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در میان سینه چاکان و مبشرین جامعهی
صدر اسالم ،بیگمان به آیتهللا منتظری باید
جای خاصی داد .سفاهت و تحجر آخوندی
همراه با توهم ترحم انگیز تحقق جامعهی
اسالمی ،که در قامت ساده لوحانهی "امید
امت" تبلور یافته است ،خاطرهی مدفون
شدهی جامعهی شبانی حجاز را ،از زیر
خروارها استخوان پوسیده ،بیرون میکشد.
سفاهت ،تحجر و توهم مردی که سنگ
کلیهی مردم قم را با "قنبیط" مداوا میکند،
بهرهی بانکی در اقتصاد سرمایهداری را به
ضرب فتوا از صحنهی روزگار میروبد و
تضادهای طبقاتی را با پند و اندرزهای پدرانه
و کدخدا منشی وصله و پینه میکند!
خواست خردهبورژوازی سنتی ایران برای
بازگشت به دوران طالئی گدشته ،تنها به
عرصهی اقتصادی جامعه محدود نمیشود؛ این
خردهبورژوازی بدلیل خود داری از ویژگیهای
فرهنگی ــ مذهبی خود ،خواستار احیای
مناسبات اجتماعی صدر اسالم نیز هست.
مناسباتی که در آن میتوان زنان را در چادر
پیچید و کنج خانه نشاند ،میتوان آنان را در مال
عام سنگسار کرد ،میتوان دست آفتابه دزدی
را از مچ قطع نمود ،میتوان به قید سوگند
بینوایی را محکوم و جنایتکاری را تبرئه نمود،
میتوان به حکم امر به معروف و نهی از منکر
تفتیش عقاید کرد و سر از تن مخالفین جدا
نمود؛ مناسباتی که در آن میتوان به دو نیمه
کردن ماه باور داشت ،جفت شد کفش پیش
پای مقربین را به چشم دید و  ...و همهی
اینها را بعنوان فرامین و آیات الهی ،چشم و
گوش بسته پذیرفت و بدنبال چراها نرفت:
چون و چرا در کار خدا و خلقای خدا" ،کفر" و
"نفاق" است.

این چشم انداز جامعه صدر اسالم است
که ایت هللا منتظری با ساده لوحی در انتظار
تحقق آنست؛ جامعهای که تمام آحاد آن
گوسفندان خداوندند و برگزیدگان خدا ،چویانان
این گوسفندان .فقیه عالیقدر در خطبهی نماز
جمعه روز  ۱۱اردیبهشت  ،ضمن بر حذر
داشتن مردم از خطر گروهکها (!) میگوید:
"آنکس (بخوانید آن گوسفند!) که از جامعه
(بخوانید گله!) جدا شد به دام گرگ
میافتد .گرگ شرقی یا گرگ غربی".
(جمهوری اسالمی  ۱۱ ،اردیبهشت )۰۶
در ذهن فقیه عالیقدر ،جامعه همچون گله و
گرایشات سیاسی در قالب گرگ و گوسفند
شکل گرفته است .و این تصادفی نیست .این
تمثیل یک آرزوست! "امید امت" خود را برای
چوپانی امت آماده میکند.
لیک نه فقیه عالیقدر ما کرامات شیخ
شیبان مثنوی را دارد و نه تودهی مردم
گوسفندان زبان بستهاند! این توهمات تا آنجا
که مغز کوچک فقیه عالیقدر را قلقلک میدهد،
صرفا ترحم انگیز است ،اما وقتی پای حیات
تودهی زحمتکش در میان است ،دیگر نه ترحم
انگیز ،بلکه تنفر انگیز میشود .این رویاید
خوش را تغییری بس ناگوار است :سیل سرخ
میلیونها انسان زحمتکش که زنجیرهای خود
را میدرند و بی امان به نظم کهنه یورش
میبرند ،چندانکه جانشینان خداوند بر روی
زمین ،مجال خواند دو رکعت "نماز آیات" را نیز
نخواهند یافت! و آنروز دور نخواهد بود!

