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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  اسالم بزرگوار علماي و عظام مراجع

  عليکم سالم

 مقابل نکردن سکوت ميان اين در اما. است بوده دائمي و متنوع سياست، و جامعه بر علما نقش و تأثير ما کشور نشيب و فراز پر تاريخ طول در

 نقش دين جايگاه طرف يک از. است ساخته متمايز و ممتاز را انايش نقش بيگناهان عرض و جان به تعرض برابر در اعتراض و بين ظلم

. است داشته مردم ايمان در فرواني تاثير ،ظلم مقابل ايستادن در دين علماي نقش نيز مقابل در و است داده افزايش را ديني علماي اجتماعي

 دلهاي در نيز را دين نفوذ که محبوب مردم نزد را آنها فقط نه مردم کنار در ايستادنشان و شاهي ستم دوره در روحانيون ستيزي ظلم چنانکه

 با مردم پيوند بر و مردم ايمان و تدين بر ديني هاي مستمسک با خشونت و ظلم توجيه علت به اخير هاي سال در که اي صدمه. کرد بيشتر آنها

  .ندارد بيان و شرح به نيازي که است چشمگير و آشکار چندان است شده وارد علما

 سياسي شرايط نقد در مطالبي وبالگش در اينکه اتهام به کريم رباط اهالي از ساله پنج و سي جوان يک گذشته هفته که داريد اطالع حتما 

 از پيش و بازداشت دوره در و گرديده بازداشت امنيت پليس توسط شود، مي قتل به تهديد بار چندين که آن از پس است، نوشته مي کشور

 شدت از اوين ۳۵۰ بند زندانيان از نفر ۴۱ شهادت. است رسيده قتل به ماموران خشونت شدت خاطر به شود، احاله دادگاه به شا پرونده آنکه

 نماينده توکلي احمد آقاي و اي اژه آقاي ،کشور کل دادستان شخص توسط حتي زندان در وي مرگ و زنداني اين بر وارده جرح و شتم و ضرب

  .است شده دتايي اسالمي شوراي مجلس

  اسالم بزرگوار علماي و عظام مراجع

 که زندان در کاظمي زهرا قتل مورد در که چنان. است نداده نشان خود از اي مسؤوالنه عملکرد مشابه موارد در کشور قضايي دستگاه متاسفانه

 از را جانش بازجويي هنگام در سرش به سخت جسمي ي ضربه شدن وارد اثر بر،وقت اسالمي شوراي مجلس نمايندگان منتخب جمع گواه به

 طرح گناهشان تنها که جواناني کهريزک، بازداشتگاه در رسيده شهادت به جوانان مورد در يا. است نشده مجازات کسي هنوز بود داده دست

 قتل به بازداشت ورهد در قانوني غير خشن هاي برخورد دليل به کشور رسمي هاي دستگاه شهادت به و بود انتخابات نتيجه به نسبت سوال

 يک مرگ ديگر بار اکنون. اند نشده مجازات قاتلين يا قاتل هنور پيگيري، براي ايشان دستور و رهبري مقام تأسف ابراز رغم علي حتي رسيدند،

 و امنيتي هاي ستگاهد متداول ي رويه به بلکه نيستند، استثنا تنها نه ها رسمي بي اين که دهد مي نشان مشابه اي شيوه به نويس وبالگ جوان

 اقدام که بازجوياني نگهبان، افسران ها، بازداشتگاه در کاري نوبت هر مسؤوالن مشخصات و نام بودن مضبوط .است شده بدل قضائي و انتظامي

 .گذارد نمي يباق ها جنايت قبيل اين مسؤوالن شناسايي امکان عدم براي دليلي امنيتي هاي دوربين وجود همچنين و کنند مي جرح و ضرب به

   تاريخ شجاعت و آزادگي الگوهاي و اسالم مبين دين هاي آموزه که آنطور دشوار و تلخ هاي بزنگاه اين از برخي در رسد مي نظر به متاسفانه
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  .اند نديده الزم هم را قربانيان بازماندگان از دلجويي و اند نکرده اعتراضي وقايع اين برابر در اعالم علماي و مراجع اند، آموخته را ما اسالم

 بر مبتني روحانيت و مرجعيت اجتماعي ي سرمايه. رود مي باد بر وزد مي دين نام به که ستمي طوفان اين در که است خلق امان و ايمان اکنون

 و حرکت و وکسل بايد غيبت دوران در که است روحانياني و عالمان به ايشان اعتماد و خاتم پيامبر دين به ديده ستم مردم همين ايمان

 اعالم علماي از ما پرسش. دازدانبي السالم عليهم هدي امامان و ) و سلمآله و عليه اهللا صلي( اهللا رسول ي شيوه و سيره ياد به را مردم شان سکون

 اين مقابل در الماس علماي سکوت در است، امتش احوال بر ناظر اکنون که )سلم و له و عليه اهللا صلي( اکرم پيامبر رضايت آيا که است اين

 در ريختن اشک افتخار شما و ما که الشهدا سيد آيا ست؟ ها ستم اين به اعتراض گرو در ايشان رضايت يا رود مي خدا نام به که ست ها ستم

 چنين ربراب در السالم عليه علي اميرالمؤمنين آيا  است؟ خرسند مظلومان اين شهادت برابر در شما سکوت به داريم را او عزاي مجالس

 مردم جان و امان و ايمان و رود مي دين نام به اکنون که ها ستم اين برابر در شما سکوت کنيد؟ مي شما اکنون که کرد مي همان هايي ناراستي

 راه سندپيامبرپ ي جامعه کدامين به است بريده را مردم توان و تاب و نان که هايي فساد و ها مديريت سوء ي همه کنار در دهد مي باد بر را

  برد؟ مي

 کردن محروم و اي محاکمه هيچ بدون موقت بازداشت دوران در متهمان قتل و شکنجه شرعي حکم شما نظر به که است اين ما ديگر پرسش

 بر که اندازد مي هايي ستم ي همه ياد به را ما ها رويداد اين چيست؟ عزاداري از بازماندگان منع و او پنهاني دفن ، جنازه با وداع از بازماندگان

 کنند مي حاصل اطمينان که مومناني ي وظيفه .نکردند سکوت رفت مي خدا دين نام به که ستمي برابر در ايشان چون رفت اهللا رسول بيت اهل

 دليل به ما چيست؟ کند مي تعلل موارد اين به رسيدگي در کشور قضايي دستگاه متاسفانه و شود مي ريخته گناه بي انساني خون که

 نه و کرد نخواهيد درنگ باشد داشته پي در سختي اگر حتي حق گفتن در که داريم اطمينان است گذاشته علما عهده بر خدا که وليتيمسؤ

  .گذاشت نخواهيد تنها را ما نيز آن پيگيري در که کرد خواهيد راهنمايي آشکار ظلم با مواجهه در شرعي تکليف يافتن در را ما تنها

  برکاته و اهللا ةرحم و عليکم والسالم

  اميد سبز سفيران

  

 


