
 

 حبس دکتر غروی و آزادی انصار حزب اهلل

 

 62/2/39منبع: سایت جرس، روز چهارشنبه، مورخ: 
 

ویش در این باب خ ای دربارۀ امامت و تبیینِ موضع مختاردکتر غروی، صرفا به سبب انتشار مقاله حقیقتا اسباب تاسف است که 

  .باید به کنجی بخزد و طعم حبس را بچشد

 

ماهه به زندان 2برای گذراندن دورانِ حبس  در اخبار خواندم که دوست عزیز، علی اصغر غروی، با وجود مشکالت جسمیِ عدیده،

فاریق در اصفهان ت ام بهام را فشرد. دکتر غروی را به نیکی می شناسم؛ توفیق داشتهغریبی سینه رفته است. از شنیدن این خبر، درد

هم گفتگو کنیم و از نظراتشان بهره مند شوم. یکسال و نیم پیش، از سر  ربارۀ موضوعات االهیاتی و دینی باایشان را مالقات کنم و د

ت،حریت، ای نوشتم. بارها در خلومقام پاسخ، مقاله نقدی بر مقاالتم دربارۀ مسئله حجاب منتشر کردند؛ من نیز از سر احترام و در لطف

بب انتشار س وی را ستوده ام. حقیقتا اسباب تاسف است که دکتر غروی، صرفا به سالمت نفس شجاعت، شرافت، مناعت طبع و

 .باید به کنجی بخزد و طعم حبس را بچشد ای دربارۀ امامت و تبیینِ موضع مختار خویش در این بابمقاله

 

حبه می کند و بیانیه می دهد در همین ایام مصا «انصار حزب اهلل»درد و ناراحتی صد چندان می شود، هنگامی که می بینی جماعت 

می رود و اعضای آن  دینی، مردم را رسما و علنا تهدید می کند و آسایش و امنیت شهروندان را نشانه هایو به بهانۀ دفاع از ارزش

وقت نقوۀ قضائیه و دادگستری ایشان را بازخواست و احضار نمی کنند؛ آ بدون هیچگونه مشکلی در جامعه تردد می کنند و مسئوالن

 ....اره از کجاست تا به کج سبب انتشار نتایجِ تتبعات و تامالتش باید به زندان افکنده شود. ببین تفاوت محققی به

 

و نیمۀ اول دهۀ هشتاد داریم. چه جلسات سخنرانی  در دهۀ هفتاد شمسی« انصار جزب اهلل» امثال من خاطرات تلخِ بسیاری از جماعت 

روحی و روانی که  های جسمی ومبارکی که توسط اعضای این گروه به هم نخورد؛ چه آزار و اذیت و اجتماعات فرهنگی و هنریِ

 ...چه دانشجویانِ شریف و مظلوم این دیار از این جماعت ندیدند؛

 

بود و از جماعت انصار حزب اهلل در آن  شمسی تقریبا خفته 36-۴۸جالب است که غیرت دینی این جماعت حد فاصل سالهای 

ده؛ دوباره آم هولوکاست بر سر کار بود و جوالن می داد. حال که دولت روحانی بر سر کار یان خبری نبود؛ روزگاری که منکرسال

 !!!...این غیرت جنبیده

  
 


