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Grand Ayatollah Bayat-Zanjani in a statement strongly condemned the insult 

toward Imam Khomeini, the broadcast of the footage showing a picture of Imam 

Khomeini being torn up on state-run TV (pro-Ahmadinejad) and accusing the 

Green students of such an act. In this statement Grand Ayatollah Bayat-Zanjani 

warned all the university intellectuals as well as seminary religious scholars to be 

cautious regarding the domestic and foreign propaganda and asked them not to 

sell their respects for their religion and Imam Khomeini for the benefit and greed 

of some politicians. 

 

 

  ( ره)بیانیه مرجع عالیقدر پیرامون هتک حرمت حضرت امام

  

حیم حمن الره  بسم ّللاه الره

هتک حرمت امام راحل عظیم الشأن و بنیانگذار جمهوری اسالمی در هر جا و به هر نحو که صورت گرفته 

وه خبر باشد، محکوم است؛ اما و صد اما حرکت مشکوک صدا و سیمای رسمی کشور در پرو بال دادن و نح

دار کردن احساسات پاک و انقالبی مردم گشته، شایستۀ محکومیت  دهی و اعالن این موضوع که موجب جریحه

 .بیشتری است

http://bayatzanjani.net/fa/news/article-127.html
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آنچیزی که مایه تاسف است، اشاعه منکری است که به نظر در راستای توجیه کردن هدف با هر وسیله ای که 

 .، می باشدهمان سرکوب بیشتر رقیب در فضای ملتهب کنونی کشور است

و راه او دفاع می کنند و این  (ره)چطور می توان باور کرد دانشجویانی که هنوز در شعارهایشان از نام امام

موضوع را هم برای خود افتخار می دانند، دست به چنین اقداماتی بزنند در حالیکه افرادی در طول چند سال 

برخواسته اند و  کردن اهدافی، به نبرد با معمار کبیر انقالب گذشته، مستقیم و غیر مستقیم با ارائه نظرات و پیاده

حتی به بیت آن بزرگوار هم رحم نکردند و عجیب اینکه امروز آنان مدعی دفاع از آن پیر فرزانه در برابر 

ی انقالبیون طعنه ها. بوده است (ره)کسانی شده اند که در دوران رژیم پهلوی، تنها جرمشان دفاع از آن امام همام

ت انقالبی و رهبری برخی از این مدعیان در حین آزادی از زندان های رژیم گذشته را به خاطر دارند که حرکا

جای سئوال است که چطور افرادی که زمینه توهین به مراجع معظم تقلید در . امام را به سخره می گرفتند

روزنامه ها و سایت های خبری شان را باب کردند و عباراتی در شان خود را به آنان نسبت داده و فرزندان 

، گوش (ره)ها قرار دادند، امروز داعیه آنها دردفاع از امامرا مورد بدترین حمالت و بی مهرهی   (ره)معنوی امام

 .فلک را کر کرده است

ایرانیان مسلمان و دانشجویان فرهیخته آنان، تمام مشکالت بوجود آمده در کشور را ناشی از فاصله گرفتن از 

 نسبت داد؟و اندیشه های واالی او می دانند و چطور می توان این حرکت مشکوک را به آنان  (ره)امام

ع کشورمان را به هوشیاری و عقالنیت در  آحاد دانشجویان دانشگاهها، طالب حوزه های علمیه و مردم متشره

خواهم که عشق به معصومین و  خوانم و برادرانه از ایشان می ای داخلی و خارجی فرامی برابر ابزارهای رسانه

ها و قدرت  وری اسالمی را خرج منفعت طلبیالسالم و عالقۀ خود به امام راحل و جمه امام عصر علیهم

م، پیش و پس از آن به نام سیهد و ساالر  طلبی های سیاسیون نکنند؛ در تجمهعات و مراسمی که در ماه محره

شود، هوشیار و آگاه باشند و در درک و دریافت پیام حقیقی عاشورا و نهضت حسین ابن  تشکیل می  (ع)شهیدان

 .و آزادگی و ایستادگی و حق طلبی آن امام همام و خواهر گرانقدرش را پاس بدارندعلی علیهم السالم بکوشند 

 و َسیعلُم الذیَن َظلموا أیَّ ُمنقلٍب َینَقلِبون

 اسدّللا بیات زنجانی

 0341ذی الحجه  52قم المقدسه، 

 88مصادف با بیست و دوم آذرماه 

 


