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بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی اصفهانقطعنامه تشکل هاي دانشجویی 

آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی13به مناسبت 
13/8/1392

سی وچند سال پیش در جهان برافراشت و آن را تکیه گاهی براي -خمینی کبیر- بیرق استکبار ستیزي که بنیانگذار انقالب اسالمی
داد؛امروز در غوغاي حیله و ظلم جهانی خیمه گاهی مطمئن شده است براي هر ملت رنج کشیده و ستم دیدگان و آزادي خواهان قرار 

به برکت انقالب اسالمی امروز در جهان کسی جرات ندارد که آشکارا . مظلومی که میل به رهایی از این ظلم ساختارمند جهانی دارد
امروز دیگر از . ب می گذرد معادالت جهان طرح دیگري به خود می گیردهرچه از عمر این انقال.خود را کدخدا و حاکم بر دنیا بداند

دوقطبی هاي عالم، جنگ سردها، انقالب هاي مارکسیستی و نظم نوین جهانی کسی سخنی نمی گوید و این همه به خاطر این است که 
ي تمام معادالت سابق به هم خورده است و با وقوع انقالب اسالمی و تحوالتی که با حضور خودش در جهان به وجود آورده؛ مبناي ماد

این بار این ایران اسالمی است که طرحش را براي بیرون آمدن از سلطه و استبداد ظالمان جهانی در انظار جهانیان گذاشته و آن چیزي 
است براي بازخوانی و آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی بهانه اي13گرامی داشت . نیست جز استقالل و مبارزه با طاغوت جهانی

فلذا براي تذکر . تجدید میثاق با آرمانها و اهداف رفیع انقالب تا ملت بصیر ایران همچنان علمدار مبارزه با ظلم و ظالم در جهان باشند
:مجدد نکاتی را یاد آور می شویم

با ملت ما داشته است فقط به خاطر یک که دشمن درجه یک بشریت یعنی آمریکا در طول سالیان گذشتههمه خباثت و دسیسه هایی-1
اگر ما انقالب نکرده بودیم روساي جمهور آمریکا همچنان مارا جزیره ثبات جهان می . مسئله است و آن خود انقالب اسالمی است

البته در . تحریم نبوداگر ما انقالب نمی کردیم دیگر در ادبیات مردم ما چیزي به نام. نامیدند و مکرر از این جزیره ثبات دیدن می کردند
اگر ما انقالب نمی کردیم دیگر نیاز نبود که اکثر وقت دستگاه . کنار آن خبري، هم از عباراتی مانند استقالل، آزادي و اسالم نبود

مریکایی به زبان ساده اگر ما انقالب نمی کردیم و از زیر نظم آ. سیاست خارجه آمریکا و استراتژیست هاي آنان صرف مسئله ایران شود
آمریکا با ما دشمن است چراکه ما دیگر ! جهان خارج نمی شدیم و به دنبال استقالل مملکتمان نمی رفتیم؛ آمریکا با ما کاریی نداشت

والَ ولَن تَرْضَى عنک الْیهود«.نخواستیم زیر سلطه او باشیم و تا زمانی ما دوباره زیر یوغ آن نرویم دشمنی اش را از ما برنخواهد داشت
»جاءك منَ الْعلْمِ ما لَک منَ اللّه من ولی والَ نَصیرٍالنَّصارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم قُلْ إِنَّ هدى اللّه هو الْهدى و لَئنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد الَّذي

حرکت دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر النه جاسوسی . کبارجهانیآبان، بزرگداشت یک مبارزه اي است علیه است13بزرگداشت -2
روز؛ ظرفیتی عظیم در داخل انقالب به 444هژمونی آمریکا با تحویل ندادن جاسوسان سفارت آمریکا به مدتآمریکا و برهم زدن
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ایران توانستند قدرت و سلطه شاه را زیر پا له ملت57اگر در انقالب بهمن . وجود آورد که امام خمینی آن را باالتر از انقالب اول نامید
این ظرفیت . »آمریکاهیچ غلطی نمی تواند بکند«توانستد این جمله امام را براي جهانیان اثبات کنند که 58آبان 13کنند، این بار در

هانی انقالب اسالمی تمام شدنی مگر آرمان استکبار ستیزي و مبارزه با ظلم ج. استکبار ستیزي ربطی به زمان و تحوالت سیاسی ندارد
است؟ مگر مبارزه با طاغوت جهانی مقطعی است؟

انقالب اسالمی غیر از استقاللی که به ملت ایران بخشید،درخت برکتی شده است براي ملت هاي آزاده و استقالل خواه جهان که -3
نه فقط براي ملت ایران بلکه امروزبراي همه ملت انقالب اسالمی. است"استقالل زایی"میوه این درخت براي ملت هاي جهان هویت 

امروز امیدچشم همه آزادي خواهان جهان به تحوالت داخل . هاي جهان رایحه آزادي بخش از استعمارفرانو را به ارمغان آورده است
صبر و تحمل سختی ها را ملت هاي آزاده به نظاره نشسته اند که این ملتی که براي برهم زدن ظلم جهان سی و چهار سال.ایران است

داشته اند و در این مسیر ضربه هاي سهمگینی رابر پیکره استعمارگران زده اند؛ آیا همچنان بر مسیر خود استوار است؟

در درگیري . اش، درگیر مسائل عمده اي است که بیرون آمدن از این باتالق امکان ناپذیراستايامروز آمریکا با همه تبلیغات رسانه-4
در طول سالهاي گذشته این همواره .تاکنون موازنه قدرت همواره به نفع انقالب بوده است57نظام سلطه و انقالب اسالمی از سالبین

. و این ایران اسالمی بوده که خاکریزهاي مختلف را از دشمن فتح کرده استآمریکا بوده است که از مواضع خودش عقب رفته
که مسئوالن آمریکایی به کار می برند درایران به یک لطیفه تبدیل شده است و این نشان دهنده » همه گزینه ها روي میز است«عبارت 

عظم انقالب مشکالت ایران در مقابل مشکالت عمده به تعبیر رهبرم. شکسته شدن هرچه بیشتر مجسمه شیشه اي ابرقدرتی آمریکاست
.تالش آمریکا دست و پا زدن براي ماندن است و تالش ما براي تمام کردن کارظالمان جهانی. آمریکا هیچ است

اقف با رهبري با درایت حضرت آیت اهللا خامنه اي و هوشیاري مردم و مسئولین نظام، امروز همگان به اوج خباثت آمریکایی ها و-5
این اتحاد و همدلی که بین مردم و مسئولین کشور با وجود اختالف سیاست . بوده و کسی در کشور دنبال زیر سلطه آمریکا رفتن نیست

امروز دولتمردان در مسئله ایران و آمریکا از رهبري اختیاراتی گرفته . ها و راهبردها وجود دارد خار چشم دشمنان این ملت شده است
ار و دانشجویان همیشه پیش تاز ایران هم چون رهبري اعالم می کنند که به مسئولین کشور خوشبین و البته به آمریکایی ها اند و ملت بید

و این بدبینی ما ریشه در ماهیت استکباري آمریکا و اقدامات اخیر آنها دارد که تاکنون اندکی از دشمنی خود با ملت ایران . بدبین هستیم
.ما امیدواریم که تجربه این راهبرد جدید از سوي دلتمردان اندوخته اي جدید باشد بر تجربیات تاریخی گذشتهالبته. برنداشته اند

آبان ادامه حرکتی تاریخی است براي برهم زدن همه ظلم هاي جهانی و آغازي است 13در پایان یاد آور می شویم که گرامی داشت 
به حول قوه الهی این حرکت نه متوقف می شود و نه از سرعت آن .حق و عدالتبراي حاکمیت صالحان درجهان در سایه استقرار 

آبان امسال نیز متذکر این واقعیت می شویم که این انقالب اسالمی است که آینده اي روشن براي تاریخ جهان 13در . کاسته می شود
.رغم خواهد زد


