
 ی آينده يا مرثيه برای گذشته؟  چکامه
 *فوت منتظری   نظر نسبت به دو اظهار بررسی 

 

ويژه در رابطه با مسائل سياسی  به  ای را ـ های متنوع، گوناگون و گسترده  سالگی واکنش٨٧درگذشت آقای حسينعلی منتظری در سن 

از . سياسی استبرداری  ره      بهسازی يا  ها نوعی از واکنش ی آن مهمطلق  ه همراه داشت که وجه مشترک قريب به ـ به  ايران جاری در 

بورژوايی يا  خرده» چِپ«های مختلِف  طلبان رنگارنگ گرفته تا رده اش، از سلطنت ای گرفته تا موسوی و  دارودسته خامنه

هايی که خودرا  رفته تا آن افراد و گروهها گرفته تا طيف وسيع منفردين و خالصه از پوزيسيون گ کمانی، از احزاب و سازمان رنگين

سوگواری نشستند، مقاله نوشتند و  ی اين رويداد طبيعی، معمول و ساده اطالعيه دادند، به نوعی در باره  کنند، به اپوزيسيون تعريف می

ع اين اسطوره، ضمِن تحکيم خودرا بسازند و با بل ی مخصوص به اظهار نظر کردند تا از فوت يکی از روحانيون واالمقام شيعه اسطوره

  .تثبيت بکشانند و ببلعند ی هژمونيک خود، به و تثبيت وضعيت گروهی و فردی خويش، جامعه را نيز  متناسب با سلطه

ی وسيعی از ديوانيان  های قدرت و توسط شبکه ها که در بستر جنگ جناح سازی و بلع اين اسطوره افزايش در اسطوره  روبه اين رقابت

گرای  آهنگ واپس وتاب و ضرب های بارز تب شود، يکی از نشانه مديريت می» غيردينی«دينی و » روشنفکران«وحانيون و دولتی، ر

سويی با ضرورِت   و در همآيندهی  و بيان اجتماعی خودرا نه از چکامه» حقيقت«که  سبز است کليت جنبش جاری و موسوم به

مراتب روحانيت  سويی با بخشی از سلسله  و در همگذشتهکشان، که از مرثيه برای  زحمتيابی طبقاتی و سوسياليستی کارگران و  سازمان

را » مردمی «̊پردازان ريز و درشت در مقابل خود که اگر اسطوره ناگفته پيداست. گيرد شيعه و بورژواهای رانده شده از ِهرم قدرت می

کنند، بيهوده  های برگرفته از نظام اسالمی بيان می را در قالب اسطورهاند و حقيقت سياسی و اجتماعی خود پذير ديدند که اسطوره  نمی

  .کردند  از يکی از روحانيون اين نظام نمی پردازی المللی صرف اسطوره ی داخلی و بين همه نيرو و انرژی خود را در عرصه اين

جذب و  و خاستگاهش  طبقاتی معينی دارد که ريشهـ   و مناسبات اجتماعی ی مادی پذيری زمينه پردازی و اسطوره که اسطوره طور همان
» ها بازی در ميان ستيز جناح«يا » توهم اجتماعی«، »مدرنيتهـ   سنت«توان با طرح مقوالتی مانند   است و نمیبلع ارزش اضافی

ی  ايج در جامعه هم چارهباورهای مذهبی و ر حرمتی به وپا کرد؛ انکار مذهب يا بی  برای آن دست توضيحی قابل قبول و غيرفرافکنانه

  .شود جامعه تزريق می هايی نيست که از طرف سبزها به باوری  ها و اسطوره  پردازی اسطوره

طلبد که اساسًا از پس   و نوينی را می ـ واقعيت ديگرگونه   اين موجوديت مادی، طبقاتی و افيونی  بخش با مذهب ـ ی رهايی مقابله

سويی با جنبش ظاهرًا فراطبقاتی، اما  توان در هم بنابراين، نمی. نمايد کشان رخ می ی کارگران و زحمتيابی طبقاتی و سوسياليست سازمان

ی فرارونده با  مقابله حال به ، در عين]البد از هول حليِم قدرت[» مردم«ضدکارگری و دسِت راستی سبزها و غرق در ديِگ جنبش 

  .بخش اقدام نمود  سوسياليستی، طبقاتی و رهايیانجام کاری  ی نظر يا عمل به مذهب رفت و در عرصه

***** 

دو  اپوزيسيون در مورد درگذشت منتظری منتشر گرديده، پرداختن به های موسوم به در ميان اظهارنظرهايی که از طرف افراد و گروه

های حزب  س يکی از شعبهرئي[يکی گفتار ويدئويی آقای علی جوادی : نمونه برای نشان دادن اوضاع وخيم چپ سبززده کافی است

است؛ و ديگری ياداشتی از طرف » مرگ منتظری«که عنوان آن  ] »حزب اتحاد کمونيسم کارگری«نام  کمونيست کارگری سابق به

» بکشد آهی” فقيه عاليقدر“تواند در مرگ يک  آيا يک کمونيست می«که   ] کارگر از رهبران قديمی سارمان راه[آقای محمد شالگونی 

ی  نامند و کلمه که خودرا کمونيست می  ضمن ايناظهارنظرکنندهکه هردو   در اين استاظهارنظروجه مشترک اين دو . اردعنوان د

 جنبش دسِت راستی جاری را مجموعًا ̊خود هاست؛ معهذا، هريک با تبيينات مخصوص به جزِء الينفک عنوان تشکيالتی آن» کارگر«

که فوت آقای منتظری گفتار علی جوادی را  اما تفاوت اين دو اظهارنظر در اين است! کنند  میمترقی و دارای پتانسيل انقالبی برآورد

  .آه و عزا نشانده است  که همين رويداد، آقای شالگونی را به نوعی از ابراز خشنودی کشانده؛ درصورتی به

سادگی  اند، به رات خودرا انتشار عمومی دادهجاکه اين هردو اظهارنظرکننده در رأس يک تشکيالت سياسی قرار دارند و اظها ازآن

ی اين  اما قبل از ادامه. ی اين اظهارنظرها سياسی است کننده ی شخصی عواطف، عامل تعيين که منهای جنبه توان چنين نتيجه گرفت می



 فرد هم از اين نوشته سياسی آيا قصد عباس: ی اين يادداشت جواب بدهم جا در مورد نويسنده يک سؤال منطقی و به که به بحث الزم است

مناسبت درگذشت يکی از روحانيون شيعه  اوًالـ عباس فرد اين نوشته را به: است؟ پاسخ صددرصد مثبت است، البته با اين تفاوت که

شالگونی و برداری سياسی از اين ماجرا را ندارد؛ و دومًاـ قصد او از اين نوشته، برعکس اظهارنظرهای آقايان  نويسد و قصد بهره نمی

گراِی سبز ويا مانوری عبث درجهت ربودن صندلی رهبران اين جنبش، بلکه  واپس  ـ   ی جنبش فراطبقاتی»بدنه«جوادی، نه دلبری از 

ی ايران  ی کنونی جامعه ی فاجعه دفاع از مارکسيسم و گامی در راستای جنبش مستقل کارگری است که تنها آلترناتيو وضعيِت درآستانه

بررسی اظهارنظرهای آقايان شالگونی و جوادی   بايست به معلوم شد، می) ادعای خودش البته به(ی عباس فرد نيز  که انگيزهحال . است

  .تر بشناسيم های جنبش ارتجاعی سبز را بيش برگرديم تا در پرتو يک تحليل مارکسيستی بعضی از جنبه

، بنا   نام دارد» مرگ منتظری«که  اش  گفتار ويدئويی  همان بدو ورود بهسنِت حزب کمونيست کارگری سابق، از آقای علی جوادی بنا به

منتظری هم يکی از [گذارد و با ابراز نوعی خرسندی؛ يعنی بدون رعايت هرگونه حرمت و احتراِم فردی  را برتهاجِم صرفًا تبليغاتی می

دستگاه مافيايی «: گويد ، چنين می]نسيپ کمونيستی است در هرجايگاه، وضعيت يا موقعيتی يک پرحرمت فردافراِد نوع انسان بود و 

طلب سبِز حکومتی با مرگ  روحانيت با مرگ حسينعلی منتظری يک چهره و عنصر کليدی خودش را از دست داد؛ جريان اصالح

جای نقِد  ادها و نيز بهجای تحليل مفاهيم و رويد ترتيب، آقای جوادی به بدين. »از دست داد] خودرا... [حسينعلی منتظری رهبری معنوی

ساز و  دهد که نهايتًا واکنش قرار می» تبليغات«و » ارزيابی«، »افشاگری«ها، گفتار خودرا برمبنای  ها و سيستم مستدِل روش

ی  نه دريافت معقول و کمپلکس از يک مجموعه(تری از اطالعات  تر يا بيش کميِت کم  نيزـ  برانگيزاند؛ و خميرمايه آن ـ احساس

] خودرا... [طلِب سبِز حکومتی با مرگ حسينعلی منتظری رهبری معنوی جريان اصالح«که  بيان ديگر، اين ارزيابی به. است)   انيکارگ

رهبری «چنين اعالم مرگ  سازد تا در اعالم مرگ او و هم می» اسطوره«ـ از آقای منتظری يک  خواسته يا ناخواسته  ـ » از دست داد

  !را دارد؟» اسطوره«کند که قابليت جايگزينی با  ی را جعل  ا ضداسطوره ِب سبِز حکومتی طل جريان اصالح» معنوی

پذير  که امکان برفرض(» اسطوره«و ضداسطوره اشتراکات ذاتی فراوانی دارند و جايگزينی ضداسطوره با » اسطوره«گرچه 

که  ـ ندارد؛ اما حقيقت اين است در شکل و فرم ديگری  الحال موجود ـ معنای ديگری جز ابقای همين روابط و مناسبات فی[!!]) باشد

، حاکی »از دست داد] خودرا... [طلِب سبِز حکومتی با مرگ حسينعلی منتظری رهبری معنوی جريان اصالح«ارزيابی آقای جوادی که 

ی  اين ماليخوليا ندارد، بلکه بهچنين جنبش سبز  ای از وقايع جاری در ايران و هم بينانه که او نه تنها هيچ درک واقع از اين است

  ؟!را بگيرد» مرده«حسينعلی منتظری » معنويت«نبايد جای » زنده«علی جوادی » معنويت«بورژوايی نيز گرفتار شده که چرا  خرده

های قدرت در درون و بيرون رژيم  ی جنگ جناح جای تحليل طبقاتی و سياسی، ريشه که جوادی به براساس همين ماليخوليا است

دهد؛ و ازطرف  تقليل می] »اسالم فقهی«و » اسالم سياسی« [ نظری  ی يک مسئله   داری جمهوری اسالمی را از يک طرف به رمايهس

کند و او را  ، برخوردی تبخترآميز می  سال برايران حکومت کرده است٣٠که    ی  يکی از اجزاِء و عناصر همين حکومتی ديگر با جنازه

همان » های ابتکاری تحليل«گونه برخوردها و  ی اين که جوهره از جزئيات که بگذريم، حقيقت اين است]. ١[مدنا لوح می کودن و ساده

کند تا امر برامثال  را اضافه می» يا حسين، ميرحسين«دهد،  بنِد هرشعاری که می های تهران، پشت که امروز در خيابان ای است جوهره

  !شهری است مانند قمآباد  ها مشتبه نشود که علی آقای جوادی

اسالم «ی آقای جوادی بايد متذکر شد که جمهوری اسالمی نه  از گنداب کودن شناسی که بگذريم، جهت اطالع خوانندگان نوشته

که  ای است ، بلکه دولِت بسيار پيچيد)ی يک دين يا ايدئولوژی مثابه به(» اسالم«ی ديگری از  گونه و نه هيچ» اسالم فقهی«، نه »سياسی

. گيرد از اسالم می) نه وجودش را(داران ايرانی برآمده؛ و تنها تبيين ايدئولوژيک و توجيه وجودی خودرا   سرمايه در ايران و سرمايهاز

. های ايدئولوژيِک اسالمی محدود باشد  تبيين تواند صرفًا به دارانه نمی های اين نظاِم طبقاتی و سرمايه بنابراين، ستيز و جدال جناح

داری در ايران جستجو کرد که  های مختلف سرمايه  يا استقرار مدل ی اين ستيز را بايد در اختالف برسر سلطه که ريشه یمعن بدين

  .طلبد اسالمی خودرا نيز میـ  هرمدلی تغييرات حکومتی و ايدئولوژيک

جنبش سبز فراهم  کان را برای که درگذشت منتظری اين فرصت و ام واقعيت اين است: »معنويت«اما در مورد بحث اشتهابرانگيز 

تا قبل از اين رويداد ساده و طبيعی، . وپا کند برای خود دست» متغيير«ی معنوی قابل تفسير و نتيجتًا  ساخت که يک رهبِر و اسطوره



داشت و چاک  گرفتند که هزاران صاحب و مفسر و سينه عاريت می ی معنوی خودرا از خمينی به ی جنبش سبز اسطوره رهبران و بدنه

بين را از صدر تا ذيل، از سنتی تا  ی سبزهای واقع اما فوت منتطری همه. نژاد بود احمدی  ـ  ای ی خامنه ی رسمی دارودسته اسطوره

شده از  گذار جمهوری اسالمی بوده و هم رانده که هم بنيان  ی او ـ تا راست خشنود ساخت؛ چراکه درقالب گذشته» چپ«مدرن، و از 

. ای بسازند که ضمن وجنات و معنويت، مظلوم نيز بوده است دست آوردند که اسطوره ـ اين امکان را به  اسالمیرأس هرم قدرت

اش  »رهبران«اصطالح چپی که يکی از  حال آن سازمان به آيا نبايد به. بارتر است تر، سبزتر و نتيجتًا فاجعه چنين معنويتی عاشورايی اين

  د، گريست؟ياب ای را درنمی اين حقيقت ساده

***** 

طور متناقض و مونتاژگونه،   گرچه به   که شالگونی ـ امتياز ياداشت آقای شالگونی در مقايسه با گفتار ويدئويی آقای جوادی در اين است

 که او را بندد اش نمی  شود؛ و اين امکان را در مقابل خواننده نوشته ها وارد می ها و روش ی مفاهيم، ارزش عرصه  ـ به هرصورت اما به

گذارد  اش انگشت می ی احتمالی   روی حسيت شنونده̊که جوادی با توقف در حد تهاجم و تبليغ درصورتی. مورد نقد و بررسی قرار دهد

ی  خياالنه که در آينده که جوادی با اين تصور خوش تفاوت ديگر اين دو اظهار نظر در اين است. تعقل است که اساسًا مانعی در عبور به

تری برای  ی بيش جنبش سبز و نتيجتًا عجله» معنويت«تری برای شرکت در  ی بيش شود، عجله  جمهوری اسالمی سرنگون مینزديک

که  از اين بيش» هنوز مانده دو دانگی از اين کاروان«که شالگونی با اين برآورد ضمنی که  دارد؛ درصورتی» حکومت سبز«شرکت در 

ويژه  بورژوازی شهرنشين و به که عمدتًا از خرده سبز است» ی بدنه«اشد، مترصد دلبری از را داشته ب» قدرت سبز«هول شرکت در 

ی يادداشت آقای محمد رضا شالگونی را  ها و مونتاژهای دلبرانه تناقض که  بنابراين، الرم است. اند  نشين تشکيل شده های تهران متوسط

  .تر دريابيم  جنبش سبز را بيشتر مورد توجه و بررسی قرار دهيم تا قدرت بلعندگی بيش

دين افيون «ی مارکس که  اين جمله دارد که  به کند و اعالم می می] ؟[!»اعتراف«کمونيست بودن خود  که به آقای شالگونی در ضمن اين

. » ماندمعتقدم که او يک متفکر تاريک انديش بود و تا آخر عمر هم چنين«: نويسد ، باور دارد؛ در مورد منتظری می»مردم است

که آقای  بنابراين، قضاوت شالگونی اين است. ی مرتجع است ای از کلمه  يا مؤدبانه در زبان فارسی بيان تلطيف شده» انديش تاريک«

يا متفکر مرتجع عبارت » انديش متفکر تاريک«که  گذشته از اين. مرتجع بوده است» يک متفکر«اش  منتطری در سراسر زندگی

 که يک نفر مرتجع  خوان است؛ اما چگونه متصور است  متفکر بودن با وضعيت ارتجاع و مرتجع ناهممتناقضی است و موقعيت

ی مکرر يا قانونمندی  بپردازد؟ با کمک کدام تجربه» بهای سنگينی] هم [خاطر اين حساسيت به«حفظ کند و » حساسيت انسانی خود را«

 يا مرتجع را فراتر از ادعای آقای »انديش تاريک«سانی از طرف يک بهای سنگين برای حفط حساسيت انتوان پرداخِت  علمی می

اين سؤال  ناپذير را در کجا بايد جستجو کرد؟ در ادامه اين نوشته به ی مونتاژ اين احکام جمع اثبات رساند؟ علت و ريشه شالگونی به

  .گردم بازمی

چند نفر را «کند که   خرداد دوباره سر باز کرده، سؤال می٢٢ابات ی خويش که پس از انتخ  آقای شالگونی با بينش مذهبی نهفته و ويژه

چند نکته  بايست به ؟ دربرابر اين سؤال می»چيز بگذرد اش از همه خاطر حساسيت انسانی شناسيد که درست در يک قدمی قدرت به می

  :اشاره کرد

جای او  به] البته با مديريت هاشمی رفسنجانی[خمينی خوِد خمينی هم در اواخر عمرش در مصدر امور نبود و فالحيان و احمد ) الف

بود، واقعيت ندارد؛ و طرح آن » در يک قدمی قدرت«بنابراين، اين ادعا که آقای منتظری ]. ١[کردند گرفتند و اعالم نظر می تصميم می

  .کند ـ داستان ُحر و امام حسين را تداعی می شايد هم ناآگاهانه  تر ـ بيش

شد؛ و  پای او نوشته می گويد که به ی سخن می»گناه«، بلکه از »حساسيت انسانی«ر مصاحبه با راديو زمانه نه از آقای منتظری د) ب

  .اش اين بود که کشتار زندانيان را تا پايان ماه محرم متوقف کنند، که البته مورد قبول واقع نشد دهد که خواسته چنين ادامه می

رود و در  ای نزد او می  خامنه̊عام زندانيان از قتل گويد که سه يا چهار ماه پس راديو زمانه میبازهم آقای منتظری در مصاحبه با ) پ

کند که چرا  منتظری از او سؤال می.  زندانی کمونيست کشته شوند۵٠٠کند که براساس آن قرار بود  ای صحبت و گاليه می مورد نامه

هاست ناصواب  کمونيست تند، سکوت کردی و اين نامه را که مربوط بهدر مقابل کشتار مجاهدين که برحسب ظاهر مسلمان هم هس



اطالعی   ی اول و کشتار زندانيان اظهار بی از وجود نامه) ای خامنه: يعنی(ی آقای منتظری، رئيس جمهور آن زمان  گفته دانی؟ بنا به می

ای درست  ای تا چه اندازه که پاسخ خامنه ه باشد؛ و منهای اينکه اين گفتار آقای منتظری تا چه حد حقيقت ويا دقت داشت منهای اين. کند می

ترين نزديکی و  بيش) رهبران اصلی جنبش سبز: يعنی( رفسنجانی و موسوی ۶٧که در سال  يا سياستمدارانه است، اما حقيقت اين است

سازی از  جای اسطوره که آقای شالگونی به ود استبنابراين، بهتر ب. نفوذ را برخمينی داشتند و از باالترين اختيارات نيز برخوردار بودند

ی رفسنجانی و موسوی  کارانه نقش جنايت  گذشتن او، کمی هم به» چيز از همه«پردازی از  آقای منتظری و اسطوره» حساسيت انسانی«

ی  ترين بهره خيابان بيش های قدرت و گسترش آن به جنگ جناح کرد که امروز در دامن زدن به عام زندانيان سياسی اشاره می در قتل

  .برند سياسی را از فوت منتطری می

دفاع از  نقد آقای شالگونی و خصوصًا به جاکه به ی آقای منتظری بنشينم؛ اما تاآن بررسی کارنامه که به ی من نيست گرچه وظيفه

بررسی جزء را در رابطه با آن کليتی ی يک روش تحقيق علمی و انقالبی،  مثابه گردد، بايد بگويم که مارکسيسم به مارکسيسم برمی

که آقای منتظری يا هرفرد ديگری جزئی از نظام جمهوری اسالمی محسوب  سان، تا زمانی بدين. نهاده دارد که جزء تابع آن است پيش

 يک مجموعه ی مثابه تواند از کليت نظام جمهوری اسالمی به ـ نمی  اش های شخصی رغم خصائل و کنش علی  شود، خير و شر او ـ می

نظر برسد که  شايد چنين به.  در اين رابطه تنها استثائی که متصور و ممکن است، قيام برعليه کليت آن نظام است. فراتر يا فروتر باشد

ی خاکستری يا امکان رفرم در يک نظام اجتماعی  اين اصل عام براساس تصورات سياه يا سفيد شکل گرفته و جايی برای طيف گسترده

تضاد داريم تا تضاد؛ در امر رفرم هم، رفرم داريم تا : گويد می) در کتاب نظريه مونيستی تاريخ(که پلخانف  چنان اما هم. ه استنگذاشت

که کدام رفرم و توسط کدام نيروهای طبقاتی و  بنابراين، بحث برسر پذيرش يا عدم پذيرش رفرم نيست؛ مسئله دقيقًا اين است. رفرم

که يک تحول عمومی يا فراگير را درنظر داشته باشد،  گيرد، قبل از اين ی حاکم شکل می که در درون طبقه میی رفور اجتماعی؟ ايده

معنی، حتی اگر آقای شالگونی مخالفت آقای منتظری با اعدام زندانيان سياسی در  بدين. انديشد تثبيت و بقای نظام يا کليت مجموعه می به

که شاخص حقوقی آن  را يک حرکت رفورميستی ارزيابی کند، در اين حرکت منفعت و بقای کليت نظام در نظرگرفته شده بود  ۶٧سال 

که مخالفت آقای منتظری با اعدام زندانيان سياسی در سال  اما حقيقت اين است. مراتب شيعه در دولت است قانون اساسی و حضور سلسه

اش مکانيزم اجرايی و  موقعيت و اطالعات فقهی چراکه او بنا به. ی حاکم هم نبود ی همين طبقه وبه حتی يک گام رفرميستی در چارچ۶٧

خواستند   بخشی از زندانيان را که نمی̊رسانی در مورد اين مکانيزم توانست با اطالع شناخت؛ و می ها را می چند سؤالی اين اعدام

اما اعتراض او فقط در . استقبال اعدام بروند، از زير تيغ نجات بدهد ربسته بهشان در يک اطاق د ی اعالم عقايد سرموضعی واسطه به

. ی حاکم بود طلبی يا رفرميستی در درون طبقه ی دگرگون داد و نتيجتًا فاقد هرگونه خاصه او هويت می ای باقی ماند که به همان محدوده

ی   ساله٣٠ارزيابی از کليت نظام  ـ منوط به  دون هيچ قيد و شرطیب  ی آقای منتظری ـ بنابراين، ارزيابی درست و علمی از کارنامه

: اين جمله بيان فشرده اهداف سياسی اوست«هرصورت،  به.  بقايش جمهوری اسالمی است که او جزئی از آن بود و هميشه نگران

 "! .تر شود ه بگيرند و بحران کنونی عميقکلی با نظام فاصل ادامه دهد مردم به   روش کنونی خود رود که اگر حاکميت به خوف آن می"  

  ].٢[»و کابوس درگذشت" خوف"منتظری با اين 

  

کند؛  کشد تا او را مهيای بندگی  اضمحالل می  و فرديت آدمی را به و افيون اراده» افيون مردم است«ی اديان ديگر  اگر اسالم همانند همه

هاست؛ و اگر خدا  سياسی در همين زمين انسانـ  و بندگی از يک نظام اقتصادی» تبعيت« قبول  ها ی بندگی برای خدای آسمان اگر الزمه

توان  شود؛ پس، چگونه می مراتب روحانيت پاسداری می ی همين روابط و مناسبات زمينی است که توسط سلسله تصوير واژگونه

 نيز دست يافت ”رأفت اسالمی“  ه ب»افيون مردم«همين » ترين جزمهای و خشن] ترين ارتجاعی: يعنی [ترين تاريک درعين پايبندی به«

  هم پرداخت؟» بهای سنگينی خاطر اين حساسيت به«رسيد و » حساسيت انسانی«و به

توان مثًال قوانينی را که زن را نصِف مرد، پدر را صاحِب سرنوشِت کودک، برده  چگونه می«فهمد  گويد که واقعًا نمی آقای شالگونی می

بيان ديگر، اگر همين دين  به. »!ای انسانی اجراء کرد؟ شيوه کنند، به مرگ اعالم می گان را محکوم به و از دين برگشتهدار  را دارايی برده

مدل ديگری مصلحت زمانه،  بنا به  اش ـ  آفرينی ذانی  و تابعيت انگاری، سلب اراده کنندگی ی ماورائيت اسالم و جمهوری اسالمی با همه



ـ زن را نصف مرد نداند، اختيار پدر بر کودک را در حد قوانين جاری در اروپا تعديل   بشری صطالح حقوقا از حکومت يا تفسير به

گان از دين بگرداند؛ آيا اسالم در حکومت يا در  اش را از برگشته دارنه را غيرشرعی و غيرقانونی اعالم نمايد و چشم کند، بردگی برده

خاطر  چراکه فقط به. طور قطع منفی است اين سؤال به شده است؟ پاسخ کمونيستی به» نی اجراءای انسا شيوه «ی افراد و مسجد به رابطه

چه از  در حقيقت آن. و کارکردی غيرانسانی دارد» افيون مردم است دين«نيست که » از قوانين يک جامعه عهد بوقی... ای مجموعه«

که از  است» تبعيت«ی  سازد، تقديس جوهره های کار و توليد افيون می هـ برای تود نه فرعيات قابل تغيير آن کليت و اصل ثابت دين ـ

که در مورد  را عالوه براين» تبعيت«اما آقای شالگونی همين . زمين نازل گردد کند تا با تقدسی ماورائی به آسمان عروج می زمين به

  .برد کار می برد، در مورد مارکس هم به کار می خودش به

. يعنی نشانه خدا” اهللا آيت“. نامم می” اهللا آيت“او را «: کند ی خودش، منتظری و مارکس را چنين فرموله می ابطهمحمد رضا شالگونی ر

ها را يک  رنج انسان ، حساسيت به”انسان برای انسان خداست“گفت  می) تبعيت از باروخ اسپينوزا به( از کارل مارکس که تبعيت من به

ی  آقای شالگونی همانند همه]. تأکيدها از من است[»اهللا منتظری از ته دل عزادارم ليل در مرگ آيتهمين د دانم و به نشانه خدايی می

هر رويدادی در جهان داشته باشد؛ اما پل زدن بين مارکس، اسپينوزا و منتظری  ها حق دارد که هراحساسی که دوست دارد نسبت به آدم

  .کاری است يک فريب

  :ی خدا با آقای منتظری که بگذريم، بايد روی چند نکته تأکيد کنم که ی در مورد خدا و رابطهاز احساس و ادراک آقای شالگون

  .بين مارکس و اسپينوزا وجود ندارد) سويی در انديشه و عمل ، اقتباس مستقيم يا هم»تبعيت«اعم از (ای  اوًالـ هيچ رابطه

که اسپينوزا  پردازی عميقًا پراتيک است؛ درصورتی اترياليست و نظريهدار جنبش کارگری، م  کمونيست، انقالبی، جانب̊  ـ مارکس دومًا

  .گرا و مترقی بود سو با بورژوازی، اخالق مسلک، هم فيلسوفی وحدِت وجودی، هومانيست، ليبرال

ی  همهی تفکر مارکس برخالف   عينًا از مارکس باشد؛ چراکه جوهره"انسان برای انسان خداست“ی  که جمله ـ بعيد است  سومًا

نشان " انسان برای انسان خداست“بندگی است که عبارت  ـ   ای از خدايگان انديشمندان پيش از او، مخالفت نظری و عملی باهرگونه

  .بارزی از آن است

خالقی، ی ا نه يک آموزه) انسانی  ـ خودآگاهی نوعی گذر از خودبيگانگی به: يعنی(ی تحقق انسان نوعی و نوعيت انسان  ـ مسئله چهارمًا

، گذر انقالبی از )ای و حزبی های توده اعم از تشکل(يابی کارگران  که با گسترش اشکال مختلف سازمان ای عملی است که اساسًا پروسه

و سرانجام نفی دولت مشروط ) ی دولت مثابه تشکل کارگران و مولدين به: يعنی(داری، استقرار ديکتاتوری پرولتاريا  ی سرمايه جامعه

که اوج تحقق آن دولت مدرن و دموکراسی بورژوايی  گرايی اسپينوزا اساسًا فلسفی، اخالقی و رمانتيک است که انسان ورتیاست؛ درص

  .است

رساند و کمونيزم را  اوج ممکن و متصورش می خواهی را به عنوان انقالبی و انديشمندی که مفهوم  آزادی و آزادی  به̊ـ مارکس  ينجمًا

بينديشد ) تبعيت از باروخ اسپينوزا بهمنجمله ( از ديگران "تبعيت"بهتوانست  داند، نه می  می های زندگی ی جنبه هآزادی مطلق فرد در هم

  .  از او بينديشند"تبعيت"به) منجمله آقای شالگونی(کنند که ديگران  های او اين امکان را فراهم می و نه انديشه

و بيگانگی از کار، انديشه، محصول کار، طبيعت، انسان و » تبعيت« ديگری جز ای از خدا در روی زمين معنای  ـ هرنشانه  ششمًا

انسان برای انسان “: اسپينوزا که ی منتسب به خويشتن خويش ندارد؛ و اين هم با انديشه و عمل مارکس متناقض است و هم با اين جمله

ی آن است، »نشانه«که آن خدايی که مثًال منتظری  تیچراکه انسان وجودی ملموس دارد و قابل نقد و بررسی است، درصور. "خداست

دارد،پس برتر » وجودی الوجود«اوست، يعنی » وجود«ای حاکی از  جا نشانه غيرقابل شناخت و نتيجتًا غيرقابل نقد و بررسی؛ اما ازآن

که در مقابل ما قرار دارد   نشانه استی همين واسطه از اين وجود الوجود تنها به» تبعيت«از او نداريم؛ و » تبعيت«ای جز  است و چاره

و اين چه ربطی ] ؟[!از خدا» تبعيت«: يعنی» آهللا آيت« بنابراين، .که وجودی الوجود است از اوست» تبعيت«از اين نشانه » تبعيت«و 

  مارکس و اسپينوزا دارد؟ به

  



جاکه توانسته آقای  تاآن» بکشد آهی”  عاليقدرفقيه“تواند در مرگ يک  آيا يک کمونيست می«آقای محمد رضا شالگونی در يادداشت 

ی منتطری  اسطوره اعال رسانده؛ بين او، اسپينوزا و مارکس رابطه برقرار کرده؛ از ارزش مارکس کاسته و به عرش منتطری را به

 و مارکسيسم را تا سطح نمايی کرده باشد و هم مارکس  خود هم مسلمان» اشهد«عزاداری نشسته است تا با گفتن  افزوده؛ و سرانجام به

وپا  ی اين دست همه ازای  ای است؟ مابه اين چه معامله. ی سبزها ناچيز و ساده و محقر نشان بدهد هاليودی بدنه نيمه  ـ  اسالمی  باورهای نيمه

  ها چيست؟ زدن

راستی مقابله کند؟ شايد چنين  دستخواهد با هژمونی مسلط براين جنبش  ی تصويری متناسب با اشتهای سبزها می آيا شالگونی با ارائه

ای که او در رسای فوت يک روحانی شيعه نوشته، نشان از اين دارد که  نامه ی قرائن و ازجمله همين مصيبت اما همه. باشد و شايد هم نه

سياست نگاه  ها به ای آنه ی هژمونيک سبزها قرار دارند، با معيارها و ارزش ـ زير سلطه  آگاهانه يا ناآگاهانه  شالگونی و امثالهم ـ

  .ام من از اين بابت غمگين. اند ها بلعيده شده کنند و توسط آن می

  

  ٢٠٠٩-١٢-٢٨  -عباس فرد   
  

  :ها پانوشت

  .، سايت آزادی بيان»منتظری" خوف"«نام  ی اخير آقای جوادی به نوشته] ١[

  .ی ويدئويی آقای منتظری با راديو زمانه مصاحبه معنی از  نقل به] ٢[

  .ام ی آقای خاتمی در مورد آقای منتظری است که من از سايت آينده نيوز برداشته اين گفته] ٣[

 
 
 
 

 * برای دسترسی  ساده تر خوانندگان،  سايت افق روشن  بخشی از مطالب مورد نقد را در زير بعنوان ضميمه درج می نمايد. 
 

    http://www.youtube.com/watch?v=uIAozPkwlcU   ويدئو کليپ ده دقيقه ای علی جوادی در در يوتيوب 
 

  !منتظری" خوف: "على جوادى
  

  على جوادى 
  

     ايران تريبون٠۴:۴۴    - ٢٠٠٩ دسامبر ٢۵ - ١٣٨٨ دی ٠۴, جمعه
  

   ،ستون آخر
و کانديدای " فقيه عاليقدر"جناح اصالح طلب حکومتی . جنبش اسالم سياسی يک ضايعه جبران ناپذير استمرگش برای دستگاه مافيايی روحانيت و . منتظری مرد

افسردگی سياسی و مذهبی . خود را از دست دادند" پدر معنوی"آنها هم .  اسالمی هم تعريف چندانی ندارد–موقعيت جنبش ملی . خامنه ای را از دست داد" شغل"
موقعيت در جامعه و . تالش برای حقنه کردن سياست منتظری به جامعه رکن ديگر فعاليتشان است. وضعيت در صفوف اين جريان استاز پی آمدهای اوليه اين 

اين از ويژگی دوره های انقالبی در جامعه . هر اتفاقی به چاشنی اعتراض گسترده ای در جامعه عليه رژيم اسالمی تبديل ميشود. در صفوف مردم اما متفاوت است
  .است

و " زندانی سياسی بايد آزاد گردد" فريادهای -١. از يک طرف تالش مردم در گسترش مبارزاتشان عليه رژيم اسالمی. در اين چند روز شاهد دو حرکت بوديم
تالش  -٢.  با رژيم اسالمیدر ميدان محسنی در همان شب يکشنبه و در ادامه تبديل مراسم دفن منتظری به عرصه ديگری از تقابل" حکومت خامنه ای سرنگونه"

يک رکن محوری چنين تبليغاتی بر . گسترده ائتالف جريانات سبز حکومتی و طيف ملی اسالميون برای استفاده از اين واقعه در پيشبرد اهداف ارتجاعی اين جنبش
 ها و تصورات دروغين يک عنصر اصلی پيشبرد اين عوامفريبی.  استوار است۶٧ در باره اعدامهای سال  موضع گيری و تقابل منتظری با خمينی و همچنين

  . اشاراتی به اين عوامفريبی ها ضروری است. اهداف است
رانده شدن .  آخوندی يک واقعيت غير قابل انکار و خصيصه ذاتی اين رژيم است–جنگ قدرت و کشمکش ميان جناحها و باندهای تشکيل دهنده رژيم اسالمی 

نزديک شدن مرگ خمينی به تقالها و توطئه های بسياری برای .  خمينی و پس از آن نيز از اين قاعده عمومی مستنثی نيستمنتظری به موضع گيری در قبال
جريان مهدی هاشمی که پروژه های خود را از دفتر منتظری پيش ميبرد با رو کردن جريان سفر مک فارلين به ايران و . تعيين جانشين خمينی دامن زده بود

 احمد خمينی و شرکا را تضعيف کند و منتظری را در موقعيت بدون –کوشيد موقعيت باندهای رقيب و در راس آن جريان رفسنجانی " ان گيتاير"ماجرای 
داشتند  احمد خمينی و خامنه ای در راس آن قرار ،جناح رقيب نيز که رفسنجانی. اين يک اقدام زودرس از جانب اين جريان بود. نظام قرار دهد" رهبری"برگشت 

 باندش در تعرض برای تثبيت ،برخالف تصورات ساده لوحانه بسياری منتظری از قدرت نگذشته بود. متعاقبا با دستگيری و اعدام سريع مهدی هاشمی پاسخ دادند
ای الصاق اهداف تالش بر. موضعگيری های بعدی منتظری تماما در اين چهارچوب صورت گرفت. مکان خود در پيش از مرگ خمينی شکست خورده بود

منتظری نه تنها .  اسالمی برای تقويت موقعيت زوال يافته اين جريان در تحوالت حاضر است–به منتظری يک تالش عوامفريبانه جريانات ملی " حقوق بشری"



 ۶٧موضع او در سال .  سهيم بود۶٧عدامهای  بلکه در تمامی اعدامهای پس از انقالب حداقل تا پيش از ا،هيچگاه به نفس اعدامها در رژيم اسالمی اعتراضی نکرد
  . در اين اعدامها و در چهارچوب رقابت و زخم خوردگی از جناح حاکم رژيم اسالمی بود" زيادی روی"تنها به 

 نشان عدم ، باشداطالق اين صفت به منتظری پيش از آنکه بيان ارزيابی از درجه هوش و ذکاوت فردی او. خوانده شد" ساده لوح"منتظری از جانب خمينی 
منتظری عمدتا بر اين تصور کودنانه بود که رژيم اسالمی يک حکومت . شناخت او از فلسفه شکل گيری و استراتژی قدرت سياسی در حاکميت اسالمی است

فقه و قوانين . ه اسالم فقهیاست و ن" اسالم سياسی"خطاب کردن او در حقيقت خاطر نشان کرد که اين حکومت " ساده لوح"خمينی با .  فقهی است–مذهبی 
 ، اگر گورهای دسته جمعی ايجاد ميکنند، برای حفظ حکومت اسالم است،اگر دسته جمعی اعدام ميکنند. اسالمی تماما تابعی از منافع حاکميت سياه اسالمی اند

موضعگيری ها اين واقعيت را برمال ميکند که . م است بخاطر پيشبرد لشگر اسال،اگر خون زندانيان را ميکشند. برای تداوم بخشيدن به حاکميت اسالم است
منتظری شرايط استقرار حکومت مذهبی را با شرايط و ملزومات دوران بقاء و مصافهای حکومت اسالمی به درستی تشخيص نداد و عزلش از جانشينی خمينی 

  . خود پرداخت" ساده لوحی"در حقيقت بهايی بود که بابت اين 
ادامه دهد    رود که اگر حاکميت به روش کنونی خود خوف آن می"  : اين جمله بيان فشرده اهداف سياسی اوست. بر اين خصيصه خود غلبه کرداما در انتهای عمر 

  . * و کابوس درگذشت" خوف"منتظری با اين "!  .مردم به کلی با نظام فاصله بگيرند و بحران کنونی عميق تر شود
 

 
 آهی بکشد؟ " فقيه عاليقدر "مرگ يک آيا يک کمونيست می تواند در 

  
  )راه کارگر(سايت سازمان کارگران انقالبی ايران    - ١٣٨٨ آذر ٢٩ -محمد رضا شالگونی 

 
می ، از ته دل و به همان معنايی که او " دين افيون مردم است"قبل از هر چيز بايد اعتراف کنم که من يک کمونيست هستم و به آن کالم بزرگ کارل مارکس که 

ولی همچنين بايد اعتراف کنم که در مرگ آيت اهللا . خودم دارم می گويم تا تکليف خودم را با همه روشن کرده باشم" اشهد"اين را همچون . گويد ، باور دارم
  . را هم عمدًا به کار می گيرم" آيت اهللا"و يادتان هم باشد که اين اصطالح . منتظری از ته دل عزادارم

نظام : فقط يک مسلمان سنتی معمولی نبود ، يکی از مدافعان فقه اسالمی و فراتر از همه اينها ، يکی از نظريه پردازان کليدی واليت فقيه بود حسينعلی منتظری 
ز شرمندگی کرد ، البته او در اين اواخر از مسؤوليت خود در پايه گذاری واليت فقيه ابرا. حکومتی سرکوب گری که جهنمی واقعی در کشور ما به پا کرده است

زيرا فقه اسالمی . و خوِد اين باور نمودار محدوديت افق های نظری او بود. ولی تا آخر بر اين باور ماند که فقه اسالمی را می توان به شيوه ای انسانی اجراء کرد
ا واليت فقيه ، خواه ناخواه به فاجعه انسانی وحشتناکی می مجموعه ای است از قوانين يک جامعه عهد بوقی که اجرای شان در دنيای امروز ، بی واليت فقيه يا ب

من واقعًا نمی فهمم چگونه می توان مثًال قوانينی را که زن را نصِف مرد ، پدر را صاحِب سرنوشِت کودک ، برده را دارايی برده دار و از دين برگشته . انجامد
بنابراين ، بی آن که قصد اسائه ادب داشته باشم ، معتقدم که او يک متفکر تاريک انديش ! جراء کرد؟گان را محکوم به مرگ اعالم می کنند ، به شيوه ای انسانی ا

  . بود و تا آخر عمر هم چنين ماند
را به ولی شاهکار همين حسينعلی منتظری اين بود که به عنوان يک انسان ، حساسيت به رنج انسان های ديگر را از دست نداد و کوشيد اين حساسيت انسانی 

که خودش ( او نشان داد که می توان اين حساسيت را . بهايی سنگين حفظ کند و حتی گاهی بر صغری و کبرايی که در فقه محبوبش می چينند ، مقدم بشمارد
 درست در يک قدمی قدرت به چند نفر را می شناسيد که. حتی در عين پايبندی به تاريک ترين و خشن ترين جزم های فکری حفظ کرد) می ناميد " رأفت اسالمی"

 در شرايطی به مخالفت با قتل عام زندانيان سياسی برخاست و روی مخالفت خود پافشاری کرد ١٣۶٧خاطر حساسيت انسانی اش از همه چيز بگذرد؟ او در سال 
نمی شود و نبايد فراموش کرد . يلی چيزها را عوض کندکه می دانست خمينی در آستانه مرگ است و او با دستيابی به مقامی با اختيارات نيمه خدايی می تواند خ

همين جا الزم است يادآوری کنم که برخالف . که او علی رغم همه اشتباهات قبلی اش ، به وسوسه سکوِت مصلحت آميز در مقابل آن فاجعه وحشتناک تن در نداد
. نای مدرن کلمه اعتقادی نداشت و با پای بندی به فقه نمی توانست هم اعتقاد داشته باشدادعای کسانی که او را مدافع حقوق بشر می دانند ، او به حقوق بشر به مع

او علی رغم حفظ باورهايش ، حساسيت انسانی خود را حفظ کرد و مهم تر از همه ، به خاطر اين حساسيت بهای سنگينی : و تصادفًا اهميت قضيه در همين جاست
می گفت ) به تبعيت از باروخ اسپينوزا ( من به تبعيت از کارل مارکس که . يعنی نشانه خدا" ايت اهللا. "می نامم" يت اهللاآ"به اين خاطر است که او را . پرداخت

  . ، حساسيت به رنج انسان ها را يک نشانه خدايی می دانم و به همين دليل در مرگ آيت اهللا منتظری از ته دل عزادارم" انسان برای انسان خداست"
    

 


