
  بسمه تعالی 

 بیانیه سازمان بسیج اساتید استان البرز به مناسبت روز جهانی قدس

  

  .همزمان با روز جهانی قدس سازمان بسیج اساتید دانشگاه هاي استان البرز بیانیه صادر کرد 

نشگاه هاي استان البرز به مناسبت روز استان البرز متن بیانیه سازمان بسیج اساتید دا) ع(به گزارش پایگاه اطالع رسانی سپاه امام حسن مجتبی
  :جهانی قدس و اعالم همبستگی با ملت مظلوم فلسطین به شرح زیر است

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

مسلمانان روز قدس را روزي بزرگ شمارند و در تمام کشور هاي اسالمی تظاهرات برگزار و در مساجد این ندا را سردهند ، هنگامی که یک میلیارد 
  )ره( امام خمینی  .ن فریاد برآورد ، اسرائیل احساس عجز و ناتوانی خواهد کرد وترس همه وجودش را فرا خواهد گرفتمسلما

است که همچون صاعقه بر سر سفاکان صهیونیست فرود آمده و پژواك آن در جهان بویژه در )ره(حماسه روز قدس یادآور فریاد رعدآساي امام راحل 
  .کن شد ومسیرمبارزه بی امان مردم فلسیطین را شتابنده و توفنده ساخت کشورهاي اسالمی طنین اف

مردمی که بیش از نیم قرن در مصاف با دژخیمان پلید و ددمنش غاصب همچنان نستوه و استوار از خود مقاومت و پایمردي نشان داده اند و با انتخاب 
شرف و کرامت انسانی و ارزش هاي مقدس اسالمی شان جانانه دفاع نموده واز آگاهانه شهادت طلبی به قربانگاه فرستادن جگرگوشه هایشان از 

قدس محور هویت و اتحاد همان امتی است که مستضعفان زمین را وارثان واقعی می داند و براي  .سرزمین میهنی خویش پاسداري و حفاظت می کنند
در این روز بزرگ قدرت خداوند .پیروزي از آن صالحان و هدایت یافتگان خواهد بودزورمداري وبی عدالتی عمري کوتاه قائل ، و ایمان دارد که نصرت و 

روز قدس روز رژه سپاهیان اسالم در برابر چشمان .در گام هاي استوار مردان و زنان مسلمان و دریاي مواج و خروشان مسلمانان روزه دار نمود می یابد 
حیرت زده مستکبرین جهان ، روز نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسالم در مقابل نماد هاي کفر و استکبار دوران معاصر و روز برائت از استکبار و 

امی آن ، شیطان بزرگ آمریکاي جنایتکار است که در اعالم نفرت عمومی ملل مسلمان و همه آزادگان جهان از رژیم تروریست و اشغالگر قدس و ح
ما استادان بسیجی دانشگاه هاي استان البرز ضمن حمایت از انقالب هاي جهان اسالم .توحش و درنده خویی روي هیتلر ها و چنگیز ها را سفید کرداند

 اتحاد و انسجام درونی به منظور  یبی ضمن دعوت آنان به حفظ خواسته خاورمیانه بالخص مردم مسلمان مصر و ل و نهضت بیداري اسالمی ملت هاي بپا
استقرار یک نظام برخواسته از اراده آحاد ملت آنان به هوشیاري در مورد شیطنت هاي تفرقه افکنانه و استعماري دولت هاي غربی بالخص آمریکا 

  .وبرخی از کشورهاي اروپایی دعوت می نماییم

ص ملل مسلمان جهان اسالم تقاضا داریم که به کمک مردم قحطی زده سومالی شتافته و باردیگر حمایت عملی خود از همه ملت هاي آزاده جهان بالخ
سازمان بسیج استادان دانشگاه هاي استان البرز در آستانه روز جهانی قدس یک بار دیگر .را از همه مستضعفان و مظلومان جهان به عینیت برسانند 

و با پیروي از رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم می دارد ) ره(آرمان هاي بلند معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینیضمن تجدید عهد و پیمان با 
که با نهایت توان و تالش در جهت اهداف نحضت جهانی اسالم خواهد کوشید و به همین وسیله از یکایک دانشجویان ، استادان ، دانشگاهیان و مردم 

  .المی به حضور گسترده در راهپیمایی عظیم این یوم اهللا بزرگ فرا می خواند عزیز ایران اس

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته         

  اساتید دانشگاه هاي استان البرز سازمان بسیج


