
 

 

 1401مهر   16 -کشور   ر یدر مورد حوادث اخ ی استان خراسان جنوب ی دانشگاه ها یج ی و بس   یانقالب دیاسات هیانیب

 یمبسم اهلل الرحمن الرح

 ( 8 هینُورَ اهلل بِأَفْواهِهِمْ وَاهللُ مُتِمُُّ نُورِهِ وَلَوْ کرِهَ الْکافِرُونَ ) سوره صف/آ طْفِؤُایلِ دُونَیرِی

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خداوند اگر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل    یم

 کند. یم

 

تبر  با و   وریرهبر فرزانه انقالب و ملت غ  شانیبر حق ا  بیامام زمان)عج( به محضر نا  تیسالروز آغاز ول   کی عرض 

از مرحله اعتراض    یمنطق   ریغ   یغمناک شروع شد و بصورت   یکه با اتفاق  ریاخ  یحوادث روزها  ،یاسالم  رانیا  دپروری شه

  د ی آنها منجر به هتک حرمت به مقدسات مردم شد، اسات  یاخلخوردگان د بی و فر گانگانی و با دخالت ب دی به اغتشاش رس

 :دن یصادر نما لیبه شرح ذ یا  هیانی رابطه ب نیرا بر آن داشت تا در ا یخراسان جنوب  یدانشگاهها یجیو بس یانقالب

 

  دان یگرانقدر علما، مجاهدت هزاران رزمنده و ثمره خون شه  راث ی که م  رانیا  یاسالم  یو نظام جمهور   یاسالم  انقالب 

زم و  اعتال  نه یوالمقام  توح  ی ساز  اله   د یکلمه  بزرگ  نعمات  از  است  عدالت  گسترش  امام    یو  را  آن  حفظ  که  است 

  ی اگر چه با دشوار   یتحقق حکومت اسالم   ری در مس  قدسنظام م  نی( اوجب واجبات دانسته اند. افی راحل)قدس سره الشر

به مظلومان جهان،   یالهام بخش  ،یالملل  نیب  یدر صحنه ها   رانی ا  یاسالم  یممتاز جمهور  تیمواجه است اما موقع  ییها

ما    وزامر  یتیو امن  یاسیو اقتدار س  یالملل   نیکننده نظام در مناسبات و روابط ب  نیینقش تع  ان،ی عیمسلمانان و ش  ی عزتمند

در خصومت با   کاینظام سلطه و در راس آنها آمر  ران،یا  یانقالب اسالم   یروزی اتفاق افتاده است که از آغاز پ  یدر حال

کودتا،   یاقوام گرفته تا اقدام برا   یبرخ  کی فروگذار نکرده است؛ از تحر  یاقدام دشمنانه ا   چیاز ه  رانیا  یاسالم  یجمهور

و با    ینظام به لطف اله  نیگسترده و ... ا  ی ها  میساله ظالمانه، تحر  8و جنگ    رانیحمله به ا  یصدام ملعون برا   ک یتحر

ها، همچنان    یدشمن  نیهمه ا  مرز و بوم با  نیجوانان ا  رینظ  یب  یها  یو با جانفشان  ریملت مومن و بص  کیبر اراده    هیتک

نهاد    کی بود.دانشگاه به عنوان    خواهدروشن تر از گذشته    ار یبس  ندهیآ  یرود و به فضل اله  یم  شی توانمندتر از قبل به پ

گذرد حساس بوده و با    یداند که همواره نسبت به آنچه در جامعه م  یخود م  فهیوظ  یت یو ترب  ی،آموزشیفرهنگ  ،یعلم

کند.    یهمفکر   یاسالم  ینظام جمهور  یاعتال   یدر راستا  انیو اقدامات دانش بن  یعلم  نییتمام توان در جهت کمک به تب



مجاهدت    یدر صحنه حاضر بوده و در دفاع از انقالب اسالم   ت یگذشته با احساس مسئول  یدر سال ها   ره هموا  انی دانشگاه

  ت ی مسئول  رشی و پذ   دانیورود در م  ایو    انیقلم، ب  قیبا مجاهدت از طر  گرید  یند و برخا  دهیبه شهادت رس  یکرده، برخ

  زیدر صحنه ن  انیباشند. حضور دانشجو  نیرنقش آف  یاسالم  یتالش کرده اند در جهت تحقق اهداف مقدس نظام جمهور 

بزرگ در جامعه فردا    یها   تی مسئول  رشیپذ   یآنها برا   ی ها  یآنها و ارتقا دهنده سطح توانمند   تی احساس مسئول  ی به معنا

  یتحقق استعدادها  یدر دانشگاه برا   یو علم  یتیترب  ،یفرهنگ  ،یمناسب آموزش  یها  نهیفراهم آوردن زم  ری مس  نیاست. در ا

و با اشراف و تعهد    یدانشگاه است. استادان دانشگاه با وزانت علم  یبر دوش مسئولن فعل  یبزرگ  تیمسئول  ان،ی ودانشج

و قدرت تفکر را   یر یپذ  تی اخالق، تعهد، مسئول  رت،یبص ، یخود همواره تالش کرده اند، آگاه ر یخط ت یولنسبت به مسئ

  ک یاجحاف به    ای نسبت به خطا و    انی. همه دانشگاهبرسانندکرده و آنان را به کمال مستحق    ی خود متجل  انیدر دانشجو

حساس    ز ی ن  یدانشگاه اسالم   ی ارهایارزش ها و معدارند همچنان که  نسبت به عدول از    ت یگناه احساس مسئول  ی فرد ب

سوء    هموجود واکنش نشان خواهند داد، اجاز  ینسبت به نقصان ها   یانتقاد   هیبا روح  نکهیعالوه بر ا  انی هستند. دانشگاه

در تحقق تمدن    نیو نقش آفر  ینخواهند داد. قطعا دانشگاه در تراز انقالب اسالم  زیمرزو بوم را ن   نیاستفاده به دشمنان ا

به کار خواهد بست و تحرکات عوامل وابسته    یدانشگاه  اری مع  یحفظ فضا   یهمه اهتمام خود را برا  ،یاسالم  -یران یا  نینو

 خواهد نمود. یدشمنان را خنث دیک ،یو عقالن  یعلم ی نیرا رصد نموده و با نقش آفر

نسل    یبرا   ینیینقش تب  یفایخود را در جهت ا  یآمادگ  یخراسان جنوب  یدانشگاهها  یجیو بس  یما استادان انقالب  لهینوسیبد

به    ریاخ  یها  یثبات ساز   یدشمن را در ب  یشناخت-یبیترک  یاز جنگ رسانه ا  یناش  یدهای تا تهد  میدار  یامروز اعالم م

  یانقالب  رتیبص  ،یجامعه دانشگاه  یاز جانب تمام   میدان  یلزم م  خودبر    نی. همچنمیمبدل ساز  یرشد و ترق  یبرا  یفرصت

  ت یمردان عرصه امن  ریدل  یها  یرا ستوده و از رشادت ها و از جان گذشتگ  رانی ا  زی ملت عز  یدان ی و حضور به موقع و م

در جامعه هستند،  تیساز آرامش و امن  نهیزم تی دشوار با صبر و عقالن طیشرا  نیمخلص فراجا که در ا یروها ی خصوصا ن

به عنوان   دی اسات   جیو بس  یمقام معظم رهبر   یندگینهاد نما  یشی. دفاتر هم اندمیباش  شانی نموده و قدردان ا  یسپاسگزار

ضمن   ،یو اموال عموم   تیو برائت از اغتشاشگران و غارتگران امن   قیشفاف و دق  یورز، با اعالم مرزبند  شه یاند  ینهادها

مهم    اریو بس  یالزام  ندهیهمه جانبه و رفاه فزا  شرفتیپ  یرا برا  یاسالم  رانی ا  تیرصد هوشمندانه و مستمر، آرامش و امن

  ی همانطور که در کالم و رفتار رهبر معظم انقالب اسالم  انیدانشگاه و دانشگاه  یستیباور است که با  نیبر ا  زیدانسته و ن

 .رندیو احترام قرار بگ میکراست همواره مورد ت  انیو نما یمتجل 

تبر  انی پا  در ول  ک یبا  امامت حضرت  آغاز  اسات   ی مجدد سالروز  ما  آن   ،یاستان خراسان جنوب  یانقالب  دی عصر )عج(  با 

 .میبمان  یآخرالزمان وفادار به اسالم ناب محمد   یتا در طوفان فتنه ها  میبند  یدوباره م  یمانیعهد کرده و پ  دیحضرت تجد



  ستیمسئله مسئله حجاب ن  ر،یکه نشان داد، در فتنه اخ  یروشنگرانه مقام معظم رهبر  اناتیضمن تشکر فراوان از ب   نیهمچن

تفاده از توطئه و سوء اس  دیاز منکر، نبا  ینه  یاجرا   یها   وهیرفع مشکالت و بهبود ش  یدر کنار تالش برا   میدار  یمعروض م

اعتراض، به مبارزه با اصل    کی دختر جوان و کشاندن آن از    ک یمرگ    مورددر    ییمرز و بوم، در بهانه جو  نیدشمنان ا

 نظام غافل بود. 

مشخص شده است جا دارد    ریاخ  هیکشور در قض  یانتظام  یفرمانده  یگناهیب  ،یقانون  یکه با ارائه گزارش پزشک   اکنون

و    تیامن  ی در برقرار  زی عز  س ی نهاد زحمتکش، از زحمات پل  ن یبه ا  ر یاخ  یم هاجستن از تعرض ها و ظل  ی ضمن تبر

تر شدن متجاوزان به    یو باعث جر  یو انسجام مل  ت یامن  فیرا تضع  س یپل  ف ینموده و تضع  یکنترل اغتشاشات قدردان

  میخواستار  زینهاد پرداختند ن  نیکه شتابزده به قضاوت درباره ا  ی. از خواصمیمردم دانسته و محکوم کن  تی آرامش و امن

 اظهارنظر کنند. یشتر یبا تأمل و دقت ب ،یبعد یمراقبت کنند تا در حوادث احتمال   ،یضمن عذرخواه

  ندهیخواهد آمد و آ  رونیب  روزمندانهی پ  ز ین  یامتحان بزرگ اله  نیاز ا  رانیا  وریملت بزرگ و غ  ،یشاء اهلل و به فضل اله   ان

 درخشان و با عزت را رقم خواهد زد.  یا

 اهلل و برکاته  ةو رحم کمی عل والسالم


