
ایستـادگی 
هسته ای
منافع،نتایج ودستاوردها

  دستیابی به فناوری ای فاخر بدون تکیه به نظام سلطه | 84/11/18
  دستیابی به فناوری غنی سازی هسته ای  بدون کمک و راهنمایی دیگران | 83/4/16

  تولید نسل های جدید فناوری بدون کمک دیگران | 85/7/13
  تهیه انرژی از شیوه ای پیشرفته و بدون وام گیری از دیگران | 85/2/6

  دستیابی به یک دانش بومی با اتکاء به استعداد جوانان و درایت مسئوالن | 87/4/26
  گامی بزرگ در راه علم و فناوری با اراده و توانایی ذاتی ملت | 83/11/10

  دستاورد بومی ملت ایران که مایه ی افتخار و قوت دنیای اسالم است | 85/10/18

دستیابی به دانشی بومی
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  دستیابی به کار پیچیده ی غنی سازی بیست درصد | 91/1/1
  دستیابی به فناوری تولید صفحه سوخت |  91/1/1

  تأمین مصالح ملی | 83/1/10    تبدیل ایران به یک قدرت علمی | 86/8/9
  نمایش رشد شتابنده ی علم و فناوری در کشور | 85/6/25

   ایجاد قابلیت اندازه گیری و نمایش پیشرفت ملت ایران | 87/6/19
  نمایش  پیشرفت ما به تناسب پیشرفت های علمِی دنیا | 85/8/17

  جبران عقب افتادگی باقیمانده از طاغوت | 87/2/11
  دربردارنده ی پیشرفت علمی سیاسی و اقتصادی | 83/11/10

نمایش پیشرفت علمی ایران
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  نمایش امکان فتح همه قله ها با داشتن خودباوری ملی | 84/12/24
  پشتوانه مستحکم اعتماد به نفس ملت ایران | 86/10/13

  نمایش اعتماد به نفس ملت ایران | 86/10/12
  افزایش دهنده ی روحیه ی مردم | 85/8/21
  نمایش حرکت ملی مردم ایران | 87/6/30

  امید بخشی به ملت ایران برای آینده | 87/6/5
  اثبات توانایی ملت ایران و حیرت زده شدن همه صاحب نظران دنیا | 87/2/12

  باور به دور از دسترس نبودن فناوری های پیچیده | 89/8/24
  امیدبخشی به ملت ایران به ویژه نسل جوان | 89/6/16

  اثبات مهارت، استعداد و توانایی علمِی جوانان ایرانی | 84/5/28

نمایش اعتمادبه نفس ملی

تقویت خودباوری و 
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انرژی ای مقرون به صرفه بدون وام گیری از دیگران

  کاهش اتکاء به سوخت های فسیلی و تمام شدنی | 84/5/28
  تولید برق هسته ای و سوخت آن در داخل کشور | 83/4/1

  تهیه انرژی از شیوه پیشرفته و بدون وام گیری از دیگران | 85/2/6
  تولید برق از دانش و فناوری هسته ای که برای هر کشوری امتیاز است | 84/1/1
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تأمین نیازهای نسل های آینده

   جایگزینی برای نفت و سوخت های تجدیدناپذیر | 84/5/28
   جلوگیری از نیازمندی نسل آینده به بیگانگان در زمینه برق و انرژی | 86/1/1

   نیرومندشدن ملت ایران در عرصه های مختلف  | 85/1/1
   دستیابی به مطمئن ترین انرژی جایگزین برای نفت  | 85/1/1

  تامین منافع ملی برای حال و آینده | 90/12/3
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شکستن انحصار مستکبران در علم و انرژی

  جلوگیری از انحصاری شدن سرنوشِت انرژی دنیا | 85/11/28
  شکستن انحصار فناوری هسته اِی چند کشور دنیا | 85/3/14

  شکسته شدن انحصار قدرتهای مدعی | 85/8/17
  شکستن انحصار علمی غرب ومستکبران دنیا | 87/2/13| 90/12/3
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تربیت جوانان مؤمن و دانشمند و کارآمد

  گرد هم آوردن صدها جوان مؤمن، اندیشمند و کارآمد | 85/3/14
  ایجاد انگیزه و ثبات قدم برای جوان  و دانشمند ایرانی | 90/12/3

  تربیت نیروی کارآمد در صنایع دانش بنیان | 89/6/16

33

اثبات کارآمدی نظام

  نمایش کارآمدی نظام در عرصه 
پیشرفت علمی و صنعتی | 86/6/31

  اثبات توانائی های جمهوری اسالمی در 
انجام کارهای به ظاهر نشدنی | 86/3/14
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زمینه ساز اقتدار ملی و بین المللی

      نیرومندسازی ملت ایران در عرصه های مختلف | 85/1/1
      زمینه ساز اقتدار ملِی درون زا | 83/8/15

      زمینه ساز اقتدار بین المللی | 85/8/21
      نمایش ناتوانی غرب در توقف ملت ایران  | 90/12/1
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تقویت استقالل ملی

   عامل قطع وابستگی به غربی ها و تقویت اتکای به خود در ملت ایران | 84/1/1
   عامل جلوگیری از وابستگی به بیگانگان و حفظ استقالل ملی| 83/4/1 | 83/8/15

   اوج گرفتن ملت بدون کمک بیگانگان | 86/11/28
   نمایش استقالل علمی | 87/6/5

   عامل قطع وابستگی ملت ایران به قدرتها | 87/3/14
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تقویت خودباوری ملت های مسلمان

الهام بخشی ملت ایران و

   ایجاد خودباوری در ملتهای مسلمان | 86/11/28
  عامل  افتخار و قوت دنیای اسالم | 85/10/18

  تبدیل انرژی هسته ای به خواست ملت های مسلمان منطقه | 85/10/14
  کمک به معرفی ملت ایران | 90/11/15

  ترویج ارزشهای جمهوری اسالمی | 87/6/5
  برانگیختن تحسین ملت های دیگر نسبت به ملت ما | 87/2/12

  سرشوق آوردن ملتهای دیگر | 86/11/28
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نمایش عزت و شخصیت کشور

   پدید آمدن عزت برای کشور توسط جوانان تحصیلکرده | 84/10/14
   نمایش هویت و شخصیت کشور | 86/6/12 

   مقدمه عزت مستمر و مستدام ملت | 85/3/25
   دفاع از عزت ملی با ایستادگی در برابر زورگویی قدرت های متجاوز | 87/6/6

   بشارتی بزرگ مبنی بر وجود توانایی پیشرفت در ملت ایران | 90/12/3
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 آنچـه در ایـن اینفوگرافیـک در 
دسترس شما قرار گرفته، دستاورد ها، 
ثمرات و منافع ایسـتادگی در مسئله 
هسته ای برای جمهوری اسالمی ایران 
 اسـت که حضرت آیـت اهلل خامنه ای
در بیاناتشـان در طول 9 سال گذشته 
 )83 تـا 91( در 44 سـخنرانی بـه آن 

اشاره کرده اند.:

 اعداد زیـر هر دسـته ی موضوعی، 
نشان دهنده ی تعداد دفعات طرح آن 
موضوع در بیانات رهبر انقالب اسـت

  83
  84
  85
  86
  87
  89
  90
  91

ســال

تعداد بیانات در سال

 44 سخنرانی 


