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ستاد بزرگداشت دهه فجر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ما بیدارݠ ݔىمݠ
ویژه نامه دهه مبارک فجر

سالم جوان پرشور ایرانی:
ایــن ایــام مجالــی اســت تــا روبرویــت بنشــینم و به پرسـشهای بی پاســخت
جــواب دهــم چــرا کــه حــق توســت تــا در ایــن روزهــای پرالتهــاب ،اساســی
تریــن ســؤاالتت را مطــرح کنــی و بگویــی:
 چرا انقالب کردید؟ اگــر قــرار اســت ســرمایههای ملــی غــارت شــوند ،بهتــر نبــود دزدهــایبــی ادعــا چپــاول کننــد؟ تــا حداقــل نســل شــعارزده امــروز بــه یکبــاره از
اســام و متعلقاتــش فاصلــه نگیــرد؟ تــا آموزههــای دینــی قداســتش را
حفــظ کنــد و رنــگ نبــازد؟
و مــن بــه تــو نســل ســوم انقالبــی کــه همــواره همــراه پدرانت ســیلی خوردی
و ایستادی حق میدهم اما تو هم منصفانه گوش کن تا بگویم
چرا انقالب کردیم و خروشیدیم!
بیــا کمــی عقــب برویــم ،ســفری تاریخــی تــا زمــان قاجــار و پهلــوی ،نقشــه ایــران پهناورمــان را دیــدهای کــه پیوســته از
شــمال و جنــوب آن بردیدنــد و دزدیدنــد؟ همــان ســرزمین پهنــاور بــه نــام «فــات ایــران» یــا «ایرانشهر»،کشــور زیبــا و
حاصــل خیــزی کــه تبدیــل شــد بــه گربـهای ترســو کــه تنهــا در طــی دو قــرارداد گلســتان و ترکمانچــای
 اران و لزان km86600 ارمنستان و گرجستان km29800 داغستان 503000 km چچن km157000و ....
 975222کیلومتر را از ما جدا و به روسیه تقدیم کردند؟!
و از جنوب خلیج فارس
امارات 826000 km
بحرین km694000
قطر  ،عمان
ً
مجموعــا  405287کیلومتــر طــی معاهداتــی بــا انگلســتان از ایــران مــان جــدا و تجزیــه شــد .ایــن پیکــر بــی جــان کشــور
ماســت کــه بقایایــش در روســیه  ،عــراق و ترکیــه قــرار گرفــت و از دســت رفــت.
تجزیـهای بیســابقه در کل تاریــخ دنیــا!! بالــغ بــر  200/000کیلومتــر و ایــن همــه تدبیــر و حفاظــت از مرزهــای مملکــت
را کجــای دلمــان میگذاشــتیم.
نمیدانــم شــاید در یتیــم خانــه ایــران ،ایــران یتیــم را دیــدی کــه بــا وجــود ثــروت و منابــع زیــادش چگونــه بــه یــک قحطی
اجبــاری تن داد و ...
تاریــخ ناگفتــه و دردآوری کــه هــر قلبــی را ملتهــب میکنــد .و ایــن هــا همــه بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیکی مــا در منطقــه
بــوده ،لقمــه چربــی بودیــم بــه کام اســتعمارگران آن روز کــه هــم چــون توپــی بــه اطــراف زمینــی پــاس میشــدیم کــه افتخــار
گلــش بــرای آنــان بــود و ســرگیجهاش ســهم مــردم یتیــم!

و شــاه ســفرهای پهــن کــرد کــه
آمریــکا و اســرائیل خســته از نســل کشــی و تجــاوز در
باغاتــش آروغ ســیری زدنــد و مــردم گرســنه مــا بــر شــکم میکوبیدنــد تــا
درد نــداری یادشــان رود.
در نظــر او هــر حکومتــی کــه روحیــه دینــی و انقالبــی داشــت و در تقابــل بــا اســتعمارگران ،منفــور و مطــرود
بــود .حتــی زمانــی کــه اعــراب از بــذل نفــت بــه بیگانــه امتنــاع کردنــد ایــن ایــران بــود کــه شــیرهای نفتـیاش را بــاز نمــود تــا
شــیره جــان مســلمانان را بکشــد.
 از طرفی قرن نوزده قرن خداحافظی با خدا و معنویت قرن تاج گذاری بر سر عقل و اومانیسم....اولیــن نقشــه اســتعمار امحــای اســام و عقیــده مســلمین بــود و ایــران مســلمان و شــیعه متعصــب ســدی بــزرگ بــود
ســر ایــن راه .چــرا کــه اندیشــه حســینی دفــع اغیــار میکــرد و تنهــا راه مبــارزه ترویــج فســاد  ،فحشــاء ،ولنــگاری  ،مصــرف
گرایــی و البتــه قافلــه ســاالر ایــن فرهنــگ متوحــش شــخص اول مملکــت بــود.
رضاخان قلدر و بی سوادی که تنها راه ترقی را تغییر لباس و کشف حجاب
میدانست و او خود ،اولین مجری اسالم زدایی و لیبرال گرایی بود و زن آن روز دو راه
بیشتر نداشت:
-1پوشیدن لباس عریان در جامعه -2پوسیدن در کنج عزلت خانه
و چــادر کفــن ســیاهی کــه بــرای تحقیــرش پوشــش اجبــاری زنــان اهــل فحشــا شــد!! و
زن چادری حتی محروم از استفاده از اتوبوس و هواپیما و کار.
و در ایــن بیــن وضــع کارمنــدان و افســران دولتــی وخیمتــر بــود کــه
اگــر زن زیبایــی داشــتند و پســتی پاییــن ،همســرش در مهمانــی
اجبــاری در اختیــار مافوقــش بــود و او تنهــا متحیــر تــاراج
غیــرت و عفــت!!
ـال همســر ایــن کودتاچــی دســت پــرورده انگلیــس
و حـ ِ
و مختــرع بهائیــت کــه اســام را منقضــی کــرد و زنــان را رهــا؛
معلــوم بــود .ســرکار خانــم تــاج الملــوک کــه «رحیمعلــی خــرم»
کارگــر آســفالت کار بیچــاره را بــه خــود فــرا خوانــد ...و البتــه دیگــران را.
و امــا فرزنــدش محمدرضــا کــه تنهــا از اســام یــک نــام مذهبــی یــدک
میکشــید ،همجنــس بــازی و هرزگــی و بوالهوسـیاش تــا آنجــا بــود کــه اگــر دلــش بــا زنــی
بــود مجــرد و متأهــل نمیشــناخت.
بارهــا و بارهــا نجیــب زاده نبــودن شــاه ایــران پتکــی بــود از ســوی سیاســت مــداران
غربــی!! و طعنــه و نیشــخند!
او که پرویز راجی(سفیر ایران در بریتانیا) در موردش میگفت :شاه دیوانهای عیاش بود نه یک پادشاه با وقار
و حتــی صــدای پزشــکانش را هــم در آورده بــود کــه افــراط او عامــل بســیاری از بیماریهایــش اســت ،امــا او مســت از
معشــوقهاش گیلــدا یــا همــان طــای موطالیــی!!
سرمایههای مملکت صرف زنان هرزه و رقاص و خواننده از سراسر دنیا بود...

و انــدر شــرح حــال اشــرف خواهــر دوقلویــش کــه بــه گفتــه
«مــارگارت الینگ»(روزنامــه نــگار انگلیســی) آمیــزهای از
سادیســم و مازوخیســم جنســی بــود و حتــی محافظــش
او را فاســد و القیــد میدانســت کــه در لیســت عشــاقش از
مســئول اســطبل رضاشــاه (علــی شــاه) بــود تــا تیمورتــاش
و ملــک فــاروق «پادشــاه مصــر» و حتــی نامــزد دختــرش و
البتــه یــدی طوالنــی در ورود مــواد مخــدر بــرای مســت کــردن
جوانــان ایرانــی!
تریاکهــای کشــف شــده از قاچاقچیــان بیــن المللــی را
بــه او تحویــل میدادنــد و اعضــای خانــواده از بزرگتریــن
قاچاقچیــان مشــروبات الکلــی!
کاخ ایــن مأمــن و ملجــأ مــردم!! محــل نگهــداری
کهنهتریــن شــرابهای ایــران و البتــه پســرش شــهرام هــم
در کار قاچــاق عتیقــه جــات .و تنهــا جــواب شــاه در برابــر
معترضیــن ایــن دزد ســرمایه ملــی ایــن بود«ایــن مملکــت
وســیع اســت و اشــیای کهنــه و بــی ارزش در آن زیــاد
ا ســت!».
و همســر ســومش فــرح کــه زبــان قلــم از گفتــن اعتقاداتــش
حیــا دارد و رقصــش بــا کنــدی و کارتــر در عشــرتکده نیــاوران
خــون بــر تــن غیــرت خشــکاند.
و ایــن الگوهــای زن ایرانــی و در پــی ایــن «هتــل عشــق»
محــل تــن فروشــی و نــه عشــق بــازی و محلههــای کــه زنــان

فریفتــه جــذب و راه فــرار نداشــتند و آخــر کارشــان
هرزگــی بــود و خمــر و خمــار و  .....و خودکشــی
و جالــب آنکــه قمارخانــه و  ...مرکــزی بــود
بــرای تجمــع درباریــان و تصمیمگیریهــای مهــم
حکومتــی.
و ای وای بــر ایــران مــا کــه تعــداد مشــروب فروش ـیها و
مراکــز فحشــایش بیشــتر از کتابخانــه و دانشــگاه بــود!
امــا اگــر هنــری بــود و خدمتــی بــاز هــم در خدمــت
اســتعمار از راه آهــن گرفتــه تــا ســینما و تئاتــر!
تــا آنجــا کــه در جشــن هنــر ایرانــی غیــور در شــیراز
«پارســونز» ســفیر انگلســتان خروشــید :که اگر در ســرزمین
مــن ایــن تئاتــر اجــرا میشــد کارگــردان و بازیگــران از
اعتــراض مــردم جــان ســالم بــه در نمیبردنــد و شــاه ایــران
فقــط خندیــد و خندیــد....
ً
از عرض کشورم و عرض مردم دائما کاسته میشد.
هنــگار فرانســوی «ژان لورودیــه»
تــا آنجــا کــه روزنام 
نوشــت :اگــر از ایرانیــان بپرســید چــرا بــه رژیــم انتقــاد دارنــد
پاســخ اول آنهــا فســاد و انحطــاط اخالقــی رژیــم خواهــد
بــود.
پــس خروشــیدیم ،دل بــه خــدا ســپردیم و دســت در
دســت پیــر و مرشــد دســت کشــیده از جــان کــه نگاهــش
لــرزه انــداز بــود بــر تــن گرباچــف و  ..و جــان دادیــم و
خــون ،تــا انقــاب جــان گرفــت و بــه ثمــر نشســت.
امــا تــا بــه خــود آمدیــم ،همــه را در برابرمــان دیدیــم .مــا
بودیــم و  80کشــور تازیانــه بــه دســت و ایــن کــودک نوپــا بــه

جــای تمریــن راه رفتــن مجبــور بــه دویــدن بــود.
دویدیم ولی با دست خالی.
این تنها جنگی بود که در طی  8سال خسارت یک وجب خاکش غصب و جدا نشد!!
ایــن گربــه ترســو پلنــگ تیزپایــی شــد کــه پنجــه در پنجــه همــه ابرقــدرت هــا ایســتاد و قــرار فتــح یــک شــبه آن بــه درازا
کشــید ،صــدام کــه نــه هــزاردام را ســرخورده و مغبــون نمــود.
و تــو نبــودی و ندیــدی کــه «شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن» .و اســتعمار ســیلی خــورده و متحیــر تغییــر تاکتیــک داد و
فهمیــد تــا پرچــم ســرخ حســین  gو بیــرق ســبز مهــدیfو ولــی فقیــه در قلــب ایــن مــردم حاکــم اســت ،کار بــه جایــی
نمیبــرد.
ورق برگشــت گلولــه جســم و قلــب مــردم را نشــانه نگرفــت ،ایــن بــار هــدف روح و مغــز متفکــر جــوان ایرانــی بــود و رهبــر
تیزبیــن بــه دنبــال فراخــوان افســران جنــگ نــرم.
دیگــر صیــاد و همــت و باکریهــا در قالــب علــی محمــدی و شــهریاری و احمــدی روشـنها جلــو آمدنــد و همــه و همــه
محکــوم بــه مرگــی ســرخ.
حــال زمانــی بــود کــه پلنــگ تیزپــا ،شــیر شــرزه عرصــه علــم و فــن آوری هســتهای شــود و ایــن تفســیر همــان حدیثــی
اســت کــه:
آری ،آری ،مداد العلماء افضل من دماء الشهداء« :قلم دانشمندان افضل از خون شهیدان است».

و االن ما کجائیم!
در صنعــت موشــکی کــه بــه همــت شــهید تهرانــی مقــدم بــه اوج خــود رســید ،همــو کــه جــان داد تــا اســرائیل را از پــایدر آورد و بــر ســنگ مــزارش بــه وصیــت خــودش حــک شــد« :اینجــا مدفــن کســی اســت کــه آرزو داشــت اســرائیل را نابــود
کنــد» .او رفــت امــا کابوســی شــد بــرای اســرائیل کــه در صــورت تخطــی بــه امــر رهبــری« ،حیفــا» شــخم زده شــود.
سجیل ،ثاقب  ،صیاد  ،صاعقه و همه کارنامه موشکی و غافلگیری دشمن.
خودکفایی در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ،ساخت بالگرد و ...ساخت زیردریایی ،قایقهای تندرو ،تعمیر انواع ناو و ناوچهرسیدن به خودکفایی در صنعت برق و تبدیل شدن به صادر کننده قوی در این حوزه انقالبی عظیم در عرصه آب :افزایش تعداد سدهای مخزنی از  13به حدود ( 500رتبه چهارم در ساخت سد) رتبه نخست صادرات کشاورزی در خاورمیانه رتبه هشتم دارای چرخه کامل هستهای در جهان رتبه ششم در زمینه سلولهای بنیادی رتبه هشتم در شبیه سازی حیوانات رتبه اول در رشد علوم پایه و علوم پزشکی رتبــه چهــارم در پیونــد کلیــه و ســوم در پیونــد مغــزاســتخوان در جهــان
 رتبه دهم در جراحی قلب در جهان رتبه دهم در فناوری لیزر بومی رتبه اول در تولید دارو در خاورمیانه و خودکفایی در ساخت انواع واکسن و ریشه کنی فلج اطفال افزایش سواد از  %35به %88 مبارزه با مواد مخدر به طوری که  %80از مواد مکشوفه در جهان در مرزهای ایران منهدم میشود.و اما در حوزه زنان:
 در حوزه استادی 10/5 :برابر افزایش در پزشکی %82 :افزایش تحصیالت حوزوی %15/8 :افزایش پزشک متخصص %25 :افزایش فوق تخصص %30 :افزایش هیأت علمی %21 :افزایش استادی %10/5 :افزایشو ایــن هــا همــه و همــه در زمانــی محقــق شــد کــه مــا در اوج تحریمهــا بودیــم و تنهــا پناهمــان خــدا بــود و بــه عشــق
رهبــر جلــو رفتیــم.
رهبری که حتی بیگانگان در حیرتاند از سیاست و تدبیرش.
کســی کــه پوتیــن در مراجعــه مســتقیم بــا رهبــری ســخنانی از تاریــخ روســیه از زبانــش شــنیده بــود کــه خــود نمیدانســت

و در بازگشــتش بــه خبرنــگار گفــت:
«مــن مســیح را ندیــدهام امــا ....
مســیح را در رهبــری ایــران دیــدم».
کوفــی عنــان «رئیــس اســبق
ســازمان ملــل» :در جوانــی در
مــورد شــخصیتهای کاریزمــا
مطالعــه کــرده بــودم و تحــت
تأثیــر ژاک شــیراک و گورباچــف و
هلمــوت کوهــل ،امــا در مالقــات
بــا رهبــری ایــران شــخصیت
معنــوی ایشــان آنچنــان مــرا گرفــت
کــه بــا خــود گفتــم :چــرا چــون منــی
بایــد دبیــر کل ســازمان ملــل باشــد
و از معنویــات بــی چیــز! شــخصیت
معنــوی زیــاد دیــدهام ولــی همــه بــی
اطــاع از سیاســت بودنــد .متعجــب ام ایــران
بــا چنیــن شــخصیتی چــرا میلنگــد؟!!
کاندولیــزا رایــس «وزیــر اســبق امــور خــارج آمریــکا و مشــاور ارشــد بــوش» :نقشـههایی را کــه بهتریــن ذهنهــا بــا صــرف
بیشــترین بودجههــا در زمانــی بســیار طوالنــی کشــیده بــا یــک ســخنرانی یــک ســاعته خنثــی میکنــد.
خاوریــرز دکوئیــار «دبیــر کل ســازمان ملــل در زمــان ریاســت جمهــوری رهبــری» :پــس از دیــدارش بــا رهبــری پرســید:
رئیــس جمهــور شــما از کــدام دانشــگاه علــوم سیاســی فــارغ التحصیــل شــده؟ مــن مــدرک دکتــرای سیاســی و  30ســال
ســابقه دارم امــا شــخصی بــه هوشــمندی وی ندیــدهام.
بنــی صــدر «رئیــس جمهــور اســبق خائــن ایــران» :اگــر امــام خمینــی(ره) بــود ،صدهــا بــار بــه آقــای خامنـهای احســنت
میگفــت او بــه خوبــی توانســته نظــام را حفــظ کنــد .او زمانــی ایــن اعتراف را کرد که وابســتگان آمریکا و رژیم صهیونیســتی
بارهــا تأکیــد کردنــد مدیریــت آیــت ا ...خامنـهای (مدظلــه العالــی) موجــب شکســت طرحهــای آنــان اســت.
و اما سئوال دومت:
آری راســت میگویــی بــا نقــاب دیانــت بــه غــارت دیــن رفتــن گناهــی اســت بــس بــزرگ .امــا جــوان امــروز؛ بــدان کــه
همیشــه منافــق بــا نقــاب اســام بــه جنــگ میآیــد و ایــن بــازی تکــراری روزگار اســت ،کــه تــو بشناســی و بصیــر شــوی .و
صــدای موالیــت علــی(ع) را بشــنوی کــه «اعــراف الحــق تعــرف اهلــه» چــرا کــه شــناخت شــرک و کفــر کار خطیــری نیســت،
وگرنــه موالیــت علــی(ع) تنهــا و غریــب ایــن همــه ســر در چــاه فــرو نمیبــرد و نمیگریســت .امــا اگــر دیــروز رئیــس ملــت بــه
شــهوت و غــارت شــهره بــود امــروز ســکاندار ایــن کشــتی متالطــم امــا «ایســتا» ،در مــوج فتنههــای ســهمگین داخلــی و
خارجــی درســت پیــش مـیرود.

گوش به فرمان این ناخدا با خدا باش تا ظهور....
«و ال یحمل هذا العلم اال اهل البصر و الصبر»
تنها اهل بصیرت و صابران توان به دوش کشیدن این بیرق را دارند.
و ما ایستادهایم تا ظهور

ملــت ایــران در چهــل ســال اخیــر بــه جهانیــان ثابــت کــرده
اســت کــه میتــوان از ابرقدرتهــا نترســید ،در مقابــل آنهــا
ایســتادگی کــرد و بــا وجــود تحریــم هــا و فشــارها ،به رشــد
و پیشــرفت روزافــزون نیــز دســت یافــت.
حضرت آیت اهلل العظمی
امام خامنه ای ( مدظله العالی)

/ ۲۶مهر۱۳۹۶ /

ستاد بزرگداشت دهه فجر
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

