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 م االمسلمي  آاايا  به نامه حجج االسال( مدظله العالي)پاسخ مرجع عاليقدر حضرت آيت هللا العظمي صانعي 

 خاتمي، کرابي ا جناب آااي مهندس ميرحسي  ماساي

 

 بسمه تعالي

حضار محتر م حجج االسال م االمسلمي  آاايا  خاتمي، کرابي ا داست مکر م جناب آااي مهندس ميرحسي  

  3/5/88ماساي ا ساير امضا کنندگا  محتر م نامه مارخ

 بعد التحية ا السال م؛

رگا  که گاياي تعهدتا  به اسال م ا اهداف مقدس جمهاري اسالمي که تاسط اما م امت تظل م هاي کتبي شما بز

  .ترسي م گرديده دريافت شد( سال م هللا عليه)

همانطار که همگا  مي دانند ميزا  رأي ملت است ا مرد م طبق منشار اانا  اساسي بايد بر سرناشتشا  حاک م 

ه منطق، آزادي بيا ، صدق ا راستي ا دفاع از حقاق انسا  ها بر اي  اساس بايد به سمتي حرکت کني م ک. گردند

جايگزي  ظل م، ست م، دراغ ا شکنجه راحي ا جسمي ـ که ماحصل دالت هاي غير مردمي، مستبد ا خادخااه 

اما متاسفانه همانطار که در نامه شما اشاره شده، مدتي است که شاهد افتراء، دراغ ا تضييع حقاق . است ـ گردد

زداشت ا زنداني نماد ، ظل م ا آزار ا شکنجه هاي راحي ا حتي کشت  مردمي که براي دفاع از حق مرد م، با

 .خاد تظاهرات مسالمت آميزي را داشته اند، هستي م

اينجانب به حک م لزا م جلاگيري از ظل م ظالمي  به همه کساني که سبباً يا مباشراً در ضرب ا جرح ا اتل ا 

ر مختلف مرد م دخالت مي کنند ا به اذيت ا ايذاء آنها در زندا  ها ا سلال ها ـ که زنداني کرد  انسا  ها از ااشا
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خاد ظل م مضاعفي به آنا  مي باشد ـ مي پردازند مي گاي م که اينگانه ظل م ها به کساني که هيچ پناهگاهي جز 

فاق العاده است که  خدااند ندارند از گناها  کبيره به شمار مي راد ا آنقدر بزرگ ا خالف انسانيت ا معصيتي

اما م باده اند ا براي درس به ديگرا  اصيت که آنها ه م ( عليه م السال م)سه اما م معصا م به سه فرزند خادشا 

لذا « اياک ا ظل م م  اليجد عليک ناصراً اال هللا»: کرده اند که بايد از آ  فاصله گرفت ا به آ  نزديک نشد

اميداار م تا دير نشده زمينه آزادي تما م زندانيا  ا اجازه برگزاري مراس م به خانااده شهداي حاادث اخير داده 

عاملي  ا محرکي  ا همه آنها که به نحاي در براز حاادث اخير دخيل باده اند تابه نماده ا شاد ا آمري  ا 

رضايت مضرابي  ا آسيب ديدگا  را جلب نمايند ا در يک جمله به نصايح خيرخااهانه آيت هللا هاشمي دامت 

د م مشراعيت شرعي ا افاضاته تاجه کرده ا به آ  عمل نمايند تا پرانده دالت بيش از مسئله انتخابات ا ع

مقباليت که باسيله اانا  اساسي با رأي اطعي ا بدا  ترديد تاده مرد م حاصل مي شاد، سنگي  تر نگردد ا 

حقاق االيه مرد م تضييع نشاد ا به جاي تاجه به اعتراض تاده هاي مرد م در داخل ا خارج، سينه االب جاانا  

اف گيريها ا دراغ پردازي ها نه تنها منجر به تقايت حکامت را نشانه نراند که همه ظل م ها ا اذيت ها ا اعتر

نمي شاد بلکه ماجب ضعف ا بغض مرد م نسبت به حکا م خااهد شد ا در نهايت ناله مظلاما ، اطعاً ذلت ا 

 .گرفتاري ستمکارا  را در زماني نه چندا  دار به دنبال خااهد داشت

شما ا همه ملت شريف ا عزيز ايرا  اسالمي در داخل ا خارج  در خاتمه همانطار که ابالً گفته ا م، بار ديگر به

ا همه کساني که تالش مي کنند صداي مظلامي  معترض به انتخابات را بگاش جهانيا  برسانند عرض مي کن م 

که مبادا فشارها ا اذيت ها ا حق کشي ها ماجب يأس ا نا اميدي شما گردد ا خااسته ستمکارا  تحقق يابد بلکه 

خدااند را شاکر م که . ه احقاق حق را بدا  خشانت ا با رعايت حفظ امنيت ا رفتار مسالمت آميز ادامه دادبايد را

شما آاايا  با حفظ احدت، که رمز پيرازي شماست ا اتحاد تاده هاي مردمي را نيز به دنبال خااهد داشت، 

جاا  بپردازيد ا شهد شيري  دفاع  تاانسته ايد همگا م ا همفکر با يکديگر به جلب ا جذب مرد م مخصاصاً نسل

 .از حقاق انسا  ها ا حاکميت مردمي را به يادگار بگذاريد
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