
 بسمه تعالی

 بیانیه ی فرماندهان بسیج دانش آموزی سراسر کشور در خصوص فیش های نجومی

 (مردم هنوز چشم به راه عدالت اند!)

 به خدا و پیامبر خیانت نکنید و به امانت های میان خود هم خیانت نورزید در حالی که میای اهل ایمان! 

 (27آیهدانید خیانت عملی بسیار زشت است )سوره انفال 

 

)ره( نمی از اه ترنن ادداف و آراخ هخی ا قالب قالب اسکککالای انراه به رد ری ااخم ن یای بعد از پیروزی شکککمند اد ا 

سالای انراه شخر ای برقراری ا سطح جخاعه و بین ت خای اق شد و به ت ع آه انجخد پین د و اعت خد حقیقی بین  عدالت در  بخ

سئنلین بنده که درگن ه  شرافی گرانی، اردم و ا سئنلین به دالنل ا ست در روابط بین اردم و ا س ش هه و گ شک و  انجخد 

 کاد. وارد ایاسالای عظی ی به پخنه دخ و پیمره ی ا قالب ضربه دخی  ،  ند د دلی و د دردی بخ اردم پردانت دخی ونژه،

از  اعدودی، چهره ی واقعی  ین رادات و اشکککمخالت انجند در قناانن فیش دخی  جنای به رغم  شکککخه داده برنی از ان

شخه داد که به رغم اعت خد اردم برنی از انن افراد  ه تاهخ  شمخر کرد و   سئنلین  یز که به ظخدر ذنیره ی  ظخم بند د را آ ا

 نخئن به اعت خد و سراخنه الت ا د.ااخ ت دار ج هنری اسالای  یستاد بلمه 

سالای انراه بخند د سئنلین  ظخم اقدس ج هنری ا سمخه انن ا ست گرفتن  سخ ی که برای در د شاد که ک شته بخ ر  ظر دا

د از جخه نند بگذر د بخند دقت کاا ظخم ا تخخب ای کااد افرادی پخکدست بخشاد، افرادی که  حخضر د در راه اردم نننش 

 .کااد بخبخ رجب دستاد  ه کسخ ی که به الت نند نیخ ت ای شهید و بدا اد که ذنخنر انن  ظخم افرادی د چنه

قضکککخئیه و اقااه بخبت اقدااخت ا جخم گرفته تخ کانه اخ ج عی از   اجرنه ،ضککک ن تشکککمر از فعخلیت دخی قنای سکککه گخ ه 

را به شدت احمنم کرده و چاد برداشت دخی ظخل خ ه از بیت ال خل فراخ ددخه واحد دخی بسیج دا ش آانزی سراسر کشنر 

 شننم: ای  مته را ان بخب تذکر و پیگیری ع لی نخدآور

 و ت لیغ برای اسئناله است.ندات به اردم و صداقت ع لی و گفتخری بزرگترنن رسخلت  (1

 انجخد جرنخه دخی پر سر و صدا و در ظخدر اخخلف انن اتفخقخت ک خ فی السخبق دیچ ک می  خنادد کرد. (2

 برای برننرد بخ انن فیش دخی  جنای دار د. یاسئنلین بخند  شخه بدداد که عزم راسخ (3

 .خ را  ددید و قخطعخ ه برننرد کایدو اجخزه ی ح خنت از آ هبه دیچ عاناه برای اتخلفین عذر تراشی  ماید  (4

 قنه ی قضخئیه  یز بخند در انن انضنع ورود کرده و اجخزه  ددد که عدالت در انن کشنر پخن خل گردد. (5

اد و در صککنرت  یخز اجلق قنا ین بخنسککتی سککعی بشککند که انن اتفخ  )فیش دخی  جنای( وجهه ی قخ ن ی پیدا  م (6

 اربنطه را اصالح کاد.



صدا  حرام نناراه دستاد و بخز گردا ده پنل دخ به ل ادنرا ی که بخ فیش دخی  جنای ازبدوه االحظه  س ت به ع (7

 بیت ال خل اقدام شند 

 والسالم
 اج ع فراخ ددخه بسیج دا ش آانزی دبیرستخه دخی سراسر کشنر

 1395شهرننر اخه  8
 

 


