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 شروعاست. ها بخشیده و هوای خاصی را به فضای دانشگاه ، امسال حالو هفته دفاع مقدس شروع ماه محرمتقارن آغاز سال تحصیلی با      

 31که به صورت رسمی و آشکارا در ای سالهجنگ تحمیلی هشتباشد. نگ تحمیلی میی جیداد تاریخساله مقارن با آغاز رو سال تحصیلی همه

با رهبری حکیمانه و . لیک ایران آغاز شد با هدف نابودی انقالب اسالمی و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسالمی 1359ماه  شهریور

 ، بر خالفمکتب عاشورائیو با تاسی به  تحت الطاف و عنایات الهی، مقاومت و پایداری ملت ایران و بنیانگذار جمهموری اسالمیهوشمندانه 

جهانیان، به ویژه سردمداران نظام سلطه و  نیز هم اکنونو  اراده باطل جبهه دشمن به نقطه سربلندی و درخشندگی ایران اسالمی تبدیل شد

ای هاهداف و آرمان مسیر ه نفع مقاومت اسالمی و قرار گرفتن روند حوادث و تحوالت درای بمعادالت منطقه هم خوردن شاهد بر استکبار

 باشند. میانقالب اسالمی 

محمد رسول ا... و "راه را ادامه داده و با سرلوحه قرار دادن  این ،خلف صالح امام راحلو امید و اعتماد به  بر مردمی که با توکل به خداود در

اضداد است در عین صالبت و برافراشته نگاه داشتن پرچم حق  به مانند هر مومنی که صفاتش جمع "بینهم ءفار و رحماالذین معه اشدا علی الک

و بلکه با درایت و نفاق و خودخواهی  نه با ،(ص) تی واحده تحت تعالیم اسالم ناب محمدیامبرادران و خواهرانی دلسوز و همچون  ،و عدالت

 اند. جتماعی در مسیر درست به پیش رفتهی، فرهنگی و اساهای گوناگون علمی، سیپرداخته و در عرصه بصیرت به تعامل مقتدرانه با دنیا

دانشگاهیان در سال تحصیلی جدید با که  نمایدتوصیه می، ی تفرشدانشگاه جامعهضمن آرزوی توفیق برای  بسیج اساتید دانشگاه ،در این راستا

با ایثار و از خودگذشتی به تاسی از امام حسین  ،مقام معظم رهبری و در سایه منویات ، با تکیه بر معارف عمیق عاشورایاری جستن از الطاف الهی

برای ارتقا  های استواریگام ای،یسته ساالری به جای عملکرد سلیقههوشمندانه و با تکیه بر شابا حضوری دلسوزانه، مدیرانه، قانون مدار، )ع( 

  بردارند.  دانشگاه کمی و کیفی 

مسئولین تقاضای حرکتی ویژه ه همگان باز  ،یر تعالی دانشگاهمس در انحراف از نگرانی عمیق خود ، ضمن ابرازبسیج اساتید دانشگاه در انتها

 دارد.  را دانشگاهبا بکارگیری تمامی ظرفیت های   انقالبی

 استمداد آخر از خداوند منان است که هیچ خواستی باالتر از خواست او نیست.

 


