
 ریاخ یهادرباره آشوب ۀ علمیهاستادان و پژوهشگران حوز بیانیه جمعی از

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 )173آل عمران/(و قالوا حسبنا اهلل و نعم الوکیلفاخشوهم فزادهم ایمانا الذین قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لکم 

شود یم یمعاصر جهان تلق خینقاط عطف تار نیاز مهمتر یکی یاسالم میشک انقالب عظیب رانیا سرافراز و قهرمان ملت

ستپیشرا در  یا که راه تازه شوده ا ستقالل و . عزتروی تمامی ملل آزاده جهان گ  نیکه در پرتو ا یاقتدار و عظمت و ا

س أو در ر یغرب انیجو که سلطه نکیاداشته است.  در پیاستکبار را  نهیحاصل شده خشم و ک یاسالم رانیا یانقالب برا

شوم خود و ارتجاع منطقهسم بین الملل یونیصه امریکای جهانخوارو هاآن سخت افزار یتمام توان نرم افزار با اتحاد   یو 

 در برابر نظام لیبرال دمکراسککی یاسککالم نظام نوینشککدن جلوگیری از الگو و رانیدرهم شکککسککتن اقتدار ا به هدفخود را 

شرک همه و  آورده دانیبه م غرب شده اند وسران کفر و  صف  شان را و آدم هاستیترور به    ،اند به خدمت گرفته نیزک

 ضرورت دارد. گریاز هر زمان د شیکشور ب ینیسرزم تیو دفاع از تمام یحفظ وحدت و انسجام مل

ها است  برخی دورهدر  ژهیمسئوالن به و یبرخ ریظالمانه و سوء تدب میتحر حاصلکه  - ی موجودمشکالت اقتصاد رغم به

که دل در گرو  ستیکس نهیچ امروز   .شناسند یمرا اغتشاش و آشوب  اعتراض و انیتفاوت م یبه خوب مردم صبور ما -

شته باشد و نسبت به آشوب  عزیز رانیاسالم و ا  نقطۀ امید ملت و ی و امنیتکپارچگی و که دشمن به پا کرده و فتنه ایدا

 نگران نباشد. ،را هدف گرفته اسالمیامت فرزانه و حکیم رهبر ؛ کشور

ندانسته  ایو دانسته دمند می این فتنه بر آتش یناشناسزمان با  هاانیاشخاص و جر یبرخ شرایطی نیکمال تأسف در چن با

سنامه همزبان  شنا شمنان  شی  ایران داربا د شم پو شکار با چ شگران و ازجنایت های آ شا شان و اغت نادیده انگاری آدمک

 .ه می گذارندصح فتنهبر تداوم ؛ با آشوبگران نظام اسالمی فراوانمماشات 

است. گشته شده و حجت بر همگان تمام  عیانحوادث  نیاهداف آمران و عامالن ا ،ی شومماجرا نیاز دو ماه ازا پساینک 

سرائ کایآمر شان لیو ا ستان شکارا  و همد شآ ستن اقتدار و نابود یفروپا شک شور را ملت  نیا تیهو یو درهم   و تجزیه ک

 اند.گرفته نشانه

س یها یبند صف شکار ا سم خورده د سوکیاز  ت؛صحنه کامالً آ شمنان ق سو نید شور و ملت و از  نظام و  گرید یو ک

 اند.در برابر هم قرار گرفته یاسالم رانیملت مظلوم و مقتدر ا

 یهاانیو همه جر یو فرهنگ یعلم ختگانیفره ژهیبه و ؛گروه هاهمه  یو مردم یو مل ینیدمسککئولیت  یطیشککرا نیچن در

کشور و نظام  یبه مصالح اصل ها دگاهیها و د قهیکنارگذاشتن اختالف سل فهم عمیق مسائل و کند که بایم ءاقتضا یاسیس

 کنند. گاهدشمن آ مشو یرو و طراحشیپ هایهمگان را از خطر یکدل و یکصدا و شندیندیب
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شاگره شکالت ا یدائم یگ شور نیم س همواره ک ضور حما ست که چون کوه و آگاهانه و معجزه یح  یگونه مردم بوده ا

 ،همچون گذشتهاین ملت خداجواند. امروز هم  دفاع کرده نیسرزم نیا هویت و کیانو از  ستادهیها ااستوار در برابر طوفان

که با عوامل  تقاضککا دارند ورحاضککرند و از مسککئوالن ام دانیو فرزانه خود در مبزرگ در کنار رهبر  با پایداری و پایمردی

 تیبا قاطع ینیو د یبه مراکز علم یحرمتیها و بگناهان و آتش زدن مسککاجد و قرآنیو کشککتن ب یزیانگفتنه نیا یاصککل

 فتنه را جمع کنند. نیبرخورد و بساط ا

شمنان ا انیپا در شدار م نیبه د  یو انقالب دین باورملت با فرهنگ و  نیشما ا یهاهمه توطئه رغمبه که  میدهیملت هم ه

فرزانگان  و مهد دلیراندهد که  یهان نمببه کفتارها و رو یو مجال شدخواهد  پیروزبر همه مشکالت  ی بزرگخدا یاری اب

شجاعان رانیش نیسرزم و سالمی از ایران و غارتگری آن  جهان خوارامریکای را جوالنگاه خود قرار دهند. راه نفوذ  و  ا

 امدادو با توکل بر  رفتیرا نخواهد پذ و نوامیس این مملکت تسلط شما بر ثروت زملت هرگ نیبسته شده و ابرای همیشه 

دام خامنه ای العظمی ؛ حضرت آیت اهلل و استوار خود الهی ررهب از یرویو با پ یاله یایو استمداد از اول و نصرت خداوند

همه ه بهزیمت را تلخ طعم و خواهد آمد بر مشکککالت فایق  خواهد نمود وبه فرصککت بدل  را ، تهدیدهای بدخواهانعزه

 (54)آل عمران/ و مکروا و مکر اهلل واهلل خیر الماکرین خواهد چشاند.معاندان 
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