
   

 آبان 31بیانیه بسیج اساتید دانشگاه جیرفت به مناسبت روز 

رٚسی وٝ . رٚسی وٝ ٘طبٖ اس ػصزی ٔتفبٚت در تبریخ ٔؼبصز جٟبٖ داضت. رٚسی ٔتفبٚت در تمٛیٓ ایزا٘یبٖ است 3131آثبٖ  31

، ثب ضؼبر ثٛد٘ذدا٘طجٛیب٘ی وٝ پیزٚ خط أبْ . ریخت فزضی جٟبٖ ثز ٔحٛریت دٚ ثّٛن ضزق ٚ غزة فزٚثٝ ٔؼٙبی ٚالؼی، دیٛار 

ٞب پس اس  سٛسیبِیستاستؼٕبری وٝ . ٘ٝ ضزلی ٘ٝ غزثی جٕٟٛری اسالٔی، لّت استؼٕبر جٟب٘ی را ٘طب٘ٝ رفتٙذ ٚ آٖ را اس پب ا٘ذاختٙذ

ثز آٖ غّجٝ ثیبثٙذ ٚ ا٘مالثیٖٛ ٘یىبراٌٛئٝ ٚ وٛثب ثز آٖ چیزٜ ٘طذ٘ذ، ثٝ دست سبِٟب ٘جزد سیبسی، ٘ظبٔی ٚ ایذئِٛٛصیه ٘تٛا٘ستٙذ 

 . ثٛد( رٜ)جٛا٘ب٘ی ا٘جبْ ضذ وٝ یٍب٘ٝ دارایی آ٘بٖ، تٛوُ ثز خذا ٚ حٕبیت أبْ خٕیٙی 

بی استجذاد ٞ ٞٙٛس چٙذ ٔبٞی اس خٛاة آضفتٝ جیٕی وبرتز ثٝ ٔٙبسجت ٚلٛع ا٘مالة در ایزاٖ ٍ٘ذضتٝ ثٛد وٝ تٍّٙزی دیٍز پبیٝ

دا٘طجٛیبٖ خط أبْ، جبسٛسبٖ د٘یبی غزة را در . ٚ ثٙب ثٝ فزٔبیص أبْ أت، ا٘مالة دْٚ ثٝ ٚلٛع پیٛست غزثی را ثٟٓ ریخت

ٔتفىزیٗ آٔزیىبیی . آثبٖ ثٝ اسبرت در آٚرد٘ذ ٚ ایٗ آغبسی ثز تحزیٓ ٞبی ٌستزدٜ ػّیٝ جٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ ضذ 31تبریخ 

ضزثٝ آخز ثب حّٕٝ ٞبی ٌستزدٜ التصبدی، سیبسی ٚ ٘ظبٔی ایٗ ٟ٘بَ ٘ٛ پب ثٝ سٚدی خطه خٛاٞذ ضذ ٚ  ثزد٘ذ ثب تحزیٓ ٌٕبٖ ٔی

ٚ دخبِت در وطٛرٞبی دیٍز  ، وٛدتبچٙیٗ حٕالت ثزٖٚ ٔزسی. ٘ظبٔی ثٝ ایزاٖ در راستبی آسادسبسی ٌزٌٚبٖ ٞب ا٘جبْ خٛاٞذ ضذ

سیٕٙبی تجّیغبتی خٛد، ٘بْ ٞبی پزٞیجبٖ آصاوس، طٛفبٖ صحزا ٚ رٚثبٜ ز یتبث تحت ثٝ دفؼبت در تبریخ آٔزیىب اتفبق افتبد ٚ آ٘بٖ

ٚ ٘تیجٝ ریخت فزٚ أب ػّٕیبت پٙجٝ ػمبة در طجس ایزاٖ، اثٟت ٘یزٚٞبیی آٔزیىبیی ٚ ٘یزٚٞبی ٚیضٜ دِتب را . صحزا ثز آٟ٘ب ٟ٘بد٘ذ

 .وٝ فمط ظبٞزش سفیذ ثٛد ٘ذاضت ٞبی وبخی ای جش ٞٛاپیٕبٞبی ٘بثٛدضذٜ، سزثبساٖ سٛختٝ ٚ فزیبدٞبی وبرتز در اتبق

سبِٟبیی وٝ وٛدتب، جًٙ، حٕالت ضیٕیبیی، تحزیٓ، تجّیغ، حّٕٝ ثٝ ٞٛاپیٕبی ٔسبفزثزی، . چُٟ سبَ پز فزاس ٚ ٘طیت سپزی ضذ

ٞبی ثیٗ إِّّی ٚ صزف ٔیّیبردٞب دالر ٘تٛا٘ست وٕىی ثٝ فزضتٝ  ٞبی ٘ظبٔی ثٝ دضٕٙبٖ، ٚتٛی حك ٔزدْ ایزاٖ در سبسٔبٖ وٕه

رٔش ایٗ ٔٛفمیت در چٙذ وّیذ ٚاصٜ . ٞبی ثیبثبٖ ٌزفتبر ٘طذ ٞب وٙذ ٚ ایٗ ٌزثٝ ٘طستٝ ایزاٖ در چٍٙبَ ٌزي آٔزیىبیی ٔزي

ضٛد ٚ آٖ تٛسُ ثٝ خذا، درایت ٚ ضجبػت رٞجزاٖ ا٘مالة ٚ استمبٔت ٚ اس خٛدٌذضتٍی ٔزدْ ضزیف ایزاٖ ثٛد ٚ  خالصٝ ٔی

ٞبی ٔؼتبد ثٝ تحزیٓ، راٞی جش افشایص فطبرٞبی  تحٕیُ ضذٜ است ٚ آٔزیىبییٌٕبٖ رٚسٞبی سختی ثز ّٔت ایزاٖ  ثی .ٞست

ایٗ رٚسٞب یه پیچ تبریخی دیٍز در ٔمبثُ ّٔت ایزاٖ . راٞی وٝ ثٝ تزوستبٖ است ٚ ا٘تٟبی آٖ ثٗ ثست. سیبسی ٚ التصبدی ٘ذار٘ذ

 .وطذ ٞبی سیبدی ا٘تظبر ٔزدْ ایزاٖ را ٔی است ٚ لطؼب در پس ایٗ پیچ ٞب، فتح إِجیٗ

ثّٝ ثب افتخبر ٔی ٌٛییٓ . چٙذی پیص یىی اس ٔسئِٛیٗ آٔزیىبیی ٌفتٙذ تٟٙب وطٛری وٝ ٞٙٛس در جٟبٖ ا٘مالثی است، ایزاٖ است

ٕٞیٗ رٚحیٝ ا٘مالثی، ایزاٖ را ثٝ تٟٙب وطٛری تجذیُ وزدٜ وٝ ٔی تٛا٘ذ در . ایزاٖ، ٕٞچٙبٖ ا٘مالثی است 35٘سُ دْٚ ٚ سْٛ ا٘مالة 

ٌفتٕبٖ ا٘مالة، صّح ثزای جٟبٖ ٚ احتزاْ . یز فطبرٞبی آٔزیىب ٚ غزة دٚاْ ثیبٚرد ٚ ػشت خٛد را حفظ وٙذػزصٝ ثیٗ إِّّی س

ٌفتٕبٖ ا٘مالة، ٔٙبفغ ٔستضؼفیٗ جٟبٖ ٚ ٔمبثّٝ ثب . ثٝ حك ّٔت ٞبست، ٌفتٕبٖ ا٘مالة، استمالَ سیبسی ٚ التصبدی ّٔت ٞبست

ٚ٘ذ ٔتؼبَ، رٞجز ا٘مالة، ٔزدْ ػشیش ایزاٖ، لٛای ٘ظبٔی لذرتٕٙذ ٚ ٔٛضه پطتٛا٘ٝ ا٘مالة، خذا. وبپیتبِیسٓ پَٛ ٔحٛر غزة است

 . ٞبی ػشت ٞستٙذ

   . وٙیٓ ایٗ رٚس ػشیش را ثٝ رٞجز ػشیشٔبٖ، دا٘طجٛیبٖ ٌزا٘مذر، ٔزدْ ػبِی لذر ٚ ٔسّٕب٘بٖ آسادی خٛاٜ تجزیه ٚ تٟٙیت ػزض ٔی


