
 حکم دادگاه ویژة بلخ  برای احمد منتظری

سّصی کَ احوذ هٌتظشی بب ؽجبػتی هیشاث بشدٍ اص پذس خذاتشط ّ بب ّجذاى خْد ًْاس هزاکشات آى آصاد هشد بب ُیئت هشگ 

َ صّدی ببیذ   ّ ُؾذا سُبی بی۱۳۶۷دس عبل  َ خْبی هی داًغت کَ ب پشّایؼ بَ آهش ّ ػبهلیي آى کؾتبس جوؼی سا هٌتؾش کشد، ب

َ ُبی هشگ سا بذُذ تبّاى آة سیختي دس کشدى عٌذی کَ بَ آیٌذگبى تؼّلك  بشهال اّ بب پشُیض اص هحبفظَ کبسی دس! الًَ هْسچ

خذا سا ًؾبى داد ّ ُن ػوال ثببت کشد فشصًذ خلفی اص آى آبشّهٌذ ًضد خذا ّ  داؽت، ُن صذق ایوبى خْد دس ًتشعیذى اص غیش

.  خلك اعت

 عبل صًذاى ّ خلغ لببط بَ جشم اًتؾبس ًْاسی کَ ۲۱هحکْم کشدى آلبی احوذ هٌتظشی بَ  حکن دادگبٍ ّیژٍ سّحبًیت لن دس

پبیَ اعت کَ ابغبلؼ ًیبصی بَ  پْچ ّ بی هتي هکتْة آى عبلِب لبل دس کتبة خبعشات هشحْم هٌتظشی هٌتؾش ؽذٍ بْد، آًمذس

هی گْیٌذ کغی کَ بَ دسّغؼ . آهیض چٌیي ّاکٌؾی آگبٌُذ اعتذالل ًذاسد ّ ُوگبى بشدعت ُبی پؾت پشدٍ ّاًگیضٍ ُبی تْعئَ

اػتشاف ًوی کٌذ، بشای تْجیَ آى دسّغِبی بضسگتشی هی ببفذ ّ آبشّی خْد سا بیؾتش هی بشد، بب ایي ػکظ الؼول ُبی کْس، 

.  ًیض بیؾتش بشهال خْاُذ ؽذ۱۳۶۷عیبعی عبل اػذام جوؼی صًذاًیبى 

ًیض بیت هشحْم هٌتظشی افؾبگش سّابظ پٌِبًی بخؼ ُبیی اص حبکویت بب دّلت ُبی آهشیکب ّ اعشائیل دس هؼبهلَ  یکببس دیگش

هؼشّف گؾت؛ عیذ هِذی ُبؽوی « هبجشای هک فبسلیي ّ ایشاى گیت»اعلحَ، ٌُگبم جٌگ ایشاى ّ ػشاق، ؽذٍ بْد کَ بَ 

َ ای کَ لبال اص افتخبسات اًمالبی اػ هی ؽوشدًذ، لبٌبى جبى خْد سا«الؾشاع»کَ بب افؾبی ایي استببط دس ًؾشیَ   ، البتَ بَ بِبً

َ ُبی تحشین ؽذٍ «سًّبلذ سیگبى »فذا کشد، آؽکبس عبخت کَ دعتگبٍ اداسی  سئیظ جوِْس پیؾیي آهشیکب دس هؼبهلَ اعلح

ی کَ یایي سعْا. دس لبٌبى گشّگبًِبی آهشیکبئی دس لبٌبى سا آصاد کشدٍ اعت بشای ایشاى چگًَْ بب اعتفبدٍ اص ًفْر ایي کؾْس

َ ُبی اخیش آهشیکب بْدٍ اعت«ّاتش گیت» ًیض ًبهیذٍ ؽذٍ، بؼذ اص «کٌتشا- ایشاى» ُشچٌذ .  بضسگتشیي سعْایی عیبعی دُ

. هوٌْػیت هزاکشٍ بب آهشیکب ّ اعشائیل خن بَ ابشّ ًیبّسد حبکویت هب بَ سغن ؽؼبسُبی تْخبلی دس

ایشاى » ٍ عبل، اعٌبد هحشهبى۳۰، آسؽیْ اهٌیت هلی آهشیکب پظ اص (۲۰۱۶ ًْاهبش ۲۵)ابالؽ ایي حکن  دّ سّص پیؼ اص

ایٌک آلبی .  بب ایشاى سا، عبك لبًْى، هٌتؾش کشد«سًّبلذ سیگبى» هشبْط بَ سّابظ پٌِبًی دّلت آهشیکب دس صهبى «کٌتشا

 . عبل اص ػوش آى هی گزسد، ببیذ چٌیي هحکْهیتی سا تحول کٌذ۲۸احوذ هٌتظشی بَ جشم اًتؾبس ًْاسی خصْصی کَ 

اعٌبد چشا .  سا بشهال هی کٌٌذ خْدکبسی ُبی  اعٌبد پٌِبى، عبل۳۰اًذ، بؼذ اص   آًِبیی کَ ؽیغبى بضسگ خْاًذٍ ؽذٍ

چشا افؾبی دُِب حغبة هخفی ! ؟ببیذ هخفی بوبًذ ، کَ آى سا اص افتخبسات خْد هی داًٌذ،یئ ّال هّذػیبى اعالمپٌِبى کبسی ُبی 

 دس لٍْ لضبئیَ تْعظ ًوبیٌذٍ ؽجبع هشدم تِشاى دس هجلظ، بَ تالػ بشای دعتگیشی ؽببًَ اّ ببیذ بیٌجبهذ؟

 ّای اص آى سّص کَ پشدٍ ُب دس دًیب یب آخشت .ّلتی عٌگ سا بغتَ ّ عگ سا سُب کشدٍ ببؽٌذ، دادگبٍ بلخی دیگش پذیذ هی آیذ

ّ آًچَ لبل ای کَ ایي سّصُب عبلگشدػ سا هی گزساًین   ّ لتل ُبی صًجیش۱۳۶۷ٍّ ساصُبیی، اص جولَ جٌبیبت عبل ببال سّد 

 بشهال گشدد؟ّ بؼذ اص آى بْدٍ 
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