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 6931 بهمن ماه 22بيانيه بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران به مناسبت 

 ﴾17آیه  -سوره االسراء﴿َزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  قُلْ جَاءَ الْحَقُّ و وَ

 .آرى باطل همواره نابودشدنى است و بگو حق آمد و باطل نابود شد
 

 

إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ  نجا كه فرمود:آه یاری و نصرت به ایشان داده است خداوند متعال هم وعد استقامت كرد، راه این نمود و دریاری خدا و رسولش را  ملتی كه عزم

سپس استقامت  ،به یقين كسانی كه گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است. )ةِ الَّتی كُنتُم توعَدونَأَبشِروا بِالجَنَّ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ المَالئِكَةُ أَلّا تَخافوا وَال تَحزَنوا وَ

 ت.(نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی كه به شما وعده داده شده اس شوند كه كردند، فرشتگان بر آنان نازل می

معجزۀ قرن و  ،ای صالح او امام خامنه لفو خ خمينی )ره(بدیل همچون امام  همراه موهبت الهی رهبرانی بیه بوحدت، استقامت و رویكرد انقالبی این امت شهيد پرور 

جمهوری اسالمی با اقتداری مثال  ،. امروزها و فتنه ها را در هم شكست یهمه دشمنو را در مقابل مستكبرین شرقی و غربی، به پيروزی رساند  ساز آن انقالب تاریخ

 پيماید. پرستی غربی با افتخار می سرمایه-یعنی ليبرالنبياء الهی را به سوی رهائی از دنياپرستی و جاهليت مدرن ا زدنی، راه اولياء و

و  تیليبراليسكمونيستی، های  نظير انقالب، جهانی های سایر انقالبدستاوردهای نسبت به نسبت به قبل از انقالب و  ایران انقالب اسالمیعظيم دستاوردهای 

ها و  با همان آرمانو است كه پيروز شد  یقيامانقالب اسالمی تنها  ،نيزسده اخير ایران  های نهضتدر حوزه  غير قابل انكار است. ،در چند قرن اخير تیناسيوناليس

دفاع مقدس  فقطاخير،  های سده های سوی دیگر، در ميان جنگ از سالگی خویش نزدیک گردید. 04ادامه پيدا كرد و به با صالبت روزافزون  ی اساسی خود،شعارها

اینها تنها  .نهفته كشور گردیدو موجبات شكوفایی استعدادهای  اشغال اجنبی بماند، به پایان رسيد آنكه یک وجب از خاک كشور در ساله بود كه با عزت تمام، بیهشت 

 ساز ظهور آن رود تا طومار ستمكاران و شياطين را در هم پيچد و زمينه است. انقالبی كه می ساز و تاریخ بزرگالهی بخشی كوچک از دستاوردهای عظيم این انقالب 

 گردد.)عج(  حضرت مهدی ،منجی عالم بشریت یگانه

 ملت سرافراز ایران اسالمی:

را درهم تان  و بدخواهانهای شوم شياطين  هميشه نقشه هماننددر سالروز پيروزی انقالب اسالمی، كه با حضور ميليونی خود  هستيد شما امت شهيدپروراكنون 

ش پيام قاطع شما به همه مسئولين آن است كه، هویت انقالبی وتعهد اسالمی شما، تمام هویت و ارزخواهيد شكست و آینده این انقالب الهی را تضمين خواهيد نمود. 

عمران(، شما هرگز سستى نكنيد و  آل 931وَ التَهِنُوا وَ التَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ )"شماست. از آمریكا با تمام زر و زورش نترسيد، چرا كه به راستی 

رابطه و خواب  یهر فرصت اند و در ورشكستگان به تقصيری كه از حق بریدهآن  "اگر در ایمان خود ثابت قدم باشيد. برترین هستيداندوهناک نشوید، زیرا شما 

را حریصانه های نجومی  خواری كردند، حقوق بر خون شهداء و حق مظلومين پای كوبيدند، رانت د وها كه بر دوش انقالب سوار شدنهمان ،دنبين سازش با آمریكا را می

و انقالب ناب ، اگر به اسالم را ایفا نمودندنفوذی  عليه انقالب، نقشيطان بزرگ در نقشه ش را توجيه نمودند و گری اشرافيت و اشرافیاختالس نمودند، گرفتند، 

 حذف خواهد نمود.دیر یا زود آنها را  رشيدباز نگردند، ملت محرومين 

دانشگاهی برای شركت گسترده و شریف كليه همكاران عموم ملت غيور ایران و ضمن تبریک سالروز این حماسه بزرگ، از  ،بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ایران

دعوت به عمل  ، صميمانهو رژیم صهيونيستی آمریكابه سركردگی استكبار جهانی اعالم برائت و تنفر از ساز و  آیندهو همه جانبه در راهپيمائی این روز بزرگ 

 آورد. می
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