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 اخیر اغتشاشات محکومیت در

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 کلمش. است آنها روهایدنباله و صهیونیستی رژیم امریکا، طراحی حوادث این گویممی صراحت با:  رهبری معظم مقام

 یزن آینده در و شد ظاهر قوی کامالً حوادث این در ایران ملت. است کشور پیشرفت و مستقل و قوی ایران با آنها اصلی

 .شد خواهد میدان وارد شجاعانه باشد، الزم که جا هر

 

 که هر خمینی امام فتوح پر روح بر بویژه امنیت، و حرم مدافعان و مقدس دفاع شهدای طیبه ارواح بر خدا صلوات و سالم

 نظام و درآورد اهتزاز به شده جهانی این و سکوالر سراسر دنیای در را محمدی، ناب اسالم عَلَم دیندار ملت پشتیبانی به

 .کرد گذاری پایه عزیز ایران در را فقیه والیت مترقی اصل بر مبتنی محور عدالت دینی

 

 از مستقل مسیری( عج) زمان امام خفیه الطاف و الهی مدد به تنها عزیزمان و شریف ملت که است سال اندی و چهل

 فقیه توالی متعالی اصل از پیروی پایه بر ها سال این در و است برگزیده را جهانی استکبار و سلطه نظام اراده و خواست

 علیرغم دیگری، از پس یکی سیاسی و فرهنگی و علمی های عرصه همه در را افتخار و عظمت های قله است توانسته

 نیوید جهان به معنویت دروازه گشودن صدد در ساز تمدن فقه از پیروی با که ملتی. کند فتح مشکالت و موانع تمامی

 هچنانک. کند جزم ملت، این موجودیت خشکاندن و نابودی بر را عزمش و نیاورد تاب دشمن که است بدیهی. است شده

 به دنرسی پی در انسانی و مادی های ظرفیت تمامی بسیج و دالر میلیاردها صرف با ها سال این طول در جهانی، استکبار

 و بردگی و حقارت زمانه به را ایران بزرگ ملت مدار، والیت الهی نظام برچیدن ضمن تا هست و بوده خود شوم مقاصد

 .گرداند باز استبداد

 

 بی ردمم بر ظالمانه جنگی تحمیل و اسالمی انقالب آغاز در جنایتکار و طلب تجزیه و منافق های گروهک انگیزی فتنه

 و لتم نابودی انگیزه با تماماً مردم، انداختن معیشت تنگنای به و تحریم حربه و 88 افکنانه تفرقه فتنه بوم، و مرز این گناه

 و وهومم هایی بهانه تولید ها انگیزی فتنه این مشترک وجه همواره. است اسالمی نظام و یکتاپرستی سرزمین تجزیه

 ای تنهف. هستیم شاهد اخیر روز چند در را شیطانی شوم های توطئه این ترین جدید چنانکه. است بوده شده ریزی برنامه

. شد زده دامن قدرت، از مانده دور اقتدارگرایان ورزی طمع و طلب شهرت و مایه کم جماعتی نابخردی با آن آتش که

 ردهک جمع خود در که سبعیت از هرآنچه کار، کردن یکسره انگیزه با تا کشاند واهی توهمی به را ملت دشمن امر، این



 وزیت کینه و نفرت خشونت، و خشم نهایت در را خود انسانی غیر اعمال بار، این ملت، دشمن. سازد عملی و آشکار بود

 شریعت و دین خود اخیر، فتنه در کردند؛ می ورزی خصومت اسالمی نظام با دیروز تا مردم دشمنان اگر. آورد بجا

 و کردند هتاکی و فسق به تجاهر آشکارا. رفتند نشانه را اسالمی

 سعی مردم دل در وحشت و رعب ایجاد با و کردند حرمتی بی مردم ناموس بر و کشیدند آتش به را مساجد و ها قرآن

 هب مکرشان است، ملت این با خدا که آنجا از احوال، این همه با اما. داشتند اسالمی شریعت و دین از آنان کردن دور در

 توطئه ازیس خنثی و گران فتنه طرد و نفی بر ملت عزم گشت، آشکارتر اغتشاشگران باطن که قدر هر. بازگشت خودشان

 .شد بیشتر دشمن

 و ضالءف تا اساتید و علماء و تقلید عظام مراجع از حوزویان قاطبه و است اسالمی عظیم انقالب خاستگاه که علمیه حوزه

 مانز فقیه ولی رهبری از پیروی با و خداوند یاری به و اند بوده الهی انقالب این پشتیبان و کنار در همواره جوان طالب

 .نشست نخواهند پای از اسالمی انقالب واالی اهداف تحقق تا اهلل حفظه ای خامنه امام العظمی اهلل آیت حضرت

 

 پاسس و دانی قدر مراتب دیگر، بار  جامعه، امنیت و نظم زنندگان هم بر و طلبان آشوب اغتشاش کردن محکوم ضمن ما

 نیروهای از اعم مردم، دین و ناموس و مال و جان امنیت، حافظ و برکف جان نیروهای تمامی مجاهدت از را خود

 و رودد رسیدند شهادت به اخیر فتنه در که برکفانی جان پاک ارواح به و داریم می اعالم بسیجیان، و نظامی و انتظامی

 .داریم را حوادث این مجروحان عاجل شفای و سالمتی آرزوی و فرستیم می سالم

 مستکبر ایآمریک بویژه ملت دشمنان: که کنیم می تکرار را علیه اهلل رحمت خمینی امام سخن این بلند و رسا صوتی با  ما

 گذشته از تر منفور اندازند، می راه به منطقه مسلمان جماعت میان در و اسالمی میهن در که انگیزی فتنه هر با که بداند

 .انشاءاهلل.  سازند می تر جزم منطقه از شان طرد و نفی در را انقالبی روحانیت و ملت عزم و شوند می

 :مکرم اساتید و آیات حضرات

 

 

 کعبی عباس هللا آیت .1

 رجبی محمود هللا آیت .2

 فیاضی غالمرضا هللا آیت .3

  مازندرانی سیفی هللا آیت .4

 اسالمیان علیرضا هللا آیت .5

 عبداللهی محمود هللا آیت .6

 فقیهی محسن هللا آیت .7

 تحریری محمدباقر هللا آیت .8

 رحمانی علی هللا آیت .9

 سبزواری

 کاشانی لطفی هللا آیت .11

 آیت هللا هاشم نیازی .11

 آشتیانی محمدرضا .12

 خسروپناه عبدالحسین .13

 عباسی علی .14

 رفعتی عباس .15

 اردهالی سلیمانی مهدی .16

 سعیدی محسن .17

 سعیدی حسن .18

 محمد مهدی میرباقری .19

 شبستری مجتهد جواد .21

 تلخابی مجید .21

 محمد حاج ابوالقاسم .22

 گرجیان مهدی محمد .23

 مهر رضوی جالل سید .24

 عباسی هادی .25

 فر ابراهیم عبدالمجید .26

  مقامی عبدالمجید .27

 بنیادی حسین .28

 محبی علی .29

 میراحمدی محمد سید .31

 آبادی شیرین اصغر علی .31

 دسترنجی محمد صادق .32

 حسینی هللا سیدحبیب .33

 مقدم عباسعلی .34

 سپاسی کاظم .35

 اسالمی مهدی .36

 دریاباری سیدمهدی .37

 نژاد حسین اکبر علی .38

 مومنی سیدحسین .39

  الهدی علم سیدمحمدرضا .41

 لونی هللا ولی .41

 پور مشفقی محمداسماعیل .42

 حیدری حاج محسن .43

ریا بی سقای ناصر محمد .44



 غفاری فرحسن  .45

 فر ابراهیمي عبدالجواد .46

 سید محمد میرباقری .47

 عباس گرائی .48

 حسین ناگهی  .49

 انوري ایمان .51

 اوجي مهدي .51

 ایزدهي سیدسجاد .52

 ایزدي حسین .53

 تبار ایزدي محمد .54

 آبادي زمان ایزدي علي .55

 قرقي آخوند حسن .56

 محمدحسین آخوندي .57

 آذریان سیدصادق .58

 آراد عباسعلي .59

 جاه آرین علیرضا .61

 بخت آزاد باقر .61

 منش آزادالدین  محي .62

 آزادپرور مهدي .63

 رضایي آسیابانها حامد .64

 اگاه سیدمحمدرضی آصف .65

 سیف هللا محمدی .66

 رحیمي آقا محمد .67

 آقاجاني نصراله .68

 آقاجاني حسین .69

 كفراني آقائي محمد .71

 بویه آل علي .71

 طه آل سیدحسین .72

 بابایي مجید .73

 بابكي محمد .74

 طارسي بادله عباس .75

 باراني ابوالحسن .76

 بازرگان محمدرضا .77

 اوسط باقری علی .78

 باقري رسول .79

 محمدحسین باقري .81

 شاهرودي باقري حسین .81

 شاهرودي باقري محمد .82

 اصفهاني باقي محمدرضا .83

 بالوئیان محمدرضا .84

 نهند نیا پاك كریم .85

 محمدجعفر پرورده .86

 پژوهنده حسین .87

 پنجتنیان سیدعلي .88

 امیني پور محمدباقر .89

 خلقي پور محمود .91

 سعادتي پور محمد .91

 علیرضا پور محمد .92

 علی اکبرقطبی .93

 محمدي پور مهدي .94

 پورسیدآقایي سیدمسعود .95

 پورفیاض محمد .96

 پوروهاب اسماعیل .97

 هادي پیر محسن .98

 محمد حسین ذوالفقاری .99

 حسن محیطی .111

 ورعبادي پیله اله روح .111

 تاكي محمدجواد .112

 ثاني غالمحسین تدیني .113

 توكلي محمود .114

 ورزنه تذروي احمد .115

 ترابی مرتضی .116

 اصفهاني ترابي اكبر .117

 گودرزي ترابي ا حجت .118

 تركاشوند حسن .119

 تركاشوند یارمحمد .111

 تفسیري محمدجواد .111

 تقوی صهیب .112

 تقوي سیدمهدي .113

 الدین تقوي سیدامین .114

 تقوي سیدعلي .115

 دهاقاني تقوي سیدحسین .116

 دهاقاني تقوي سیدهادي .117

 توسلی مهدی .118

 حسین هاشمیان .119

 محمدحسین سلیمانی .121

 ادآب علی حسینی هللا روح سید .121

 توكل سیدرحیم .122

 توكلي محمدشاه .123

 گلپایگاني اعجازي علیرضا .124

 اعزازي رضا .125

 بنابي اعالیي علي .126

 چشمه سر اعالئي علیرضا .127

 اعلمي حسین .128

 افشارپور مجتبي .129

 افشاگر احمدزكي .131

 نژاد منصورعلي افضل .131

 كمامردخي اقازاده مهدي .132

 سبحاني اقبال علیرضا .133

 روشن زاده اكبر مجید .134

 اكبرنژاد توكل .135

 اكبري اله حقیقت .136

 اكبري محمدجواد .137

 اكبري مهدي .138

 محمدعیسي اكبري .139

 اكبري محسن .141

 اكبري حسین .141

 اكرامي احمد .142

 اكرمي محمدرضا .143

 امامي سیدسعید .144

 امامي سیدحسین .145

 امامي مهدي .146

 فروشاني امامي سیدتقی .147

 میبدي امامي علیرضا .148

 امامیان سیدمحمود .149

 بیوكي كوچه احمد امراللهي .151

 امینی احمدرضا .151

 عبداله امیرخاني .152

 محمود امیریان .153

 سیدمحمد امین خراساني .154

 امیني علیرضا .155

 انبیائي محسن .156

 انزابي مصطفي .157

 انصاري رضا .158

 انصاري قدرت .159

 انصاري محمدجواد .161

 انصاري حسین .161

 پور ابراهیم محمدجواد .162

 بروجني پور رضا ابراهیم .163

 زاده ابراهیم علي .164

 ابراهیمي غالمرضا .165

 ابراهیمي اسرافیل .166

 ابراهیمي ناصر .167

 ابراهیمي محمد .168

 پاسندي محمدمهدي ابراهیمي .169

 راد ابراهیمي حامد .171

 فر ابراهیمي عبدالرضا .171

 قائني ابراهیمي احمد .172

 ابطحي سیدمحسن .173

 الرضا ابن سیدمحمد .174

 ابوالحسني محمدامین .175

 زاده ابوالقاسم مجید .176
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 احتشام علي .181
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 محمدحسین احساني .183

 فر احساني محمد .184

 فرد احساني علي .185

 احسن اله روح .186

 احسني غالمرضا .187

 احمدپور علي .188

 احمدخاني محمدجواد .189

 فقیه احمدی احمدجواد .191

 احمدي محسن .191

 الدین احمدي جالل .192

 سیدمصطفي احمدي .193

 احمدي مهدي .194



 امین احمدي علي .195

 بانژاد هللا خلیل .196
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 بخشي سعید .198
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