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 "رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود " امام خمینی)رحمه اهلل علیه(

 

ما بود و اساس  نقالب اسالمی که بزرگترین تحول و تغییر قدرت در طول تاریخا"مقام معظم رهبری : 

 "سلطنت و حکومت فردی را به حکومت مردمی تبدیل کرد، با نیروی مردم انجام گرفت.
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رجب ماه بزرگ "( فرموده اند: صلی اهلل علیه و اله وسلمرسول اکرم )

خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به پایه آن نمی رسد و قتال با 

ست، آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و کافران در این ماه حرام ا

شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر کسی در ماه رجب 

حتی یک روز روزه بدارد خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهی از او 

 (24)فضائل االشهر الثالثه،ابن بابویه قمی،ص".دور می گردد

هر کس یک  ;رجب نام نهری است در بهشت که از شیر، سفیدتر و از عسل، شیرین تر است"( فرموده اند: علیه السالم) و امام موسی کاظم 

   (37،ص97)بحاراالنوار،عالمه مجلسی،ج".دد خداوند از آن نهر به او بیاشامروز از آن را روزه بدار

ب یعنی ماه )سرای خداوند( نام گذاری کرده اند به خاطر اینکه تاکید بسیاری در روایات به این ماه شده است به قدری که آن را شهر اللّه األص

)بی سر و صدا( « واصل»در این ماه رحمت بزرگ خداوند بخشنده بر بندگانش سرازیر می شود ، همچنین جالب است بدانید این ماه با نام 

در حدیث قدسی آمده است:ماه رجب را ریسمانی .نیز شناخته می شود چراکه نبرد جنگ و جدل با مشرکان و مخالفان در آن منع شده است

 )دعای ماه رجب(.رسدی چنگی به آن بزند به وصال من میبین خودم و بندگان مقرر کردم و هرکس

ای است که خداوند شب ماه رجب، ماهی است که رحمت بی اندازه الهی بیش از پیش بر بندگان نازل شده است. اهمیت ماه رجب به اندازه

ل شروع این ماه با والدت پیشوای پنجم امام محمد باقر علیه السالم است و میانه اش والدت اسوه عد .را در این ماه قرار داده استها آرزو

به امید آنکه از فضایل و اعمال این ماه  وسلم است.آلهاهلل علیه و صلیبعثت نبی اکرم السالم و پایانش با و انصاف امیرالمونین  علی علیه

 غافل نشویم.
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  امام آمد                                                                                  

 

قدم در فرودگاه  13۵7بهمن  12ها در تاریخ امام خمینی )ره( ، باوجود همه ممانعت

 با و شد زهرا بهشت کیلومتری مردم، وارد 33سابقه استقبال بیمهرآباد نهاد و در میان 

العمل را از وابستگان و عکس ریزیبرنامه امکان خود، مواضع بیان و صالبت و قاطعیت

 .رژیم که در فکر توطئه بودند، گرفت

 
در فاصله کوتاه ورود امام خمینی )ره( تا پیروزی انقالب اسالمی، تحوّالت عظیمی در 

ها دهه فجر نام گرفت. در این داد که به پیروزی انقالب اسالمی انجامید و بعد کشور رخ

 .فاصله کوتاه، دولت موقّت از سوی ایشان به مردم معرّفی گردید

 
آخرین توطئه رژیم برای سرکوبی قیام ملّت ایران استفاده از توطئه حکومت نظامی و 

 کردن خاموش و انقالب مهار قصد ملی چهره یک عنوان به و مریکاآ حمایت با پهلوی رژیم نشاندهدست وزیر نخست بختیار. بود کودتا انجام

د که با قانونی جلوه دادن دولت خود، قیام مردم را سرکوب نماید. او مخالفت خود را با بازگشت امام کوشیمی و داشت را قیام هایشعله

 .دهدمی های کشور راسره( اعالم، و دستور بسته شدن فرودگاه)قدس

 
اعتنایی به حکومت نظامی این توطئه شوم را خنثی کرد. به دنبال این اعالمیه، حکومت نظامی توسّط مردم اما فرمان تاریخی امام مبنی بر بی

های بر بازماندههای انحرافی ارتش را سد کرده و در براعبور ستونراه  ها ها ریختند و با سنگربندی خیابانشکسته شد و مردم یکباره به خیابان

آمد و نظامیان گروه های انقالب دررژیم به دفاع مسلّحانه پرداختند، به فاصله کوتاهی مقرّ فرماندهان ارتش، نخست وزیری و... به محاصره نیرو

 1۵و مبارزه ساله شاهنشاهی فرو ریخت  2۵00نظام پوسیده  13۵7بهمن  22سرانجام روز سرنوشت فرا رسید و در .پیوستندگروه به مردم

 .ساله مردم به رهبری امام خمینی )ره( به ثمر نشست و انقالب شکوهمند اسالمی در ایران، پیروز گردید
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 انقالب اسالمیروز شمار                                                           

در نجف اشرف اهلل سیدمصطفی خمینی انقالب اسالمی با شهادت مشکوک آیت

ای شد و امواج خوروشانی در بین توسط عوامل رژیم شاهنشاهی وارد مرحله تازه

 .مردم به پا کرد، اما امام خمینی این حادثه را از الطاف خفیه الهی دانستند

 دی قم 19قیام                                                 

با نام « ان و استعمار سرخ و سیاهایر»ای تحت عنوان ، مقاله13۵۶دی  17روز 

در روزنامه اطالعات به چاپ رسید که در آن به « مطلقاحمد رشیدی»مستعار 

 و پیشرفت و ترقّی مخالفان عنوان به( ره) خمینی امام شخص به ویژه به و روحانیت به آمیزیجسارت جمالت حجاب کشف بهانه سالروز

ا کنند، نوشته شد. انتشار این مقاله که با دستور مستقیم دربار تهیه شده بود، موجب پید عقیده و وجود ابراز مجال نباید که مرتجعینی

 به جمعیدسته حرکت با مردم و طالب از نفر هزاران که بطوری شد، قم علمیه حوزه اعتراض شدید و گسترده در سراسر کشور بویژه در

دی ماه در تظاهراتی  19علیه(، بیان کردند. در اهللم )رحمةاما به اهانت این به نسبت را خود شدید اعتراض حرکت و مراجع منازل طرف

های رژیم شهید و مجروح شدند. به دنبال این کشتار ای از تظاهرکنندگان توسط نیروکه به همین مناسبت در قم بر پا شده بود عده

 .ادامه یافتها و بازار قم تعطیل و تظاهرات پراکنده وحشیانه تا چندین روز حوزه

 بهمن تبریز 29قیام 

 مردم از نفر هزاران که حالی در روزی چنین در. شد خروشان موجی به تبدیل تبریز در بود شده شروع قم حرکتی که از ۵۶بهمن  29در 

 و زد رژیم هاینیرو و مردم بین رو این از شدند روبرو مسجد بسته هایدر با کنند شرکت قم شهدای ختم مجلس در داشتند قصد تبریز

بدنبال کشته و مجروح شدن تظاهر کنندگان، مردم عصبانی سینماها، .ی از تظاهرکنندگان شهید و مجروح شدنداعده که گرفت در خورد

 .ها و... را به آتش کشیده و از این تاریخ جنبش وارد مرحله جدیدی گردیدها، بانکفروشیمشروب

 1357عید فطرسال

 مجبور اسالمی انقالب امواج گسترش با بود زده تکیه روزی نخست مصدر بر هویدا عباس امیر به جای 13۵۶ سال در که جمشید آموزگار

 تاریخ او رسید، وزیری نخست به داشت عمومی انظار فریب در سعی ملی آشتی دولت شعار با که امامی شریف جعفر و شد استعفا به

ری رهبری انقالب و مردم مسلمان هشیا اما کرد، منحل را رستاخیز حزب و آزاد را مطبوعات و تعطیل را هاقمارخانه و لغو را شاهنشاهی

. شد برگزار نظیریبی نحو به مفتح اهللآیت امامت به تهران قیطریه در نماز عید فطر 13۵7شهریور  13روز .نقشه رژیم را نقش بر آب کرد

ی شتاب بیشتری به خود گرفت. بر اسالم نهضت کشور هایشهر در متعدّد محافل و مجالس برگزاری و رمضان ماه و با آغاز ۵7 فطر عید

های سراسری در ، تظاهرات و راهپیماییشدانجام میهایی که توسط سخنرانان و گویندگان مذهبی در این ماه در مساجد اثر روشنگری

  ایران شکل گرفت.
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کرد از هر طریق اعم از کشتار، اعالم حکومت نظامی، ایجاد هرج و مرج و... تظاهرات رژیم شاه نیز برای مقابله با تظاهرکنندگان سعی می

ها ها پس از نماز عید به خیابانانساندریایی از  ۵7مردم را سرکوب کند، ولی این اعمال وحشیانه نتیجه عکس داد بطوری که در عید فطر 

روزنه امید و نقطه عطفی جدید در تاریخ مبارزات مردم و نهضت  ۵7ریختند و خواستار برپایی حکومت اسالمی شدند. نماز عید فطر سال 

 .نشانده پهلوی دانستهای استعماری و حکومت دستروحانیت بود که باید آن را طلیعه رهایی ملت ستمدیده ایران از قید و بند قدرت

 شهریور 17تظاهرات 

ها در پی تظاهرات میلیونی عید فطر، نهضت فراگیر شد بطوری که در فاصله بین عید فطر و هفده شهریور مردم تهران هر روزه به خیابان

قبل قرار بر راهپیمایی و های روزشدند. روز هفده شهریور نیز مانند ریخته و خواستار الغای رژیم شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسالمی می

 .بودتظاهرات

های قبل به شدت ناراحت بود به فکر چاره افتاد. به همین دلیل ضمن اعالم حکومت نظامی در تهران و شاه که از تظاهرات مردم در روز

های ها شعلهچند شهر دیگر در روز هفده شهریور تصمیم گرفت با یک کشتار وسیع مردم را مرعوب کرده و به خیال خام خود تا سال

های گذشته در میدان شهدا خبر بودند همانند روزصبح روز هفده شهریور که اکثر مردم از اعالم حکومت نظامی بی نهضت را خاموش سازد.

های اطراف تجمع کرده تا راهپیمایی دیگری ترتیب دهند که ناگهان ارتش شاه از زمین و هوا به روی مردم بی دفاع آتش کشود و خیابان

 .گردید معروف سیاه جمعه بدین شکل در تاریخ انقالب به 13۵7شهریور  17را غرق در خون نمود. 

 هجرت امام به فرانسه

عازم فرانسه شدند، و از آنجا سکان کشتی مردم را در امواج خوروشان انقالب اسالمی هدایت نمودند. در  13۵7مهر  13مام خمینی در ا

ها و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی دنیا از طریق ایراد سخنرانیپی این هجرت تعیین کننده، دنیا متوجّه ایران شد و امام توانستند 

های داخلی و ها صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند و در نهایت موفق شدند با رهبری خردمندانه خود تمام توطئهمصاحبه

 .خارجی را خنثی نمایند

 تظاهرات تاسوعا و عاشورا

ه فرانسه چند حادثه مهمّ از جمله آتش کشیدن مسجد جامع کرمان، حادثه سیزده آبان و حمله به بارگاه و ساز امام بپس از هجرت تاریخ

السالم( رخ داد که هر کدام نقطه عطفی در تاریخ انقالب اسالمی بودند، ولی آنچه کاخ ستمشاهی را به لرزه درآورد و صحن امام رضا )علیه

به ثبت رساند مبارزات ماه محرم بود. امام خمینی )ره( در پیامی به ملت ایران چنین فرمودند:  ها را در مقابل کلمه حقشکست ابرقدرت

با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد، ... عموم ملت بپاخاسته است که با تمام قدرت مخالفت خود را با شاه "

 ."کشند گسترش و ادامه دهند و او را از سلطه خطرناکش به زیر

 و آزادی استقالل خواستار شانشعارهای در مردم و درآمد شاهنشاهی رژیم ضد بر سیپر همه صورت به عمال عاشورا، و تاسوعا تظاهرات

 شدید اسالمی جمهوری
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 نهاییپیروزی                                                                              

 آمده دموکراسی سوسیال شعار با که بود ملی جبهه قدیمی اعضای از بختیار شاپور اش، نخست وزیریآخرین تیر ترکش شاه و اربابان غربی

ها را بست دید، فرودگاههایش میدولت بختیار که حضور امام خمینی )ره( را در ایران مانع از انجام توطئه.دانستمی طوفان مرغ را خود و

صفر و تحصن  2۸علیه( دو راهپیمایی بزرگ و میلیونی اربعین و اهللتا حداقل سفر امام به تعویق افتد. در فاصله فرار شاه تا ورود امام )رحمة

بهمن  12تر کرد و سر انجام روز های رژیم شاه را متزلزلانشگاه تهران نیز صورت گرفت که هر کدام پایهعلما و روحانیون در مسجد د

ها نفر از تهران و سایر نقاط کشور استقبال سال تبعید به ایران باز گشتند، ورود امام به میهن را میلیون 1۵حضرت امام پس از  13۵7

تهران ضمن حضور بر مزار هزاران شهید انقالب اسالمی، در سخنرانی خود در بهشت زهرا، دولت کردند، امام خمینی )ره( بس از ورود به 

   کنندو حق شرعی خود دولت تعیین میشتوانه رای ملت پبختیار را غیر قانونی اعالم نمود و فرمودند که بزودی به 

 

بهمن، پرسنل نیروی هوائی ارتش به  19 روز در. نمودید منسوب موقت دولت وزیری نخست به را بازرگان مهندس بهمن،  1۶امام در 

و  گاهای از افراد این نیروبهمن در نیروی هوائی تهران در گیری مسلحانه بین عده 21محضر امام رسیدند و با ایشان بیعت نمودند. شب 

ی به دست مردم افتاد. آخرین توطئه رژیم هائها به روی مردم باز شد و سالحانگگارد شاهنشاهی پیش آمد که با دخالت مردم، درب پاد

بعد از ظهر اعالم حکومت  4بهمن از ساعت  21اندر کار کودتا شدند و در روز برای سرکوب قیام ملت ایران کودتا بود. سران ارتش دست

 .اعتنایی به حکومت نظامی این توطئه شوم را خنثی کردنظامی شد، امّا فرمان تاریخی امام مبنی بر بی

 

ها را فتح کردند، با فرار بختیار از ایران و اعالم یون یورش برده و آنوزبهمن به مراکز دولتی نظامی، انتظامی و رادیو و تل 22مردم در روز 

ها مجاهدت ایثار، فداکاری و مقاومت در راه رضای الهی با رهبری انقالب اسالمی ایران پس از سال 13۵7بهمن  22طرفی ارتش در روز بی

 نظیر حضرت امام خمینی و به همت مردم سرافراز ایران به بیروزی نهائی رسیدیب
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 ی امام خمینی)رحمه اهلل علیه(در یک نگاهانزندگ
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ترین دستاوردهای انقالب در بیانات رهبر انقالبنگاهی به مهم  
 

ا گذرد. این انقالب پدیده ای الهی و مبارک بود که در اواخر قرن بیستم، جهان رسال از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی می چهارچهل و

ی ی این شجرهمایهبه لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد. اکنون پس از گذشت چهار دهه از عمر گران

سادگی به بار نشسته و در حفظ آن کوشاتر پر امید، نیکوست به بازخوانی برخی دستاوردهای آن پرداخته شود تا برخی نینگارند که به

ی ی آثار و نتایج این پدیدهکشد تا همهها طول میین انقالب عظیم، دستاوردهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشته و سالباشند. ا

 .گیردای از ابعاد وسیع آن موردبررسی قرار میالهی آشکار و مورد تحلیل قرار گیرد. در این مقاله گوشه

های مختلف سال از پیروزی انقالب اسالمی در حوزه چهارهای ملت ایران پس از گذشت چهل و در این گزارش خواهیم کوشید داشته

 .و ... موردبررسی قرار گیرد« گذاریقانون»و « صنعت»، «اقتصاد»، «استقالل ملی و اقتدار بین المللی»، «سالمت و بهداشت»ازجمله 

 
تمی در حوزه سالمت و بهداشدستاوردهای انقالب اسال  

 
درصد پزشکان  30 -2سال 2/7۶سال به  ۵۵ایران افزایش داشته است. از مردم سال متوسط عمر  21بعد از انقالب اسالمی تاکنون  -1

رشته  27 بیش ازآیند. درکشور جهان برای درمان به ایران می ۵3ایران وارداتی از بنگالدش، فیلیپین، هند و پاکستان بودند. امروز از 

قبل از انقالب -3کنند. عنوان پیشگامان نظام سالمت فعالیت میهزار بهورز به 3۵روستای کشور  19739در  م.کنیخصص تربیت میمت

با اجرای طرح واکسیناسیون ملی فلج اطفال به همت بسیجیان و پوشش  .-4.روستا بوده است 1۵00های بهداشت فقط در تعداد خانه

های بیماری -۵کدام نتوانستندکه کشورهای همسایه هیچکن شد، درحالیاین واکسیناسیون تاکنون فلج اطفال از کشور ریشهدرصدی  9۵

 47دانشجو داشتیم درحال حاضر با  700دانشکده پزشکی  7صرفاً با  ۵7در سال  -۶.شده استعفونی ماالریا، سل و وبا در ایران کنترل

برابر دانشجویان آن  1۶علمی هزار عضو هیئت 11علمی با پزشکی مشغول تحصیل هستند و اعضای هیئتهزار دانشجوی  1۸0دانشگاه، 

امروز ایران جزو کشورهای برتر جراحی قلب در دنیاست و جزو معدود کشورهایی است که عمل پیوند قلب در آن صورت -7.زمان هستند

بانک قرنیه در جمهوری اسالمی یکی  -۸.ن جراحی قلب در ایران و جهان استعمل پیوند قلب در کشور در کارنامه درخشا 140گیرد. می

نفر  7000پزشکان متخصص قبل از انقالب  -9.شودساعت قرنیه موردنظر بیمار آماده می 24های قرنیه دنیا است و ظرف از بهترین بانک

درصد از جمعیت ایران دسترسی به داروهای  94تا  ۸0به گزارش سازمان بهداشت جهانی بین  -10.نفر رسیده است 72000بوده که به 

 .ضروری را دارند

 المللیدستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه استقالل ملی و اقتدار بین

 
ها یـک کــاهش یــافت. انقالب اسالمی باوجود هـجوم ابـرقـدرت هموارهمیلیون کیلومترمربع  3/۵در پنج قرن اخیر مساحت ایران از  -1

 .های متجاوز شوروی، انگلیس و آمریکا تسلیم کردرضاخان بدون یک دقیقه مقاومت، سرزمین ایران را به ارتش -2.وجب هم نداد

نظیر ها غبطه خود از استقالل بیها بارسران کشور -4.بحرین استان چهاردهم ایران بابی عرضگی محمدرضا پهلوی، تحویل انگلیس شد -3

تنها عزل و دو قرن پیش از انقالب اسالمی نه -۵.توانستیم مثل شما آزادانه حرفمان را بزنیمکاش ماهم میاند ایگفته،ایران را ابراز کرده 

 .وزیر حتی عزل و نصب شاه ایران با بیگانگان بودنصب وزیران و نخست
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ها بر همه مقدرات مردم میلیارد بود. آن 14میلیارد تومان و حقوق کل نظامیان ایران  17مریکا آ، حقوق مستشاران نظامی ۵۶در سال  -۶

با وابستگی به اقتصاد  -۸.کارمند عمالً اداره تمام امور ایران را در اختیار داشت 4000سفارت آمریکا در تهران با  -7.کردندحکومت می

 مردم ٪ 49این بود که  ۵7نتیجه سلطه آمریکا اسرائیل بر اقتصاد ایران برابر آمار جهانی سال  -9.توان به عدالت و رفاه رسیدجهانی، نمی

 .کاپیتوالسیون را از چهره ملت ایران پاک کردانقالب اسالمی ننگ  -10.بودند فقر زیرخط ایران
 

 های انقالب اسالمی در حوزه اقتصاددستاورد
 

 1979جهانی در سال  2۶رتبه ارتقاء از جایگاه  ۸المللی، اقتصاد ایران با به استناد آمار بانک جهانی و همه مؤسسات مهم اقتصادی بین -1

ای ارتقاء هشت پله -2.آیدحساب میقدرت اقتصادی جهان به 20کرده است و جزء ( صعود 139۶) 2017در سال  1۸( به رتبه 13۵7)

یافته و جمعیت چهارم قبل از انقالب، کاهشاقتصاد ایران پس از انقالب اسالمی در حالی محقق شده است که میزان فروش نفت خام به یک

های پس از انقالب اسالمی در حالی اتفاق ای اقتصاد ایران در سالهرتب ۸ارتقاء  -3.یافته استمیلیون نفر افزایش ۸1میلیون به  3۶از 

ها و کودتاها، تحمیل المللی تمام توان خود را برای فلج کردن اقتصاد ایران به کار گرفته است. تحمیل ترورافتاده است که نظام سلطه بین

 .ها استکننده از اهم این توطئهسال تحریم فلج ۸ویژه ، بههای اقتصادی کشور و چهل سال تحریمسال جنگ، بمباران بیشتر زیرساخت ۸

 .میلیارد دالر است 1۸00میلیارد دالر و در حال حاضر  490پیش از انقالب اسالمی، قدرت اقتصادی ایران  -4

تولید ناخالص داخلی  یزانزمان بااینکه جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است اندازه اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس مهم -۵

 10000های صنعتی کشور از برابر شدن تعداد واحد ده -۶.(www.countryeconomy.com) برابر شده است 4،۸۸ابتدا تا امروز از

 .ها برابر پیشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومی تحوّل یافته استواحد که ازنظر کیفی ده 9۸000واحد به 

یافته که شامل افزایش 139۶میلیارد دالر در سال  ۵۵به  13۵۶میلیون دالر در سال  ۵40برابری صادرات غیرنفتی ایران از رشد صد  -7

های مستمر پس از انقالب، اقتصاد ملی )درآمد و هزینه( باوجود فشار -۸.میلیون تن در سال است 2قلم کاال بوده و ازنظر وزنی  ۶0000

 .برابر شده است 3پس از انقالب اسالمی سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور .شده است برابر 3،7استکبار جهانی 

درصد آن تولید داخلی است و مازاد بر  90های بخش دفاعی ایران تولید داخلی بوده و در حال حاضر درصد نیاز ۵قبل از انقالب فقط  -9

 .های اقتصادی کشور باشدد الگوی مناسبی برای همه بخشتوانمیلیارد دالر در سال هم صادرات دارد که می ۵این در حدود 

برابر شده است که شاخصی از کیفیت  20سرانه برخورداری جامعه ایرانی از خدمات بانک نسبت به پیش از انقالب اسالمی، تقریباً  -10

 .اقتصادی است

 دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه امنیت

 
ترین جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه سنگین -2.سازش امنیت سوز و مقاومت امنیت سازاستساله نشان داد که  40تجربه  -1

ها نظام امنیتی انقالب اسالمی برخالف همه انقالب -3.تهاجمات نظامی، تروریستی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را باصالبت در هم شکست

جمهوری اسالمی ایران در عین  -۵.فشانی شهداستما مدیون ایثار و جان امنیت و آرامش امروز -4.مبتنی بر رأفت و دعوت بوده است

 های جهان استترین کشورهای ظالم و مستکبر از امنمبارزه مستمر با دولت
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انقالب اسالمی امنیت خشن  -۸.های اسالم، اتکا به مردم و پیروی از والیت استواراسترکن آموزهامنیت جمهوری اسالمی بر سه  -7

های جهانی از شاه باوجود پشتیبانی همه قدرت -9.ثار بدل کردایشکنجه محور شاه را به امنیت مردمی مبتنی بر اعتماد، ایمان، عشق و 

ترین ایران امروز از امن ،های شیطانی علیه جمهوری اسالمیگری همه قدرتتوطئهمردم در خانه خود هم امنیت نداشتند و باوجود 

های قومی و مذهبی، کودتاها، ترور و همه غائله -11.ترین کشور استترین منطقه جهان امنایران در بحرانی -10.های جهان استکشور

ی امنیتی ایران، منطقه را از خطر آمریکا و داعش نجات الگو -12.شده با حضور مردم شکست خوردهای طراحیگذاری و آشوببمب

 .های انقالب در کنار مقاومت منطقه استنظیر امروز ایران نتیجه حضور مقتدرانه نیروامنیت کم -13.داد

 

 های انقالب اسالمی در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوریدستاورد

 

 هزار نفر 4۸00000به بیش از  13۵7نفر در سال  17۵۶7۵افزایش از  برابر شدن نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی و 24 -1

 .جهان در مقاالت علمی کیفی پر استناد جهان از افتخارات نظام علمی جمهوری اسالمی است 21کسب رتبه  -2

 139۶در سال  3۵۸عداد به ت 13۵7در سال  7۸برابر شده است و از تعداد  ۵ پیش از انقالب حدوداًهای علمی نسبت بهتعداد انجمن -3

 باشندانجمن علمی دانشجویی بر اساس آخرین آمار مشغول به فعالیت می ۸9۶۶رسیده است. همچنین تعداد 

 رسیده است 201۶مورد در سال  130تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری در کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی به تعداد  -4

های انقالب اسالمی در حوزه دانشگاهی ایجاد فضای بانشاط برای اندیشه ورزی و فعالیت دانشجویان در قالبهای ازجمله دستاورد -۵

اند های کشور فعالیت داشتهکانون فرهنگی در دانشگاه 3407تشکل و تعداد  30۵تعداد  139۵که تنها در سال طوریمختلف بوده است به

های فرهنگی پس از انقالب اسالمی تقویت یکی از رویش -۶.مورد رسیده است ۵0۸۶به تعداد  در این زمینه تعداد نشریات دانشجویی نیز

 4۵00هزار دانشجو در  44حدود  9۶که تنها در سال طوریرسانی به محرومین و مستضعفین بوده است بهمنظور خدمتنگاه جهادی به

زار دانشجوی غیر ایرانی )بورس و غیر بورس( در داخل کشور مشغول ه 34اکنون بیش از هم -7.اندرسانی بودهروستا مشغول به خدمت

های بنیادین، ترمیم ضایعات نخاعی، هایی، چون سلولدانش پزشکی در جمهوری اسالمی ایران خصوصاً در حوزه -۸.باشندبه تحصیل می

نسته رتبه نخست منطقه در تولیدات علمی پزشکی های چشمگیری داشته و تواسازی حیوانات و ... پیشرفتهای راهبردی، شبیهتولید دارو

مقاله توانسته است رتبه چهارم  791هزار و  ۸جمهوری اسالمی پس از انقالب با انتشار  -9.جهانی را به خود اختصاص دهد 17و رتبه 

هم تولید این علم را در میان درصد علم نانو بیشترین س 40جهانی در عرصه نانو را از آن خود کند، ضمن آنکه ایران همچنین با تولید 

 شودکشور صادر می 47بنیان مبتنی بر نانو به های اسالمی دارد. در حوزه صادرات نیز محصوالت دانشکشور

کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی است که در حوزه ماهواره، ایستگاه زمینی، پرتابگر و استفاده  12جمهوری اسالمی ایران جزو  -10

های جوانان و ها و مجاهدتها و تهدیدها، جمهوری اسالمی ایران با تالشرغم همه تحریمبه -11.کنندای فعالیت میاهوارهاز شبکه م

پیشرفت جمهوری اسالمی  -12.کشور پیشرفته جهان قرارگرفته است ۵ای در ردیف متخصصین خود، ازنظر دانش علمی و فناوری هسته

را به  13های پس از انقالب چشمگیر بوده و در این عرصه در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه در سالفناوری نیز ایران در حوزه زیست

 را منطقه اول رتبه و جهانی 1۵ رتبه ایران اسالمی جمهوری بنیادی هایسلول تحقیقات و فناوریدرزمینه -13.خود اختصاص داده است

 .باشدهای مؤسسات سنجش علمی رتبه نخست جهان را دارا میاساس تمامی گزارششتاب رشد علمی ایران بر  -14.دارد اختیار در
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 های انقالب اسالمی در حوزه رفاه و ارتقاء سطح زندگیدستاورد

 

ای و آسفالته های ارتباطی امن جادههای روستایی به راهبرابر شدن جاده ۵00روستانشینان با درصد  91درصد مردم شهرنشین و  100 -1

 .شوندسال تأخیر در احداث مترو در ایران، شهروندان تهرانی سوار بر هشتمین مترو دنیا می ۵0باوجود  -2.دسترسی دارند

 99/۵پس از انقالب  -4.مشقت حمل آب را به خاطره تبدیل کرده استها ها و روستاایجاد شبکه گسترده آب آشامیدنی سالم در شهر -3

خانوار  10های باالی رسانی به روستادرصد برق 100به برکت  -۵.ها با نعمت برق روشن شده استها و شهرهای ایران در روستادرصد خانه

ها زندگی بیش از روستا درصد7۸ها وشهر درصد۸3ربا پوشش گازرسانی د -۶.شده استفرصت صنعتی شدن کشاورزی و دامداری فراهم

های وارداتی، با افتتاح میلیون خودرو در سال و خودروباوجود تولید بیش از یک -7.مردم ایران پس از انقالب متحول شده است درصد90

خط تلفن ثابت و همراه ایرانی، یک و نیمبه ازای هر  -۸.فارس حتی یک باک خودرو، خالی از بنزین تولید داخل نخواهد بودپاالیشگاه خلیج

 ۵0با رشد  -9.خبر نماندوجود دارد و این دستاورد مهم موجب شده است تا هیچ ایرانی از عزیزانش در اقصی نقاط کشور و جهان بی

برابری  20رشد  با -10.برابری ساخت اماکن ورزشی متعدد، هر شهروند ایرانی حداقل از یک مترمربع فضا برای ورزش برخوردار است

 -11.های خارجی نظیر رژیم صهیونیستی و فرانسه نیستمحصوالت باغی نسبت به قبل از انقالب نیازی به واردات این محصوالت از کشور

درصدی مواد غذایی کشور پس از انقالب اسالمی علیرغم رشد چند برابری میزان مصرف، باعث شده مردم نگرانِ نبود  90خودکفایی 

های ها را در شببار در سال آنگنجانده شدن گوشت، برنج، مرغ و ماهی در رژیم غذایی روزانه مردم، مصرف یک -12.خود نباشندمایحتاج 

ایرانی یک خودرو وجود داشت، ولی در حال حاضر به  30قبل از انقالب اسالمی به ازای هر  -13.عید نوروز تبدیل به خاطره کرده است

و  201۶بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  -14.ایرانی یک خودرو وجود دارد 4قدرت خرید مردم، به ازای علت افزایش سطح رفاه و 

با  -1۵د.انرتبه هجدهم جهان را کسب نمودهها، ایرانیان ازنظر قدرت خرید، در اوج تحریم 2017المللی پول در سال گزارش صندوق بین

ها این درصد آن 40فقط  ۵7که در سال التعلیم کشور به مدرسه دسترسی دارند. درحالیسازی تمام کودکان واجب رشد چشمگیر مدرسه

وپرورش آموز یک کالس درس برای باسواد شدن دارند و آموزشدانش 30طور میانگین هر سازی بهبا توسعه مدرسه -1۶.امکان را داشتند

 .کشور با مدارس چند نوبتی خداحافظی کرده است

ها در جمهوری اسالمی، هر فردی که تصمیم به فراگیری آموزش عالی دارد این برابری ساخت و توسعه دانشگاه 11سابقه بیبا رشد  -17

پس از انقالب  -19.درصد مردم در تمام مناطق به شبکه بهداشت دسترسی دارند 9۵پس از انقالب باالی  -1۸امکان برایش فراهم است

های با پیشرفت -20.مداوا در داخل کشور نیستند و هیچ ایرانی مجبور نیست برای درمان به خارج از کشور برودمردم ایران دیگر نگران عدم 

های واگیردار نظیر وبا، سل، آبله، فلج اطفال، حصبه و. خالص آموزشی، بهداشتی و درمانی پس از انقالب مردم از رنج بسیاری از بیماری

های موردنیاز خود نگران ها برای داروهای ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانهدرصدی دارو 97 با خودکفایی در تولید -21.اندشده

 -23.های دارای معلول در کشور استبخشی دولتی و خصوصی مرهم آالم خانوادهمرکز توان 2200دسترسی به  -22.نبودن دارو نیستند

دسترسی مردم به خدمات  -24.کشور دارای این سامانه اجتماعی پیوسته است 4جمع اندازی اورژانس اجتماعی به ایران با تأسیس و راه

 مشاوره ژنتیکی، واکسیناسیون و غربالگری موجب کاهش رنج نگهداری معلوالن بیشتر در جامعه شده است
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 -2۶.رسانی به این قشر قرارگرفته استبا افزایش خدمات درمانی و زیستی به جانبازان و معلولین، ایران در ترازباالی جهانی در خدمت -2۵

سازی اماکن عمومی جهت تردد معلولین و جانبازان مانند ایجاد رمپ، باالبر، خطوط تردد ویژه روشندالن و ... از اجرای قانون مناسب

ومیر زودرس نوزادان و اطفال خود پس از انقالب، نگرانی مادران از بارداری، زایمان، مرگ -27.هی جمهوری اسالمی استخدمات رفا

مورد در بعد از انقالب رسیده  23مورد در هزار تولد در قبل از انقالب به  200سال از  ۵ومیر اطفال زیر برطرف شده است چراکه نرخ مرگ

 .است

های سنگین گسترده علیه جمهوری اسالمی، امروزه مردم ایران از باالترین سطح امنیت در منطقه دهه تحمل هجمهعلیرغم چهار  -2۸

 .های امن، میزان سفر و گردشگری رشد فزاینده داشته استپس از انقالب با ایجاد امنیت پایدار در کشور و ایجاد راه -29.برخوردارند

 .مند هستندهای معیشتی خود بهرهقالب اسالمی، محرومین جامعه از حداقل نیازهای حمایتی انبه برکت وجود نهاد-30

 .میلیون خانوار ایرانی هستند 10دهنده خدمات رفاهی و مالی به بیش از های بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور، ارائهصندوق -31

 .شتی هستندمیلیون دفترچه خدمات درمانی و بهدا ۸0میلیون نفر ایرانی صاحب  ۸0 -32

 
 های عمرانیدستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه زیرساخت

 

 .های شهری و روستایی در کشور بعد از انقالب؛ حتی در دورترین نقاط کشورافزایش عدالت در دسترسی به انواع زیرساخت -1

کسب دانش و توانایی مهندسی  -3یریلی و هوایای، ونقل جادهی حملهاسابقه سرعت حمل کاال و مسافر با ساخت زیرساختافزایش بی -2

تبدیل وضعیت وابستگی به  -(4غیره ونقل، صنعت، هوافضا وهای بعد از انقالب. )انرژی، حملهای زیرساختی کشور طی سالدر همه حوزه

های بعد از ابعاد در سالنیازی از مستشاران خارجی در همه های اساسی کشور به بیمتخصصان و مستشاران خارجی در ایجاد زیرساخت

ساله توسعه کشور بعد از  ۵های های آموزش، بهداشت، رفاه و مسکن در برنامههای عمرانی بخشدو برابر شدن سهم برنامه -۵.انقالب

 -7.اسالمی های حیاتی بعد از انقالبشدن کشور به یک کارگاه بزرگ ایجاد زیرساختتبدیل -۶.های قبل از انقالبانقالب نسبت به برنامه

ها و های اساسی و عمومی کشور باوجود هشت سال جنگ تحمیلی و نابودی بسیاری از زیرساختپیشرفت عظیم در ایجاد همه زیرساخت

 1۶۶27ساخت شبکه عظیم بزرگراهی در کشور به طول  -۸.سال گذشته 40گران طی های شدید توسط سلطهاز طرف دیگر اعمال تحریم

های هزار کیلومتر در سال 2۸0به  13۵7هزار کیلومتر در سال  4۶های کشور و رسیدن آن از برابری کل راه ۶افزایش  -9.کیلومتر

 139۵هزار کیلومتر در سال  107به  13۵7کیلومتر در سال  200برابری راه آسفالته روستایی و رسیدن از  ۵00افزایش  -10.اخیر
 

 دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه صنعت

صادرات  -2.بیانگر جهش صنعتی ایران پس از انقالب اسالمی است درصد40به  درصد1۶افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از  -1

محصولی را به صادرکننده محصوالت ایران تک -3.یافته استبرابر افزایش ۵7میلیارد دالر یعنی  31میلیون دالر به  ۵4غیرنفتی ایران از 

برابر رشد داشته  33تاکنون  ۵7مـحصوالت پتروشیمی ایران از سال  -4.دمات فنی مهندسی تبدیل کرده استصنعتی، کشاورزی و خ

میلیون تن  1۸هزار تن به  3۶0تولید فوالد از  -۶.ایران بدون پیوستن به سازمان تجارت جهانی هفدهمین اقتصاد جهان را دارد -۵.است

 برابر شده است ۵0افزایش و 
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 ایران امروز در تولید فوالد و آلومینیوم رتبه چهاردهم جهان، در تولید سیمان رتبه هشتم، در تولید سرامیک رتبه پنجم، در تولید موتور -7

 100مونتاژکاری در صنعت خودرو از  -۸.مس رتبه هجدهم جهان را احراز کرده است وسایل نقلیه رتبه دوازدهم و در تولید خودرو و

کرد دستی مردم را تولید میهای دمدرصد از دارو 2۵در ابتدای انقالب، صنعت دارویی کشور  -9.یافته استدرصد کاهش 1۵درصد به 

های کوچک ماهیگیری به سازنده ایران از واردکننده قایق -10.شودها در داخل کشور تولید میترین دارودرصد از تخصصی 9۵اکنون 

 .شده استتبدیلبزرگ  هایکشتی
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ام، بارها و بارها بنده تکرار کردهکه حاال « جهاد تبیین»ی کی این مسئلهی.."    

به قول خودشان هایش تبلیغات است؛ باز هم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشه

است، تبیین حقیقت از زبانهای « تبیین»پروپاگاندا است. عالجِ پروپاگاندا 

  "..های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف؛مختلف، از حنجره

جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسالمی ایران را به سازمان ئیسر..."   

ی جالب توجّه این است که ذکر میکند به چه سیا صادر میکند. آن وقت نکته

ای که ذکر میکند تبلیغات است؛ پروپاگاندا. اوّلین نقطهوسیله ساقط کنید 

ست آشنا میگوید تبلیغ کنید علیه جمهوری اسالمی. به نظرتان این سیا

 "...نیست؟

 "آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای آنها است. این حوادث طراحی "گویم:با صراحت می     

خواهند این پیشرفتها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاهها و ناامنی خیابانها آنها نمی "    

 "اند.کردهریزیو درگیر شدن مسئوالن به مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه

در این حوادث بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج  "کشور گفتند: رهبر انقالب اسالمی در سخنان مهمی درباره حوادث اخیر

و به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کامالً قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت 

شجاع و مؤمن  ملت کرد، خواهد آنکه بیش از همه سینه سپر در آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند،.خواهد بود

 .ایران است

اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری "ریزی شده بود، گفتند: ها برنامهرهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه این اغتشاش

ها، طراحی ها و ناامنیگویم این اغتشاشمن به صراحت می.د کنندآوردند تا امسال در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاوجود میبه

 ."مریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به آنها کمک کردندآ

آید وجود میبار اغتشاش مفصلی بهآید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یکوجود میهای زیادی بهدر دنیا، اغتشاش "

جمهور امریکا مجلس نمایندگان امریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟ آیا سابقه دارد که اما آیا تاکنون شده است که رئیس

داری امریکا و مزدوران آنها همانند برخی های جمعی وابسته به سرمایههند و بگویند در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه دارد رسانهپیام بد

ها اعالم کنند که ما فالن ها از اغتشاشگران در این کشورها حمایت کنند؟ و آیا سابقه دارد امریکاییهای منطقه و از جمله سعودیدولت

 دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟افزار اینترنتی را در اختیار اغتشاشگران قرار مینرمافزار یا سخت

 

ها دست خارجی را هایی در ایران بارها اتفاق افتاده است. پس چگونه است که برخیای افزودند: اما چنین حمایتاهلل خامنهحضرت آیت

ها برای از مریکاییآاظهار تأسف  .در پشت این حوادث دستهای دیگری در کار استبینند و چگونه انسان هوشمند احساس نکند که نمی

 ...دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستنددنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخالف ظاهر، به علت به
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آنها احساس  "رهبر انقالب اسالمی با طرح این سؤال که انگیزه دولتهای خارجی برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور چیست؟ افزودند:

با اشاره به مقام معظم رهبری ".توانند تحمل کنندجانبه است و این موضوع را نمیمی کنند کشور در حال پیشرفت به سوی قدرت همه

ها بنیانهای قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانششتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخشها و تالشها برای گشوده شدن برخی گره

 ها تأکید کردند:کشور برای خنثی کردن تحریمو توانایی 

خواهند این پیشرفتها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی دانشگاهها و ناامنی خیابانها و آنها نمی "

ا تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات بایشان  .اندکردهریزیدرگیر شدن مسئوالن به مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، برنامه

ام و آنها عمیقاً به جمهوری من در میان قوم بلوچ زندگی کردهخود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است، گفتند: 

بنابراین نقشه آنها نخواهد ترین اقوام ایرانی و عالقمند به میهن، اسالم و نظام هستند اسالمی وفادار هستند. قوم کُرد نیز یکی از پیشرفته

 .گرفت

دهنده باطن آنها است. همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی طراحی و اقدامات دشمنان نشان "رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:

نابود کردن امنیت گوید ما قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش، می

ای با تأکید بر اینکه امریکا اهلل خامنهحضرت آیت.ها تحریک شوندبرخی هیجانکشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با 

آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که  "فقط مخالف جمهوری اسالمی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افزودند:

 ."همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود

و دعوا بر سر از دنیا رفتن یک دختر جوان و یا بر سر با حجاب و ای اخیر، این زورگویان قرار دارند پشت صحنه قضای "ایشان گفتند:

کنند. خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند، جزو هواداران جدی جمهوری اسالمی هستند و در مراسم مختلف شرکت میبدحجاب نیست. 

  است.اقتدار ایران اسالمیدعوا و بحث بر سر استقالل و ایستادگی و تقویت و 

 

کنند، همه یک حکم ندارند این کسانی که در خیابانها فساد و تخریب می "رهبر انقالب اسالمی در ادامه چند نکته را بیان کردند و افزودند:

آیند. چنین افرادی را می توان با یک برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می

 .کنندتنبیه متوجه کرد که اشتباه می

اند در مقابل ملت ایران و جوانان مؤمن و غیور، عده بسیار اینکه در مجموع همه کسانی که به خیابان آمده با تأکید بر مقام معظم رهبری

های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسالمی همچون آیند، از بازماندهالبته برخی از این افرادی که به خیابان می "کمی هستند، گفتند:

های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریبها و ضربه های ساواکیخانواده طلبان وطلبان، سلطنتمنافقان، تجزیه

 ".به امنیت خیابانها، مجازات تعیین، و آنها را محاکمه کند

گیری چند موضعای تأکید کردند: جامعه هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند و اهلل خامنهحضرت آیت

گیری آنها عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است ولی از لحاظ عمومی، ایشان البته افزودند: تطبیق اینکه موضع .نفر ارزشی ندارد

 شد گیری این افراد ارزشی ندارد و جامعه هنری و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن آلوده نخواهدموضع
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مسئولیت و گسسته از ارزشها از جوانِ کننده بدخواهان در نشان دادن تصویری ناامید، بیای با اشاره به تبلیغات گمراهاهلل خامنهحضرت آیت

 ".استها یک حرکت درخشندهدر همه عرصه مقابل این تبلیغات است و حرکت نسل جوان ماواقعیت در نقطه  ":ایرانی، خاطرنشان کردند

آفرینی جوانان در دفاع از میهن و امنیت کشور، کمک به جبهه مقاومت و حرکت مقدس دفاع از حرم، خدمات ایشان در این زمینه به نقش

های مذهبی مانند راهپیمایی عظیم اربعین و راهپیمایی جاماندگان، آییناجتماعی، پیشرفتهای علمی، تولید و ابتکار، حضور میلیونی در 

 های مؤمنانه، جهاد فرهنگی و امداد در حوادث طبیعی اشاره کردند و افزودند:گیر، نهضت کمکمقابله با بیماری همه

ها و حرکتها نیز د و البته پیشتاز همه این عرصهناپذیر و فعال در میانه میدان، هرگز ناامید و گسسته از ارزشها نیستناین جوانان خستگی "

ایشان مسئولیت اصلی نیروهای مسلح را حراست از امنیت ملی به مثابه زیرساخت همه ابعاد زندگی اعم از امنیت  "بوده اند. جوانان با ایمان

 .پذیر نیستای امکانصهدر مسائل شخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندند و افزودند: بدون امنیت پیشرفت در هیچ عر

ای این نکته را هم افزودند که ناامنی در کشورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا وجود دارد و همواره شاهد حمله اهلل خامنهحضرت آیت

بنابراین کنندگان امنیت کشور خواندند و گفتند: رهبر انقالب، نیروهای مسلح را تأمین .به مدرسه، فروشگاه و رستورانهای آن هستیم

کند یا در سخنان خود به ارتش تضعیف نیروهای مسلح، تضعیف امنیت کشور است و کسی که به پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله می

 .کندزند، به امنیت کشور حمله مییا سپاه طعنه می

پلیس موظف به ایستادن در مقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است، بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت  "ن زمینه افزودند:ایشان در ای

 .گذارددفاع میکند، مردم را در مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران بیمجرمین است و کسی به پلیس حمله می

زا و بدون اتکا به دیگران است امنیت ما کامالً درون "را امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند:« زاامنیتِ درون» مقام معظم رهبری

 ."و این امنیت با امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشور نگاه استفاده از گاو شیرده داشته باشند، کامالً متفاوت است

عصر)عج( و اندیشه و ایستادگی و ملت اسالمی ایران را منبعث از اتکاء به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت ولی ایشان، امنیت جمهوری

آنکه به بیگانه متکی است، در روز مبادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد گذاشت چرا که نه  "و نیروهای مسلح خواندند و افزودند:

 ".راست و حفاظت کندتواند از آن حخواهد و نه میمی

خب یک ..."دی ماه نیز با تاکید بر نقش دشمن و در راس آن ها آمریکا فرمودند:  19ایشان در دیدار با مردم قم به مناسبت بزرگداشت 

ای، تعدادی عدّه جور وانمود میکردند که این اغتشاشاتی که حاال یکها در تبلیغاتشان اینجور میخواستند وانمود بکنند و خارجیای اینعدّه

ای را ای را میشکنند و یک سطل زبالهآیند در خیابانها و فریاد میکشند و فحش میدهند و یک جایی را ]خراب میکنند[ و یک شیشهمی

به شما آتش میزنند و مانند اینها، اینها مخالف با ضعفهای کشورند؛ ضعفهای مدیریّتی، ضعفهای اقتصادی، ضعفهایی مانند اینها؛ نه، بنده 

انداختند، هدفشان برطرف کردن ضعفهای کشور  عرض بکنم قضیّه عکس است. این کسانی که آمدند وارد اغتشاشات شدند و اینها را راه

های قوّت کشور بود. اینها میخواستند نقاط قوّت ما را از بین ببرند: امنیّت ما را ــ امنیّت یکی از نقاط نبود؛ هدفشان از بین بردن نقطه

ایم؛ خب تحصیل علم در ی تحصیل علم را؛ ما دائم افتخار میکنیم که از لحاظ علمی چنین پیشرفت کردهوّت کشور ما است ــ مسئلهق

گیری کردند که تعطیل کنند که تحصیل کجا است؟ در مراکز تحصیلی، مراکز علمی، مراکز تحقیقی است دیگر؛ اینها این مراکز را هدف

 " ....ت نباشد، تحصیل علم نباشد، رشد تولید داخلی نباشدعلم انجام نگیرد؛ امنیّ
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به هایش تبلیغات است؛ ام، باز هم تکرار میکنم. دشمن در رأس نقشهکه حاال بارها و بارها بنده تکرار کرده« جهاد تبیین»ی مسئله ..."

های مختلف، با تعبیرات مختلف، است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره« تبیین»قول خودشان پروپاگاندا است. عالجِ پروپاگاندا 

ای را که روی آن جوان یا نوجوان اثر میگذارد، چه میتواند برطرف کند؟ باتوم که نمیتواند برطرف کند،؛ تبیین. وسوسه رات مختلف؛با ابتکا

 "..آن وسوسه را تبیین میتواند برطرف کند.

اید و جایی که شما ایستاده جهاد تبیین را جدّی باید گرفت. هم، در حوزه، در دانشگاه، در صداوسیما بالخصوص، در مطبوعات، در هر "

 "..ای دارید و میتوانید روی آن اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیرد؛ تبیین درست، تبیین صحیحیک شعاع پیرامونی
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