
روزهای نخستین دی ماه سال 
گذشته، کشور آبستن حوادث 
مهمی بــود. طراحی دشــمن این بود که 
پروژه ی آشــوب علیه ایــران را از دی ماه 
آغاز کرده و به زعم خود، در بهمن ماه، کار 
را یک ســره کند. برخالف تصــور آنها اما 
این بار هم، »بیداری و هوشــیاری« مردم 
موجب شکســت نقشــه ی آنان شد. یک 
هفته بعد از این آشــوب ها، آقای محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، در تشــریح پروژه ی دشمن چنین 
گفــت: "چند ماه پیــش در اربیــل اتاق 
عملیاتی تشکیل شــد که مسئولیت آن با 
مایک آندریــا، رئیــس ویــژه ی عملیات 
سازمان سیا بود که بر روی پرونده ی ایران 
کار می کــرد؛ همچنیــن در ایــن اتاق 
عملیات، رئیس دفتر پسر صدام و برادرزن 
صدام، به همراه نماینده ای از عربســتان و 
نماینده ای از منافقین نیز حضور داشتند... 
اســم پــروژه را اســتراتژی همگرایــی 
نتیجه بخش گذاشتند. فکر می کردند در 
مرحله ی اول شــهرهای ایران را از کنترل 
نظــام خــارج می کننــد. بعــد از آن 
می خواستند اسلحه وارد کشور کنند که 
با به جــای گذاشــتن کشــته ها بتوانند 
تحریم هــای جدیدی علیه ایــران وضع 
کنند. از آن طرف هم منافقین وارد کشور 
شوند و با کمک خواســتن از کشورهای 
اروپایی و دیگر کشورها، امنیت کشور ما را 
به هم بزننــد... آن هــا همچنین چنین 
برآورد کــرده بودند که اگــر هم موفق به 
براندازی نظام نشوند برای فشار اقتصادی 
و ضربه زدن به ملت ایــران چند تحریم از 

شورای امنیت علیه ایران اخذ کنند."

     مردم آمدند، دشمن شکست خورد
ده روز بعد از این حــوادث، یعنی نوزدهم 
دی مــاه، رهبر انقــالب در اولیــن دیدار 
عمومی خود بعد از ایــن حوادث، تحلیلی 
جامع دربــاره ی آن ارائــه داده و درباره ی 
دالیل شکست این سناریو چنین فرمودند: 
»کاری که مردم در اینجا کردند این است: 
اّول خب یک عّده ای آمدنــد؛ البّته عّده ی 
زیادی هــم نبودند، لکن به مجــّرد اینکه 
دیدند که اینها هدف هایشــان چیست و 
شعارهایشان معلوم شــد، مردم صف ها را 
جدا کردند. همان هایی که روز پنجشنبه 
و روز جمعه در اجتماعــات مطالبه ی »نه 
به گرانی« و امثــال اینها شــرکت کرده 
بودند، همان هــا در روز نهم دی آمدند در 
تظاهرات عظیم مردم شرکت کردند و علیه 
آنها شعار دادند؛ علیه آمریکا، علیه منافق 
شعار دادند. مردم صفشان را جدا کردند.« 

96/10/19
حضور و هوشــیاری مردم اگرچه موجب 
شکســت پروژه ی زمســتان دشمن شد، 
اما از همان موقع، پــروژه ی دیگری را آغاز 
کردند: "پروژه ی تابســتان داغ". قرار بود 
نظیر همان اتفاقات دی ماه، در تابســتان 
ســال جاری بیفتد و به زعم خودشــان، 
این بار دیگر کار ایران را یک ســره کنند. 
اما یک مــاه قبــل از اتفاقات تابســتان، 
رهبر انقالب در ســخنرانی خود در حرم 
امام خمینــی)ره(، بار دیگر از ســناریوی 
دشــمن رونمایــی کردنــد: »نقشــه ی 
دشــمن را کاماًل می دانیم چیســت و آن 
نقشــه را برای مردم افشا می کنیم... امروز 
نقشه ی دشمن این ســه چیز است: فشار 
اقتصادی، فشــار روانی، و فشــار عملی؛ 

هدف هر ســه نوع فشــارهای دشمن هم 
ســیطره ی بر کشــور عزیز ما ایران است، 
همچنان که بر بعضی از کشورهای بدبخت 
 روســیاه منطقه سیطره و تســلّط دارد... 
  فشار اقتصادی، تحریم است... می خواهند 
ملّت ایران را به ســتوه بیاورنــد به خیال 
خودشــان؛ می گوینــد ملّت ایــران را به 
ستوه بیاوریم تا نظام اسالمی ناچار بشود 
تسلیم زورگویی های ما بشــود... اّما فشار 
روانی؛ ایــن خیلی نکته ی حائــز توّجه و 
مهّمی است. نقاط قّوت جمهوری اسالمی 
را، نقاط قّوتی که برای کشور و برای ملّت 
مایه ی اقتدار و مایه ی تقویت است نشان 
کرده اند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها 
به عنــوان نقــاط چالش آفریــن معّرفی 
می کنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت 
به آنها دلســرد کنند... و اّما فشــار عملی، 
که... عبارت است از اینکه در کشور آشوب 
ایجاد کنند؛ این برنامه ی قطعی آنها است 
که البّته سِر آنها به سنگ خواهد خورد.« 

97/3/14

     ملت باید بیدار باشد
نتیجه آنکه گرچه در تابستان نیز اتفاقاتی 
چون تالطم های چند روزه در بازار سکه و 
ارز، یا عملیات های کور تروریستی )مانند 
حادثه ی اهواز( اتفاق افتاد، اما باز هم این 
دشــمن بود که سرش به ســنگ خورد و 
نقشه اش به نتیجه ای نرسید. نظیر چنین 
ســناریویی را برای آبان ماه نیــز در نظر 
گرفته بودند که اساســا راه به جایی نبرد. 
این البته، مانند همه ی این چهل ســال، 
آخرین رویارویی نظام سلطه با جمهوری 
اسالمی نبوده اســت و بی تردید، در حال 

طراحی سناریوهای جایگزین برای امسال 
و از آن مهم تر ســال آینده هستند. برای 
همین هم رهبــر انقالب در دیــدار امروز 
خود با خانواده ی شهدا، با اشاره به شکست 
پروژه ی تابستان داغ دشمن، چنین تأکید 
فرمودند که: »من هم بــه ملّت عزیزمان 
عرض می کنم این بیداری را حفظ کنید؛ 
اینکه اینها گفتند در ســال 97 ما چنین 
می کنیم، چنان می کنیم، و نقشه هایی را 
برای جمهوری اسالمی ابراز کردند - یعنی 
در واقع نقشه شــان لو رفــت- این ممکن 
است فریب باشــد؛ ممکن است جنجال را 
برای سال 97 بکنند، نقشه را برای سال 98 
بکشند؛ ِمن باب مثال. همه باید حواس شان 
جمع باشد؛ به همه ی ملّت عرض می کنم. 
آمریکا دشــمن خبیثی اســت، دشمن 
حیله گری است، دستش با صهیونیست ها 
و مرتجعین منطقه در یک کاســه است و 
همه ی آنها دشمن ایران اسالمی و دشمن 
ملّت ایرانند؛ ما باید بیدار باشــیم. البّته ما 
قوی تر از آنها هستیم؛ آنها با این انگیزه ی 
قوی علیه جمهوری اسالمی، تاکنون هیچ 
غلطی نتوانســته اند بکنند، بعد از این هم 
نمی توانند بکنند؛ در این تردیدی نیست.« 
بیداری و هوشــیاری مردم ایــران همان 
موضوعی اســت که همه ی ســناریوهای 
دشــمن در این چهل ســال را با شکست 
مواجه کرده است. اگر "تحریم و آشوب"، 
آخرین منازعه ی نظام سلطه با مردم ایران 
باشد، از این گردنه هم می توان عبور کرد 
به شــرط آنکه همین عنصر بیــداری، در 
آحاد ملت وجود داشــته باشد. این همان 
رمز پیروزی مردم ایران در این چهل سال 

است.

امام کالم

ن جامعه بزرگ  ن هم�ی کسا�ن که در ب�ی

شده اند یم توانند به فکر فقرا باشند              

فقـر  کـه  نکنـد  احسـاس  کسـی  وقتـی 
معنایـش چـی اسـت، گرسـنگی معنایـش 
چی اسـت، ایـن نمی توانـد به فکر گشـنه ها 
و بـه فکـر مسـتمندان باشـد. لکـن آنهایـی 

که در بیـن همیـن جامعه بـزرگ شـده اند و احسـاس کردنـد فقر چـی اسـت، دیدند، 
چشـیدند فقر را، احسـاس می کردند، ملموسشـان بوده اسـت که فقر یعنی چـه، اینها 
می توانند بـه حال فقرا برسـند. کوشـش کنیـم که ایـن وضعیـت در همه مـا محفوظ 
باشـد. در مجلس مـا، در ارگان هـای دولتی مـا، در مجاهدین مـا، در ارتش مـا، در قوای 
مسـلحه، در قوای قضائیـه بایـد این معنویـت محفـوظ بماند؛ توجـه به خـدا محفوظ 

بماند.    امـام خمینـی)(؛ 62/1/1 
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امروز کشور ما به بزرگداشــت اینها احتیاج دارد. تهاجم دشمنان در سطح مسائل معنوی، 
بسیار خطیر تر و مشکل سازتر است از سطح مســائل عادی و حمالت سخت و مانند اینها؛ 
و تالش دشمن، امروز این است. البّته همچنان که در زمینه ی فشار سخت و جنگ سخت، 
دشمن ناکام مانده، در اینجا هم ناکام مانده، در اینجا هم بحمداهلل، رویِش انقالبی در کشور 
به طور محسوسی مشاهده می شــود، لکن این به تالش احتیاج دارد؛ این با تالش، این جور 
شــده و اگر تالش بود، این رویش ها ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت؛ و ان شاءاهلل 
پیش خواهد رفت، در این تردیدی نیست. و لذا تشکیل این جلسات و بزرگداشت شهیدان 

خیلی باارزش و خیلی بااهّمّیت است.     97/8/14

امروز کشور به جلسات بزرگداشت شهدا احتیاج دارد        

این شماره تقدیم یم شود به  به روح 

وی  انتظایم در حادثه تروریس�ت چابهار شهدای ن�ی

شهادت: به دست عوامل تروریستی

تاریخ شهادت: 15 آذرماه 1397

مقاومت هم جز در ســایه ی ایمان باهلل و اتّکاء باهلل و اعتماد به وعده ی الهی ممکن نیست؛ 
ه؛)1( با تأکید،  نَّ  اللُه َمن َینُصُ خدای متعال وعده فرموده است، با تأکید فرموده است: َو لََینُصَ
وعده ی نصرت داده است؛ این وعده تحّقق پیدا خواهد کرد. اگر چنانچه ما خودمان را اصالح 
کنیم، به وعده ی الهی با چشــم ُحسن ظن نگاه کنیم نه با ســوء ظن، پیروز خواهیم شد. 
وءِ  َو َغِضَب اللُه َعَلیِهم  وِء َعَلیِهم داِئرَُة السَّ سوء ظّن به وعده ی الهی مال کّفار است؛ الّظاّنیَن ِباللِه َظنَّ السَّ
َو لََعَنُهم؛)۲( این کسانی که به وعده ی الهی سوء ظن دارند، معلوم است که از وعده ی الهی سود 

نخواهند برد. ملّت ایران حسن ظّن خود به وعده ی الهی را اثبات کرده است؛ ایستاده است. 
به ما حمله ی نظامی هم شد، تحریم هم شدیم، نفوذ عوامل جاسوسی هم اتّفاق افتاد، شهید 

هم دادیم، اّما ملّت ایران مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم و پایدار کند.    97/9/4 
1 ( سوره مبارکه الحج آیه 40       |     ۲ ( سوره مبارکه الفتح آیه 6       |    3 ( سوره مبارکه ابراهیم آیه ۲4

اگر به وعده ی الیه با ُحسن ظن نگاه کنیم 
وز خواهیم شد پ�ی

آموزش و پرورش ما باید 
انسان های عدالت خواه تربیت کند

البالغه نهج اخالق درس

در مقابل قدرت های زورگو
نظام جمهوری اسالمی، برای عشایر ارزش قائل اســت و عشایر را به عنوان یکی از برجسته ترین 

قشرهای کشور می شناسند که هم در کار سازندگی و هم در کار دفاع از کشور سهیم اند.73/3/17 

در هر دوره ای از دوره های طاغوت که میان روحانیت، علماء و دستگاه های استکباری و استبدادی 

برخورد و اصطکاکی پیش آمده است، عشایر به عنوان نیروهایی برای روحانیت، در مقابل قدرت های 

مستبد و زورگو ایستاده اند.        87/۲/15

 بازدید آیت اهلل خامنه ای، رییس جمهور وقت از عشایر استان فارس  |    آذر 1367

مزار: گلزار شهدای خرم آباد

جهت گیری تعلیم و تربیت کشور باید به  سمت برخورداری از عدالت باشد؛ یعنی آموزش 
و پرورِش ما، تعلیم و تربیِت ما، عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز 
تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش واالیی است که از اّوِل تاریِخ بشر تا امروز، همواره مورد 
نظر آحاد بشر بوده است. ارزش ها به مرورزمان و به    تحّول نسل ها تغییر پیدا می کنند، ]اّما[ 
بعضی از ارزش ها از اّول تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت است... البّته عدالت هم جز در 
سایه ی دین حاصل نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، اّما مسئله ی عدل و داد خیلی 
 )( مهم است. آموزش و پرورش ما باید جهت گیرِی این جوری داشته باشد. امیرالمؤمنین
ِة ظالٍِم َو ال َسَغِب َمظلوم؛)1(  در نهج البالغه می فرماید: َو َما اََخَذ اللهُ  َعىَل الُعَلامِء ااَّل ُیقاّروا َعىل ِکظَّ
وظیفه ی عالمان را بیان می کند که بر گرسنگِی گرسنگان و شکم بارگِی دارندگان، صبر 

نکند. تحّمل نکند. یعنی عدالت.  97/۲/19       |         1 ( خطبه سوم 

1. وارد حسـینیه که می شـدید، اولیـن چیزی کـه جلب توجـه می کـرد، لباس های 
محلی برخی از اسـتان ها مثل اسـتان کردسـتان یا سیسـتان و بلوچسـتان بود. گویا 
خانواده ی شـهدای مناطـق مرزی مثـل این دو اسـتان در ایـن دیدار بیشـتر بودند. 
۲. در پیشانی نوشـت حسـینیه، جایـی که متناسـب با شـأن دیـدار، آیـات و روایات 
مرتبـط نصـب می شـود، این بـار بخشـی از آیـه ی 95 سـوره ی نسـاء نوشـته شـده 
ـَل اهلّل الُْمَجاِهِدیَن َعلَـی الَْقاِعِدیَن أَْجـًرا َعِظیًما: و خداونـد مجاهدان را بر  بـود: »َوَفَضّ

خانه نشـیناِن ]بی ُعـذر[ به پاداشـی بـزرگ برتـری داده اسـت.«
3. تعـداد خانم ها هـم گویا بیشـتر از آقایـان بـود و در اقدامی کم سـابقه ، بـه انتهای 
قسـمت آقایـان آمـده و همان جا نشسـتند. آمـدن خانم هـا به سـمت آقایـان همان 
و به هـم خـوردن نظـم جلسـه هـم همـان. جالـب اینکـه مسـئولین حسـینیه هـم 
برخالف سـایر دیدارهـای عمومـی، بـه میهمانان امـروز سـخت نمی گرفتنـد. گویا 

دیـدار، خودمانـِی خودمانـی بود. 
4. همین طـور کـه در حال نوشـتن بـودم، نوجوانی کـه لباس کـردی پوشـیده بود، 
با همان لهجه ی شـیرین ُکردی ازم پرسـید: شـما می دانید خانه ی رهبر کجاسـت؟ 
جـواب دادم: بلـه، همیـن نزدیـک حسـینیه اسـت. پـدرش ادامـه داد: بـرای اولین 
بار اسـت کـه اینجـا آمده ایم و پسـرم تعجـب کرده اسـت کـه چقـدر اینجا سـاده و 

بی آالیـش اسـت. 
5. نوجوان هـا و جوان هـای زیـادی هـم در جمـع بـه چشـم می خوردنـد کـه لباس 
نظامـی پوشـیده و سـربند بسـته بودنـد. بعضی هایشـان فرزنـدان مدافعیـن حـرم 
بودنـد و در دسـت های کوچک شـان عکس پـدر را گرفته و سـعی می کردنـد طوری 
بگیرند کـه آقا هـم ببیند. بـا زبـاِن بی زبانی می گفتنـد ما از نسـل مدافعیـن حرمیم 

و ادامه دهنـده ی راه پـدر.
6. هرچقـدر سـاعت بـه ده نزدیـک مـی شـد، جمعیت بیشـتری بلنـد می شـد و به 
مکانـی کـه آقـا از آنجـا ورود می کننـد خیره می شـد. مـادران و پـدران شـهدا، گویا 
بیشـتر از دیگـران، چشـم انتظـار آمـدن آقـا بودنـد. آقا کـه وارد حسـینیه شـدند، 
جمعیـت شـروع بـه سـر دادن شـعار کـرد: "این همـه لشـگر آمـده/ به عشـق رهبر 
آمـده"، "خونی کـه در رگ ماسـت/ هدیه به رهبـر ماسـت"، "ما اهل کوفه نیسـتیم/ 
علی تنهـا بماند" و... . نوجـوان ُکردی کـه از من آدرس خانـه ی آقا را پرسـیده بود، به 

محـض ورود آقـا، به سـمت جلـوی حسـینیه دوید تـا آقـا را از نزدیـک ببیند.  
7. بعـد از قرائـت قـرآن، حـاج محمـود کریمـی شـروع کـرد بـه مداحـی. شـعری 
عاطفـی و حماسـی، در رثای پـدران و مـادران شـهدا خواند. صـدای هق هـق گریه، 
از گوشـه و کنار حسـینیه بلنـد شـد و بعضی از شـانه ها بـاال و پاییـن می رفـت. تازه 
اینجـا بود که می شـد فهمیـد کدام یـک از افـراد، پدر، مادر یا همسـر شـهید اسـت. 
جنـس گریـه ی اینها بـا مـردم عـادی فـرق داشـت. وقتـی حـاج محمـود روضه ی 
حضـرت علی اکبـر)(را خوانـد، پدرهـا و مادرهـای شـهید، طـور دیگـری گریـه 

می کردنـد.

ن حرم از نسل مدافع�ی

من حرفـم را در ایـن زمینـه گفتم. 
سـال  چهـار  سـه،  مـن  ببینیـد، 
قبـل از ایـن گفتم کـه دانشـجویان 
بعـد  و  بایسـتی سیاسـی شـوند؛ 
هـم علیـه کسـانی کـه دانشـگاه 
را از سیاسـت دور کردنـد، تعبیـر 
تندی کـردم. یک سـال بعـد از آن، 
یـا همـان وقت هـا، در یـک اجتماع 
اشـتباه  کـه  گفتـم  دانشـجویی 
نکنیـد؛ مـن کـه می گویـم فّعالیت 
نیسـت  ایـن  معنایـش  سیاسـی، 
که فعالیـت سیاسـی حتمـاً بایـد علیه دولـت، علیـه مسـؤوالن و علیـه نظام باشـد. 
بعضـی از بدخواهـان، فعالیـت سیاسـی را این گونـه تعبیـر می کننـد. فکـر می کنند 
فّعالیت سیاسـی، یعنی سیاسـی کاری! این، یک نوع سیاسـی کاری و یـک نوع تقلّب 
اسـت که آدم تصّور کند فّعالیت سیاسـی در دانشـگاه، فقط بـا بدگفتن و با فّحاشـی 
کردن و بـا اهانت کـردن بـه ایـن و آن حاصل می شـود؛ نـه. فّعالیـت سیاسـی، برای 
پیدا شـدن قدرت تحلیـل در دانشجوسـت. این دانشـجو اگر قدرت تحلیل سیاسـی 
نداشـته باشـد، فریـب می خـورد و فریـب خـوردن دانشـجو، درد بزرگـی اسـت که 
تحّملش خیلی سـخت اسـت. باالخره اگـر دانشـجویان بخواهند قـدرت تحلیل پیدا 
کنند، بایـد فّعالیت سیاسـی بکننـد؛ بایـد سیاسـت را بخواننـد، بنویسـند، بگویند، 
مذاکـره و مباحثـه کننـد. تـا ایـن کار نشـود، دانشـجویان توانایـی پیـدا نمی کنند. 

عقیـده مـن، هنـوز هـم همیـن اسـت. 77/۲/۲۲

نظر شما در باره  فعالیت های سیایس 
دانشجویان چیست؟

ید دشمن نفوذ یم کند ابتکار عمل را به دست نگ�ی

 بدانیـد کـه بـرای کار سیاسـی در محیط  هـای دانشـجویی، هیـچ کـس منتظـر 
نم ی مانـد تـا انجمن هـای اسـالمی و تشـّکل های دانشـجویی آن را انجـام دهنـد. 
دیگران - دشـمنان - انجـام می دهند. اگـر به آنهـا اجازه دهیـم در محیط دانشـگاه 
می رونـد و سـتاد جنگ درسـت می کننـد؛ کمااین کـه اّول انقـالب درسـت کردند و 
امام)( بـا یک دسـتور، همـه ی آن را جمـع کردنـد... اگر شـما در داخل دانشـگاه، 
در این زمینه پیشـقدم شـوید، راه را بر دشـمنان سـد خواهید کرد. تحلیل سیاسـِی 
درسـت، صحیـح، منطقـی و مطابق بـا همیـن نظام متقنـی که بر اسـاس سیاسـِت 
درسـت و نظام مبـارک اسـالمی به وجـود آمده اسـت، داشـته باشـید. بایـد بتوانید 
همه ی مسـائل دنیا را بـا این معیـار، بـا این دیـدگاه روشـن و صحیح تحلیـل کنید. 

ایـن،آن چیز مطلـوب اسـت.    75/9/15   

علم: عرصه غ�ی قابل سانسور جمهوری اسالیم

وزی رمز  پ�ی
از   زمستان سال گذشته تا آبان ماه امسال، سه سناریوی آمریکا علیه ایران 
با شکست مواجه شده اســت، خط حزب اهلل دلیل آن را بررسی می کند

ســرعت پیشــرفت های علمی امروز جمهوری اسالمی نســبت به ایام قبل از انقالب 
به قدری خیره کننده است که علی رغم سانسور دشمنان کشــور، هر از گاهی در صدر 
اخبار ســایت های علمی و رســانه های خبری دنیا قرار می گیرد. مثال نشــریه ی "نیو 
ساینتیست" به نقل از گزارش مؤسســه ی کانادایی "ساینس متریکس"، سرعت رشد 
علمی ایران در ســال 2010 را بیش از 11 برابر ســرعت تولید علم جهانی اعالم کرد. 
همچنین بر اساس گزارش مؤسسه ی بین  المللی "نیچر ایندکس"، ایران در سال 2017 
مفتخر به کسب مقام نخست در حوزه های علوم فنی و مهندسی در جهان از نظر رشد 
علمی، رتبه ی اول در حوزه ی هوافضا در منطقه، رتبــه ی دوم در حوزه ی فناوری های 
پرتاب و زیرســاخت های فضایی در منطقه، رتبه ی چهارم در حــوزه ی فناوری نانو در 
جهان، رتبه ی دوم در حوزه ی سلول های بنیادی در منطقه، رتبه ی اول در بیوتکنولوژی 

در میان کشورهای اسالمی و بیست و سوم در دنیا شده است.
این موارد تنها نمونه هایی از رشــد خیره کننده ی علمی ایرانیان در حوزه های مختلف 
است که بارها حتی دشــمنان هم به آنها اقرار کرده اند. نمودار زیر بیانگر سهم ایرانیان 
در تولید علم دنیا در سال های پس از انقالب اسالمی، براساس دو پایگاه استنادی )آی.

اس.آی( و )اسکوپوس( به عنوان دو استاندارد علمی بین المللی است.
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سهم تولید علم ایران از کل دنیا

همچنین برای فهمیدن میزان رشد علمی یک کشور، شاخص های متعددی وجود دارد 
از جمله: تعداد مدارک علمی، نرخ رشد علمی، نسبت نفرات دارای تحصیالت عالیه به 
جمعیت، رتبه ی تولید علم، تعداد دانشــجو، تعداد اعضای هیات علمی و غیره، که در 
تمامی اینها نیز ارتقای جایگاه ایران خیره کننده است. به عنوان مثال در رتبه-ی تولید 
علم، رتبه ی کشور از 53 در ســال 1357 به 16 در سال 1397 رسیده است که نشان از 
افزایش تولید علم در کشــور دارد. جدول زیر نمایانگر حرکت رو به پیشرفت کشور در 

تمامی این موارد است. 

نسبت)برابر(بعد از انقالبقبل از انقالبعنوان

2711377408139.2تعداد مدارک علمی

1.7959.6 درصد0.03نرخ رشد علمی

نسبت نفرات دارای تحصیالت 
0.0090.0728عالیه به جمعیت

160308408301225.4تعداد دانشجو

8249721008.7تعداد اعضای هیات علمی

6413683213.79ثبت اختراع

5 جمله کلیدی
 ره�ب انقالب در دیدار خانواده شهدا 

اگــر صــ�ب خانــواده ی شــهدا نبــود معلــوم نبــود وضــع  .1
کشور چه یم شد

این خون های پاِک برزمین ریخته  هستند که مانع شده اند که 
مستکبرین عالم، آمریکای جنایت کار، مثل دوران طاغوت بر 
این کشور مسلّط بشود؛ این ها نگذاشتند، جوان های شما 
نگذاشتند. اگر این شهادت ها نبود، اگر این شجاعت ها نبود، 
اگر این صبرهای پدر و مادرها و همسرها نبود، معلوم نبود 
وضع کشور چگونه می شد، معلوم نبود این کشور بتواند در 

مقابل این جبهه ی مستکبر ایستادگی کند.
 

بسیج موحدین عالم علیه شیطان  .۲
بزرگ

امام بزرگوار ما آمریکا را »شیطان بزرگ« 
نام گــذاری کردند؛ شــیطان یعنی چه؟ 
شیطان آن موجودی و آن عنصری است 
که همه ی انســان های دین دار و موّحد 
عالم باید در مقابل او بِایستند؛ امام با این 
نامگذاری در واقع بســیج کردند همه ی 
موّحدین عالــم را، همه ی دین داران عالم 
را، همه ی ملّت های با انصــاف عالم را در 
مقابل آمریکا؛ و این هدف تا حدود زیادی 
توفیق پیدا کرده اســت و بیش از این هم 

توفیق پیدا خواهد کرد.

در هر جا�ی هستید برای کشور کار کنید .4
توصیه ی من بـه جوان هایمان این اسـت؛ همـه، در هر جایی 
که هسـتند، برای کشـور کار کنند؛ برای تقویت کشـور، برای 
تقویـت اقتصاد کشـور، بـرای تولید داخلـی -که امسـال را ما 
بـرای تولید داخلی بـه صورت شـعار اعالم کردیم- هر کسـی 

در هر جایی که هسـت تـالش خـودش را بکند.

ملت ایران در کش�ت امن اهل بیت قرار گرفته است .5
ملّـت ایـران بـا چشـم بـاز، بـا بصیـرت، همـه ی ایـن اوضـاع را زیـر نظـر داشـته باشـد و موضع خـود را 
مسـتحکم نگه دارد و بدانـد در این دریـای طوفانـِی این منطقـه و این دنیـا - این طوفـان، امروز بـه اروپا 
هم رسـیده اسـت؛ فرانسـه را مالحظه کنیـد؛ کشـورهای اروپایـی هم اسـیر طوفاننـد- در ایـن طوفانی 
کـه دنیـا را و بخصـوص منطقـه را فراگرفته اسـت، ملّـت ایران بـه برکت اسـالم در کشـتی امـن محّبت 

اهل بیـت و اسـالم قـرار گرفته انـد.

مراقب باشید به دشمن پهلو ندهید! .3
ما باید بیدار باشیم. البّته ما قوی تر از آنها هستیم؛ آنها با این انگیزه ی قوی علیه جمهوری اسالمی، تاکنون هیچ 
غلطی نتوانســته اند بکنند، بعد از این هم نمی توانند بکنند؛ در این تردیدی نیست. دشمن ضعیف است؛ »اِنَّ 
يط ـّْــِن كاَن َضعيفا« آیه ی قرآن است ولیکن ما نباید غافل بشویم، ما نباید به خواب برویم. توصیه ی من به  كَيَد الشَّ

همه ی جوان هایمان، به همه ی مجموعه های گوناگون کشور، به همه ی اصناف کشور، به همه ی جریان های 
سیاسی کشور این است که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند.

اسـالم با کارکـردن زن موافق اسـت. نـه فقط موافـق اسـت، بلکـه کار را تـا آن جا که 
مزاحـم با شـغل اساسـی و مهمتریـن شـغل او، یعنـی تربیت فرزنـد و حفـظ خانواده 
نباشـد، شـاید الزم هـم می دانـد. یـک کشـور کـه نمی توانـد از نیـروی کار زنـان در 
عرصه هـای مختلـف بی نیـاز باشـد! امـا ایـن کار نبایـد بـا کرامـت و ارزش معنـوی و 
انسـانی زن منافـات داشته باشـد. نبایـد زن را تذلیـل کننـد و او را وادار بـه تواضـع و 
خضـوع نماینـد. تکبـر از همه انسـانها مذمـوم اسـت، مگـر از زنـان در مقابـل مردان 
نامحـرم! زن بایـد در مقابـل مرد نامحـرم متکّبـر باشـد. »فال تخضعـن بالقـول«؛ در 
حرف زدن مقابل مـرد نبایـد حالت خضوع داشته باشـد. ایـن، برای حفـظ کرامت زن 

اسـت. اسـالم این را می خواهـد و ایـن الگـوی زن مسـلمان اسـت.     71/9/۲5  

اسالم با کارکردن زن موافق است اما...

روایت خط حزب اهلل از حاشیه دیدار خانواده شهدا با رهبر انقالب

 اگـر یـک کسـی یـک حـرف غلطـی زد، آیـا کسـی بایـد بـه او جـواب بدهد یـا نه؟ 
خـب، بله معلـوم اسـت. جـواب دادن بـه حـرف غلـط، شـیوه ی خـودش را دارد، راه 
خـودش را دارد، کار خـاص خودش اسـت. یک وقت هسـت کـه حاال که کسـی یک 
حرف غلطـی زد، مـا بیائیم مثـاًل صدجا ایـن حرف غلـط را تابلـو کنیم، شـعار کنیم 
کـه آقا، فالنـی ایـن حـرف غلـط را زد، تا همـه بداننـد. این اسـت که اشـتباه اسـت، 
خطاسـت. من با حرکـت روشـنگرانه از سـوی هر کسـی، از سـوی هر نهـادی، هیچ 
مخالفتی نـدارم، بلکـه عالقه منـدم و معتقدم به مسـئله ی تبییـن. یعنی اصـاًل جزو 
راهبردهـای اساسـی کار مـا از اول، مسـئله ی تبییـن بوده اسـت. تبیین الزم اسـت؛ 
امـا این معنایـش این نیسـت که مـا به اختالفـات درونـی، هی دامـن بزنیـم. مراقب 

باشـید. این را همـه باید مراقـب باشـند.   90/4/13 

روشنگری به معنای دامن زدن 
به اختالفات درو�ن نیست

در عملّیات فتح المبین طّراحی های همین نیروهای جوان ما، همین بّچه های ما موجب 
شد که - دشمنی که آن صحرای عظیم را ]پر کرده بود[ که بنده آن صحرا را همان زمان 
جنگ رفتم کاماًل از باال دیدم؛ استقرار نیروهای دشمن را از آن دیدگاه ها بنده نگاه کرده 
بودم که چطور تمام این صحرا را، دشــت عّباس و این طرف و آن طــرف را این ها ]فرا[ 
گرفته اند - دشمن ناگهان احســاس کند که این نیرویی که در مقابل او است و دارد با او 
می جنگد، از پشت سر دارد به او حمله می کند. این مهم نیست؟ این کوچک است؟ این 
قابِل این نیست که روی این حرکت عظیم کار بشود، فکر بشود، تحقیق بشود، کار هنری 

بشود، کار تحقیقی انجام بگیرد؟        9۲/9/۲5

ن  وهای جوان در عملیات فتح المب�ی شاهکار ن�ی


