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 اساتید و فضالی حوزهنفر از  ۶۰۰بیانیه 
 و نظام مقدس جمهوری اسالمی رهبریمعظم  قاممدر دفاع از 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ِه ُجُنوُد السَّ  ِكیَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیْزَداُدوا ِإيَماًنا َمَع ِإيَماِنِهْم َوِللَّ ْنَزَل السَّ
َ
ِذي أ ْضِ  ُهَو الَّ

َ
 َماَواِ  َواَْأ

ُه َعِلیًما َحِكیًما  َوَكاَن اللَّ

يخی مقام معظم  ،حوزه علمیه به ويژه اساتید و فضال دض يازدهم مهرماه مصادف با سخنرانی تاض
با سپاس به  ،های افسری نیروهای مسلحضهبری مدظله العالی دض جمع دانش آموختگان دانشگاه

يف يف ايران كه  ،دضگاه خدای متعال و حضر  حجت عجل الله تعالی فرجه الشر از عموم ملت شر
های بدخواهان ايران ی مثال زدنی و حضوض افتخاضآمیز دض صحنه، تمام توطئهبا هوشیاضی و تقوا

كید می ير تأ  :نمايداسالمی ضا نقش برآب كرده قدضدانی نموده و بر مواضد ز

. حوزه علمیه و بدنه طالب و اساتید آن، بر عهد خویش با رهبر فرزانه انقالب اسالمی استوار مانده و با 1  
نفشانی در این راه نورانی و پر از فیض بیش از پیش است. دشمنان اسالم به ویژه جان و قلم آماده جا

ای مخدوش از ایران ای در ارائه چهرهمنافقینی که این ایام با حمله به احکام مترقی دین، تالش مذبوحانه
هدای محراب در ها و شها و مفتحها و بهشتیاند، بدانند که شاگردان مطهریاسالمی در جهان را آغاز کرده

 .حوزه های علمیه، فقاهت و شهادت را توأمان مشق می کنند

اند. در این . فقهای عظیم الشأن اسالم و نظام روحانیت همواره حافظان و مراقبان و حصون اسالم بوده2  
اه داده، برهه حساس که ائمة الکفر پشت به پشت هم داده و از اروپا تا آمریکا، لشگر برهنگان و هتاکان را پن

های خود زمزمه زبان به دشنام و جسارت به احکام نورانی اسالم گشوده و زخرف القول را در رسانه
کنند، حراست و پاسداری از دین نیازمند هوشیاری بیشتر است. معدود افرادی که با وجود تلبس به می

نابهنگام و ناپخته و بدون  لباس علم و دین بر اثر عدم محاسبه درست از رفتار دشمن و با اتخاذ موضع
اند باید تحقیق و تفحص زمینه ساز بروز حوادث ناخوشایند و اهانت های مکرر به مقدسات دینی شده

 جبران کرده، صریحا مقابل این اغتشاشات و افساد فی األرض موضع بگیرند.

ز پلیس گرفته تا داند قدردان مجاهدت نیروی های انتظامی ا. همچنین حوزه علمیه وظیفه خود می3  
کند و این های شهدای دفاع از وطن تبریک و تسلیت عرض میجوانان مؤمن بسیجی بوده، به خانواده
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دهد. جوانانی که وقتی دهد که نظام اسالمی اجازه پایمال شدن خون این عزیزان را نمیاطمینان را می
های خارجی و داخلی را چونان یگردانهای معاند و بازی بهم پیوسته کفر صهیونیستی و نفاق شبکهحلقه

تر و قلوبشان احزاب ِ به جنگ مدینة النبی آمده دیدند نه تنها پا پس نکشیدند، بلکه ایمانشان مستحکم
ُه َوَرُسوُلهُ »تر شد. حقا که مصداق آیه شریفه نورانی ْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدَنا الَلَّ

َ
ا َرَأی اْلُمْؤِمُنوَن اأْل  َوَلَمَّ

ُه َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم ِإََلَّ ِإیَماًنا َوَتْسِلیًما  هستند.« َوَصَدَق الَلَّ

های امام راحل و رهبر معظم انقالب و . وَلیت فقیه و اساس ساختار نظام اسالمی که ثمره مجاهدت4  
ه از سوی های فاسد و تغذیه شدخون صدها هزار شهید گلگون کفن است، اکنون محل هجوم تمام جریان

سرویس های بیگانه شده است. دشمنی با دیگر احکام شرعی مانند حجاب دینی، بهانه ای برای چنگ زدن 
به این اصل مترقی است. خشم دشمن از کارآمدی این نهاد مقدس در حفظ امنیت و پیشرفت ایران در 

الم از یمن گرفته تا چهل سال گذشته انکار شدنی نیست. تبدیل شدن این الگو برای تمام مستضعفین ع
فلسطین، خواب از چشم مستکبرین ربوده و تمام زر و زور و تزویر خود را پای کار آورده اند تا سایه بر 

ُه ُمِتُمَّ ُنوِرِه َوَلْو َکِرَه اْلَکاِفُروَن »دانند: آفتاب اندازند غافل از اینکه نمی  «.َوالَلَّ

ع حرم و وطن؛ با بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهیدان سرفراز مداف
ای مدظله العالی الله العظمی امام خامنهحضرت آیت ایشان خلف صالححضرت امام خمینی)ره( و 

تجدید پیمان نموده، از خداوند متعال، علو درجات امام راحل و طول عمر با عزت رهبری معظم انقالب 
 .نمائیممسئلت می  اسالمی و عزت و عظمت ایران اسالمی را

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.

 ، أئمه جمعه، مديرانجمعي ازاساتید دضوس خاضج و سطوح عالي، اساتید حوزه و دانشگاه امضاءكنندگان:
 حجج اسالم والمسلمین آقايان:هاي علمیه؛ مداضس علمیه، فضال و پژوهشگران حوزه
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