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وَالفَجر وَلَیالِ عَشر

سی و نه بهار از خروش انقالبی مردم آگاه و بصیر ایران اسالمی بر علیه ظلم  ،ستم و خفقان رژیم منحوس پهلوی می گذرد و
بیداری  ،استکبارستیزی و آزادی خواهی ملت مسلمان و بیدار اسالمی ایران به رغم همه فراز و نشیب ها  ،تهاجمات و تحریم ها در
دل یکایک آحاد جامعه تبلور می یابد و می جوشد.
پیروزی کم نظیر انقالب اسالمی ایران در قرن معاصر که با رهبری داهیانه امام راحل رضوان اهلل تعالی علیه با اتکاء به نیروی الیزال
الهی و با حمایت همه جانبه اقشار مختلف مردم خصوصا دانشجویان غیور و جوانان پیرو خط امام و رهبری به وقوع پیوست درسی
بود برای همه اعصار که وحدت ،خلوص ،همدلی ،همزبانی و یکرنگی می تواند باعث سرزندگی حیات جمعی و هم گرایی اجتماعی
گردد و نور امید را در دل همه مستضعفان و مظلومین جهان روشن نماید .بی تردید این همگرایی در صورت قدرشناسی مردم و
مسئوالن سرمایه ای عظیم برای تحقق آرمان های جامعه ای مقاوم و مقتدر در تمامی عرصه های علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و
سیاسی است.
دوازدهم بهمن ماه سالروز ورود تاریخی و غرورآفرین حضرت روح ا ...که مصادف است با آغاز دهه پرفروغ فجر و تجدید پیمان مردم
فهیم و انقالبی ایران اسالمی با آرمانهای بنیان گذار کبیر انقالب و بیعت همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و
اطاعت محض از مرجعیت شیعه در  91بهمن ماه  75در مدرسه علوی تهران که این اقدام به موقع یکی از عوامل تسریع کننده
فروپاشی رژیم پهلوی بشمار می رود و روز  22بهمن اوج تبلور و به بار نشستن مقاومت ،مجاهدت و پایمردی مردم شریف و
آزادیخواه ایران اسالمی است.
با عنایت به اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه ،فعالیت های سرویس های اطالعاتی غرب و استکبار جهانی بویژه آمریکا و اسرائیل و
هم پیمانان خودفروخته برخی کشورهای عربی حوزه خلیج همیشه فارس ،فعالیت های گروهک های تارشگری معاند و ضد انقالب
و جریانات سلفی و تکفیری و جریان های قومی و مذهبی بسیج حقوق دانان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا ضمن یاد
حماسه سازان دوران انقالب و شهدای عظیم الشان انقالب ،دوران دفاع مقدس و مدافعین حرم ،بار دیگر با آرمان های حضرت امام
(ره) و مقام عظمای والیت تجدید پیمان می نماید و همه آحاد ملت را به اطاعت از امر مطاع ولی فقیه زمان حضرت امام خامنه ای
عزیز و حضور حداکثری در راهپیمایی عظیم  22بهمن ماه  9911روز مبارزه با استکبار ستیزی دعوت می نماید.
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