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بيانيه بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت  22بهمن ماه 6931
وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ و َزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿سوره االسراء -آیه ﴾17

و بگو حق آمد و باطل نابود شد آرى باطل همواره نابودشدنى است.
ملتی كه عزم یاری خدا و رسولش را نمود و در این راه استقامت كرد ،خداوند متعال هم وعده یاری و نصرت به ایشان داده است آنجا كه فرمود :إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ
ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ المَالئِكَةُ أَلّا تَخافوا وَال تَحزَنوا وَ أَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی كُنتُم توعَدونَ( .به یقين كسانی كه گفتند :پروردگار ما خداوند یگانه است ،سپس استقامت
كردند ،فرشتگان بر آنان نازل میشوند كه نترسيد و غمگين مباشيد ،و بشارت باد بر شما به آن بهشتی كه به شما وعده داده شده است).
وحدت ،استقامت و رویكرد انقالبی این امت شهيد پرور به همراه موهبت الهی رهبرانی بیبدیل همچون امام خمينی (ره) و خلف صالح او امام خامنهای ،معجزۀ قرن و
انقالب تاریخساز آن را در مقابل مستكبرین شرقی و غربی ،به پيروزی رساند و همه دشمنیها و فتنه ها را در هم شكست .امروز ،جمهوری اسالمی با اقتداری مثال
زدنی ،راه اولياء و انبياء الهی را به سوی رهائی از دنياپرستی و جاهليت مدرن یعنی ليبرال-سرمایهپرستی غربی با افتخار میپيماید.
دستاوردهای عظيم انقالب اسالمی ایران نسبت به قبل از انقالب و نسبت به دستاوردهای سایر انقالبهای جهانی ،نظير انقالبهای كمونيستی ،ليبراليستی و
ناسيوناليستی در چند قرن اخير ،غير قابل انكار است .در حوزه نهضتهای سده اخير ایران نيز ،انقالب اسالمی تنها قيامی است كه پيروز شد و با همان آرمانها و
شعارهای اساسی خود ،با صالبت روزافزون ادامه پيدا كرد و به  04سالگی خویش نزدیک گردید .از سوی دیگر ،در ميان جنگهای سدههای اخير ،فقط دفاع مقدس
هشت ساله بود كه با عزت تمام ،بیآنكه یک وجب از خاک كشور دراشغال اجنبی بماند ،به پایان رسيد و موجبات شكوفایی استعدادهای نهفته كشور گردید .اینها تنها
بخشی كوچک از دستاوردهای عظيم این انقالب الهی بزرگ و تاریخساز است .انقالبی كه میرود تا طومار ستمكاران و شياطين را در هم پيچد و زمينهساز ظهور آن
یگانه منجی عالم بشریت ،حضرت مهدی (عج) گردد.
ملت سرافراز ایران اسالمی:
اكنون شما امت شهيدپرور هستيد كه با حضور ميليونی خود در سالروز پيروزی انقالب اسالمی ،همانند هميشه نقشههای شوم شياطين و بدخواهانتان را درهم
خواهيد شكست و آینده این انقالب الهی را تضمين خواهيد نمود .پيام قاطع شما به همه مسئولين آن است كه ،هویت انقالبی وتعهد اسالمی شما ،تمام هویت و ارزش
شماست .از آمریكا با تمام زر و زورش نترسيد ،چرا كه به راستی "وَ التَهِنُوا وَ التَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ( 931آلعمران) ،شما هرگز سستى نكنيد و
اندوهناک نشوید ،زیرا شما برترین هستيد اگر در ایمان خود ثابت قدم باشيد ".آن ورشكستگان به تقصيری كه از حق بریدهاند و در هر فرصتی خواب رابطه و
سازش با آمریكا را میبينند ،همانها كه بر دوش انقالب سوار شدند و بر خون شهداء و حق مظلومين پای كوبيدند ،رانتخواری كردند ،حقوقهای نجومی را حریصانه
گرفتند ،اختالس نمودند ،اشرافيت و اشرافیگری را توجيه نمودند و در نقشه شيطان بزرگ عليه انقالب ،نقش نفوذی را ایفا نمودند ،اگر به اسالم ناب و انقالب
محرومين باز نگردند ،ملت رشيد آنها را دیر یا زود حذف خواهد نمود.
بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایران ،ضمن تبریک سالروز این حماسه بزرگ ،از عموم ملت غيور ایران و كليه همكاران شریف دانشگاهی برای شركت گسترده و
همه جانبه در راهپيمائی این روز بزرگ و آیندهساز و اعالم برائت و تنفر از استكبار جهانی به سركردگی آمریكا و رژیم صهيونيستی ،صميمانه دعوت به عمل
میآورد.
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