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 آفرينی نکند نژاد تشنج احمدی: نظام  ابراز نگرانی جامعه روحانيت از فاصله گرفتن مراجع و-خبر مهم 

احترام نسبت به جايگاه مراجع و علما، از آنها خواست   ابرازای ضمن جامعه روحانيت مبارز تهران با صدور بيانيه

 اين تشکل مهم» .ای بزرگ خواهد شد ساز بروز فتنه خدشه در آن زمينه«: داد که پشتيبان رهبری باشند و هشدار

انتخابات دانست و به  ی اختالفات بعد از های مناظرات انتخاباتی را سرچشمه شکنی کار همچنين حرمت محافظه

 «.آفرين پرهيز کند از طرح مسائل غير ضرور و تشنج«: نژاد خواست راحت از احمدیص

 

کار که حتی در انتخابات اخير  محافظه به گزارش موج سبز آزادی، جامعه روحانيت مبارز، مهمترين تشکل سنتی جناح

ای  سابقه لحن آن به طرز کمای صادر کرد که  ها بيانيه از مدت گيری به اجماع برسد، بعد نيز نتوانست برای موضع

کنونی  نژاد در ايجاد بحران در اين بيانيه به طور تصريحی به نقش احمدی. اصولگرايان است متفاوت با ادبيات رسمی

سابقه، از مراجع خواسته شده که  کم و دامن زدن به آن اشاره شده و نيز به طور تلويحی، و در موضعی عجيب و

  .منجر خواهد شد» ای بزرگ فتنه«به   در آن خدشه نکنند کهپشتيبان واليت فقيه باشند و

گيری مراجع برای اعالم  تصميم ها در قم و احتمال گيری رايزنی رسد نگرانی جامعه روحانيت از اوج به نظر می

؛ مخالفتی گزارشی به آن اشاره کرده بود در ساعت پيش چند» موج سبز آزادی«موضع علنی عليه دولت دهم است که 

 .ای را نيز خواهد گرفت اهللا خامنه دامن آيت که در صورت تداوم حمايت رهبری از دولت،

از ميرحسين موسوی خواست  ماه رمضان برنامه روزانه خود در اهللا مهدوی کنی دبيرکل جامعه روحانيت نيز در آيت

وی تاکيد کرد که صلح امام ! را در پيش بگيرد) ع(صلح امام حسن  ی کند حقی از او ضايع شده، شيوه اگر فکر می

 !!چيزی کم ندارد) ع(حسين  از قيام امام) ع(حسن 

 :ی مهم را بخوانيد متن کامل اين بيانيه

 بسمه تعالی

دارد، عاليترين ) ص(محمدی انقالب اسالمی به عنوان بزرگترين جنبش اسالمی معاصر آه ريشه در تعاليم اسالم ناب

اين انقالب در طی . عليه به مسلمانان جهان هديه شد ارمغانی بود آه به دست با آفايت حضرت امام خمينی رحمه اهللا

 سياسی و تاثيرگذاری بر ملت های منطقه و نظام بين المللی علمی ، فرهنگی و  سی سال گذشته از نظر اقتدار فكری،

همچنانكه اين  .ای بدون حضور و نقش آن ميسر نيست به طوری آه امكان حل مسائل منطقه. رفيع دست يافت به جايگاه

ل حضور به دنبا. مسلمانان را به آنان بازگرداند انقالب بزرگ به مثابه مهمترين چالش دنيای استكبار، مجد و عظمت

 دشمنان و عوامل آنان آه منتظر ضربه زدن  جمهوری و خلق حماسه ای بزرگ، چشمگير مردم در انتخابات رياست



تالش آردند حيثيت  دستاورد مهم ملت ايران بودند، با استفاده از غفلت و بی تدبيری دوستان و خيانت برخی به اين

 .انقالب و ايران را در نظر جهانيان لكه دار آنند

توجه تمام دلسوزان به نظام  جامعه روحانيت مبارز همانند گذشته سعی دارد با حفظ اصول و مبانی، در شرايط آنونی

  :نمايد اسالمی ومردم شريف ايران را به نكات پر اهميت ذيل جلب

دم هوشيار  نخبگان و مر قرن روحانيت، ثمره مجاهدت و تالش های بی وقفه يك جمهوری اسالمی ومردم ساالری دينی،

است، پرداخت هرگونه هزينه برای حفظ و استمرار آن الزم و  به رهبری امام خمينی بوده و فداآار و در صحنه، 

 .ضروری است

. افراد و گروه ها قرار گيرد قانون اساسی، اين ميثاق ملی، بايد مدار سنجش حقانيت و صحت ديدگاه ها و مواضع

و هيچ آس با هيچ بهانه ای و توجيهی حق تخلف از  ر و اقدام همگان استقانونگرايی شاخص و ميزان درستی رفتا

شرآت چشمگير و گسترده مردم در انتخابات با هر سليقه و تفكری . را ندارد  تضعيف و بی توجهی نسبت به آن قانون،

ظرفيت های قانون   همههای قانونی و با اعتماد به نظام اسالمی و برای تقويت آن و با استفاده از چارچوب با پذيرفتن

 .نمی گنجد بنابر اين هرگونه برداشت از انتخابات جز در اين قالب. اساسی بود

هايی صورت گرفت  حرمت شكنی  ، اظهار نظرها و های قبل و پس از انتخابات سخنرانی ها و ميتينگ در مناظرات، 

 هنجارشكنی هايی منجر شد آه آشوب های قانون به آه سرچشمه اختالفات شد و پس از آن با پيگيری های خارج از

ها و آسيب های فراوان روبرو هستيم آه بايد در جبران آنها  و اآنون با خسارت خيابانی يكی از آثار زيان بخش آن بود

 .از آسيب ديدگان اقدام و پی گيری جدی به عمل آيد و دلجوئی

ها و   اغماض از بی حرمتی حمت و مغفرت الهی و باانتظار اين است آه شخصيت ها و دلسوزان نظام، با الهام از ر

زمينه را  پرهيز از مباحثات و مجادالت آزاردهنده،  هنجار شكنی ها در راستای تحكيم وحدت امت گام برداشته و ضمن

 .سازند برای رشد و بالندگی آشور فراهم

ساماندهی اوضاع اجتماعی و  واز رئيس جمهور محترم و دولت دهم می خواهيم با جديت به رفع مشكالت مردم 

 .آفرين پرهيز نمايند اقتصادی آشور همت گمارند و از طرح مسائل غير ضرور و تشنج

پشتوانه محكم نظام و رهبری می  مراجع تقليد، علماء و بزرگان حوزه های علميه از پديد آوران انقالب اسالمی و

واليت فقيه در نظام . سالم و اقتدار نظام اسالمی استا حفظ اين جايگاه رفيع زمينه ساز عزت و اعتالء باشند، 

 های اسالمی و ملت های مسلمان ستون خيمه انقالب اسالمی و روحيه بخش نهضت ملت، جمهوری اسالمی، شمع جمع

 عزت و  استكباری و موجب اقتدار، های خنثی شدن نقشه آه وجود آن مايه امنيت آشور در شرايط ناامنی منطقه،  است،

همه  ساز بروز فتنه ای بزرگ خواهد شد،  خدشه در آن زمينه .های اخير شده است  ملت ايران، به ويژه در سالشكوه

 و جناح ها بايد بر طبق فرموده امام راحل قدس سره با تمام قوا پشتيبان واليت فقيه گروه ها شخصيت ها، نخبگان،

 .الخطاب قرار دهند  اجرا اوامر رهبری را فصلباشند تا به اين مملكت آسيبی نرسد و بايد در صحنه عمل و

  


