هتي پیام ساسهاى بسیج داًص آهَسی بِ هٌاسبت آغاس سال تحصیلی جذیذ ٍ سی ٍ ّطتویي سالگزد
گزاهیذاضت ّفتِ دفاع همذس

((بسم اهلل النور))
بْار علن ٍ داًص فزا رسیذُ ٍ هذرسِ آغَش پزهْز خَد را گطَدُ است تا پذیزای ضکَفِّای تعلین ٍ
تعلن باضذ .سٌگز بسیج داًص آهَسی در هذرسِ ًیش با آغاس سال تحصیلی جذیذ با التذا بِ ضْذای
داًص آهَس فعالتز اس گذضتِ کار خَد را آغاس خَاّذ ًوَد .هعلن ایي ٍاصُ تٌیذُ بِ عطك هٌتظز دیذار
درداًِّای هشرعِ تشکیِ ٍ تحصیل بِ هیشباًی داًصآهَساى ایستادُ ٍ ًسین پائیشی ًَای خَش آهَختي
را هی سزایذ.
تمارى ایي ایام با ّفتِ دفاع همذس را گزاهی هیدارین ٍ در رٍسّائی کِ یادآٍر حزکت لافلِ عطك
حسیٌی است بِ آستاى دٍست تسلیت ٍ تعشیت عزض هیًوائین .آری ّز رٍس عاضَرا ٍ ّز سهیٌی
کزبالست .آًاى کِ بِ خیال خام خَیص گواى هیکزدًذ با بزاُ اًذاختي یک جٌگ طَالًی هیتَاًٌذ
ًظام ًَپای ها را بِ ساًَ درآٍرًذ اهزٍس ضاّذ حضَر هؤثز ها در هٌطمِ ٍ حوایت ّوِ جاًبِ اس هحَر
هماٍهت علیِ استکبار ّستٌذ ٍ آًاى کِ سَدای ًیل تا فزات را در سز هیپزٍراًذًذ اهزٍس خَد را در
تارّای عٌکبَت پیچیذُاًذ ٍ «إىَّ أٍَّيَ البُیَتِ لَبَیتُ العٌَکَبَت» ٍ اها جَاًاى ٍ ًَجَاًاى ایزاى اسالهی
کِ ّطت سال با دفاع همذس در بزابز ظالنتزیي اًساىّا ایستادًذ بِ بزکت فضائلی کِ کسب کزدُ
بَدًذ دٍراى ضکَفایی را در سهیٌِّای هختلف علوی ،صٌعتیً ،اًََّ ،افضاّ ،ستِایٍ ،رسضی ٍ  ...بِ
هٌصِ ظَْر هی رساًٌذ.
داًصآهَساى عشیش ،فزسًذاى حسیٌیام؛ بذاًیذ ٍ آگاُ باضیذ کِ اهزٍس دضوي بِ خاطز پیزٍسیّای ضوا
عصباًی تز اس لبل ضذُ است ٍ بِ دًبال فزصت است تا ها را اس ایي ّوِ ًطاط ٍ پیطزفت بِ یأس ٍ
عمب هاًذگی ٍ ٍابستگی سَق دّذ.پس آگاُ باضیذ ٍ خَد را هجْش بِ سالح علن ٍ تمَا ًوائیذ کِ ظَْر
ًشدیک است ٍ ٍعذُ الْی تحمك خَاّذ یافت .آهادُ باضیذ کِ پزچن عشت ٍ التذار ایزاى اسالهی کِ
ٍارث خَى ضْیذاى داًصآهَس است بز دٍش ضواست پس بِ خَد ببالیذ ٍ افتخار کٌیذ ٍ با ّوِ تَاى
در راُ تحمك توذى ًَیي اسالهی در افمی رٍضي ٍ با ًطاط گام بزداریذ کِ
«ألَیسَ الصُّبحُ بِمَزیب»
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