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 فعال سیاسی و مدنی از فراخوان شجاعانه آیت هللا العظمی منتظری و آیت هللا صانعی 013حمایت 

با انتشار نامه ای  سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و مدني نفر از فعاالن 033بیش از (:جرس)شبکه جنبش راه سبز

سینعلی منتظري برای مقابله مراجع تقلید با هللا العظمي ح آیت خطاب به ملت ایران و مراجع تقلید، از فراخوان

 .حمایت کردند اقدامات شجاعانه آیت هللا یوسف صانعی دین،و همچنین از ظلم به شهروندان در پوشش و به نام

وقایع و فجایعي در حق آحاد ملت رخ داده است كه در صورت سكوت "با اشاره به اینکه امضاء کنندگان این نامه

خدادهاي تكان دهنده نه تنها در پیشگاه مردم، بلكه در پیشگاه حق نیز به نام آنان نوشته بزرگان دیني، این ر

اسالم ـ كه این اعمال با استناد و اتكاء به آن یا   همچنین باعث بدنامي دین تاکید کرده اند که فجایع اخیر" شود مي

 .گیرد،خواهد شد مي هایي از تاریخ صدر اسالم صورت هاي نادرست و ناچسب به بخش شبیه سازي

هللا العظمي منتظري، به خاطر احساس وظیفه دیني و  آیت "اند نوشته این نامه فعاالن سیاسی،اجتماعی،فرهنگی در

هاي علمیه، ضمن بدعت خواندن رفتارهاي حاكمان  ملي، در پیام اخیرشان به مراجع تقلید، عالمان دین و حوزه

رود، از  هایي كه بر شهروندان به نام دین مي و ابراز تأسف از ستمپس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوري 

گیرد، سكوت نكنند و در  ها و كارهاي خالفي كه به نام دین صورت مي ها، بدعت اند كه در برابر ظلم آنان خواسته

عه، راستاي فریضه بسیار مهم امر به معروف و نهي از منكر براي جلوگیري از انحرافات و اصالح امور جام

 ."كه مورد انتظار مردم است، اقدامات شایسته و فوري انجام دهند

امضاء کنندگان این نامه همچنین اقدام آیت هللا منتظری و آیت هللا صانعی را اقدامی شجاعانه توصیف کرده و 

هللا منتظری و  ما، امضاء كنندگان این بیانیه، ضمن حمایت از اقدامات مسئوالنه و شجاعانه آیت"تاکید کرده اند که

هللا صانعي، در شرایط خطیر كنوني، از سایر مراجع عظام و علماي دین انتظار داریم آنان نیز به این فریضه  آیت



 

 

 

 ."دیني مجدانه عمل كنند

  

متن کامل نامه فعاالن سیاسی،فرهنگی و اجتماعی در حمایت از فراخوان ظلم ستیزانه آیت هللا العظمی منتظری و 

 :آیت هللا صانعی چنین است مواضع شجاعانه

  

 « مراجع و عالمان دینی در پیشگاه خدا و مردم مسئولند»  

 ملت شریف ایران،

  

های پیش از انقالب همواره مرجع و پناهگاه مردم در  همگان به یاد دارند که مراجع و عالمان دینی متعهد در سال

اما در سالهای . اظ مالی به حکومت وابستگی نداشتندها و عملکرد نادرست دولتمردان بودند و به لح برابر دولت

بدین . اند پس از انقالب، جمعی از آنان خواسته یا ناخواسته، منصب حکومتی یافته و یا به حکومت وابسته شده

شود، دولتمردان و حاکمان از  ترتیب، افزون بر این که تمامی کارهای دولت به نام همه روحانیون تمام شده و می

 .گیرند رم برای فشارآوردن به روحانیان در راستای پیشبرد مقاصدشان، بهره میاین اه

امروزه اما، وقایع و فجایعی در حق آحاد ملت رخ داده است که در صورت سکوت بزرگان دینی، این رخدادهای 

ین باعث بدنامی شود و همچن تکان دهنده نه تنها در پیشگاه مردم، بلکه در پیشگاه حق نیز به نام آنان نوشته می

هایی از  های نادرست و ناچسب به بخش دین مبین اسالم ـ که این اعمال با استناد و اتکاء به آن یا شبیه سازی

گیرد ـ خواهد شد و همچنین حق آزادی بیان و استقالل آنان را که از ویژگیهای  تاریخ صدر اسالم صورت می

 .روحانیت شیعه است از آنان سلب خواهد کرد

هللا العظمی منتظری، به خاطر احساس وظیفه دینی و ملی، در پیام اخیرشان به  ین اساس بوده است که آیتبرهم

های علمیه، ضمن بدعت خواندن رفتارهای حاکمان پس از انتخابات دوره دهم  مراجع تقلید، عالمان دین و حوزه

اند که در برابر  رود، از آنان خواسته می هایی که بر شهروندان به نام دین ریاست جمهوری و ابراز تأسف از ستم

گیرد، سکوت نکنند و در راستای فریضه بسیار مهم  ها و کارهای خالفی که به نام دین صورت می ها، بدعت ظلم

امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری از انحرافات و اصالح امور جامعه، که مورد انتظار مردم است، 

 .انجام دهند اقدامات شایسته و فوری

هللا صانعی،  هللا منتظری و آیت ما، امضاء کنندگان این بیانیه، ضمن حمایت از اقدامات مسئوالنه و شجاعانه آیت

در شرایط خطیر کنونی، از سایر مراجع عظام و علمای دین انتظار داریم آنان نیز به این فریضه دینی مجدانه 



 

 

 

مؤثر افتد و نام نیکی از آنان در دفتر الهی و خاطره ملت ایران ثبت  عمل کنند، با این امید که به خواست خداوند

 .شود

  

  1011شش مهرماه 

  

وند، محمد ابرهیم زاده، عباس ابوذری، هادی احتظاظی، حمید  حمید آصفی، محمد آزادى، سامر آقایی، احمد آدینه

  مجید الهامی، مصطفی اخالقی،احراری، طاهر احمدزاده، حسن احمدی، محسن احمدی، امین احمدیان، عبدال

میالد اسدی، حسن اسدی زیدآبادی، بهرام اسماعیل بیگی، رشید اسماعیلی، سید کوزاد اسماعیلی، مرتضى اشفاق، 

رضا اکبرزادگان، علی  حسن افتخاراردبیلی، جالل اقتدارى، امیر اقتنایی، اعظم اکبرزاده، زهرا اکبرزاده، علی

راد،علی انجم  زاده، حجت انصاری، حسین انصاری می، پروین امامی، محمود امیر احمدى، مهدی امینیاکر

هللا برهانى، ابوالفضل  زادگان، رحمت الدین بازرگانى، پروین بختیارنژاد، اکبر بدیع روز،حامد ایرانشاهی، کمال

ار باطولی، ایرج باقرزاده، ناصر بهبهانی، بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمدنوید بازرگان، مخت

اسدی، عماد بهاور، حمید بهشتی،  نگار، محمدحسین بنی نگار، مهدی بسته پوریا براتیان، محمد بذرپور، محمد بسته

بهزادى، محمد بهفروزى، مهرداد بزرگ، نجات بهرامی، آرش بهمنی، صفا بیطرف، مسعود پدرام، محمد 

الدینی،  هللا پیمان، مجید پیمان، عبدالرضا تاجیک، عباس تاج رضا پویان، حبیبپوررضایی، عباس پوراظهرى، 

مصطفى تنها، غالمعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، مجید توالئى، مجید جابرى، علی جمالی، 

الدین حجتی، حمید حدیثی، علی حدیثی، حسین حریرى، آیدین  رضا حاجى، بهمن حافظى، طه حجازى، جالل

پناه، جمشید حقگو، ابوالفضل حکیمى، عبدالکریم حکیمى، مجید حکیمى،  نژاد، بهزاد حق نلو، مهدی حسینحس

محمدرضا حمسى، محمد حیدری، فخرالدین حیدریان، مقدم حیدری زاده، جعفر خائف، رضا خجسته رحیمی، 

ش سیرت سلیمی، ابراهیم خدادادى، امیر خرم، مصطفی خسروی، حسین خطیبی، محمد خطیبی، ابراهیم خو

اسماعیل خوش محمدى، هوشنگ خیراندیش، محمدعلى دادخواه، رسول دادمهر، محمد دادیزاده، محمد مهدى 

دانشیان، محمود دل آسایى، عباس دهقان نژاد، مصیب دوانى، ابراهیم دینوی، امیر خسرو دلیرنانی، محمد صادق 

مد صادق رسولی، احد رضائى، اصغر رضائى، ربانى، تقی رحمانی، محمدجواد رجائیان، علیرضا رجایى، مح

بهمن رضاخانى، سعید رضوی فقیه، حسین رفیعى، مهدى رهنما، فرزانه روستائی، محمد جواد روح، رضا 

رئیس طوسى، جمال زره ساز، علی زرین، محمدابراهیم زمانى، پرویز زندى نیا، علیرضا ساریخانى، نسرین 

هاله سحابى، محمد سرچمى، محمود سعیدزاده، بیوک سعیدی،  ستوده، عزت هللا سحابى، فریدون سحابى،

زاده، سلمان  عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانیه، علی سیاسی راد، محمدعلی سیدنژاد، سید محمد علی سیف

سیما، مرتضی سیمیاری، محمود بصیر شاددل، ابراهیم شاکرى، على شاملومحمودی، حسین شاه حسینى، هللا 

شهامت دار، صابرشیخلو، آمنه شیرافکن، عطاء اله شیرازی، هدی صابر، محمد صاحب  وردى شمبورى، احمد



 

 

 

محمدی، محمد صادقی، هاشم صباغیان، احمد صدر حاج سیدجوادى، رضا صدر، سمیرا صدری، مهدى صراف، 

فضل هللا صلواتى، حمیدرضا صمدی، مظفر صفری، سعید صاحب محمدی، جلیل ضرابی، على اشرف 

ضرغامى، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اکبر طاهرى،  ضرغامى، فریدون

رئوف طاهرى، محمد طاهرى،امیر طیرانی، مهدی عربشاهی، روئین عطوفت، باقر عالئی، علی علوی، 

، محمدباقر علوى، محمدحسن علیپور، رضا علیجانی، على علیزاده نائینى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى

سید جعفر عباس زادگان ، هما عابدی، شیرین عبادی، محمد حسین غفارزاده، على اصغر غروى، علیرضا 

غروى، ماجد غروى، مسیح غروى، سعید غفارزاده، على غفرانى، فریده غیرت، مصطفی فاضلی، رضا فانی ، 

ر فرزدى، حسن فرح آبادی، باقر فتحعلی بیگی، ارسالن فالح، مقصود فراستخواه، مهدی فخر پویان فخرآیی، غفا

نژاد، عباس قائم الصباحی، محمد قائم مقامی،  فاطمه فرهنگ خواه، حسن فرید اعلم، فرزاد قاسمی، سعید قاسمی 

زاده اقدم، عبدالمجید قندى زاده، نظام الدین قهارى، مصطفى قهرمانى،  خسرو قشقایى، ماهرو قشقایى،مهدی قلی

زاده،  داله کارشناس، امیر حسین کاظمی، مرتضى کاظمیان، هادی کحالحجت هللا قیاسى، رحمان کارگشا، اس

محسن کدیور، خسرو کردپور،مسعود کردپور، کاوه قاسمی کرمانشاهی، على کرمى، فریدون کشکولی، پروین 

کهزادى، بهناز کیانی، بیژن گل افرا، فاطمه گوارایی، مسعود لدنى، حسین لقمانیان، احسان مالکی پور، محمد تقى 

متقى، حسین مجاهد، محسن محققى، نرگس محمدی، نوشین محمدی، محمد محمدى اردهالى، سید على محمودى، 

حسین مدنی، سعید مدنى، ماشاءهللا مدیحى، فرید مرجائی، احمد مدادی، مصطفى مسکین، رضا مسموعى، لیال 

مصباح، یاسر مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، ضیاء 

معصومی، بدرالسادات مفیدى، مرتضى مقدم، علی مقیمی، کاظم ملکی، علی ملیحی، مهدی ممکن، قدرت 

منصوری، حسام منصوری، خسرو منصوریان، کیوان مهرگان، کامران موالیی، علیرضا موسوی، سیدرضا 

مومنى، بیژن مومیوند،  موسوى سعادتلو، علی اکبر موسوی خوئینی، اتابک موسوی نسب، على مومنى، محمود

امیر میرخانى،علی مینایی، احمد میرزایی، وحید میرزاده، مرضیه مرتاضی لنگروی، حسن نراقى، مجتبی نجفی، 

جعفر نقمی، محمود نکوروح، امیر نکوفر، محمد تقى نکوفر، مهدی نور بخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر 

ی، احمد هادوی، هادى هادى زاده یزدى، محمد هاشمی، نوربخش، حسین نوری زاده، سعید نعیمی، امین نظر

ناصر هاشمی، فرید هاشمی، بهاره هدایت، خلیل هراتی، مراد همتی، علیرضا هندى، احسان هوشمند، رسول 

ورپایى، صدیقه وسمقی، رحیم یاورى، على فرید یحیایى، ابراهیم یزدى، حسن یوسفى اشکوری، حسن یوسفیان 

 .ی آرانی، میر محمود یگانل


