
 مسموم و ملتهب ها برای برخورد قاطع مسئوالن با افرادی که فضای دانشگاهفراخوان امضای نامه استادان دانشگاه

 

 یافراد کشور نیا انیدانشجو قاطبه که باورند نیا بر هادانشگاه استادان اصفهان، جیبس یاستاد نهضت ارتباطات و رسانه دفتر گزارش به

 ریتاث تحت کهیافراد از لذا و هستند بندیپا ینید و یمل نیقوان یتمام به و بوده کشور شرفتیپ به عالقمند و علم عرصه در جهادگر و مومن

 و بود خواهد دشمنان استفاده سوء فرصت جادیا و کشور در یناامن آن انباریز جهینت که اندنموده ملتهب و مسموم را دانشگاه یفضا دشمن

 .دینمایم تقاضا باشدیم گناهیب مردم از یجمع شهادت و رازیش اسفناک اتفاق  آن، هنمون

 هایسیاست با موافقت صورت در نموده مطالعه را هافراخوان امضای نامه استادان دانشگاه محترم ساتیدا موضوع این به توجه با 

 نمایند. مراجعه نامه امضای لینک به مشارکت برای توانندمی نامه، این کلی

 

 هانامه استادان دانشگاه یفراخوان امضا

 به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج اصفهان، متن نامه به شرح زیر است: 

 

ضد استکبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و  شهیخود، هم یثبت شده و شناخته شده خِیدر کشور ما در تار یجنبش دانشجوئ

 (۱۳۸۷/۰۹/۲۴.  یمد ظله العال یحضرت امام خامنه ا یبشدت عدالتخواه بوده است)  مقام معظم رهبر

 

هموطن و پس از عدم  کیطلبه به بهانه فوت  هیمعاند، سلطنت طلب، منافق و تجز اناتیجر یلیو با آغاز سال تحص ریاخ یروزها در

شود تا به  دهیها کشتحرکات به داخل دانشگاه نیتالش کردند که ا یابانیخ یدر اردو کش رانیا نیبه همراه کردن قاطبه ملت متد قیتوف

 به تالطم بکشاند. زیحرکات در دانشگاه بتواند جامعه را ن نیزعم خود ا

 

 یبررس یها و براشبکه نیا ریاز مردم تحت تاث یباعث شده بخش زین طانیش یهاها توسط رسانهدروغ منتشر شده از درون دانشگاه اخبار

 بشود. گانهیب یهامجدد رسانه یبردارباعث بهره نیها تجمع کنند و همصحت موضوع در اطراف دانشگاه

 

اخالل در  جادیجهت ااموال دانشگاه و تالش در  بیها و تخردر دانشگاه یدانشجو با شعار مقدس آزاد یارفتار دور از شان عده متاسفانه

جز اخالل در  یتالش که هدف نیملت مظلوم قرار گرفت و ا نیدر دست دشمنان قسم خورده ا یغاتیتبل یبعنوان ابزار زیها نکالس لیتشک

 است. افتهیدر کشور در بر ندارد همچنان ادامه  یعلم زیگبرانرتیحرکت ح

 



 کی یآرزو تیپروراند که غایم یرانیا ریباور را در ذهن مخاطب غ نیتعداد محدود دانشجو ا نیا ریاخ یشعارها و رفتارها متاسفانه

 انیدانشگاه است و در ذهن دانشمندان و دانشگاه یکشور حضور بدون حجاب و بصورت مختلط در غذاخور نینخبه در ا یدانشجو

تراز اول  یهابعضا با رانت ثروت بادآورده وارد دانشگاه دیافراد که شا نیرفتار ا نیبا فرض ا ای. آآوردیبوجود م یاهیجهان چه نقطه س

 حاتیتفراند فردا اشتباه گرفته یتفرجگاه عموم کیدانشگاه را با  طیمهاجرت در سر دارند و مح یسودا زین یند و برخکشور شده 

 نخواهند داشت. یرشرعیغ

 

کشور بوده  شرفتیمومن و جهادگر در عرصه علم و عالقمند به پ یکشور افراد نیا انیرند که قاطبه دانشجوباو نیها بر ااستادان دانشگاه 

 جهیاند که نتدانشگاه را مسموم و ملتهب نموده یدشمن فضا ریتحت تاث کهیهستند و لذا از افراد بندیپا ینیو د یمل نیقوان یو به تمام

از مردم  یو شهادت جمع رازیفرصت سوء استفاده دشمنان خواهد بود و نمونه آن،  اتفاق اسفناک ش جادیدر کشور و ا یناامن آن انباریز

 نی. همچندیادامه ده یمنطق یگقتگو یفضا کیو مشکالت موجود را در  دینکن یبه نفع دشمن باز دانیدر م دینمایباشد تقاضا میم گناهیب

کشور که همواره مورد خشم دشمنان  یعلم انیکالس و دانشگاه بشود و جر یلیکه باعث تعط یحرکت چیعنوان در ه چیهبه  میینمایاعالم م

 بود.  میحاضر نشده و همراه نخواه دینظام بوده است را مختل نما

 

و نقد  یشیاندآزاد یهایکرس جیبر ترو یمعظم انقالب  مبن یها در عدم توجه به فرمان رهبردر دانشگاه نیضمن هشدار به مسوول انیپا در

محترم دستگاه قضا  سییر ژهیبو یتیو امن یاسیس ،ییدر داخل و خارج دانشگاه مانند قضا یمتول نی، از مسئولانیو نظر و برخورد با خاط

 طیدر مح ینظمیتنش و ب جادیهمه تذکرات همچنان بر ا رغمیدانشجو که عل ایعنوان با اغتشاشگران اعم از استاد  چیبه ه  میخواهیم

آرام در دانشگاه را جهت ادامه راه پر افتخار  یفضا جادیا عتریمماشات ننموده و موجبات هر چه سر ندینمایگاه و خارج آن اصرار مدانش

 . ندیفراهم نما یعلم

 

 


