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اعتراف فرد علیه خودش معتبر نیست: پاسخ آیت هللا منتظری به اظهارات رهبر  

:خالصه   

 منتظری امروب به رور ریر مستمیب به اظهارات رهبر همهوری اسالمد در نماب عید فررپاسخ داد و آیت هللا

آیت هللا خامنه ای، در نماب عید فرر . اعترافات متهب حتى علیه خودش نیب معتبر و مسموع نیست: اعالب کرد

شرعا، عرفا و "را " و بینندگان میلیوند در ممابل دوربین ها"گفته بود که اعتراف افراد در دادگاه ها علیه خود و 

.است" عمال، حهت، مسموع و نافذ   

:صوفیا قاضد  

آیت هللا منتظری امروب به رور ریر مستمیب به اظهارات رهبر همهوری اسالمد در نماب عید فررپاسخ داد و 

.اعترافات متهب حتى علیه خودش نیب معتبر و مسموع نیست: اعالب کرد  

 

در ممابل دوربین ها و "ای، در نماب عید فرر گفته بود که اعتراف افراد در دادگاه ها علیه خود و آیت هللا خامنه 

.است" شرعا، عرفا و عمال، حهت، مسموع و نافذ"را " بینندگان میلیوند  

 

آیت هللا منتظری در پاسخ به نامه میرحسین موسوی در مورد اتهامات وارد شده بر کاندیداهای اصالح رلب 

بیر فشار وادار به اعتراف مى   روشن است حبس در سلول انفرادى بویژه در دراب مدت كه متهب را: هنوشت  

  اعمال فشار و شكنهه، مخصوصا به شكل وحشتناكى كه در دوره اخیر    كند اب مصادیق بارب شكنهه است؛ و با

علیه خودش نیب معتبر و مسموع  تى شده و شرایر ریر عادى كه در پى آن وهود دارد، اعترافات متهب ح   انهاب
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.نیست  

 

اب رریق مصاحبه و میبگرد اعتراف و    حتى اگر متهب بارها در آن شرایر و: به گفته این مرهع تملید شیعیان

بودن    اشتباه و هرب شده است، اعترافات مكرر با وهود آن شرایر در بى اعتبار   اعالب كند كه خرا كرده و مرتكب

.تراف اولیه را دارد، حكب همان اع  

 

وی با ابراب تاسف اب بابداشت نخبگان ، فعاالن سیاسد و مربوعاتد ، نوشته است که آنها برخالف شرع و 

رسانه    قانون برای اعتراف گیریهای ریرحمیمد و درورین مورد فشار قرار گرفته اند واعترافات بعضى آنان اب

.هاى عمومى پخش گردیده است  

 

در برابر " اهتهاد"و " بدعت"ی به صورت تلویحد، رهبر همهوری اسالمد را متهب به ایهاد آیت هللا منتظر

آنها    اهتهاد در ممابل نص این روایات، صحیح نیست؛ و نظر دادن در ممابل: روایات اسالمى کرده و آورده است

و بدون اعمال بور و فشار شرایر عادى    فمر در" اقرار العمالء على انفسهب هایب"بدعتى واضح است، و اصل 

.نافذ است  

قانون اساسد مبند بر ممنوعیت شکنهه برای اخذ اقرار و مهابات  83و  83این مرهع شیعه با اشاره به اصول 

حال چگونه شده است افراد سرشناسى كه : کساند که موهب هتک حرمت و حیثیت بنداند مد شوند، پرسیده

مورد هتك    با اعترافات فاقد اربش و اعتبار، در معرض دید میلیون ها نفر كرده اند   سالها براى این نظاب خدمت

نه تنها مهابات نمى شود بلكه مورد تأیید و    حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ كس در قبال این مسئله

مد شود؟ نیب معتبر شمرده   تشویق قرار گرفته و اعترافات    

 

قضاید کشور مدعد و ررف دعوا در ممابل متهمان سیاسد که هریان فکری  این مرهع با بیان اینکه سیستب

سلیمى در هیچ كهاى ههان ، این گونه اعترافات و نیب    نبد هیچ عمل: ، تصریح کردهمخالف حاکمیت هستند است

متعاقب آن، كمترین اربش حموقى و قضاىى را ندارد چون در چنین محکمه ای قاضد و مدعد    حكب و داورى 

.یکد است  

 

المیت و همهوریت وی اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههای نمایشد را خالف شرع، خالف مصالح کشور و اس

حاكمیت: نظاب و اب بدعت های بارب دانسته و با متهب کردن مسوالن همهوری اسالمد به بد تدبیری نوشته است  

  فهایع اخیر، عمل و شعور سیاسى را حكب قرار داده و به تذكرات بعضى اب   اگر به هاى سركوب مردب و ایهاد 

مرضى الررفین را براى رسیدگى به    یك هیئت بى ررف و ببرگان و علماء و مراهع گوش فرا داده بود و 

.گرفتار بحران عدب مشروعیت كنونى نمى شد   شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگب  
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تاکیدات اخیر آیت هللا منتظری، در پاسخ به نامه میرحسین موسوى به این مرهع تملید بیان شده بود که تاکید 

ماهه معرفى كنند، حال آن كه    ار دارند كه ما را مسبب و محرك حوادث این چندرسانه هاى دولتى اصر: داشت

  انتخابات، بلكه اب سال ها پیش هیمه هاید را انباشته بود كه با خراهاى این   رفتارهاى مسئوالن كشور نه فمر در

.سعه پیدا كردتو   ایاب شعله ور شد و با باد نخوتى كه بر آن دمیدند ابعاد این آتش روب به روب   

 

اینهانب قرعا حق را به مردمى مى: نخست وبیر دوران هنگ در ادامه نامه خود گفته بود دهب كه با برخوردهاى  

استناد به مدارك ریرقابل انكار بدون    ریراسالمى ، ریرقانونى و ریرمنصفانه حموقشان پایمال شده است ، و با 

كه    در عین حال اگر در موهى. ب هاى سابمان یافته و وسیع رخ داده است تمل   تردید اعتماد دارب كه در انتخابات

نظاب نمى كردب ، برایب سخت نبود كه بیست    اب خشب مردب برخاسته است احساس خرر براى اصل كشور و اصل

.سال دیگر سكوت كنب  

 

حركت خود بردارند، بلكه    ت اباما این گونه نبود و نیست كه مردب با سكوت یا سابش یك نفر دس :وی مد افبود  

حركت اب نو و با شكلى كور و در حالى كه به هیچ یك اب دلبستگان    پس اب مدت كوتاهى بالتكلیفى به بودى این

اعتماد نداشت آراب مى   به نظاب  خواب هاى ناگوار دیده اند در    شد، و چه بسا دیگرانى كه براى این كشور و ملت

. مى كردند   ع و مرامع خود رمعهدایت آن به سوى مناف   

 

خرداد تصریح با پافشاری بر مواضع خود در خصوص تملب سابمان یافته در  22نامبد معترض به انتخابات 

حق مردب و بابگو    نمى توانیب بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به: انتخابات خارر نشان مد کرد

.داشته باشیب   دعوتى براى آرامش كردن آن در گفته هاى خود، اب آنان  

 

آیت هللا منتظری در پاسخ به این نامه موسوی با اشاره به سوابق نخست وبیر بمان هنگ اعالب کرده که موسوی 

اب آبمایش و ابتال ببرگد در پیشگاه خداوند و در کمابل مردب آگاه سربلند بیرون آمده و تاکنون در حد امکان و 

.ییع شده مردب دفاع نموده استتوان خویش اب حموق تض  


