
 

 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 

 

 

 

 
Speaker or Agency: Ayatollah Jalal al Din Taheri 
Title: Letter to Ayatollah Montazeri 
Language: Persian 
Western Date: 21 September 2009 
Persian Date: 30 Shahrivar 1388 
Source: 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=137598087927&id=106612913729
&ref 
 

 

 طاهری اصفهانی به آیت هللا العظمی منتظریامه آیت هللا سید جالل الدین ن

 

 بسمه تعالی 

  حضور محترم فقیه و مرجع عالیقدر حضرت آیت هللا العظمی آقای منتظری ادام هللا ظلّه العالی

  با سالم و تحّیت و تبریک عید سعید فطر و آرزوی سالمتی و طول عمر با برکت حضرتعالی

ود و روحانیت مسئول و آگاه را از مواضع روشنگر و شجاعانه شما در الزم می دانم مراتب قدردانی و حمایت خ

مورد وقایع دردناک و حوادث تأّسف بار ماههای اخیر به جنابعالی که از عالمان عامل و بنیان گذاران و مجاهدان 

  .می باشید ابالغ نمایم( ره)زجردیده نهضت اسالمی و از یاوران اصلی قبل الفتح امام راحل

برای شما و کسانی که عمر و سالمت و عزیزان خویش را برای باز شدن سفره رحمت و عدالت و  بدون شک

حرّیت و آبادانی این سرزمین تقدیم نموده اند مشاهده ی مهمانان ناخوانده و فرصت طلب که ناخواسته بر سر این 

جاهده ی ملّت مسلمان و انقالبی خوان، به یغما و غارت دین و کیان ملّت و کشور و نظام و خون پاک شهیدان و م

روح حّساس و قلم و زبان و دل و دیده ی . مشغولند بسیار سخت و چه بسا مستوجب ندامت و پشیمانی است

نگران آنها پیوسته در تکاپوی اصالح و نجات میکوشد و مأیوسانه درصدد جبران و بازگرداندن مسیر به مقصدی 

 و وارثان حقیقی نظام یعنی ( ره)یهات که کنار راندن انقالبیون و یاران امامهستند که به مردم وعده داده اند اما ه

مردم و جایگزین کردن فرصت طلبان، متملّقین و ریاکاران و داخل کردن نظامیان در سیاست وترجیح خشم و 

د ملت و نخبگان برای چند صباحی حکومت دشمنی ونفرت بر عقل و پند و حکمت و تخویف و تخفیف آحا
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مع االسف هوش و . فجایعی آفرید که زدودن آثار سوء آن از دامن نظام وروحانیت کاری سخت بلکه ناشدنی است

گوش پندگیران و کسانی که به حکم شرع و عقل و قانون ملزم به تهذیب نفس و تضییق رفتار تحکّم آمیز و قهرّیه 

تند آنچنان سخت و سنگین شده که هر اعتراض به حّق و قانونی را از ناحیه ی باطل و با مخالفان و ضعیفان هس

بیگانه و دشمن فرض میکنند و با اینگونه افراد به زشت ترین و ضّد اسالمی ترین روشها برخورد می نمایند که 

از همه تأسف بارتر این  .نمونه هایی از آنرا هم اکنون در زندانها و دادگاههای غیر قانونی مشاهده می نماییم

است که کلیه ی اعمال و رفتار خود را به شرع مظلوم منتسب نموده و با مقدس ترین چهره های اسالمی مشابه 

. روحانیت شیعه هم اکنون در معرض آزمون بزرگی است. سازی می نمایند، حّب الّدنیا یعمی و یصّم و یبکم

و آزادیهای فردی و اجتماعی که به صراحت در قانون اساسی برای حفظ نظام جمهوری اسالمی و رعایت حقوق 

و منشور انقالب آمده است باید متصدیان حکومت را تحت فشار و ارشاد قرار داده و دراین امر خطیر اولین 

َئّمه المسلمین است که خدای ناکرده در  مرحله، عمل به اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر و النصیحه الا

خداوند مّنان همگی ما . ت همگی معاقب و در برابر شهدای عزیز و تاریخ و مردم مواخذ خواهیم بودصورت غفل

  را در راه اصالح خود و جامعه موفق و به حضرتعالی عزت و توفیق مزید عطا فرماید انشاء هللا و الّسالم علیکم

 

 یسید جالل الّدین طاهر

 

 

 


