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 8811مرداد  9عصر جمعه،  3:34

از  های غیرقانونی و شهادت تعدادی مهم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره زندان بیانیه

 دستگیرشدگان

 اند ایران های خود ادامه دهند؛ مراجع نگران و در کنار ملت مورد تعرض قرار گرفته؛ ملت به تجمع انقالب

ملت خواست بر اساس قانون اساسی که به  ای از م با صدور بیانیهمجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه ق

حرکت خود ادامه دهند و تصریح کرد که مراجع تقلید هم از  های مشروع و حق تجمع تاکید دارد، به آزادی

 های نماز جمعه، نظر مراجع بزرگوار و علمای گران در خطابه ناخشنودند و نظر توجیه حوادث اخیر نگران و

 .ها نیست مدرسین حوزهبزرگ و 

 

  :متن کامل این بیانیه به شرح زیر است« موج سبز آزادی»به گزارش 

 

 بسمه تعالی

 

ُه لَْیسَ  َماَء َو َسْفَكَها ِبَغْیِر ِحلَِّها َفإِنَّ اَك َو الدِّ ٍة ِنْعَمٍة  ٌء أَْدَعى لِِنْقَمٍة َو ََل أَْعَظَم لَِتِبَعٍة َو ََل أَْحَرى ِبَزَوالِ  َشيْ  إِیَّ َو اْنِقَطاِع ُمدَّ

َماِء ِبَغْیِر َحقَِّها  (نهج البالغه 53 نامه. )ِمْن َسْفِك الدِّ

کند و مجازات را شدت  نمی ریزی ناحق پرهیز کن، هیچ چیز به اندازه خون ناحق کیفر الهی را نزدیک از خون

 .زدسا حکومت را نزدیک نمی کند و خون ناحق زوال ها را نابود نمی بخشد و نعمت نمی

 

مسلمان و انسان آزادیخواهی  ملت بزرگ ایران این روزها به مصائب بزرگی مبتال هستند که شنیدن آنها دل هر

 .آورد را به لرزه در می



 

 

 

 

مشروع جامعه و از بین بردن  های انقالب اسالمی برای حراست از حقوق مردم بود، و اجرای قانون برای آزادی

های ناروا، و باَلخره برای اجرای  زدن و تهمت های غیر انسانی و شکنجه های غیر قانونی و غیر شرعی زندان

کرد که  به شاه نصیحت می 8831علیه در اوائل شروع نهضت در سال  حضرت امام رحمة هللا. احکام اسالم بود

ش کرد، سرنوشت حکومت نماید و از مرز قانون خارج نشود که اگر او به قانون عمل می قانون اساسی را عمل

 .از آن بود که رقم خورد غیر

 

شکنجه و زندانی شدن مردان  امروز پس از سالیان دراز مبارزه ملت ایران که حاصل خون دهها هزار شهید و

( ره)کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی  های مراجع بزرگ به ویژه رهبری داهیانه رهبر آزاده و تالش

ای جز به  جمهوری اسالمی مورد تعرض قرار گرفته است و عده است، اهداف مقدس انقالب اسالمی و نظام

 .شوند چیزی راضی نمی نابودی دستاوردهای نظام به

 

کنند،  اعالم می شنویم و با کمال وقاحت هر روز خبر شهادت یکی از فرزندان این مرز و بوم را می

های غیر قانونی و بدون  زندان. شود می ها داده جان آنها تحویل خانواده دستگیرشدگانی که پس از مدتی جسم بی

 .است امکانات اولیه و رعایت اصول انسانی دایر شده

شدگان و برگزاری  دفن کشته شود، برای خبرهای شکنجه غیر انسانی و ناجوانمردانه هر روزبه نوعی فاش می

 .گیرد ام میقرآن و وَلیت فقیه انج دهند و همه اینها به نام اسالم و مراسم عزاداری اجازه نمی

 

اند، ملت عزیز ایران باید بدانند  پرداخته سرا بدون توجه به آثار تخریبی آن به توجیه این همه جنایات ای مدیحه عده

ها باشد، نظر همه مراجع بزرگوار و  یا غیر آن اگرچه به نام حوزه های نماز جمعه گران در خطابه که نظر توجیه

بلکه قلوب بزرگان از حوادث اخیر نگران و ناخوشنود است و در . نیست ها معظم حوزه علمای بزرگ و مدرسین

 .ها خواهد بود ملت بزرگ ایران و دردکشیده کنار

 

های  که تضمین آزادی ملت ایران حرکت خود را بر مدار قانون اساسی استوار و برطبق اصول مصرح در آن

ی مبارزان  کنار داغداران، یاد و خاطره ند و درهای آنها را تضمین نموده است، ادامه ده مشروع است و تجمع

 .در راه حق را پاس بدارند

 

 :نصیحتی هم به حاکمان و دولت و قوه قضائیه از زبان امیرالمومنین داریم

َما ْرِض ِمْن إِْعَواِز أَْهلَِها،إِنَّ ََ َما ُیْؤَتى َخَراُب اَْل ْشَراِف أَْنفُِس اْلُوَلَ  َوإِنَّ َِ ِهْم  ِة َعلَى اْلَجْمِع، َوُسوءِ ُیْعِوُز أَْهلَُها َلِ َظنِّ

 (البالغه نهج 38نامه . )ِباْلَبَقاِء َوِقلَِّة اْنِتَفاِعِهْم ِباْلِعَبرِ 



 

 

 

والیان به جمع مال برآیند و به  گردند که مردم زمانی به فقر دچار می. گردد زمین جز با فقر ساکنانش خراب نمی

 .نگیرند ا عبرته بقای حکومت خود مطمئن نباشند و از تجربه

 

 مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

 

 

 

 

 

 

 


