يگانه باشيم، نگاه قرآن روشن است بنا براين . روشن در خواھند يافت
که ھر نوع تسلط و حکومت و وZيت بر مردم و يا دخالت در امور زندگی بندگان خداوند، نقض آشکار 

زيرا حق . آزادی، استقGل و حق حاکميت ملی و اراده و اختيار فردی و اجتماعی محسوب می شود
ت خود مردم است وکسی، گروه و يا طبقه ای  تحت ھر نام و يا مقامی، حق تعيين سرنوشت مردم بدس

  .سلب چنين حقی را از مردم نخواھد داشت
  
قاعده کلی در مورد احاديث و روايات .  اکنون مختصری ھم به احاديث و روايات نظری بيفکنيم. ٣
ز قرآن بود، موافق فرمودۀ است و اگر حديث يا روايتی مخالف آيه و يا آياتی ا" عرضه آن به قرآن"

  .امام بايد آن را به ديوار زد
متضمن اين  ۶تا ١در اصول کافی، کتاب  فضل العلم، باب اZخذ بالسنة و شواھد الکتاب احاديث  ٣. ١

ھزار حديث يا روايت مندرج از ناحيه امامان که در کتب اربعه که  ۴٠از مجموع بيش از . مسئله است
به ميان نيامده " وZيت فقيه"معتبرترين کتب محسوب می باشد، نامی از  نزد شيعيان پس از قرآن
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آيا اين مسئله اتفاقی است؟ نه، چراکه از ديد فقيھی بصير و عامل به قرآن، روشن است که . است
  .وZيت فقيه در ضديت آشکار با قرآن است

ھزار سال علما و فقھای حضرت آيت هللا شما نيک می دانيد که سيره امامان شيعه و بيش از  ٣. ٢
شيعه در ھيچ زمان از ادوار تاريخ شيعه حتی يک فقيه اعتقاد به وZيت فقيه به معنای کشورداری و 
زعامت اداره  امور مردم، به عنوان يک نظام و روش حکومت وجود ندارد بلکه اجمای فقھای شيعه 

در مکاسب در رد نظريه  حتی شيخ اعظم شيعه شيخ مرتضی انصاری. در نفی آن عمل کرده اند
اگر  به اين باور باشيم که اطاعت از فقيه ھمانند و يا مساوی با : "استادش مG احمد نراقی می فرمايد

و " است، اين بيان خارج از دليل است و ھمانند خاری است که بر دست ما می رود) ع(اطاعت از امام
ت چنين فرضيه ای مانند مشت بر سندان کوبيدن اثبا:" به تعبير زنده ياد آيت هللا مھدی حائری يزدی 

و چنان استدZ ل شيخ اعظم شيعه قوی بود که تا زمان " است، يا مانند دست به ميخ خاريدن است
. آقای خمينی ھيچ کدام از فقھا و مجتھدين به خود اجازه ندادند که در مقابل استدZل وی تشکيک کنند

تمام ده روايتی را که مستند قائلين به وZيت فقيه است را عGوه بر اين، شاگرد شما آقای کديور 
. است و اعتبار فقھی ندارد) فاقد سند(احصاء کرده و اثبات کرده است که سه روايت اصوZً مرسله 

به لحاظ ضعف سند و  توقيع منسوب به امام زمان نيز بواسطه " الفقھاء حصون اZسGم" روايت 
" روايت عمربن حنظله و ابو خديجه و احاديث . ل استفاده فقھی نيستمجھوليت اسحاق بن يعقوب، قاب

. مناقشه سندی دارد و بر فرض صحت بيشتر از منصب قضاوت را بيان نمی کند" اللھم ارحم خلفائی
اين دو را نيز اگر صحيح و تمام و "  العلماء ورثة اZانبياء"صحيح قداح"الفقھاء امناء الرسل و "

Zلت ندارند و به امانت داری و وراثت فقھا در امر ترويج، تبليغ و احکام کمال بگيريم به وZيت فقيه د
بگذريم از اين که فقاھت و فقيه را در طول زمان و بويژه دو قرن اخير در بين . شرعی دZلت دارند

  :علمای شيعه از محتوای اصلی خود خالی کرد و بدان محتوائی موافق قدرت و سلطه  داده اند
و قرآن بياموزيد که بھترين سخن است "  :فرمايد می ١١٠حضرت امير در نھج البGغه خطبه  ٣. ٣

و در آن دانشمند گرديد  که ھمانا قرآن بھار دلھاست و ازقرآن  بھبود بيمارھا را طلب کنيد که شفای 
يله خدای، آنرا برای تشنگی فقھا، وس" آمده است که قرآن  ١٩٨و در خطبه ."  سينه بيمار است

سيرابی قرار داد، و بھار قلوب فقيھان قرار داد، جادۀ صالحان و دارويی که با وجود آن بيماری 
فقيه کامل کسی است که مردمان را از رحمت خدا نوميد : "و در مورد فقيه کامل می فرمايد." نماند

 "گرداندنگرداند و از مھرورزی او مأيوس نکند و از بازخواست و کيفر خدا غافل و بی خبر ن
صدر . در مورد فقيه و تفقّه می فرمايند در انطباق کامل با يتفقّھون قرآن است) ع(آنچه که موZ علی

مقصود از توصيفی که امام : "المتألھين در شرح خود بر اصول کافی فقيه را چنين معرفی می کند
و فرشتگان و کتابھای  عليه السGم از فقيه فرموده اند، ثمرۀ فقه است، زيرا اصل فقه علم به خدا
و از ھمين جھت است . آسمانی و رسوZن و روز جزاست، آن ھم نه ھر علمی بلکه علم يقينی و پايدار

که باز امام عليه السGم وارد شده که ھيچ کس به مقام فقاھت تام و کامل نخواھد رسيد مگر آنکه مر 
ابعاد فزاينده قرآن کريم را دست يازی کند و دم را در برابر ذات خدا، فانی و ناديده انگارد و نکات و 

فقيه کسی است که بصيرت در دين داشته باشد : " ھمچنين از برخی تابعين در توصيف فقيه آمده است
و در عبادت پروردگار مداومت کند و از تعرض به اعراض مردم پرھيزگاری نمايد و از دستبر به 

حال اين سئوال مطرح ." ه جامعه، خويشتنداری نکنداموال مردم دوری جويد و از نصايح مشفقانه ب
است که چرا در بحث از وZيت فقيه نمی توان به دنبال قرآن و نھج البGغه رفت؟ جواب روشن است 
که با قرآن و نھج البGغه نمی شود قدرت مسلط و وZيت بر مردم ساخت و آنھا را در شمار صغار و 

و فقھی که از محتوای خالی شده و با يک حديث و روايتی جان  آما با فقيه. مھجورين به حساب آورد
و مال و ناموس مردم آلت دست اين و آن می شود، ممکن است و بدين لحاظ تمامی سلسله ھای 
قدرتمدار جبار در دنيای اسGم مشروعيت خود را از طريق احاديث و روايات که فقھا و فقه موجود تو 
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برای اينکه قرآن ضد ھر سلطه طلب و قدرتمدار ! گرفته اند و نه از قرآنخالی،  بيان کننده آن ھستند، 
و سالب حق آزادی، اختيار و حق خدائی  سرنوشت خويش بدست خويش، است و بی جھت نيست که 
بانيان نظری و عملی وZيت فقيه تمامی استنادات اصلی و پايه ای خود را بر روايت و منقوله و توقيع 

حکومت اسGمی "اگر قرآن را اصل و پايه قرار می دادند، کجا ممکن بود که بگويند. منسوب، می دانند
مقام رھبر به "و يا ديگری . يعنی در واقع خدا را از خدائی بيندازد" می تواند توحيد را ھم تعطيل کند؟

و مولی عليه در حيطۀ اعمال وZيت ولی ... نسبت مردم مقام ولی و قيم نسبت به مولی عليه است
مردمی که مبدأ قابلی امر جکومت اند  نه مبدأ فاعلی " ؛ )آيت هللا مؤمن..."(اختيار و اراده ای ندارد

آن، صاحب اختيار امر نخواھند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر ھمديگر آن را انشاء کنند و 
 )آيت هللا جوادی آملی ..."( بيافرينند

ھيچ  کس از ما پيش از خروج قائم آل : "ز روايات توجه داريد کهحضرت آيت هللا آيا به اين دسته ا
محمد صلوات هللا عليه خروج نمی کند مگر مانند جوجۀ پرنده ای که پيش از کامل شدن بالھايش 

  ."پرواز کند و در چنگ کودکان دچار گردد
ش از قائم آل محمد صلوات هللا عليه بلند گردد، صاحبش سرکش است و ھر بيرقی که برای جنگ پي" 

 ."غير خدا را پرستش می کند
بودن دو گرگ درنده در ميان گله گوسفندی که چوپانش حاضر نباشد زينتبخش تر از رياست نسبت " 

  ."به دين مسلمانان نيست
ا انسان به نماز و روزه شيفته می بر نماز و روزه مردم گول نخوريد، زيرا بس: فرمود) ع(امام صادق

" و يا ." شود تا آنجاکه اگر ترک کند به ھراس افتد، ولی آنھا را به راستگوئی و اداء امانت بيازمائيد
به طول دادن رکوع و سجود مرد ننگريد، زيرا به آن عادت گرفته و اگر ترک کند وحشتش گيرد، ولی 

  ."به راستی  گفتار و اداء امانتش بنگريد
  

حضرت آيت هللا خود و خدا، اگر در دوران انقGب و در پاريس آقای خمينی به مردم می گفت که ما می 
خواھيم اين چنين حکومتی برای شما بسازيم، آيا کسی به دنبالش می آمد؟ بخدا قسم آقای خمينی از 

که آنچه را که در روز اول به مردم دروغ گفت و در امانت مردم خيانت کرد و چه خيانتی از اين باZتر
پاريس و در انظار جھانيان به ملت ايران و جھان وعده داد، وقتی پايش به تھران رسيد و قدرتش 

مشاھده می کنيد که اين نظام از . تثبيت شد، خGف ھمۀ آن وعده ھا و قولھائی که داد بود عمل کرد
آيا به نظر . شروع شده است ريشه و پايه با فساد، دروغ، تزوير، تخلف در امانت، دوروئی و نفاق

شما وقت آن نرسيده است که با شجاعت و صراحتی که در شما سراغ دارم آشکارا به بيان قرآن 
  ! حاکميت مردم آری! وZيت فقيه نه: برگرديد و صاف و بی ھيچ ابھامی بيان کنيد

  
بری مسلمانان را در آيا سنت عملی پيامبر و امامان و بويژه امام علی که حدود پنج سال زعامت و رھ

 اختيار داشت با وZيت فقيه ھمخوانی دارد؟
   

سال بر پيامبر عظيم الشأن نازل گشته است بيان روش و سنت او  ٢٣در حقيقت قرآن که در طول 
وقتی تاريخ و سيره . است که در بند اول مGحظه شد که چگونه وZيت فقيه در ضديت با  آن است

ه قرار می دھيم، بر ھيچ انسان بی طرفی پوشيده نيست که سير و سلوک ايشان را ھم که مورد مطالع
حال با اين وصف بايد پرسيد آقای خمينی بر چه . آن حضرت کوچکترين ھمخوانی با وZيت فقيه ندارد
هللا صل هللا  ای از وZيت رسول حکومت که شعبه«اساسی جز فلسفه سلطه می توانست مدعی شود 

، يکی از احکام اوليه اسGم است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و عليه و آله و سلم است
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ھر امری را چه عبادی يا غيرعبادی که جريان آن مخالف مصالح ... تواند حاکم می... روزه حج است
   »اسGم است، از آن مادامی که چنين است جلوگيری کنند

  
يت آن است و حتی آيه ای در مورد وZيت فقيه وقتی بيش از يکصد آيه از قرآن در مورد نماز و اھم

ادعائی نيست، حکومت را چه کسی رسد که در مورد نماز مردم، رابطه مسنقيم مردم با خدايشان، نيز 
حسين سرور شھيدان در روز عاشورا در آخرين لحظات نبرد و در زير باران تير که . تعيين تکليف کند

حکومت را چه رسد که حکم به ترک نماز و روزه و حج دھد . تادآمد، قيام کرد و به نماز ايس فرود می
ای، خمينی و ھر کس ديگری فرق  آقای ھاشمی رفسنجانی، خامنه. و تازه اين را مصلحت اسGم بداند

نمی کند مگر جز از سر نظريه وZيت فقيه از کجای شرع می توانستند حقی به نام تشخيص مصلحت 
د؟ موقعيت اينھا خيلی نازلتر از اين است و اصوZً آنھا را چه رسد که در باره دين خدا به دست آورن

بتوانند بيش از حضرت رسول و حضرت امير و حسين و ساير امامان برای نماز و روزه و ساير 
قُتلَ «: ارزشھای واZی اسGمی تعيين تکليف کنند و آيا چنين کسانی مصداق اين آيات قرآن نيستند که

َويَل لِکلِّ افّاٍک اثيم«و  » الخّراصون
 »فَنَجعل لَعنُت هللا َعلی الکاذبين«و  » 

  
روش و منش امام علی  در نظر و عمل، بيان کننده قران در عمل است و به ھمين علت امام فرمود 

امر پس بايد ديد نظر آن حضرت در مورد رھبری و زعامت سياسی چيست؟ " من قرآن ناطقم"
به ھنگام بيعت ) ع(ي جز انتخاب مردم را دربرندارد و حضرت علي حكومت و رھبري سياسي واقعيت

. امر شماست) حكومت(اين امر  ای مردم، «: مردم با خودش در مسجد مدينه ، صريح و آشكار فرمود
ھيچ كس به جز شما كسی كه شما او را امير خود گردانيد، حق امارت بر شما ندارد، ما ديروز 

ن قول وZيت را ناخوشايند داشتم، ولي شما اين را نپذيرفتيد ، آگاه باشيد ھنگامي از ھم جدا شديم كه م
و باز در » كه من كسي جز كليددار شما نيستم و نمي توانم يك درھم را به ناروا از بيت المال برگيرم

اگر بسويم نمي شتافتيد و خGفت را با التماس و خواھش برگردنم نمي : "جاي ديگر مي فرمايند
سود جو را بگيرند، ھر آينه بي  نو نيز خدا از دانشمندان نخواسته بود كه جلو ستمكارا گذاشتيد،

  " درنگ زمام امور را رھا می ساختم و پايانش را با جام آغازش يكجا در آب مي انداختم

  
شما با شوق و ذوق زياد مثل شتران بچه دار :" می فرمايد ١٣٧امام خطاب به کج انديشان در خطبه 

بيعت، بيعت من دست خود را بستم و : ی بچه ھای خود می شتابند بسوی من شتافتيد و گفتيدکه بسو
از دست داده به شما خود داری کردم ولی شما دستم را برای بيعت گشوديد و آن را کشيديد و با من 

شما دو نفر اگر چه کتمان می کنيد که من برای : " و در جواب طلحه و زبيرفرمود" بيعت کرديد
مامداری سراغ مردم نرفتم تا مردم به سراغ من آمدند و من در بيعت پيشقدم نشدم تا مردم با من ز

بيعت کردند و شما دو نفر از کسانی بوديد که به سراغ من آمديد و با من بيعت کرديد و بيعت توده ھای 
  ) ۵۴نامه "(مردم از روی ترس و يا طمع نبود
مردم برای بيعت با من به اندازه ای مسرور بودند :" ين می فرمايدامام در باره بيعت آزادانه مردم چن

که بچه ھای خرد سال نيز شادی می کردند و پيران ناتوان و افراد عليل با رنج زياد برای بيعت می 
مردم :" امام تأکيد می فرمايد که) ٢٢٠خطبه"(آمدند و دختران جوان بی نقاب برای بيعت می شتافتند

  " بار و اکراه با کمال شوق و رغبت با من بيعت کردندبدون ھر گونه اج
:" سيدبن طاووس، بزرگان و محدثين شيعه حديثی را از پيامبر نقل می کنند که پيامبر به علی فرمود

اگر مردم با رضايت و بدون درگيری امر حکومت را به تو دادند و با تو بيعت کردند و ھمه اقشار مردم 
قريب به ھمين مضمون " ا قبول کن و اگر اختGف کردند آنھا را رھا کنبه آن راضی شدند حکومت ر
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پس از " ھم، در نامه ای به معاويه می نويسند) ع(امام حسن . در تواريخ و نھج البGغه ھم آمده است
  "مسلمانان امر حکومت را به من دادند) ع(درگذشت علی

  
، وZيت فقيه باطل انتخاب مردم دربرندارد امر حكومت و رھبري سياسي واقعيتي جزبنا بر اين وقتی 

است و چگونه امامان وZيتی را که خود نداشته اند، و در پی بدست آوردن آن ھم نبوده اند، در غيبت 
کبری به ديگران واگذار کرده اند؟ حضرت آيت هللا آيا وقت آن نريده است که فتوای تاريخی خود را 

  !ت مردم آریحاکمي! وZيت فقيه نه: صادر کنيد که
   
  اجماع. ۴

شما از من بھتر می دانيد که وZيت فقيه به معنای کشورداری و رھبری سياسی تا قبل از مG احمد 
نراقی اجماع علماء آن را باطل می شمرده اند و حتی در امور حسبيه ھم اجماعی در کار نبوده است و 

ويد خGفت به انتخاب است، شيعه سنت می گ"حتی حسب خاطرات حضرت عالی وقتی نطر خود را که 
با آقای خمينی در ميان می گذاريد، ايشان ھم تا قبل از نجف به وZيت فقه " می گويد به نصب است

در زمان غيبت . گفتند مذھب تشيع اين است که امام بايد معصوم و منصوب باشد: " معتقد نبوده است
وجوده لطف و تصرفه لطف و عدمه : گويد تقصير خود مردم است که امام غايب است، خواجه ھم می

) عج(حاZ ھم ما Zيق نبوده ايم که امام غايب است، ما بايد شرايطی فراھم کنيم که تا امام زمان . منا
ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد ھرج و مرج باشد، فرمود اين تقصير خود مردم است، خداوند . بيايد

را در خود فراھم کنيم، نظر شيعه اين است که ) عج(دن امام زمان نعمت را تمام کرده ما بايد لياقت آم
امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد، اين بود اظھارات ايشان و ھيچ اشاره ای ھم به وZيت فقيه 

  " نکردند
فقيھان بزرگی نظير شيخ . حتی در دوران معاصر باز در مورد وZيت فقيه اجماعی وجود نداشته است

ی، آخوند خراسانی، آيت هللا  نائينی، آيت هللا حکيم ، آيت هللا سيد احمد خوانساری، آيت مرتضی انصار
و ھمنطوريکه مطلع ھستيد، در فقه و فقاھت اجماع بر اصل . منکر وZيت فقيه ھستند.. هللا خوئی و

  .است" عدم وZيت"
  

و از طرف ديگر با مطالعه  از باب اينکه شما در استخGص اينجانب از محبس وZيت فقيه دست داشتيد
تمامی جوانب کار، شما را کسی شناخته ام که در صدد کشف حقيقت و عمل بدان است و با صراحت 
لھجه ای که دارد، در ارشاد مردم کوتاھی نخواھد کرد، بر خود فرض دانستم که اين نظرات را به 

  . حضورتان ارسال دارم
ی در دين به ھر دليلی  ظاھر شد، در درجه اول بر عالمان حضرت آيت هللا نيک می دانيد که وقتی بدعت

لعنت خدا و "دينی است که علم خود را برای مردم آشکار سازند که اگر قصور کردند موافق بيان امام 
اکنون که سلطه فقيه و يا به تعبير نائينی استبداد فقيه بنام اسGم و خدا و دين ". رسول بر آنھاست

افکنده است واز روز اول تا به امروز دست به جناياتی زده و می زند که در بناحق بر کشور پنجه 
تاريخ کم سابقه است، علم خود را ظاھر ساخته و آشکارا فتوای ابطال آن را صادر کنيد، که اگر 

و مااختلف فيه اZالذين « نکرديد خوف آن دارم که شما ھم مشمول اين آيه از قرآن قرار گيريد که 
، زيرا روشن است که اختGف در دين تنھا از ناحيه کسانی ناشی شده که حامGن »بينھم اوتوه بغياً 

تا به حال ديده نشده است که تودۀ مردم موجب اختGف در دين شده . کتاب و علمای دين بوده اند
نگيزۀ بدون استثناء تمام اختGفھا و بدعتھا، در تمام دينھا از ناحيه علمای دين بوده است و ا. باشند

آنان نيز حسادت با يکديگر، طغيان و قدرت بيشتر بوده است و در حقيقت دين را که بيان آزادی 
  .انسانھا است، از خود بيگانه و به بيان قدرت تبديل کرده اند



  

 ٢٦ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

  
تجربۀ تاريخی نيز بدين امر صراحت دارد که دين ھا توسط متوليان و علمای دين و به منظور 

و سھيم شدن در بخشی از قدرت و يا تمام و کمال قدرت را بدست گرفتن، مشروعيت بخشيدن به خود 
بی جھت نيست که اختGف را قدرت پرستان و زورگويان دستمايه می . در دين اختGف ايجاد کرده اند

تجربه تاريخی مسيحيت و اسGم چه در دوران بنی اميه و چه در . کنند و بر شّدت اختGفھا می افزايند
ھر گاه دو : ی و آنچه که از سی سال تجربه حکومت وZيت فقيه بدست آمده اين است کهدوران عباس

بنياد دين و دولت، در امور يكديگر تداخل كرده و يا  با ھم در می آميزند،  ھر دو به صورت تمركز قوا  
ام به راه و در صورتي كه اگر ھر كد. و با ھم متحداً بيان قدرت شده و ھر دو به فساد گرائيده می شوند

رسالت واقعي خويش پيش بروند، مي توانند در تصحيح يكديگر در صورت انحراف بكوشند و يا در 
تندروي ھا يكديگر را متعادل سازند و جامعه را در خط متعادل و پرھيز از ھر افراط و تفريطي به پيش 

چه روحانی و چه غير  :حضرت آيت هللا شجاعت می خواھد که ھمه را به يک چشم نگاه کنيد. برانند
روحانی و روحانيت را برابر اسGم به حساب نياوريد که در اين صورت به خطای بزرگی دچار می 

بايد اين طور به مسائل نگاه کرد که اگر جای آقای خمينی و خامنه ای و ساير روحانيان حاکم با . شويد
  شاه عوض می شد، شما چگونه قضاوت می کرديد؟

  
آيا اينکه در تمام اين دوران  سی سال گذشته که ايران در سايه حکومت وZيت فقيه حضرت آيت هللا، 

بوده است، جان و مال ناموس مردم بی مقدار شده، و انسانھا را بدون کمترين جرمی به ديار نيستی 
می فرستند، خود دليل بر اين نيست که عيب در ھسته اصلی اين نظام يعنی وZيت فقيه است؟ وآيا وقت 

باور کنيد کاسه شکسته شده  !حاکميت مردم آری! وZيت فقيه نه: آن نيست که با صدای بلند بگوييد
است و  با ھر بست و بندی به حالت اول بر نخواھد گشت و در انظار ملت ايران و  جھانيان عيان شده 

ير و است که مشکل در ھسته مرکزی نظام است و نه عوض شدن اين يا آن رئيس جمھور و يا وز
  . وکيل

  
از اطاله کGم پوزش می خواھم و در اين شبھا و روزھای روحانی رمضان دعا می کنم خداوند به ھمه 
ما توفيق درک دين آزادی و رحمت و عدم سلطه و قدم برداشتن در مسير پاسداری از حقوق و کرامت 

  . ذاتی ھمه انسان ھا را عطا کند
   

       والسGم عليکم و رحمة هللا و برکاته
  محمد جعفری  

  مدير مسئول روزنامه انقGب اسGمی در دوران رياست جمھوری بنی صدر 
  ١٣٨٨لندن  ششم شھريور ماه 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  

 ٢٧ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

 ١٣٨٨شھريور ماه  انزدھمشدر تاريخ  آيت هللا منتظری محمد جعفری به نامه دوم

 
  
  

  بسمه تعالی
  
  

  :بعرض می رساندمرجع عاليقدر حضرت آيت هللا منتظری با سGم و تحيت 
با ) ص(لذا مشاھده می شود که پيامبر اکرم : " ...خود فرموده ايد  ٣/۶/١٣٨٨در فتوای مورخ    

، بودند، با اين حال در امور »اولی بالمؤمنين من انفسھم « اين که از طرف خداوند دارای وZيت و
سئوال من ". عت می گرفتنداجتماعی که به سرنوشت جامعه و مردم مربوط بود با رضايت از آنھا بي

الوالی اولی « معادل با»  النبی اولی بالمؤمنين من انفسھم  «اين است که چه دليلی وجود دارد که 
  است؟ » بالمؤمنين من انفسھم

النبی «: نظر به اينکه پيامبر که بنا به تصديق تمامی عرفا و فGسفه عقل اول  است که! يا اينکه خير
ان النفس « زيرا"   پيامبر از نفس مؤمنين به خود آنھا نزديکتر است» فسھماولی بالمؤمنين من ان

است و نفس عقل اول، مبری از خطوات شيطانی است و بدينجھت او در نشان دادن »  Zمارة باسوء 
راه ھدايت از ضGلت، از نفس خودشان به آنھا، نزديکتر است و نه به دليل  پيامبری و رسالت و 

، بر مردم »النبی اولی بالمؤمنين من انفسھم  «مردم نيز ھست و نه اينکه به دليل نبّوت، حاکم بر
وآيا اگر وZيت را به معنای زعامت و رھبری سياسی . وZيت به معنای زعامت و رھبری سياسی دارد

و انما انت « ، »وما علی الرسول اZ البGغ« :بگيريم، با بسياری از آيات بينات قرآن کريم نظير
فذّکر بالقرآن من يخاف «، و »ما انت عليھم بجبّار«، و »لست عليھم بمصيطر«و » فذّکر«، و »ّکرمذ

در تضاد قرار نمی گيرد؟  کمال . »ان عبادی ليس لک عليھم سلطان و کفی بربک وکيG« ، و»وعيد
حمة هللا و والسGم عليکم و ر. امتنان و تشکر است که در اين مورد ديگران و مرا راھنمائی بفرمائيد

  .برکاته
  محمد جعفری
  مدير مسئول روزنامه انقGب اسGمی در دوران رياست جمھوری بنی  صدر 

 ١٣٨٨شھريور  ١۶
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٨ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

 ١٣٨٨ماه  يکم مھردر تاريخ  آيت هللا منتظری محمد جعفری به   نامه سوم

  
  
  

 )دام ظله العالی(مرجع عاليقدر حضرت آيت هللا  منتظرى 
 يت با سGم و تح

شايد مستحضر باشيد که ايرانيان فراوانی در اقصا نقاط جھان سخنان و بيانات حق جويانه شما را با 
دقت مGحظه می کنند و به وجود چنين ذخيره خير الھی در ميان مردم در زمانه ای که افت قدرت و 

به شما در اين خداوند . استبداد ھمه جای حوزه ھای دينی و سياسی را مسموم کرده است، مفتخرند
 . راھی که برگزيده ايد صبر و اجر بسيار دھاد

به عنوان يکی از عGقمندان قديمی و به منظور ايجاد روشنايی بيشتر در خصوص مکاتبات اخير ميان 
اما قبل از طرح آن  سئوال فوق بدون . شما و آقای ميرحسين موسوی، سئوال زير را حضورتان دارم

: عليه شخص باشد، Zزم می بينم نکته ای را خدمت آن مرجع محترم برسانماينکه قصدم قضاوت له يا 
: نکته از اين قرار است که حضرت عالی در پاسخ به نامه اخير آقای مير حسين موسوی فرموده ايد

ارزشھاى دينى و اخGقى و اھداف انقGب و خدمات ارزنده    شخصيت جنابعالى و تعھدتان نسبت به"
ھمگان    از شما براى) ره (وران جنگ تحميلى و حمايت ھاى مكرر مرحوم امام خمينى د   دولت شما در
از آنجا که ما به عنوان مسلمان در برابر تک تک واژه ھا و سخنانمان مسئوليت ". روشن است

اخGقی داريم مايل بودم بپرسم اگر مGک و معيار درستی و نادرستی سخنان و رفتارھای يک فرد، 
کرر آقای خمينی است و شما ھم آن را صادقانه قبول داريد، بر اساس ھمين استدZل آيا حمايتھای م

نمی شود گفت حال که آن امام مرحوم شما را از دخالت در امور سياسی منع فرموده اند،  پس اين کار 
 نيز نبايد مورد خدشه قرار گيرد؟ در اين باره چه می فرمائيد؟

 : اما سوال 
خود جنابعالی به آقای خمينی  ١٧/٧/۶۵توانائی آقای موسوی به نامه مورخ  در مورد مديريت و

چند سالی است که عمGً اداره کشور و انقGب را "اشاره می کنم که در آن تصريح فرموده ايد 
حضرتعالی به رؤسای سه قوه و شخص حاج احمد آقا سپرده ايد و ھمه کارھا از ريز و درشت و 

بايد آقايان صGح بدانند و تشخيص دھند، و در عمل آقای موسوی نخست تخصصی و غير تخصصی را 
: و يا در جای ديگر در خاطرات خود فرموده ايد..." وزير تسليم آقايان ھاشمی و حاج احمد آقا است

آقای مير حسين موسوی نخست وزير عمGً صاحب رأی نبود و ھر چه می گفتند بايد انجام می داد، "
و احمد آقا ھر چه تصميم می گرفتند عملی می شد، حتی گاھی آقای موسوی نخست  عمGً آقای ھاشمی

و يا ياداشت گفتگو و مذاکره ..." وزير از سوی خودش کاری می کرد آنھا به او تشر می رفتند
که اتفاقاً سران مملکتی نيز  -نخست وزير وقت  -جنابعالی با آقای موسوی و در ديدار آقای موسوی 

عGوه بر اين ھا فاجعۀ سقيفه و   ٩/٧/۶٧اند، خطاب به جناب آقای نخست وزير مورخ حضور درشته 
رھبری و زعامت کشور را به دست کسی دادن که نه در ِعداد مرجعيت بود و نه عالم به علم 

و ريشۀه بسياری . کشورداری، در زمان نخست وزيری و با حمايت ايشان بر ملت ايران تحميل کرديد
امروز رخ باز نموده در زمان صدارت ايشان تنيده شده است که ھمه حکايت از بی  از مسائلی که

 .  کفايتی و يا حد اقل قدرت طلبی ايشان است
  

حال سوال من از شما که با کلمات موZ علی نيز خوب آشناييد اين است که در اين مورد خاص آيا شما 
ديگر اگر خواسته باشيم ھمين متن شما را مGک افراد را به حق سنجيده ايد و يا بالعکس؟ به عبارت 

  قضاوت قرار دھيم مGک سنجش حق و باطل تکذيب و يا تأييد اشخاص است و يا خود اعمال اشخاص؟



  

 ٢٩ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

حضرت آيت هللا روحانيت شيعه تا قبل از اينکه قدرت را قبضه کند، تضاد و تناقضھا در اعمال و 
ت و سوار شدن بر اريکه قدرت ھمۀ اين ھا عيان اما بعد از تصاحب حکوم. کردارش مشخص نمی شد

اينجانب در استفتآتی که از جنابعالی کرده ام، ھدفم ھمواره اين بوده و خواھد بود که به . گرديده است
وظيفه شرعی امر به معروف عمل کدره باشم و کوشش داشته ام حد اقل يک فردی در اين جامعه 

 . بتوانند به عنوان الگو به او مراجعه کنند روحانيت بماند که مردم و نسلھای آينده
 شاد و سGمت باشيد

 با تقديم احترام      
  محمد جعفری 

   مدير مسئول روزنامه انقGب اسGمی در دوران رياست جمھوری بنی  صدر
 ١٣٨٨لندن اول مھرماه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 ٣٠ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

 ١٣٨٨ مھر پانزدھم در تاريخ آيت هللا منتظری محمد جعفری به  نامه چھارم

  

  

  به نام خدا

  

  )دام ظله العالی(حضرت آيت هللا  منتظرى 

  با سGم و تحيت 

حضور شما ارسال کردم که ھمگی به  ٨٨شھريور و اول مھر  ١۶و ۶اينجانب سه نامه به تاريخھای  
به منظور گرفتن رھنمود و دريافت پاسخھای محققانه شما در رابطه با مسائل نظری و عملی راجع 

به طور کوتاه من در اين نامه ھا سه . وطن و انقGب و دينی بود که من و شما ھر دو دردمند آن ھستيم
  :نکته اساسی را در نظر داشته ام که اميدوارم مورد توجه شما نيز قرار گرفته باشد

حبس احترام به فداکاری ھا و ظلم ستيزی ھای شما که از جمله نسبت به خود من در رھايی از م - ١
  .ھمت فرموده بوديد ۶۵وZيت فقيه در سال 

به عنوان يک مسلمان احساس وظيفه می کنم توجه جنابعالی را به منطق راھنمای وقايع اسفناک  - ٢
سی سال گذشته و به ويژه وقايع اخير که در کشور ھمگی ھم به نام دين خدا، قرآن و اسGم واقع شده 

ابعالی به حق نسبت به از بين رفتن دين و ارزشھای آن در زيرا بر اين نظرم که جن. است جلب کنم
ھدف از مکاتبات اين بوده است که . سطح جامعه که ھر روز شدت بيشتری ھم می گيرد حساس ھستيد

وقتی در دادگاه عدل الھی در برابر اين پرسش قرار گرفتم که چرا از اعGم شھادت خويش نسبت به 
 .ه ام، حجت و دست آويزی داشته باشماموری که می دانسته ام غفلت کرد

از ديد و تجربه من، اصل نھاد وZيت فقيه، چه مطلقه اش چه نظارتی اش، فساد انگيز بوده و  - ٣
اگر راھی برای خروج از اين دايره مفسده . ھمچنان نيز آفات و مصائب ذاتی آن تداوم خواھد داشت
بلند فرياد بزنيم که اين درخت خبيثه از اول ھم انگيز فعلی باشد، گام نخستش ھمين است که با صدای 

 .نامشروع بوده است و بايد برداشته می شد
و شما بھتر از من می دانيد که ما در زمانه ای زندگی می کنيم که کسی را که نه دروس و درجات 

ا و مختلف حوزوی را به درستی گذرانده و نه ھرگز در رديف محققان دينی برجسته بوده است، با بلو
و ھمزمان آقای ھاشمی رفسنجانی . ھوچيگری، به يک شبه به آيت هللا العظمائی ارتقای مقام داده اند

در جامعه "ھم که در رشد يافتن اين بنای شرک آلود نقش اساسی داشته است اخيرا گفته است که 
شور يا تجزيه بشري امروز ھيچ بديلي براي وZيت فقيه نداريم، اگر وZيت فقيه در ايران نباشد ك

شود يا متGشي، تنھا راه اداره كشور وZيت فقيه است و ھيچ كس بھتر از ايشان توانايي اداره  مي
تئوري وZيت فقيه راه نجات كشور است . كشور را ندارد، وZيت فقيه تنھا راه اصلي اداره كشور است

د و بھترين فرد براي وZيت واZ شكست قطعي است، حضرت آيت هللا خامنه اي در رھبري بديلي ندار
  ".فقيه ايشان ھستند

حال خواھش چند باره من از شما اين است که آيا بھترين وقت برای اظھار حقايق قرآنی در نفی 
ھرگونه فرعونيت و شرک نيست؟ آيا وقت آن نرسيده است بگوييد که انديشه و مفکوره وZيت فقيه از 

روز نخست و در ھمان عھد ولی فقيه اول نيز مصداق ھمان روز اول باطل بوده است و از ھمان 
روشن شرک و فرعونيت بوده است تا کسانی مانند ھاشمی رفسنجانی بعد از اين ھمه جنايت اين گونه 
به شرک پرستی مدرن دامن نزنند؟ البته شما تا به حال شجاعانه در برابر مظالم ايستاده ايد و ھيچ 



  

 ٣١ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

ازه شما نسبت به حقوق ملت واکنش نشان نداده است، ولی از آنجا کس ھم در ميان علمای دينی به اند
که از موضعگيريھای شما ھنوز برداشت می شود دست از مشروعيت نظريه وZيت فقيه برنداشته ايد، 

  !آدمی می ماند چه بگويد
ن در ھر حال ھنوز اميدوارم حضرت عالی که در دھه ھشتم زندگی پر از مبارزه خويش ھستيد در بيا  

کلمه حق، ھيچ گونه مصلحتی را روا نداريد چراکه سعادت و شقاوت ھر ملتی در گرو پايبندی آنھا به 
اما ھمزمان به اينجانب نيز اين حق را بدھيد که با توجه به . حقيقت است نه مصالح و مقتضيات روز

  .اين که بر آنم که مفاد نامه ھا راجع به حقوق عمومی است آنھا را نشر عمومی دھم
 .توفيق خدمت به مردم و اظھار حقايق ولو ھزينه بار را برای ھمگان  از خداوند مسئلت می نمايم   

                                                  
  با احترام
 محمد جعفری

  مدير مسئول روزنامه انقGب اسGمی در دوران رياست جمھوری بنی صدر

  ١٣٨٨  /مھرماه/١۵لندن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



  

 ٣٢ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

  به  محمد جعفری آيت هللا منتظری  ١٣٨٨مھرماه١۴پاسخ 
  
  
  

  باسمه تعالی
  

  با سGم و تحيت و تبريک متقابل عيد فطر؛
  

مراد از انفسھم در آيۀ شريفه ھمان مردم می باشند، نه آن اصطGح فلسفی که فGسفه نفس را در 
نبوده است تا ) ص(رب زبان زمان پيامبراين اصطGح در متفاھم مردم ع. مقابل عقل مGحظه می کنند

از ريشۀ وZيت است، و وZيت مفيد » اولی«و . بتوان کلمات و جماZت قرآن را بر آنھا حمل نمود
نوعی از تصرف مصلحت آميز در شئون ديگری است و در مقابل آن عداوت يعنی تصرف متجاوزانه و 

 ۵٣وZية الفقيه، ص : ب را در جلد اول کتابتفصيل اين مطل. تعّدی گونه در شئون ديگری  می باشد
بر ) ص(و بھترين دليل بر اين که آيۀ شريفۀ مذکور در مقابل بيان وZيت پيامبر اکرم . به بعد آورده ام

و . مؤمنين است، استشھاد آن حضرت در موارد مختلف به آيۀ مذکور برای اثبات وZيت خود می باشد
در اين جريان، آن . در غدير خم به امامت و وZيت) ع(ير از آن جمله در جريان نصب حضرت ام

اتعلمون انّی : حضرت مطابق نقل کتب حديث حتی اھل سنت در ابتداء مطابق نقلی سه مرتبه فرمودند
الست اولی بالمؤمنين من انفسھم؟ و اين : اولی بالمؤمنين من انفسھم؟ و مطابق نقل ديگری فرمودند

جھت اطGع از منابع مورد استشھاد به . دليل است بر معنای آيۀ شريفهبھترين ) ص(استشھاد پيامبر
اين نيست ) ص(البته معنای وZيت داشتن پيامبر. به بعد مراجعه نمائيد ۴١جلد اول کتاب مذکور، ص 

که آن حضرت با زور و بدون رضايت مردم اِعمال حاکميت نمايد، ھرگز چنين نيست، بلکه معنای 
است که ايشان از ھر نظر از ديگران برای اِعمال حاکميت و وZيت اولی و افضل وZيت آن حضرت اين 

و معنای آيات مورد . می باشد، اما اِعمال آن منوط به رضايت و بيعت مردم با آن حضرت بوده است
ای پيامبر تو جبّار  و مصيطر نيستی که بخواھی با زور بر : اشاره نيز ھمين است که خدا می فرمايد

ولی از آنجا که در امور اجتماعی و . حکم رانی کنی، تو فقط مذّکر و مأمور به ابGغ ھستیآنان 
سياسی، که سرنوشت مردم مربوط است باZخره بايد کسی برای اين مسئوليت خطير معين شود و با 

يعنی  بر ديگران وZيت دارد)  ص(پيامبر: رضايت مردم اِعمال وZيت نمايد، خداوند در  آيۀ فوق فرمود
اطاعت خود ) ص(در حقيقت مردم با بيعت با پيامبر. فقط پيامبر است که صGحيت بيعت با او را دارند

را در اختيار او قرار داده و به او قدرت اِعمال وZيت و قبول آن را می دادند تا کارھايشان را تدبير 
ن حضرت نبود، زيرا نبوت بديھی است بيعت مربوط به موضوع نبوت و رسالت آ. نموده و سامان دھد

و رسالت امری است الھی و رضايت و عدم رضايت مردم دخالتی در آن ھا  ندارد، آنچه رضايت مردم 
در آن دخالت دارد موضوع حاکميت و اِعمال وZيت آن حضرت در امور اجتماعی و سياسی مردم 

  .است
  

  انشاء هللا موفق باشيد
١۴/٧/١٣٨٨  

  ظریحسين علی منت: و امضاء  مھر
   

  
  



  

 ٣٣ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

  محمد جعفری به آيت هللا منتظری ١٣٨٨مھرماه١۵پاسخ 

  
  
  

  باسمه تعالی
  
  

  با سGم و تحيت
  

  :ضمن تقدير از انتقادات جنابعالی چند نکته را اجماZً متذکر می شوم
  
بديھی است حق و باطل در ھر عرصه ای و نسبت به ھر موضوعی مGک و ميزان خاص خود را  - ١

ھر چند معظم و محترم باشند نمی تواند مGک و معيار حق ) ع(غير معصوم  دارد، و حمايت اشخاص 
و  درست بودن چيزی يا کاری باشد، زيرا به قول مرحوم صدر المتألھين حق تنھا با برھان شناخته 
می شود، نه با مردان، زيرا محسوس مفيد مقبول نيست، ولی افراد می توانند مؤيد حق برای خود 

  .مناظره با ديگران باشندشخص يا در مقام 
اشاره به حمايتھای مکرر مرحوم امام خمينی از جناب آقای مھندس موسوی به خاطر تخريبھا و  - ٢

تھمتھائی است که اين روزھا از طرف جريان و افراد مدعی احترام به مرحوم امام خمينی اِعمال شده 
 .و می شود

بت داده می شود بر فرض صحت آن به خاطر آنچه به مرحوم امام خمينی در مورد اينجانب نس - ٣
ذھنيتی بود که برای ايشان در اثر گزارشات دروغ و خGف واقع پيدا شده بود، وگرنه اگر گزارشات 
مذکورو سعايتھای مرموز در بين نبود با توجه به شناخت و روابط متقابل و ديرينۀ اينجانب و ايشان، 

ل خاطرات، ص واز گزارشات دروغ را در  جلد ا ینمونه ا .چنين ذھنيتی برای ايشان بوجود نمی آمد
 .ذکر کرده ام ۶۴۶

به نظر اينجانب شايد تسليم بودن آقای مھندس موسوی در زمان حيات مرحوم امام نسبت به  - ۴
تصميم گيريھای ديگران به خاطر اين بوده که معموZً تصميم گيريھا و کارھا به نام امام بود، و از اين 

البته ھيچ کس جز . ت امام مانع از اظھار مخالفت توسط  آقای مھندس موسوی می شدرو حفظ حرم
 .از خطا و اشتباه در گفتار و کردار و يا تصميم گيريھا مصون نخواھد بود) ع(معصومين 

  
  انشاء هللا موفق باشيد

١۵/٧/١٣٨٨  
  حسين علی منتظری: و امضاء  مھر

  
  
  
   

  
  
  
  



  

 ٣٤ صفحه  ٨٨آذر ٢٠تا    ٨٨شھريور٦مکاتبات محمد جعفری با آيت هللا حسينعلی منتظری از 

 

 ١٣٨٨ماه  مھر ٢١در تاريخ  هللا منتظریآيت  محمد جعفری به   نامه پنجم

  
  

  
  به نام خدا

  
  

 محضر مبارک حضرت آيت هللا منتظری  دامت توفيقاته
شھريور و اول  ١۶مورخ  به نامه ھای ضمن عرض سGم و احترام مجدد، از اينکه عنايت فرموده و

ذکر نباشد و خود شايد نيازی به . ، اينجانب پاسخ داديد کمال تشکر را ابراز می دارم١٣٨٨مھر 
حضرتعالی نيز از راه دور آشنايی داشته باشيد که مراد اينجانب از اين پرسش و  پاسخھا جز تقرب به 
حقيقت دين در باب موضوع حکومتداری و کشف ابعاد امروزی اخGق سياسی، ھيچ چيز ديگر نيست 

الی توجه می کنم و و از اين رو با وسواس و اشتياق ھمه جانبه به تک تک سطور مکتوب حضرتع
 بنابر سنت صالح تحقيق در دين، به خود اجازه نمی دھم تا زمانی که قناعت وجدانی نيافته ام پرسشھا

در اين پيوند، صادقانه بايد عرض کنم گرچه پاسخ جنابعالی در مورد . و ابھامات مطروحه را رھا کنم
خود موجب طرح سوالھای ديگری شد بخشی از سوال روشنائی ھايی انداخته است، اما از سوی ديگر 

که خود را موظف دانستم ھم برای روشنايی بيشتر بخشيدن به بحثی به اين اھميت و ھم بنابر اين 
اصل دينی که انسان از پيروی آنچه نمی داند بايد اجتناب ورزد، در خصوص توضيحات جنابعالی 

آنھا را ناصواب می پنداريد از  نکاتی را به شرح زير به عرض برسانم و مجددا خواھش کنم اگر
اميد آنکه در شرايط عسرتی که زمانه فعلی برای حضرتعالی و ھمراھان و . رھنمايی دريغ نورزيد

 . ھمفکرانتان پيش آورده است، بر دشواری ھای شما نيفزوده باشم
، »نوعی از تصرف مصلحت آميز در شئون ديگری«جنابعالی در  پاسخ نامه اول، وZيت را به . ١

از آنجا که در مقام تحقيق دينی، واژه ھا و تعبيرات ھمگی بر مبنای حکمت بيان می . تعريف کرده ايد
شوند، مايل بودم بفھمم شما از مصلحت در اينجا چه چيزی را منظور فرموده ايد؟ متاسفانه در آثار 

ھم مصلحت را در معنای  زيرا به نظر می رسد در نوشته ھايتان. شما نتوانستم مراد دقيق شما را بيابم
معنا می کنيد که می شود آنچه مطابقت دارد با ) مھای قدرت پارادای(=الگوھای فکری معاصر 

" آنچه مصداق حقی از حقوق انسان است"مقتضيات زمان و مکان، و ھم گاه و بيگاه از آن به معنای 
بنابراين، از  تعريفی که در . ندخود مستحضريد که اين دو تعريف با ھم تفاوت اساسی دار. ياد می کنيد

اگر شما دين را بيان قدرت : پاسخ آمده است، در دو  قلمرو مختلف دو معنا می توان برداشت کرد
بدانيد ھمين می شود که گفته ايد و لذا وZيت می شود تصرف در جان و مال و حيثيت و حقوق 

و بيان حق بدانيد، تعريف شما دچار  اما اگر بنا را و مGک استنباطی خويش را بر آزادی. ديگران
اشکال جدی می شود و در واقع می خواھم بگويم اين تعريف شما، در بيان آزادی، که فرض اين است 
دين ما نيز بيکران آزادی است، به ھيچ وجه صحيح به نظر نمی رسد زيرا بنا بر بيان آزادی، وZيت 

چه در باره خود و چه (داشتن از تجاوز به حق برانگيختن به شناختن حقوق و عمل به  حقوق و باز
در دسترس است از واژه " حق"در اين بيان اوZً، چون واژه رسايی مانند . می شود) در باره ديگری

پرھيز می شود زيرا در عالم واقع سياسی " مصلحت سنجی"و " مصلحت"ھای دو پھلويی مانند 
مان مصلحتی است که قدرت فائق می انديشد، امروزی وقتی سخن از مصلحت گفته می شود معموZ ھ

ثانيا، قدرت يا ولّی ِ حاکم حتی اگر . که ھرجا ھم اقتضا کند بر حق انسان تقدم و سلطه پيدا می کند
مصلحتی که می سنجد با رضايت کس يا کسانی به عمل در آيد که عمل به آن مصلحت در واقع امر 

در «وقتی حضرتعالی  می نويسيد . Zيت زور می شودتجاوز به حقوقشان می شود، تازه وZيت او و
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، بنا براين آيا به نظر »مقابل آن، عداوت يعنی تصرف متجاوزانه و تعدی گونه در شئون ديگری است
شما صحيح اين نيست که مطابق ھمان سنت اصولی شيعی، دست از کاربرد واژه مصلحت برداريم و 

تا ديگر ابھامی باقی )"  حقوقمداری(در شئون ديگری تصرف بروفق حق : "در تعريف وZيت بگوييم
 نماند و از اين رھگذر راه نيز بر مراجع تشخيص مصلحت مبتنی بر پارادايم قدرت بسته شود؟

ولی از آنجا که  امور اجتماعی و سياسی که به سرنوشت مردم مربوط می شود، «: بيان کرده ايد. ٢
آشکارا از اين بيان کلی، به دو بيان متضاد . »ر معين شودباZخره کسی بايد برای اين مسئوليت خطي

 ).آزادی(بيان قدرت و بيان حق : می توان رسيد
دو نوع وZيت نيز بيشتر وجود . بنا بر بيان قدرت، جامعه نيازمند ولی امری است که او را اداره کند

Zيتی که، در آن، اصل بر وZيتی که، در آن،  اصل بر انتخاب واليان از سوی مردم است و و: ندارد
  . انتخاب مردم نيست

است و مقام » امرھم شوری بينھم«، در مرحله تصميم، اصل بر )بيان آزادی(= ولی بنا بر بيان حق 
تصميم را مردم می گيرند که ھرگاه بيان آزادی، راھنمای انديشه . تصميم از مقام اجرا تفکيک می شود

اما چنانچه مردم نخواستند خود در اجرا . ی از حقوق می شودو عمل آنھا باشد، موضوِع تصميم، حق
  .شرکت کنند، کسی را انتخاب می کنند و او مجری تصميم مردم می شود

بيان قرآن، بيان حق است و خداوند نيک می داند که، مقام تصميم، مقامی نيست که، در آن، کسی 
وع است و نمی توان کسی را به گرفتن از سوی ديگر، اکراه ھم که ممن. بتواند جانشين ديگری شود

يعنی قلمرو وZيت ولیِّ . پس مقام اطاعت، در مرحله اجراست، نه تصميم گيری. تصميمی مجبور کرد
بديھی است که به حکم عقل و انصاف، تصميم گيرندگان . محدود می شود" اجرای تصميم"منتخب، به 

چرا که اگر اطاعت نکنند، تصميمشان . اطاعت کننداز ولّی ای که خود برگزيده اند، در اجرا، می بايد 
 .بی محل می شود

سخنی گنگ » ...بيعت مربوط به موضوع نبوت و رسالت آن حضرت نبود زيرا«اين گفتۀ شما که  .٣
. منوط به انتخاب مردم نيست) نبوت(به مقام پيامبری ) ص(است زيرا اوZً، برانگيختن پيامبر 

مأمور ابGغ آن به مردم است، از اين جھت که پيام از ) ص(يامبر موضوع پيامبری، يعنی آنچه پ
اما از اين نظر که محتوای آن کرامت و حقوق ذاتی انسان ھا، . خداوند است، به مردم ربط پيدا نمی کند

ھم به مثابه فرد و ھم جمع، و ھم حقوق ھمه زيندگان است، و ھم شامل در رابطه مستقيم قرار دادن 
ان با خداوند است يا به تعبيری ديگر، موضوع رسالت ھمانا مکارم اخGق ھستند، بنابر انسان و زيندگ

اتفاقاً به نظر می رسد عامل از خود بيگانه شدن اديان، غفلت از . اين به انسان ھا ربط پيدا می کند
 تصدی امور سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی جامعه به خود آنھا ثانياً،. ھمين ربط است

آن جامعه ای که، در آن، رابطه ھا ھمه رابطه ھای حق با حق ). امرھم شورای بينھم(راجع است 
رابطه ھای قوا، مديريت ھا . باشند، يعنی رابطه قوا نباشند، در عالم ما آدميان زمينی وجود ندارد

پس اگر . درا بخواھی نخواھی قدرتمدار می کن) دولت و ديگر مديريت ھا اعم از دينی و غير دينی(=
دين بخواھد مديريت قدرتمدار را امضاء کند، آميخته ای از حق و ناحق می شود و مديريت دينی نمی 

  .  حاصل آن، فساد دين است ھمانطور که مشاھده می کنيم. می شود» مديريتی«شود بلکه دين 
، تنھا وقتی ھمين جا در خور يادآوری است که وZيت يا مديريت دينی حقيقی، يعنی فارغ از فساد

در غير آن، . آری چنين مديريتی وجود يافتنی است. معنادار می شود که دين بيان آزادی می شود
شدن دين و سرانجام ضد دين شدن مديريت می کشاند » مديريتی«وجود يافتنی نيست و کار را به 

ته مشاھده می ھمانطور که خود ما پيامدھای اين محصول زھرآگين را در ايران در طول سی سال گذش
تازه، در آن عصر که پيامبر مظھر حق بود، خداوند حکيم چون می دانست که درجامعه ھای . کنيم

به سخن . »امرھم شورا بينھم«انسانی، بخشی از رابطه ھا، رابطه ھای قوا می شوند، مقرر فرمود 
   .ديگر، استقGل پيامبری و پيام را از حکمرانی Zزم شمرد و حفظ فرمود
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به اينکه پيامبری Zزم است مقام درخور خويش را حفظ کند، و برای اينکه جامعه نزديک تر به نظر 
» امرھم شورا بينھم«گردد و و دين بيان حق باقی بماند، قرآن بنا را بر ) جامعه پيامبر گونه(اسوه 

ابه بيان حق، را بر اين مبنا، کسانی که از سوی خدا ماموريِت ابGغ دين، البته دين بمث. قرار می دھد
باشند تا از اين جايگاه، با فراخواندن مستمر " روابط قوا"تصدی می کنند ضرورت دارد بيرون از 

انسان ھا به کرامت و حقوق و بکار بردن روش ھای خشونت زدائی، رواج مکارم اخGق و بازخواندن 
ارزش اول شود و فساد بر فساد انسانھا به خداوند، مانع از آن شوند که در جامعه قدرت اصالت يابد و 

 .افزايد
اين نيست که آن حضرت با زور و بدون ) ص(البته معنای وZيت داشتن پيامبر«بنا بر قول شما که . ۴

می توان پرسيد آيا، به فرض محال، در صورتی که مردم » ...رضايت مردم اعمال حاکميت نمايد
ود انتخاب نکرده بودند، باز وی می توانست ناراضی بودند و او را برای زعامت و رھبری سياسی خ

نيز وجود داشت که ) ص(وZيت داشته باشد؟ يعنی آيا از ديد شما اين امکان واقعی برای پيامبر خاتم 
نظير قريب به اکثريت يپامبران که پيامبر و رسول بودند ولی رھبری سياسی و زعامت ادرۀ امور 

  د؟زنگی مردم را در دست نداشتند ظھور می کر
پس آيا » ...يعنی فقط پيامبر است که صGحيت بيعت با او را دارند...«باز بنا بر اين که فرموده ايد . ۵ 

می توان نتيجه گرفت ديگران، در دوران بعد از معصوم، به نام پيامبر و يا امام چنين حقی را دارا نمی 
   طل است؟باشند و بر اين اساس وZيت مطلقۀ ولی فقيه اول و دوم ھر دو با

ھرگاه وZيت پيامبر به منوط به انتخاب مؤمنان باشد، پس استعداد رھبری فطری ھر انسان و   .۶
بنابر اين، با توجه به استقGل و اختيار که Zزمه استعداد . گزينش ولی، ناشی از اين حق می شود

به گزينش ولی،  رھبری است و بخاطرش، انسان مسئوِل پندار و گفتار و کردار خويش است، اجبار
ناقض استقGل استعداد رھبری و حق  انتخاب او نيست؟ و آيا با اين حساب، خداوند عمل متناقض نمی 
کند که  از سوئی انسان را از استعداد رھبری و استقGل و آزادی اين قوه برخوردار کرده و در ھمان 

ی کند؟ آيا در اين صورت، کار م) ص(حال، او را مقيد به رأی دادن به شخص معين، ولو نبی اکرم 
نمی ماند؟ آيا  انسان حقوقمند، مختار و آزاد که »  شورای نگھبان» «نظارت استصوابی«خداوند به 

اگر در دين اکراه نيست پس اين اجبار به گزينش ولی چيست؟ و  بنا : او آفريده است از او  نمی پرسد
را بر می گزينند و خداوند آن را  امضاء می آيا اين نيست که مؤمنان پيامبر  )١٨/فتح( بر قرآن
  فرمايند ؟

    
  :در پاسخ حضرتعالی به نامۀ دوم اينجانب

فرموده ايد که حق و باطل مGک و ميزان خاص خود را دارد، بنا براين آيا زيبندۀ حضرتعالی نيست  - ١
نيد و نه اينکه آن که با ھمان ميزان و مGک، از مواضع حق طلبانه و آزاديخواھانه اشخاص حمايت ک

حمايت خود را  به  حمايت شخص ديگری که شما و ما  دوران او را درک کرده و می دانيم که 
  حمايتھای او بر چه اساسی بوده است، منوط کنيد؟ 

به فرض صحت آن به خاطر آن «ده است وفرموده ايد آنچه که آقای خمينی در مورد شما فرم -٢ 
اثر گزارشات دروغ و خGف واقع پيدا شده بود و گرنه اگر گزارشات  ذھنيتی بود که برای ايشان در

مذکور و سعايتھای مرموز در بين نبود با توجه به شناخت و روابط متقابل و ديرينه اينجانب و ايشان، 
آيا پرسيدنی نيست که کسی که ولی امرمسلمين است و » .چنين ذھنيتی برای ايشان بوجود نمی آمد

ابط متقابل و ديرينه با دوست خود دارد، بر اثر گزارشات و سعايت بدون اينکه از شناختی که از رو
دوست خود صحت و سقم آن را سئوال کند، چنين ذھنيتی در او بوجود می آيد، پس در مورد غير 

  دوست چه پيش خواھد آمد؟ و آيا خود اين امر او را از وZيت به فرض صحت ساقط نمی کند؟
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عالی و با در اختيار گذاشتن انبوھی از داده ھای تجاوز به حقوق و ناموس موافق خاطرات حضرت
ديگران و نه تنھا ترتيب اثر ندادن به آنھا بلکه به تأييد کسانی که دست به چنين جناياتی زده اند نيز 

از وZيت امر به فرض صحت ساقط  آقای خمينی برخيزد و دست آن ھا را در تجاوز بيشتر بگشايد،
  ؟   نمی شود

پيشاپيش از توجه شما به اين نکات تشکر می کنم و اميدوارم ما را از ديدگاه ھای روشنگرانه خود در 
 .باره آن محروم نفرماييد

  .سGمتی و پيروزی شما و يکايک ھمراھان با استقامتتان را از درگاه ايزد منان خواھانم
  
 

  با احترام
 محمد جعفری

Gب اسGمی در دوران رياست جمھوری بنی  صدرمدير مسئول روزنامه انق 
 ١٣٨٨مھر ماه  ٢١لندن،  
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  به محمد جعفری آيت هللا منتظری ١٣٨٨آبانماه  ۶ پاسخ
  

  
  

  باسمه تعالی
   

  
  با سGم و تحيت و تقدير از پيگيری شما؛

  
بل حق و حقيقت بعضاً بديھی است که مقصود اينجانب از مصلحت، مصلحت مصطلح که در مقا -١ج 

و . به کار برده می شود نيست، زيرا مصلحت که ھمان صGح است نمی تواند مقابل حق و حقيقت باشد
در حقيقت مقصود از مصلحت در اين گونه موارد آن کمال و حق و حقيقتی است که بر اساس قوانين 

ت به کار می رود تصرف و از اين رو عداوت که در مقابل وZي. خلقت و شريعت بايد محقق شود
پس با وجود قرينه بودن معنای عداوت مراد از . متجاوزانه به حق و حقوقی است که بايد محقق گردد

  .مصلحت به خوبی روشن است
  
با توجه به مبنای فقھی اينجانب در مورد حاکميت دينی در زمان غيبت ترديد شما وجھی ندارد،  -٢ج 

ربوط به مردم است که بين واجدين شرايط ھر کس را بخواھند و به زيرا به نظر اينجانب نيز تصميم م
و آيۀ  .نظرشان اصلح باشد برای اجراء امور انتخاب می کنند، و اجراء، کار فرد منتخب می باشد

گيری برای  شامل ھر دو مقام می شود يعنی ھم در مقام تصميم» و امرھم شوری بينھم« : شريفۀ
زيرا در . اين اساس، مردم در ھر دو مقام رکن اصلی حاکميت می باشند بر. انتخاب و ھم مقام اجراء

  .مقام انتخاب و مقام اجراء نظر مشورتی آنان بايد تأمين شود
  
برانگيختن : " واضح است که مقصود اينجانب ھمان است که شما از آن تعبير کرده ايد به -٣ج 

من در مقام بيان محتوای دين که توجه ..." به مقام پيامبری منوط به انتخاب مردم نيست) ص(پيامبر
آنچه در مقام بيان . اساسی به کرامت و حقوق ذاتی انسانھا دارد نبودم تا گفته شود سخنی گنگ است

آن بودم ھمان جنبۀ الھی بودن نبوت است، اما بديھی است که باز ھمان نبوتی که امری است الھی 
  . ر جھات جامعه و تناسب عميق با آنھا نخواھد بودبدون مراعات شرايط فرھنگی، اجتماعی و ساي

  
اين است که آن حضرت به خاطر صGحيت ھا و لياقتھائی که ) ص(معنای وZيت داشتن پيامبر -۴ج 

داشت خداوند مردم را مکلف نمود به بيعت با آن حضرت يعنی دادن قدرت اجتماعی به ايشان، بديھی 
آن حضرت، ايشان دارای قدرتی برای مديريت امور اجتماعی است بدون بيعت مردم و اطاعت آنان از 

پس با فرض عدم بيعت وعدم رضايت مردم برای زعامت اجتماعی ايشان صGحيت و . ايشان نمی شدند
لياقت آن حضرت و نيز وجوب اطاعت و دادن قدرت به ايشان که از طرف خداوند بود به حال خود 

  .فاقد قدرت اجتماعی می شدند باقی بود، تنھا در مقام عمل، آن حضرت
حصر اضافی است نه ) ص(اثبات شيئی نفی ما عدا نمی کند، حصر وZيت در شخص پيامبر -۵ج 

با بودن آن حضرت ديگری صGحيت زعامت اجتماعی را ) ص(حصر حقيقی، يعنی در زمان پيامبر
از طرف پيامبر تأييد شده و  کسانی که صGحيتشان) ص(ندارد، اين معنا منافاتی ندارد که بعد از پيامبر

به مردم معرفی شده اند ھمچون عترت آن حضرت صGحيت زعامت دينی و دنيائی مردم را داشته 
زبانه و مسئله وZيت مطلقه که بر سر . باشند و بر مردم واجب باشد با آنان بيعت کنند نه با ديگران
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تفصيل آن را . با حکم عقل نيز مخالف است افتاده است عGوه بر اين که ھيچ دليل عقلی و نقلی ندارد،
  .ذکر کرده ام» وZية الفقيه«در جلد اول کتاب 

  
شبھۀ شما روشن نيست، اگر مقصودتان اين است که استعداد رھبری، فطری ھر انسانی است و  -۶ج 

د داشتن استقGل و اختيار Zزمۀ استعداد رھبری است، پس نتيجه آن می شود که ھر انسانی می توان
رھبر باشد چون قدرت اختيار و استقGل دارد، واضح است که زعامت و رھبری صGحيت ھائی Zزم 
دارد که در ھمۀ افراد وجود ندارد، نه اين که محال است وجود داشته باشد، بلکه عمGً شرايط خلقت و 

ه برای ھمۀ زمينه ھای تکّون ھر فردی و تربيت ھای خانوادگی او و ساير جھات مؤثر چنين نيست ک
ھمان گونه که استعداد نبوت ذاتاً برای ھر فرد ممکن بالذات است، يعنی استحالۀ . افراد يکسان باشد

. عقلی وجود ندارد، اما عمGً صGحيتھائی که Zزمۀ نبوت و رسالت است برای ھرکس فراھم نمی شود
ه زعيم دينی جامعه آن ھم زعيم و عدم اکراه در دين و ساير مفاھيم مشابه قرآنی ربطی به اين ندارد ک

الھی که می خواھد دين خدا را در جامعه پياده کند و مردم را به عدالت و تحقق قسط و آزادی و احقاق 
آيا در جوامع غير دينی که بر اساس دموکراسی اداره . حقوق دعوت کند بايد صGحيتھائی داشته باشد

ئوليتھای اجتماعی شرايط و صGحيت ھائی را مقرر می شوند مردم برای فرد  يا افراد منتخب جھت مس
و منظور نمی کنند؟ و قوانين الزامی برای آن تصويب نمی نمايند به نحوی که بايد فقط به واجدين آن 
شرايط و صGحيت ھا رأی داده شود؟ و يکی از اشکالھای مھمی که بر نظارت استصوابی وارد است 

ناح خاّصی است و دارای تفکر و بينش خاّصی می باشد که اين است که شورای نگھبان که از يک ج
ساير جناحھای مذھبی و انقGبی آن را قبول ندارند در اثر اين بينش چھارچوبی را برای احراز 
صGحيتھا معين می کند که موجب تضييع حقوق بسياری از افراد صالح می شود، وگرنه اگر شورای 

قGب نمايندگان ساير جناحھای مذھبی و انقGبی در آن عضويت نگھبان فراگير بود و ھمچون اوائل ان
  .داشتند به يقين چنين اشکالی پيش نمی آمد و مصوبات آن مورد تأييد اکثريت قاطع مردم بود

  
  :و اما پاسخ به شبھات مربوط به نامۀ دوم جنابعالی

نجانب منوط به حمايت تعجب می کنم که جنابعالی چرا اين گونه تلقی کرده ايد که حمايت اي - ١ج 
غرض من نيز . عبارت من ھيچ گاه دZلت بر چنين مفادی که شما فھميده ايد نمی کند. ديگری است

بلکه من می خواستم به کسانی که آقای مھندس موسوی را اين روزھا مورد حمله و . چنين نبوده است
و سرسخت مرحوم آيت هللا خمينی اتھامھای گوناگون قرار می دھند و از طرفی خود را عGقه مند و پير

شما که مدعی پيروی و قبول داشتن آن مرحوم ھستيد چرا آقای : معرفی می کنند از باب جدل بگويم
مھندس موسوی که مورد تأييد کامل ايشان بود را اين گونه مورد حمله و اتھام قرار داده و می دھيد؟ 

  .ی زيادی به مواضع آيت هللا خمينی داشته امو اين معنا منافاتی ندارد با اين که اينجانب نقدھا
  
  .مرحوم آيت هللا خمينی معصوم نبودند و خودشان نيز ھيچگاه ادعای عصمت نکردند: اوZً  -٢ج 

گزارشات و سعايتھا در مورد اينجانب از طرف جريان مرموز و افراد خاّصی آن قدر حساب شده : ثانياً  
که ايشان به آنھا داشتند چنان ذھنيتی برای ايشان بوجود آورد  و قوی بود که با توجه به اعتماد زيادی

که حتی ايشان را از تحققيق نسبت به صحت و سقم گزارشات و شک در مورد آنھا باز می داشت 
وگرنه اگر ايشان کوچکترين شکی در صحت و سقم آنھا پيدا می کردند به يقين در صدد تحقيق برمی 

  .روشن می شد آمدند و دروغ بودن آن گزارشات
  انشاء هللا موفق باشيد

۶/٨/١٣٨٨  
  حسين علی منتظری: و امضاء  مھر
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 ١٣٨٨ماه  آبان ٢٢ در تاريخ  آيت هللا منتظری محمد جعفری به  نامه ششم

  

  

  به نام خدا

  

 محضر مبارک حضرت آيت هللا منتظری  دام عزه العالی

با حوصله و دقت به پاره ای  ٦/٨/١٣٨٨ضمن عرض سGم و احترام مجدد، از اينکه در نامه مورخ 

اينجانب پاسخ ارائه فرموده  ١٣٨٨و اول مھر ماه  ٢١مورخ  نامه ھای از پرسشھای مطرح شده در 

در ھمين جا از درگاه ايزد متعال خواھانم که کوششھای نظری و عملی شما و . ايد کمال امتنان را دارم

ر به پيام آزادی بخش دين اسGم و به خصوص ھمراھان گرامی اتان در روشنايی بخشی ھر چه بيشت

  . مکتب اھل بيت عليھم السGم در دنيای پرآشوب فعلی قرين موفقيت باشد

ھمچنانکه در نامه پيشين متذکر شدم، مراد اينجانب از اين پرسش و  پاسخھا ھمانا تقرب به حقيقت 

کسانی ھستند که می در داخل و خارج ھمچنان . دين در موضوع سرنوشت ساز دولتمداری است

خواھند در عين دينداری، چشم خويش را به واقعيات پيرامونی، در ايران  امروز بازکرده و پس از 

سی سال تجربه سھمگين دولتمداری به نام دين در راه رسيدن به حقايقی از اخGق سياسی در پھنه 

وضوعات پيرامون رابطه بنابراين، م. زندگی اجتماعی معاصر از ھيچگونه پرسشگری دريغ نورزند

دين و دولت برای بخش بزرگی از جامعه ما وبلکه فراتر از آن برای بسياری از مسلمانان ملتزم در 

با توجه به اين پيش زمينه است که به خود اجازه . کشورھای مختلف دنيا ھمچنان دارای ابھام است

از فشار کاری و تنگی اوقات دفتر می دھم ھمچنان متصدع اوقات گرانبھای شما شوم و گرنه به خوبی 

  !خداوند بر توفيقات شما بيفزايد. شما آگاھم

پاسخ اخير جنابعالی را نيز مثل دو پاسخ پيشين با شوق مطالعه کردم، و از اينکه به ابعاد تازه تری از 

مصلحت حقوقمدارانه (=در دو پارادايم مختلف " مصلحت"رابطه دين و دولت و به خصوص معنای 

اما ھمين نامه و معانی به کار رفته . توجه فرموده بوديد، بھره بردم) ابر مصلحت سلطه ورزانهدر بر

در آن، از سوی ديگر، موجب طرح سوالھای ديگری شد که خود را موظف دانستم ھم برای روشنايی 

 بيشتر بخشيدن به بحثی به اين اھميت و ھم بنابر اصل حقيقت جويی، در خصوص محتوای نامه اخير

 :نکاتی را به شرح زير به عرض برسانم و بار ديگر خواستار روشنگری بيشتر شوم
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در اين گونه موارد آن «: فرموده ايد مراد شما از مصلحت ھمان معنای مصالح حقوقمدار است. ١

اگر اين عبارت را . »کمال و حق و حقيقتی است که بر اساس قوانين خلقت و شريعت بايد محقق شود

. حرف حق کامل می شود» تکليف ھم چيزی جز عمل به حق نيست«ضيه جمع کنيم که را با اين ق

جنابعالی به خوبی مستحضريد که تکاليِف خارج از حقوق چه ميزان راه را بر استبداد سياسی و 

در ھمين راستا مايلم بپرسم از آن جائی که در دنيای واقعی سياست در اکثر . عی باز کرده استااجتم

فاق مواردی که سخن از مصلحت می رود منظور جايی است که قرار است حقی پوشانده قريب به ات

شود، آيا بھتر نيست که شما  در مقام مرجعيت، سخن خود را تا حد امکان شفاف و مبين اعGم کنيد و 

به مردم بگوئيد که ای مردم، ھمواره  مصلحِت بيرون از حقوق انسان، عين مفسدت است و مصلحت 

روش عمل به حق است؟ ترديدی ندارم در صورتی که شما طGيه دار اين تغيير معانی شويد بھترين 

امکان اصGح عمل بسياری از دينداران که ھمچنان اسير معانِی نظامھای سلطه، به نام دين و تکاليف 

شد و اين کار می تواند سرچشمه تحول بزرگ معنوی ای در گفتمان دينی با. دينی، ھستند فراھم می آيد

بسياری از دينداران را از اين باور غلط نسبت به معنای تکليف و مصلحت و نسبت آنھا با حقوق که 

در طول زمان قدرتمداران برای حفظ سلطه خود به جامعه تزريق کرده اند، به گونه ای که به 

  .   باورھايی به سختی سنگ بدل شده اند، رھا کنيد

با توجه به مبنای فقھی اينجانب در مورد حاکميت ": فرمائيد با توجه به پاسخ دوم شما که می. ٢

"دينی يعنی چه؟ آيا منظور اين است که دين برای  "حاکميت دينی"اين سئوال پيش می آيد که  ....

حکومت کردن آمده است؟ اگر منظور نظر چنين باشد که  باز می شود ھمان خطاب قدرت و بازسازی 

غير از اين می گفتند که شيعه آن ھا را ... امويان، عباسيان و مگر خلفای راشدين،. نظام سلطه

غاصب ناميده و در برابر آنھا در طول تاريخ مصداق حقيقی اولواZمر در قرآن را فقط ائمه معصوم 

شمرده است؟ بنابراين، به نظرم در اين پاسخ شما ابھامی وجود دارد که Zزم است به رفع آن پرداخته 

، می تواند تا حدودی رافع اين ابھام »تصميم مربوط به مردم است«عدی نامه که گرچه جمله ب. شود

  :باشد، اما باز در اينجا چند نکته باقی می ماند و آن اينکه

در اين مقام، . اوZً، مقام تصميم مقام اطاعت نيست زيرا اصG در چنين مقامی، اطاعت ممکن نيست

  .تصميم با جمھور مردم است

کته درست است که در مقام اجرا، اجرا کنندگان می توانند خود تصميم گيرندگان باشند و يا ثانياً، اين ن

اما آنچه که مھم است اين است که در اين مقام، فرد يا گروه منتخب . کسانی که آنھا انتخاب می کنند

ر اجرای حق ندارد، جز تصميم شورا را اجرا کند و البته تصميم گيرندگان می بايد از منتخب خود د
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اگر چنين است که حق مطلب ھم ھمين است، بايد مطلب را شفاف بيان کرد تا . تصميم، اطاعت کنند

. جای ابھامی برای مردم باقی نماند و در اين باره فرقی بين منتخب معصوم و نامعصوم نيست

اند، از اين  ، يعنی مردم در بيعت کردن آزاد بوده»تصميم مربوط به مردم است«ھمچنانکه فرموده ايد 

رو چه معنا دارد ادعا کنيم از سوی خداوند مکلف بوده اند؟ کسی که مکلف است، آنھم از سوی خالق 

خداوند : "...با اين توضيح، اينکه در فراز ديگر می فرمائيد. خويش، که ديگر آزاد فرض نمی شود

ر چه معنا می تواند ديگ" يعنی دادن قدرت اجتماعی...مردم را مکلف نمود به بيعت با آن حضرت

داشته باشد؟ مGحظه می فرمائيد که بايد مطلب را شفاف بيان کرد، نمی شود که خداوند يک جا تصميم 

    ؟را به مردم واگذار کند و ھمان خدا، درجا ھمان مردم را مکلف  به بيعت کند

. آن است) ٢ج ( نامه ناقض پاسخ دوم) ٤ج (اگر اندکی تامل ورزيم به نظر می رسد پاسخ چھارم . ٣

عGوه بر اينکه انتخاب را بی معنی می کند، در آنچه ) ص(چرا که مکلف کردن مردم به بيعت با پيامبر 

خداوندی که . بوده و تکليفی ناممکن است امرھم شوری بينھمبه مقام تصميم مربوط می شود، ناقض 

) ص (يم گرفتن مطيع پيامبر در او زور راه ندارد، چگونه مردم را مکلف و مجبور می کند در تصم

شوند؟ در مقام اجرا نيز، ھرگاه تصميم گيرنده مردم باشند، ناگزير منتخِب مجری تصميم، نيز می بايد 

را برگزيده اند و خداوند ) ص(، که مردم پيامبر )١٨/فتح(قرآن نيزصراحت دارد . منتخب مردم باشد

Gوه بر اين، اين بخش از نامه جنابعالی، در ع. حسن انتخاب و يا بيعت مردم را امضاء فرموده است

  :تضاد با آيات زيادی از قرآن کريم قرار می گيرد، از جمله

و ما « ؛»افانت تکون عليِه وکيGً «؛»و ھوالحق قل لست عليکم بوکيل«؛»و ما انت عليھم بوکيل«  

و ما ان عليکم «؛»و ما ارسلناک عليھم وکيGَ « ؛»جعلناک عليھم حفيظاً و ما انت عليھم بوکيل

فما « ؛»و ما جعلناک عليھم حفيظاً و ما انت عليھم بوکيل «؛»فما ارسلناک عليھم حفيظاً « ؛»بوکيل

فذّکر انما انت مذکر لست عليھم «؛»و ما انت عليھم بجبّار«؛»ارسلناک عليھم حفيظاَ ان عليک اZالبGغ

و ما علينا « ؛ »ل اZ البGغ المبينفھل علی الرسو«؛ »ان عبادی ليس لک عليھم سلطان« ؛»بمصيطر

فانما عليک « ؛ »و ما علی الرسول اZ البGغ المبين«؛ »فانما عليک البGغ المبين« ؛»اZ البGغ المبين

» فانما علی رسولنا البGغ المبين« ؛»فاعلموا انما علی رسولنا البGغ المبين«؛ »البGغ و علينا الحساب

امر مردم بدست پيامبر نيست؛ و « به نص صريح قرآن معلوم می شود که  پس بنا. و آيات بينات ديگر

ايمان آوردن و يا نياوردن مردم دست او نيست؛ ھدايت کسان با او نيست و پيامبر مسئول ھدايت شدن 

و يا نشدن مردم نيست؛ پيامبر وکيل مردم نيست؛ پيامبر حفيظ و نگھبان مردم نيست؛ پيامبر جبار 

ان و زورگويان اطاعت نمی کند؛ پيامبر سلطه بر مردم ندارد؛ پيامبر فرماروا و يا نيست و از جبار
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سلطان و يا حاکم نيست؛ وظيفۀ رسول خدا فقط تبليغ و رساندن پيام خداوند به مردم است  و رسيدن 

به حساب و کتاب آنان برعھدۀ خداست؛ تنھا وظيفۀ فرستادگان خدا بGغ مبين است و بس؛ پيامبر چه 

رش  بسر رسد و يا نه، در ھر حال  وظيفه اش، فقط ابGغ است و حساب با  خداست؛ اگر مردم از عم

  » پيام پيامبر روی گردانيدند فقط بGغ آشکار به عھدۀ  اوست؛

حال آيا می شود گفت که خداوند از يکطرف به پيامبرش چنين دستورھای اکيد می دھد و در ھمان حال 

؟ آيا اصGً چنين قرآنی و چنين خدائی »کلف  به بيعت با آن حضرت می  کندمردم را م «از طرف ديگر 

  می توانند ھدايتی در برداشته باشند؟  

، در اينجا اجازه دھيد تاکيد کنم منظور من "شبھه شما روشن نيست"می فرماييد ) ٦ -ج(در پاسخ . ٤

زيرا بدون اين قوه، . اقشه نيستاين امر که ھر موجودی قوه رھبری دارد، قابل من –اين است که الف 

. داشتن قوه رھبری حق می دھد به دارنده آن که در وZيت جمھور مردم شرکت کند. حيات وجود ندارد

از مطلب شما چنان مستفاد می شود که   –ب. گمان نمی کنم که در اين مطلب شک و شبھه ای باشد

اينکه به نظر شما ھمه نمی توانند استعداد  يعنی. استنباط شما از رھبر شدن، درکی نخبه گرايانه است

اين نقطه اختGف . رھبری به معنای زعامت و اداره کنندگان جامعه و راه بردن مردم را داشته باشد

به لحاظ تاريخی، درک نخبه گرايانه از رھبری سياسی، از انديشه . اساسی ميان فھم من و شماست

ن و ارسطو اين انديشه شکل گرفته است و در غرب تحول سياسی يونانيان است و در اثر آثار افGطو

حتی در جامعه ھای دارای . البته نخبه گرايی ھمچنان در غرب و شرق عالم ھوادارانی دارد. کرده است

ھواداران مکتب تحققی يا (برای مثال، پوزيتويستھا . دموکراسی فعلی نيز ما شاھد تحوZتی بوده ايم

نش بی طرف است، وZيت به دانشمندان می رسد و نقش مردم اينست که می گويند چون دا) تحصلی ھا

  . ميان دانشمندان انتخاب کنند و دانشمندان منتخب، جامعه را بر وفق دانش رشد دھند

اما به يمن تکامل انديشه بشری و به خصوص فراگير شدن انديشه حقوق انسان در چند دھه اخير، 

معنای اين تحول  . وZيت جمھور پذيرش جھانی يافته استاين نظر تحول کرده و در حال حاضر 

. عبارت شده است از اينکه چون ھر انسانی استعداد رھبری دارد، حاکميت به جمھور مردم می رسد

ھر بار که بنا . يعنی تصميم را جمھور مردم می گيرند، چنانکه قانون اساسی را مردم تصويب می کنند

وZيت در (ردم از ميان برنامه ھا، يک يا چند برنامه را بر می گزينند بر انتخابات می شود، اکثريت م

  . و ھمين مردم، ارائه دھنده آن برنامه را بر می گزينند تا آن را اجرا کند) مقام تصميم

حتی در سالھای اخير، از جھت گذار از دموکراسی بر اصل انتخاب به دموکراسی بر اصل مشارکت    

مؤمنان و مؤمنات "مل آمده است که به نظر من نزديک تر است به اصل دينی ھنوز پيشرفتھائی به ع
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علت نيز اينست که در دستگاھھای اداری و نيز در بنگاھھای اقتصادی، به . ھستند" اولياء يکديگر

خاطر نياز به دانشھا و فنون مختلف، نياز به شرکت صاحبان دانشھا و فنون و حتی کارگران فن دان 

در سطح جامعه نيز، ھرجا جماعتی بتواند تصميم گيرنده و مجری . يھا و اجرا استدر تصميم گير

  . تصميم باشد، مسئوليت کار يا کارھا را بر عھده می گيرد

  

در پاسخ به نامه دوم اينجانب به نظر می رسد قصد شما عدم شبھه در مرجعيت دينی و نيز . ٥  

شان می دھد که شما ھنوز به مقام نقد کامل، پاسخ جنابعالی ن. رھبری سياسی آقای خمينی است

صادقانه و ھمه جانبه ای نسبت به آقای خمينی، به مثابه يک روش فکری در تقديس قدرت و خشونت 

توتاليتر و دين ابزاری، نرسيده ايد؟ از ديدگاه شما چنان بر می آيد که کسانی که در دفتر آقای خمينی 

گويی از ديد شما ھمچنان نمی توان نتيجه گرفت . ه خود ايشان به او مشورت می داده اند مقصرند و ن

که ريشه اين مصيبتھايی که در دوران آقای خمينی بر سر ملت و نيز خود وی فرود آمده است، به نوع 

: اما قرآن می فرمايد. رھبری، انديشه راھنما و تفکر خشونت گرا و اعمال آقای خمينی بر می گردد

شما می فرمائيد ھرچند آقای خمينی معصوم نيست، ولی اين اطرافيان . »اخری وZ تزروا وازرة وزر«

بوده اند که موفق شده اند وی را  به سمت تاييد اين برخوردھا " افراد خاص"و " جريان مرموز"يا 

واقعاً چنين استدZلی از شخصيتی نظير شما با اين تجربه و . و ستمگری ھا و جنايات سوق داده اند

حضرت آيت هللا فکر نمی کنيد که بايد پاسخ اين ايراد ! گوناگون، شگفت آور نشان می دھد ابتGئات

اساسی را داد که اگر کسی به آقای خمينی به عنوان يک مجتھد جامع الشرايط، امام جامعه، رھبر 

بزرگ و يک آيت خدا باور داشته و ھمچنان دارد، چطور می شود ھمزمان حکم دھد که ذھينت وی 

دستخوش دستکاری اين و آن می شده است، و او به افراد مرموز و جريانات خشوئت گرا اعتماد زود 

کامل داشته است و در اثر ھمين اعتماد حتی در مسائل سھمگينی که منجر به تصرف در حقوق و جان 

ه و مال افراد و بلکه کل جامعه ايرانی می شده است بدون تحقيق در صحت و سقم مسائل حکم می کرد

  است؟  

آيا اين گونه تحليل از جھات اخGقی و دينی شايسته است که آدمی با توسل به عبارات کلی و نامفھومی 

بکوشد که دامن آقای خمينی را از ارتکاب به جرم و جنايت  »افرادی خاص«و» جريان مرموز «مثل 

رض بفھمد که  باZخره پاک کند؟ از شما انتظار می رود کمک کنيد تا جامعه و بويژه نسل جوان معت

ھم " جريان مرموز"عقل آقای خمينی در کليت اش بر چه اصل راھنمايی کار می کرده است؟ تاکيد بر

اين زبان، زبان استقGل و آزادی ...! مثل ھمين اصطGحات کيھان است که می گويد افراد معلوم الحال 
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ای فريبکار است که به قول نيست بلکه نشان از ھمان مصلحت سنجی ھايی است که مال قدرتھ

. در حالی که از يک آزاديخواه، توقع شفافيت در بيان می رود! معروف رند عالم سوز را با آن چکار

باقی مانده است، پس چرا   تحقيق نمی " مرموز"سوال اين است که اگر اين جريان ھنوز نزد  شما 

جريان مرموز و افراد «م نشود؟ و اگر کنيد تا حقيقت بر  شما و ملت روشن شود و کسی بی دليل متھ

را می شناسيد و از فحوای کGم چنين برداشتی می شود، آيا بر شما به عنوان مرجعی عدالت » خاّصی

  خواه و حقمدار نيست که آن را با جزئياتش برای جامعه و ملت روشن سازيد؟    

کوچکترين شکی در صحت ] ينیاقای خم[اگر ايشان « :از سوی ديگر در نتيجه گيری  شما آمده است

متاسفانه بايد عرض کنم اين ادعايی  .»و سقم آنھا پيدا می کردند به يقين در صدد تحقيق بر می آمدند

بی دليل است زيرا نه سنت عملی و نه قول و تقريرات آقای خمينی در دوران زمامداری اش مؤيد آن 

يق متعددی مثل ھمين گزارش شکنجه موارد و مصاد. خودتان گزارشگر زنده اين موضوعيد. است

زندانيان يا ھمين نامه ھای رياست جمھوری وقت، يا گزارش روزنامه ھای آن وقت يا راديوھای 

خارجی که می گويند وی ھرشب اخبار و تحليلھای آنھا را خودش مستقيما گوش می داده است 

شد و اگر می خواسته است می ھمگی نشان می دھد که او آنقدرھا ھم بی اطGع نمی توانسته با...و

توانسته است کسب اطGع کند، اما ظاھرا او فقط به يک چيز خوب يقين داشته است و آن اينکه نبايد 

برای اين موضوع ھم البته . اجازه دھد به غير از روحانيت حلقۀ اسرارش، کسان ديگری قدرت بگيرند

شته است که ھر گزارشگر مخالفی را تئوری مصلحت نظام وی اين قدرت را دا: تئوری داشته است

می " جريانات مرموز"و بنابراين اگر ھم در مواردی چيزی بر خGف گزارشھای آن . منکوب کند

آری او در عقل محاسبه گر و فايده . شنيده است، می سنجيده است که نفع و ضررش چقدر است

يه نظری و عملی وی حساسيت اما اينکه بخواھيم از رو. گرايش برای حفظ قدرت، حرف نداشته است

به استقGل ميھن، حقوق و آزادی ھای  ملت را برداشت کنيم بعيد به نظر می رسد اين سخن مؤيدی 

  . داشته باشد

از ھمه اينھا که بگذريم وقتی کسی در کسوت ايشان، در حق کسی نظير شما که او را محصول عمر 

ين صحت و سقم آن روا می دارد، پس در حق خود معرفی می کند، چنين بی پروا اعمالی بدون تعي

و اصوZً بايد پذيرفت که جامعه ايرانی امروزی به اين از حد درک . ديگران چه خواھد کرد؟ هللا عالم

رسيده است که از خود سئوال کند بر اساس کدام ضوابط انسانی و اخGقی و موازين عدالت، چنين 

انی را می تواند داشته باشد؟ و باز آيا نفس اقرار به کسی صGحيت رھبری و زعامت بر مليونھا اير

به » صحت و سقم گزارشات از طرف جريان مرموز و افراد خاّصی«اين مسئله که وی بدون تحقيق از
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زعم شما آن احکام را صادر کند که ھنوز که ھنوز است کشور در تب و تاب آن می سوزد و از آن رنج 

به معنای باطل بودن  -ی بينم که الی ماشاءهللا تا بخواھيد زياد استنياز به آوردن مثال نم -می برد، 

وZيت فقيه نيست؟ شايد فکر می کنيد که اگر فقيه ديگری به جای آقای خمينی می بود وضع بھتر از 

اين می شد؟ شما آن فقھا را در رياست قوه قضائيه و غير آن ھم ديده ايد که چه ويرانه ای از 

  و اقتصاد و سياست ساختند؟ دادگستری و عدالت 

شما نيک می دانيد که در انديشه شيعه برای اولين بار مرحوم مG احمد نراقی تئوری وZيت فقيه به 

معنای رھبری و زعامت سياسی را در اسGم جعل  کرد که بGفاصله ھم شاگردش شيخ الطائفه، شيخ 

ت که ديگر کسی نتواند بر اين پايه مرتضی انصاری با استدZلی قوی باطل بودن آن را روشن ساخ

  . تمسک قوی فقھی داشته باشد

جناب آيت هللا منتظری، آيا به نظر جنابعالی وقت آن نرسيده است که شما در مقام مرجعيت به طور 

نه يک کلمه بيش و نه يک کلمه کم، و با اين " وZيت با جمھور مردم است"روشن اعGن کنيد که 

قطع بدانيد که فردا دير است و تجربه . يعه را از اين استبدادگری ھا برھانيدعمل خود، اسGم را و ش

نشان داده است که در دنيای امروز و ھمين ايران امروز چنين سيستمی حتی با سرنيزه نيز برای مدت 

دغدغه من اين است که اقGٌ شخصيتی خارج از علمای اجير قدرت و . طوZنی قابل دوام نيست

ين را بی پيرايه برای مردم بازگو و مفری برايشان باز کند و چه کسی بھتر از شما که حکومت، نظر د

  .  در کسوت مرجعيت و مبارزی  فداکار، ذخيره ای برای مردم ديندار باقی بماند

  . اميد وارم که از صراحت لھجه ام ناراحت نشده و آن را حمل بر جسارت و بی ادبی نکرده باشيد

  .ما و يکايک ھمراھان با استقامتتان را از خداوند بزرگ خواھانمسGمتی و پيروزی ش

 

 محمد جعفری،   با احترام

  مدير مسئول روزنامه انقGب اسGمی در دوران رياست جمھوری بنی  صدر

  ١٣٨٨آبان  ٢٢لندن،   
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  به  محمد جعفری )قبل از رحلت( آيت هللا منتظری ١٣٨٨آذرماه ٢٠ پاسخآخرين 
  
  

  
  

  عالیباسمه ت
   

  
  با سGم و تحيت و تقدير از تحقيق و پيگيری شما نسبت به مسائل مھم دين و حاکميت؛

  
تکليف ھم چيزی جز عمل به حق نيست اگر مقصودتان از حق عام باشد که : اين که نوشته ايد -١ج 

حتی شامل حق خداوند باشد حرف درستی است، زيرا بخش زيادی از تکاليف فقط جنبۀ حق الھی 
البته از آنجا که حتی ھمان تکاليف . د، ھر چند بسياری از آن ھا دارای حق الناس نيز می باشنددار

مربوط به حق خداوند مانند نماز، روزه و امثال اينھا نيز چون ناشی از مصالحی است که در نھايت 
حق خواھند  عائد خود انسانھا می شود نه خداوند، می توان گفت آنھا نيز به نوعی از مقولۀ عمل به

برای اعضاء و جوارح انسانھا حقی قائل شمرده شده ) ع(و اين که در رسالۀ حقوق امام سّجاد. بود
اينجانب حقوق گوناگون » رسالۀ حقوق«و در . بازگشت آن به ھمان مصالح عائد انسان ھا می باشد

ً تو. انسانھا مطرح شده است در سايت نيز می توانيد آنرا مGحظه نمائيد جه داريد که حقوق ضمنا
به تفصيل شرح داده » رسالۀ حقوق«انسانھا معموZً مستلزم تکاليفی برای آنھا نيز می باشد که در 

  .شده است
  
بديھی است که مقصود از حاکميت دينی و مدلول آن اين نيست که دين برای حکومت کردن آمده  -٢ج 

است که موضوع حاکميت در دين مغفول است، ھيچ متدينی چنين ادعائی نمی کند، بلکه منظور اين 
عنه نمی باشد و دينی که برای امور جزئی مقررات و دستوراتی معين کرده است نمی تواند برای امر 

تفصيل اين . مھمی ھمچون حاکميت دينی مردم و زمامدار جامعه ھيچ نظر و دستوری نداشته باشد
  .متعرض شده ام» وZية الفقيه«بحث را در جلد کتاب اول 

  
 ًZاينجانب نيز می گويم مقام تصميم مقام اطاعت نيست، و  -و اما در رابطه با چند نکته جنابعالی، او

تصميم در ھر مرحله يعنی مرحلۀ ا نتخاب زمامدار و ھم مرحلۀ اجراء قوانين کار مردم است، که برای 
قتی کسی برای زمامداری يا و: من نيز می گويم -ثانياً . اجرای آنھا کسی يا کسانی را انتخاب می کنند

قانونی با مشورت مردم با رأی اجماع يا اکثريت آنان يا نمايندگان آنان معين و مقرر شد فرد يا گروه 
و در اموری که پای وحی الھی در ميان نباشد فرقی . منتخب حق ندارد جز تصميم شورا را اجرا کند

در امور بسياری که به وحی مربوط ) ص(کرم بين معصوم و غير معصوم وجود ندارد، چنانچه پيامبر ا
به موارد آن اشاره  ۴۴نبود نظر اکثريت را مGک عمل قرار می دادند و در جلد دوم وZية الفقيه، ص 

ضمناً انتخاب اصلح به نحو الزامی حکم عقل و سيرۀعقGی جھان است و . شده است مراجعه نمائيد
شرع نيز نمی تواند حکم عقل و سيرۀ تمام » ه الشرعکل ما حکم به العقل حکم ب« : مطابق قاعدۀ

عقGی عالم را رد کند يا در مقابل آن بی تفاوت باشد، پس طبعاً آن را تأييد می کند و اين گونه احکام 
پس چه اشکالی دارد که خداوند که شارع حقيقی و اصلی است . شرعی را احکام امضائی می گويند

مقصود از تکليف . نتخاب اصلح در مقابل صالح يا ناصالح را تأييد کندحکم عقل و عقG مبنی بر لزوم ا
و اين حکم عقل و عقG در موردغير معصوم . جز اين نيست) ص(مربوط به بيعت مردم با پيامبر اکرم 
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در  ھر زمان و مکانی مردم بخواھند زمامدارانی را انتخاب نمايند به حکم عقل و . نيز جاری است
البته ھر قوم و ملتی در تشخيص صالح از ناصالح و . د صالح و Zيق را انتخاب نمايندعقGء بايد افرا

  .اصلح از صالح و تعيين معيارھای صGحيت و لياقت مطابق مکتب و آئين و فرھنگ خود عمل می کنند
  
ه بيعت مردم برای التزام به عمل به آنچ –اوZً ) ص(در رابطه با بيعت مردم با پيامبر اکرم  -٣ج 

پيامبر از طرف خداوند به عنوان دين آورده است می باشد نه برای اصل نبوت و رسالت آن حضرت، 
ما جاء به النبی «اصل نبوت ايشان امری اعتقادی و تصديقی است و ربطی به بيعت ندارد، اما عمل به 

وZيت  –انياً ث. و نيز دفاع از آن حضرت در مقابل مخالفان نبوت و رسالت نياز به بيعت داشت» )ص(
بودن ايشان از طرف خداوند بوده است و » اولی بالمؤمنين من انفسھم«و) ص(و زمامداری پيامبر

با اينکه ) ص(البته پيامبر اکرم. لزوم بيعت با ايشان عGوه بر امر اول، از اين جھت نيز  بوده است
ای وZيت از طرف خداوند دار) ۶/احزاب(» النبّی اولی بالمؤمنين من انفسھم«: مطابق آيۀ شريفۀ

بودند، اما در موارد زيادی در امور اجتماعی و سياسی اين وZيت را بنا به مصالحی اعمال نمی کردند 
و امرھم شوری «بنابر اين آيۀ . و با مردم مشورت می نمودند و نظر آنان را مورد عمل قرار می دادند

) ص(الھی و نه با اِعمال وZيت پيامبر  ناظر به اموری است که نه با وحی) ٣٨/ شوری (»بينھم
چيزی معين نشده باشد، وگرنه اگر با قضاء و اعمال وZيت و دستور پيامبر امری و کاری معين شده 

و ما کان « آيۀ شريفۀ . باشد تخلف از آن جايز نيست و ديگران نمی توانند غير آن را معين نمايند
ناظر به ) ٣۶/ احزاب(» مرا ان يکون لھم الخيرة من امرھملمؤمن و Z مؤمنة اذا قضی هللا و رسوله ا

» ...لقد رضی هللا عن المؤمنين اذ يبايعونک تحت الشجرة« : سوره فتح ١٨و آيۀ . ھمين مطلب است
اعGم رضايت خداوند از مردم است به خاطر بيعت آنان با پيامبر و التزام به عمل به دين او و دفاع از 

و آياتی که برشمرده ايد، ضمن توجه دادن . نان و نيز قبول وZيت آن حضرتآن حضرت در مقابل دشم
مربوط ) ۴٢/ حج(»ان عبادی ليس لک عليھم سلطان اZً من اتبعک من الغاوين« : شما به اين که آيۀ 

اين آيات و مانند اينھا در : به شيطان است و خطاب در آن متوجه شيطان می باشد، ياد آور می شوم
Z اکراه « : و آيۀ شريفۀ) ٩٩/ يونس(»أفانت تکره الناس حتی يکونو مؤمنين« : ۀ شريفۀراستای آي
می باشد و مقصود در ھمۀ آيات اين است که پيامبر نبايد مردم را با جبروت و ) ٢۵۶/ بقره(»فی الدين

بر آنان زور به ايمان آوردن به دين اسGم و بيعت با خود بکشاند و از اين جھت ھيچ سلطه و وZيتی 
و شکی نيست که مردم به حکم عقل بايد . ندارد، تنھا وظيفۀ او ابGغ پيام و دستورات خداوند است

نسبت به حق و باطل بودن ھر مدعی نبوت و رسالت تحقيق نمايند و آنچه را تشخيص دادند حق است 
و پيام آور خداوند  را برحق) ص(و مردمی که پيامبر . به آن ايمان آورند و ملتزم به لوازم آن شوند

. دانستند طبعاً بايد به حکم عقل دستورات خداوند را که آن حضرت به آنان ابGغ می نمايد اطاعت کنند
معنای لزوم اطاعت . است که در آيات متعدد مطرح شده است» اطيعوا الرسول«يکی از آن دستورات 

ت الھی مانند واجبات و محرمات از رسول که ظاھر بلکه صريح اين جمله است چيزی غير از دستورا
است، زيرا در اين گونه امور اطاعت خداوند مطرح است و پيامبر جز ارشاد و ابGغ نقش ديگری 

آمده است اشاره به اوامر وZئی آن حضرت می باشد » اطيعوا الرسول«ندارد، اما آياتی که به نحو 
  .مانند امر پيامبر به جنگ يا صلح و مانند اينھا

  
ين پيامبر حق نداشت کسی را به زور و با جبروت به بيعت با خود سوق دھد اما آيا خداوند نيز بنابرا

حق ندارد مردم را به بيعت با پيامبر بر حق و لزوم اطاعت از دستورات ارشادی و مولوی او ملزم 
ال نمايد؟ البته لزوم اطاعت از دستورات مولوی آن حضرت منحصر به مواردی است که پيامبر اعم

وZيت می نمودند، و در مواردی که اعمال وZيت نمی کردند مانند موارد مشاورۀ ايشان با مردم، 
بر اين اساس منشأ لزوم بيعت با پيامبر و نيز لزوم اطاعت . پيامبر به نظر و رأی مردم عمل می کردند
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اوند به آن حضرت آز آن حضرت عGوه بر التزام آنان به عمل به دستورات الھی، وZيتی است که خد
داده است و آن حضرت در خم غدير آن را به حضرت امير تفويض نمودند، البته در جای خود گفته 

تعھدی است بين مردم و آن  -چه معصوم يا غير معصوم -شده که صرف بيعت کردن مردم با کسی
و کيفيت آن در کسی که به موجب اين تعھد، مردم اورا به وZيت و زمامداری بر می گزينند و مدت 

نيست و پيامبر مسئول ) پيامبر(ھدايت کسان با او: از طرف ديگر اين که نوشته ايد. اختيار مردم است
اگر مقصودتان ازھدايت، ارائۀ طريق در راھنمائی مردم است، اين . ھدايت شدن يا نشدن آنان نيست

اما . ست ھمين ارائۀ طريق استوظيفۀ پيامبر است و ھدف از ابGغ و بGغ که در آيات متعدد آمده ا
است بلی اين کار بر عھدۀ » ايصال الی المطلوب«اگر مقصودتان رساندن مردم به مقصد و به اصطGح 

و . پيامبر نمی باشد و خداوند است که افرادی را مطابق شرايط و مسبّبات اختياری به مقصد می رساند
اشاره به اين حقيقت ) ۵۶/قصص(» من يشاء انک Z تھدی من احببت ولکن هللا يھدی«: آيۀ شريفۀ

  .دارد
  
در رابطه با بند الف، بلی ھر انسان بالغ و رشيد و عاقلی در وZيت جمھور مردم می تواند  -۴ج 

و اما در رابطه با بند ب، منظور شما با توضيحات . و در حقيقت سرنوشت خود را رقم زند. شرکت کند
ته معلوم شد که استعداد رھبری، ھرچند  فطری و ذاتی ھر انسانی در پاسخ گذش. آن کامGً معلوم نيست

است و استحالۀ عقلی در آن نمی باشد، اما مگر ھر ممکن بالذاتی بدون وجود علل و اسباب مربوط به 
  آن در خارج محقق می شود؟ 

  
حق اگر مقصود شما اين است که چون ھر انسانی فطرتا و ذاتا امکان رھبری دارد، جمھور مردم 

ندارند برای انتخاب رھبر خود داشتن ويژگی ھا و شرايطی را مقرر نمايند، بديھی است که شما ملتزم 
به آن نمی شويد و به مردم ھر کشوری حق می دھيد که در قانون اساسی خود شرايط و خصوصياتی 

رھبری  را مطابق جھان بينی و مذھب و مکتب و يا عرف و عادات و ھنجارھای مورد قبولشان برای
بديھی است که . که ميخواھند زمام امور کشور و سرنوشت خود را به او بسپارند مقرر و معين نمايند

مردم چنين حقی را دارند، و اگر در قانون اساسی مورد قبول مردم داشتن شرايط و ويژگی ھا ئی برای 
ز منافاتی با دموکراسی رھبرشان معين شد مردم ملزم ھستند ھمان را انتخاب کنند و اين الزام ھر گ

و نخبه گرائی مردود  ربطی به اين ندارد که . ندارد، زيرا منشاء چنين الزامی جز دموکراسی نمی باشد
آيا . مردم ھر اقليم و کشوری در ھر زمانی خواھان وجود ويژگی ھا ئی در رھبر منتخب می باشند

پستھای اجتماعی و سياسی شرايطی  امروزه در جوامع مترقی و دارای دموکراسی برای مسئوليتھا و
را در قانون مقرر نمی کنند؟ و در حقيقت اين موضوع از قبيل دادن ھر کاری به اھلش يعنی کارشناس 

البته مردم حق دارند قانون اساسی خود را در . مربوطه است که مقبول عقل و عقG و شرع می باشد
  .ھر زمانی تغيير يا اصGح و تکميل نمايند

  
  : ه چند نکته اجماZً اشاره می کنمب -۵ج 
ما و شما نبايد از غير معصوم انتظار نداشتن خطا و قصور حتی در مسائل مھم را داشته باشيم  - ١

برای ھر فرد غير معصوم خطا کردن امری است طبيعی و Zزمۀ انسان عادی بودن او می باشد، و 
ان به عنوان مجتھد جامع الشرايط و رھبر و Zزمۀ اينکه ايش. مرحوم آيت هللا خمينی معصوم نبود

بزرگ و آيت خدا بودن معرفی می شد اين نبود که ذھنيت ايشان دستخوش افرادی نشود که به ھر دليل 
انسان ھر قدر بزرگ و دارای خصال پسنديده باشد امکان ندارد ذھنيت او . به آنان اعتماد مطلق داشت

گمان نمی کنم شما چنين فردی را سراغ داشته . ادش نشوددستخوش و اثر پذير توسط افراد مورد اعتم
  .باشيد
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اشکال بزرگی که در تفکر آيت هللا خمينی بود ھمان اعتقاد به وZيت مطقۀ فقيه بود که ايشان  -٢ 
ھر فرد ديگری . روی آن تأکيد داشتند،در صورتی که از نظر عقلی و نقلی مخدوش و مردود می باشد

ارای چنين تفکر فقھی و سياسی باشد دچار ھمان خطاھا وعوارض مورد نظر غير از ايشان ھم اگر د
  .شما می شد

اشکال بزرگ ديگر اين بود که افراد و شخصيتھا خودشان را در مقابل مرحوم آيت هللا خمينی می  -٣ 
باختند و از ابھت ايشان می ترسيدند و نمی توانستند اشکاZت و انتقادھائی را که در ذھن داشتند 

حتی سران سه قوه که با من جلسه داشتند و احياناً صحبت . صريحاً بدون ترس با ايشان مطرح نمايند
به اينجا می رسيد که بايد اين مسائل را با ايشان مطرح نمود، از گفتن صريح بعضی مسائل به ايشان 

احتی ايشان شود نيز البته کسالت قلبی ايشان و منع پزشکان از گفتن مسائلی که موجب نار. ابا  داشتند
  .نقش زيادی در نگفتن بسياری از مشکGت به ايشان داشت

   
در سالھای آخر عمر مرحوم آيت هللا خمينی که اينجانب به اصطGح قائم مقام ايشان بودم، يکی از 
کارھای روزانۀ من اين بود که به انتقادھا و مشکGتی که توسط مسئولين ارگانھای مختلف حتی از 

نمايندگان مجلس و دادستانيھا و ائمه جمعه و قضات کشور با من مطرح می کردند گوش دھم  وزراء و
و اگر قادر به بر حل آنھا بودم حل کنم و اگر قادر نبودم و نيازی به نظر و دخالت مرحوم آيت هللا 

با ايشان  –که متأسفانه با فاصلۀ زيادی انجام می شد  –خمينی داشت يادداشت نمايم تا در يک مGقاتی 
و آنان به خيال خود مرا حGّل مشکGت مورد نظرشان می دانستند و خيال می کردند با . مطرح کنم

گفتن من به تنھائی منشاء اثر در آيت هللا خمينی می شود، و من نيز مشکGت و انتقادھای مذکور را 
رساندم و روشن بود که با جمع بندی می کردم و با نامه و يا در مGقات حضوری به اطGع ايشان می 

گزارشھای ديگر که به نحو خوش آيند ايشان به ايشان داده می شد، نامه ھا و حرفھای من نمی 
و ھمين نامه ھا و صراحت لھجۀ من در مGقات ھای با ايشان . توانست تأثير خود را داشته باشد

در . ھنيت خاّصی بوجود آورندسرانجام سوژه ای شد تا بدخواھان بتوانند برای ايشان نسبت به من ذ
صورتی که من ھمان مشکGتی که مسئولين و شخصيتھا مطرح کرده بودند را مطرح می کردم و 

بديھی است در چنين شرايطی که افراد و شخصيتھا جرأت . احياناً راه حلّی نيز به ايشان ارائه می دادم
دی با عينک بد بينی نگاه کند و گويندۀ آن انتقاد کردن را در حضور ايشان نداشتند، ايشان به ھر انتقا

در صورتی که اگر وضعيت طوری . را تحريک شدۀ دشمنان تلقی نمايد و با او به شدت برخورد کند
بود که شخصيتھای مؤثر در حاکميت از ھر نھاد و ارگانی می توانستند صريحاً با ايشان صحبت کنند و 

بين نبود قطعاً ذھنيت ايشان نسبت به بسياری از امور و منعی از طرف پزشکان يا اطرافيان ايشان در 
  .جريانات و اشخاص تغيير می کرد و خيلی از خطاھا و عوارض بزرگ آنھا پيش نمی آمد

  
  انشاء هللا موفق باشيد

٢٠/٩/١٣٨٨  
  حسين علی منتظری: و امضاء  مھر

  
  
  
  

  !توضيح ناشر
! پژوھشگران ع(قمند بر روی سايت موجود است جعه و ضبطتظری برای مرااصل سندھا با مھر و امضای آيت هللا من

 محمد جعفری                      
www.mohammadjafari.com  
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