
  !!در سوگ سنگربان حقوق مخالفين
  

  "کرد اسرار هويدا می"جرمش اين بود که   گفت آن يار کز او گشت سر دار بلند
  کرد آن چه مسيحـا می" ديگران هم بکنند"  فيض روح القـدس ار باز مدد فرمايد

 
 است که پنجه در ني من ا بزرگاريتنها گناه من و گناه بس: " گفتی نظامدادگاهي دکتر مصدق در ب،یقهرمان نهضت مل

 "! کردمی نفت را ملعي و صنارانداختمي کبیايتانيپنجه بر
  

 ستي آورد و بني بالمنازع رهبر انقالب پائیني چه بود که او را از اوج عزت در مقام جانشی اهللا منتظرتي گناه آیراست
 سال در حبس و حصرو هتک و حمله و هجوم قرار داد؟ 

 
گفتن به امام نبود، " نه" جزیزي گناه، که چني بر اقًاي دقعه،ي ضاني پس از ای و نوش دارشي نتي در تسلیا  خامنهی آقا

 یويبا پوشش مغفرت و رحمت بپوشاند و ابتالئات دن" را ی گناهني انگشت گذاشت و ازخداوند خواست چنروانشي خود و پدياز د
 ؟"!را کفاره آن قرار دهد

 
 ستادهي اشمرد، یرا حاصل عمر خود م" یمطهر" که او وی وقت در برابر کس چرا و چگونه و چهی منتظری راستبه

 که برخالف ذوب نيجز ا.  نگفته بودشانيدرباره ا" حضرت امام" کمتر از یبود؟ او که حرمت استاد همواره نگهداشته و سخن
 و شجاعت تي ، شخصدادند یرائش را نم کردن درآشهي  به خود اجازه انده، و دل سپردني، که د! امامیزمائي کارتيشدگان در وال

 . داشته استی امام معصوم نبوده و اشتباهاتکرد ی محي تصرپروا ی خود را نباخته و بیماني و ایعلم
  

 محسوب هيانتقاد ناصحانه به دوست است که داللت براخالص دارد و هد.  استی ساده وهمگانیانتقاد ازدشمن کار
 !ندي بگوی سخنکردند ی جرأت نمايو "  نداشتندتي بی ارتباطیها کانال" به ی که دسترسین از کسایندگيآنهم به نما. شود یم

  
 ".  ستي گفتن آن نیاراي را ی و کسدانند ی که همه ممي سخن بگوئیزهائي از چديما با: که" یتولستو" گفت کوي نچه
 
  نشد؟ی و سرسپردگنيک و حاضر به تمتافت ی استادش را بر نماستي کدام رفتار و سی منتظری راستبه
  

 : استدهي از زبان آن شادروان شنمًاي مستقی از دوستان نهضتی سئوال را نگارنده به اتفاق جمعني اپاسخ
  

 !! جز جهنمميآ یبه حضرت امام گفتم من همه جا بدنبال شما م
 ؟!روم ی من به جهنم مديکن ی شما فکر م: و گفتديخند
 !مي شما آموخته ای ما ازدرس ها را به ناحقِ آن جهنم استنختي ری حرمت خون بندگان که سزا:گفتم

  
 ! جاستني همشاني و نقطه آغاز ابتالئات ای منتظری معماديکل
 
 امام را در پست و مقام نان و یندگي که هرکس نمایامي، در ا)در مقام شخص دوم نظام( مرد ني ای زندگیها ی شگفتاز

 از غلبه قهر و یري و جلوگني مراقبت از حقوق مخالفتي در امور زندانها، به نشانيا یندگي نماافتي ، درکرد ی تمنا میآب دار
 تر کي نزدی شناخت و با آنها از جهاتی را میاسي سی زندانتي در زندان بود و شخصنقالب قبل از ایاني سالی؟ منتظر!انتقام بود

 !بود تا با هم مسلکانش
 
 اتي و نظررفتيپذ ی را مني بسته بود، همواره باز بود و مخالفني مخالفی که همه درها به روی خانه اش، دردوراندِر
 یو ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را برا"هي فقتيوال "هي خود، از جمله علی هاهياني بی نهضت آزادزدريما ن. ديشن یآنها را م

من به دفترخود سفارش : " گفتم،يوال کرد ها سئهياني از وصول بناني اطمیکروزکه براي. ميکرد ی پست ماي و ميبرد ی مشانيا
 "! کار خود را بدانمجهيها را هم به من برسانند تا نت  فحش نامهیام حت کرده

  
 برموضع یستادگي به جرم ایاسي ساني مرصاد در غرب کشور، هزاران نفراز زنداناتي پس از عمل١٣۶٧در سال 

بدون محاکمه با دو سه پرسش کوتاه از ! ها  زندانرونيوارتباط با ب اختفا و استتاروبا قطع مالقات تيدر نها!!  خودیدتيعق
 . بودندني مجاهدشترازي چپ و بنيبارز از آنها از میبرخ!!  به اعدام محکوم شدنددشانيعقا



 که از جمله ی و کسانی مذهبري غیروهاي نی دفاع ازحقوق انسانی اقدام براني در برابر ای اهللا منتظرتي فقط آچرا
  کرد؟یستادگيفرزند او را کشته بودند، ا

  
 بودند، آگاه  شده بود، ابتدا ی و نگراندي در عذابِ  تردی حکمني چنی حکام شرع که در اجرای برخقي که از طراو

.  حاصل شودیميم تصريي تغدي نوشت تا شای به رهبرمي تصمني ابطال ای برایلي تکملي با هفت دلیگري و نامه دلي با ده دلیا نامه
و !  بسته بودندی را بنا به مصالحیراه ارتباط مستقم او با رهبر. نمود ی مختلف مها یشي متفاوت بود و مصلحت اندها دگاهياما د

 !! شدکسرهي و کار دي نداشت که آن هم کارساز نبود و سرانجام آن اتفاق هولناک به انتها رسیا جز مکاتبه چاره
  

 پدر و دوستان هي ازتهران از ناحیامي و پهياني داشت، نگارنده که حامل بانيحکم تکان دهنده جر ني که ااميدر همان ا
 افتي ناباورانه دراتيشان با جزئ  در خانهی خصوصی ماجرا را در مالقاتني بود، اشاني ای برای در امور جارینهضت آزاد
 حزب کي از ی به عضوشاني مدارانه ااستي سريه و غ اطالع دادن صادقانازناباورانه هم از اصل حکم و هم . کرده بود
 .کرد ی میاکاري دور از ری دلیکه داللت بر صفا وسادگ!! مخالف

 
 باور ندارم یول. ام  بازگو کردهگراني دی سخن دست اول را براني بارها اگذرد، ی مخي که از آن تاری سالستي بني ادر

 عاتي معمول و شایها ی روادهي باورکرده و به حساب زقًاي مخالف بودم، عمیحزب آنرا از زبان من، که به هرحال وابسته به یکس
 دهي گزارش هزاران خانواده داغدافت،ي راه نترنتي به اانهي که چند سال قبل مخفشاني اخاطرات ینگذاشته باشد و اگر نبود متن کتب

 ابد سر به مهر ی آن، همچون موارد مشابه، براري ساي و شد ی انکار ماي ماجرا ني و اشد ی گذاشته مگانگاني بغاتيهم به حساب تبل
 .به گردن ملت ما دارد" دالتشاهد ع" به عنوان ی است که منتظریني ِدنيو ا. ماند یم

 
 کردن کفه حقوق به نفع خود و وابستگان به خود و نياست؛ حب، سنگ" ُحب و ُبغض "کند، ی می عدالت را قربانآنچه

  .مي داری است که با آنها دشمنی ضرر کسان، سبک کردن آن به"بغض"
  

  : کرده استهي آفت عدالت توصنيقرآن در مورد نخست
  

هرچند .  خدایبرا) ی ارزشیالگوها (ی شاهداند،ي عدالت باشی براستادهي مؤمنان، همواره ایا
  ).١٣۵نساء ..... (شاوندانتاني خودتان، پدر و مادرتان و خوانيبه ز

  
  :و در مورد آفت بغض

  
 یمبادا دشمن. دي عدالت باشی برای و شاهدانی الهی ارزش های براستادهي مؤمنان، همواره ایا

 ).٨مائده  (تراست کي نزدیزکاري که به پرهدي وادارد، عدالت کنیعدالت ی شما را به بیبا گروه
  

 شانشيخانواده و خو خود،  اني دو آفت به سالمت رست؛ هم در دفاع از حق، به زني ای از ابتالی به راست،یمنتظر
نماد دفاع از "او .  خود دفاع کردشي و آساتي فداکردن امنمتي به قتوانست ی که می تا جائن،يعمل کرد، و هم ازحقوق مخالف

 .شود ی مدهي فهمهي مطلقه فقتي از مقام والیروي شد که حق فقط در پیدر نظام" نيحقوق مخالف
  

 فروشند، ی پست خود فروختند و همچنان میاي به دنیته را به ارزانِ نداشماني و اني که دی برخالف کسانیمنتظر
 است آن ني کرد و هم خالق مردم را و ای آخرت، هم مردم را راضی کسب کرد و هم آبرواي دنی داشت؛ هم آبرویتجارت پرسود

 .مي عظیرستگار
  
 در صف بندگان من و به بهشتم  پروردگارت، خشنود شده و خشنود کننده،ی برگرد به سوده،ي نفس به آرامش رسیا

  ).٣٠ تا ٢٧فجر (یدرآ
  

  
  عبدالعلى بازرگان

   ١٣٨٨ ماه آذر ٣٠


