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 امام خمینی

... شما می دانید که یک کشور به این عرض و طول و بزرگی 
که همه جایش را خراب کردند، کشاورزی اش را با اسم 

اصالحات خراب کردند، کارخانه های ما را همه را وابسته 
کردند، تمام شوون ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما، ارتش ما همه 

وابسته بودند شما تا حاال اعجاز کرده اید که اینقدر هم 
عمل کرده اید. . . . اینقدر عملی که تا حاال شده است جزء 

معجزات است.
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 مقام معظم رهبری

مثل کسی که از خانواده و حریم و ناموس خود دفاع می کند 
از انقالب و ارزشها و دستاوردهای آن دفاع کنید



تا قبل از انقالب تقریبا تمامی تسلیحات ایران از خارج وارد می شد 
بعنوان  را  ایران  که   ایم  پیشرفت رسیده  از  به جایی  امروزه  ولی 
چهارمین قدرت موشکي جهان می شناسند  تولیدات نظامی  خود را 
به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر می کنیم بزرگ ترین قدرت نظامي 
منطقه هستیم. در زمینه ساخت انواع موشک، نفربر زرهي و حتي 
تانک، هلي کوپتر و هواپیما و ناوچه، پیشرفت هاي قابل مالحظه اي 
داشته ایم و در بسیاري از نیازمندي هاي دفاعي، خودکفا و بي نیاز 

از دیگران مي باشیم.

چهارمین قدرت موشکی جهان

: مقام معظم رهبری
در اول جنگ، ما نمیدانستیم آر.پی.جی چیست - آر.پی.جی یک موشک کوچک است؛ آنهائی که توی جنگ بودند، 
آن را دیدند و بارها تجربه کردند -  نه داشتیم، نه بلد بودیم، نه جزو سالحهای سازمانی ما بود؛ حاال بعد از گذشت چند 
سال، با تحریم، کشور ما موشک سجیل میسازد، موشک ماهواره بر میسازد؛ دنیا هم همین طور وا می ایستد، با تعجب نگاه 
میکند. اول هم انکار کردند؛ گفتند بیخود میگویند، دروغ میگویند، نمیتوانند؛ بعد دیدند نخیر، هست.) ۱۳۸۹/۰۲/۰۸(
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کشوري که در سال 56 با ۳۳ میلیون جمعیت، نیازمند بکارگیری 
میلیون جمعیت- در  با ۸۰  اکنون  بود  پاکستانی  و  پزشکان هندی 
در  روست.  روبه  پزشک  زیادی  با  پزشک-  به  بیشتر  نیازي  نتیجه 
ایم. در  بوده  برابری مواجه  با رشد ۱۰  نیز  زمینه پزشک متخصص 
سال 57 تعداد پزشکان متخصص ما7۰۰۰ نفر بوده اند که اکنون به 

رقم 7۲7۹۲ نفر رسیده اند. 

رشد ده برابری پزشک متخصص

مقام معظم رهبری:
ما در این کشور سالهای متمادی برای معالجات خودمان بناچار از پزشک تایلندی و پاکستانی و هندی استفاده میکردیم؛ 
چون پزشک در این کشور به قدر الزم نبود؛ اما امروز یکی از دغدغه های نظام این شده که این همه پزشک اضافی را 

چگونه به کار بگمارد.) ۱۳۸۳/۰۸/۱۰(
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مرکز فرهنگی سازمان ملل )یونسکو( در سال ۱۳۸۳ با انتشار گزارشی 
از ایران به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان درمبارزه با بی 
باالی 6 سال  با سوادی جمعیت  بودیم نرخ  توانسته  ما  یاد کرد.  سوادی 
کشورمان را از رقم ۲۸/7 درصد در سال ۱۳55 به حدود ۸5 درصد در 

سال ۱۳۸۳ ارتقا دهیم.

یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی

: مقام معظم رهبری
بیسوادی لکه ننگ و نقص بزرگی است که ریشه در سیاستهای رژیم طاغوت دارد و ملت ایران باید با تالش بی وقفه خود، بیسوادی 

را در کشور ریشه کن کند.) ۱۳75/۱۰/۰6(

6



مهندسی ژنتیک از شاخه های جدید علم پزشکی می باشد که در 
درمان ناباروری، نارسایی های قلبی و عروقی و ... پیشرفت های 
بسزایی ایجاد کرده است. موفقیت بي نظیر دانشمندان ایراني در 
از آن  پیش  بنیادي جنیني-که  نگهداري سلولهاي  و  انجماد  تهیه، 
در انحصار ۹ کشور دنیا بود- و تالش براي ترمیم لوزالمعده براي 
تولید انسولین به منظور درمان بیماري قند )دیابت( براي اولین بار 
در جهان از اقدامات کم نظیر دانشمندان جوان ایراني در عرصه 

مهندسي ژنتیک است.

ایران؛ پیشگام مهندسی ژنتیک

مقام معظم رهبری:
وقتیکه راجع به سلولهای بنیادِی شبیه سازی و اینطور کارها آقایان حرف زدید و بنده یا دیگری هم تجلیلی از این کار 
کردند، مقامات امریکایی اعالم کردند که برای علوم ژنتیک هم باید شورای حکامی به وجود بیاید! این معنایش چیست؟ 

دشمن از اینکه شما در این رشته دارید حرکت میکنید، دردش آمده است.) ۱۳۸6/۰۴/۲5(
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طبق آمار رسمي منتشر شده توسط دولت،  دولت در سال ۱۳56، 
فقط توانایي تامین مواد غذایي ساالنه مردم را براي ۳۳ روز داشت 
و باقي مواد غذایي را مجبور بود از خارج وارد کند. براي مثال مرغ 
از فرانسه، تخم مرغ از اسرائیل، سیب از لبنان، پنیر از دانمارك و... 
هم اکنون کشورمان به رغم دو برابر شدن جمعیت، به مرز خودکفایي 

رسیده است.

خودکفایی در تامین مواد غذایی مردم

: مقام معظم رهبری
این ملت عزیز و سربلند، در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود، نباید به بیرون مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد. 

از اّول انقالب تا امروز، تکیه بر مسأله کشت و زرع، برای تأمین این منظور بوده است.
ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراك دام و بقیه مصارف عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم. 

۱۳۸۰/۱۰/۱۲
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گندم از مهمترین غالت می باشد بطوریکه در اکثر نقاط جهان قوت 
غالب مردم محسوب می شود. تولید این محصول در سال ۱۳56، 
5/۱ میلیون تن در کشور بود بطوریکه کشور ما را سالها از بزرگترین 
واردکنندگان گندم در دنیا تبدیل کرده بود در سال ۸۳ با تولید بیش 
از ۱۴ میلیون تن- بعد از چهل و اندي سال- توانست به خودکفایي 

در عرصه این محصول استراتژیک دست یابد.

مقام معظم رهبری:
شما ببینید ما تا دو سه سال پیش واردکننده ی گندم بودیم و دولت سالی حدود یک میلیارد دالر - و گاهی بیشتر - 
برای واردات گندم صرف می کرد؛ اما امروز با تفضل پروردگار و باران رحمت الهی و با زحمت کشاورزان و با برنامه 
ریزی مسؤوالن مربوط در جهاد کشاورزی و غیره، ما نه فقط احتیاج نداریم گندم وارد کنیم، بلکه در آستانه ی این 

تحول قرار گرفته ایم که گندم صادر کنیم.) ۱۳۸۳/۰۴/۱5(

خودکفایی در تولید گندم این محصول استراتژیک
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ملل  سازمان  کشاورزی  و  خواروبار  سازمان  که  گزارشی  براساس 
متحد فائو در سال ۲۰۰۴ منتشر کرد ایران را به عنوان رتبه نخست 
صادرات کشاورزی در میان کشورهای خاورمیانه معرفی نمود. این 
در حالی است که ما در بخش دام نیز رشد قابل توجهي داشته ایم؛ 
به گونه اي که در تولید تخم مرغ از ۲۱5 هزار تن در سال ۱۳56 
به 555 هزار تن در سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است. تولید گوشت 
مرغ، از 6۳ هزار تن به 7۲۴ هزار تن، گوشت قرمز از 5۸7 هزار 
تن به ۹۴7 هزار تن، عسل از 6 هزار تن به ۲۸ هزار تن و شیر خام 

از ۲/6۲۰ میلیون تن به 5/۸77 میلیون تن رسیده است. 

رتبه نخست صادرات کشاورزی در خاورمیانه

: مقام معظم رهبری
امنیت غذایی برای کشور ما خیلی مهم است. ... ما همان کشوری هستیم که در دوران طاغوت، پایه ی کشاورزی ما را 
بقیه ی محصوالت کشاورزی  بازار برای گندم خودشان و  این که  این که ما را وابسته کنند؛ برای  متزلزل کردند، برای 

دیگران - بیگانگان - درست کنند. )۱۰/۱۰/۱۳۹۴(
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در تولید دارو قبل از انقالب ایران عمدتًا با کمک شرکت های خارجی 
حدود ۲5 درصد از داروی مورد نیاز خود را تولید می کرد و از طرفی 
بسیاری از بیماران برای معالجه به خارج از کشور اعزام می شدند. 
اما اکنون با تکیه بر توان داخلی بیش از ۹6 درصد داروهای مورد 
نیاز در داخل کشور تولید می شود و جمهوری اسالمی ایران نیز به 

یکی از صادرکنندگان دارو تبدیل شده است.

: مقام معظم رهبری
وقتی می آیند میگویند ما داروئی را در کشور ساختیم که همه ی دنیا به آن احتیاج دارند، همه ی دنیا هم به آن مبتال 
هستند، هیچ کدام از مراکز علمی دنیا هم هنوز آن دارو را نتوانستند بسازند، ما توانستیم بسازیم، این خب، امید میدهد 
به جوان ما. وقتی که ملت مشاهده میکند که ما بدون اینکه یک کشور پشتیبانی داشته باشیم، توانسته ایم از درون 
خودمان دانش هسته ای را رشد بدهیم، فوران بدهیم، به پیشرفت برسانیم، خب جوان امیدوار میشود.) ۱۳۸۹/۰6/۱6(

ایران کشوری که دارو صادر می کند
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کشور ما در بخش خدمات رسانی روستایی نیز پیشرفت قابل مالحظه ای 
داشته است بعنوان مثال تعداد مراکز بهداشتي و درماني روستایي در 
سال ۱۳57، ۱5۰۰ واحد بوده که در سال ۱۳۸۱ به 7۳۴5 واحد 
رسیده است و یا در بخش خانه هاي بهداشت از ۲5۰۰ واحد در سال 
تعداد  یافته است.  افزایش  به ۱656۱ واحد در سال ۱۳۸۱   ۱۳57
به   ۱۳57 سال  در  روستا   ۴۳۲7 از  برق  از  برخوردار  روستاهاي 
۴5۳5۹ روستا- بیش از ۱۰ برابر  در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است. 
همچنین طي دوره ۱۳57- ۱۳۱7 تنها ۸۰۰۰ کیلومتر راه روستایي 
کشیده شده بود اما این رقم بعد از انقالب به ۸6۰۰۰ کیلومتر رسیده 
است )بیش از ۱۰ برابر در مدتي تقریبا ۱۰ ساله(. تعداد روستاهاي بهره 
مند از شبکه مخابرات از ۳۱۲ روستا در سال ۱۳57 به ۱۰۴۲۹ روستا 
در سال ۱۳7۴- بیش از ۳۰ برابر- افزایش یافته. تعداد واحدهاي 
پستي روستایي هم از ۱۸۰ واحد در سال ۱۳57 به ۴۹۱۲ واحد در 

سال ۱۳7۴- بیش از ۲5 برابر- رسیده است.

رشد چشمگیر خدمت رسانی در روستاها

: مقام معظم رهبری
امنیت غذایی برای کشور ما خیلی مهم است. ... ما همان کشوری هستیم که در دوران طاغوت، پایه ی کشاورزی ما را 
بقیه ی محصوالت کشاورزی  بازار برای گندم خودشان و  این که  این که ما را وابسته کنند؛ برای  متزلزل کردند، برای 

دیگران - بیگانگان - درست کنند. )۱۳۹۴/۱۰/۱۰(
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پیش از انقالب اسالمی تنها سه سد بلند در کشور از سوی شرکت های 
خارجی طراحی و ساخته شده بود، در حالی که در طول سه دهه 
گذشته بیش از ۲۰۰ سد بلند در کشور ساخته شده و به بهره برداری 
رسیده است. تمامی سدهای ساخته شده پس از انقالب به جز برخی 
همکاری های فنی در مقاطع اولیه طراحی، ساخت و بهره برداری 
صنعت  این  بازار  است.  رسیده  انجام  به  ایرانی  شرکت های  توسط 
منحصر به نیازهای داخلی نبوده، همچنانکه در حال حاضر مشاوران 
در  متعددی  پروژه های  صنعت  این  در  شاغل  ایرانی  پیمانکاران  و 
خارج از کشور دارند. در زمینه سدسازي امروزه در بین ۳ کشور 

برتر دنیا قرار داریم؛

: مقام معظم رهبری
امروز کشور جمهوری اسالمی به فضل الهی بهترین سدساز این منطقه است. در منطقه ی ما هیچ کشوری مثل جمهوری 
اسالمی مسلط بر ساختن سدهای بزرگ - چه سد بتونی، چه سد خاکی - نیست. سدهائی که ما ساختیم، از مشابه های 
خودش که زمان طاغوت به وسیله ی شرکتهای خارجی ساخته شده، بهتر و با ظرفیت بیشتر و البته با هزینه ی بسیار 

بسیار کمتر است؛ کار خودمان هم هست..) ۱۳۸6/۱۰/۱۳(

رشد خیره کننده ایران درصنعت سد سازی
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مبارزه با مواد مخدر از دیگر موارد قابل اشاره می باشد که در آن  
جمهوری اسالمی ایران جهش بسیار چشمگیر ی در مبارزه با  انهدام 
مواد مخدر و  جلوگیری از فعالیت سوداگران مرگ داشته است. طبق 
آمارهاي بین المللي بیش از ۸۰ درصد مواد مخدر مکشوفه در سطح 

جهان در مرزهاي ایران کشف و منهدم مي شود.

مبارزه غیرقابل توصیف در کشف و انهدام مواد مخدر

: مقام معظم رهبری
مهمترین  خانواده هایشان،  و  کشور  رؤسای  که  شنیده اید  شما  شاید  میشدند.  کشانده  فساد  به  عمدًا  جوانها  روزها  آن 
شرکای باندهای مواد مخّدر در این کشور بودند! اّول بار آنها هروئین را به این کشور آوردند و پخش کردند. فساد و 
اعتیاد و بدبختی را به دست خودشان ترویج میکردند. امروز شما میبینید که نظام، با همه ی وجود و با تالش فراوان، در 
مقابل این مشکالت ایستاده - که همه ی دنیا هم کار او را تصدیق میکنند - اما آن روز برای مسؤوالن کشور کارهای 

نمایشی در درجه ی اّول بود. )۱۳7۹/۱۲/۲۲(
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طي سالهاي اخیر سازمان بهداشت جهاني دو بار ایران را به عنوان 
موفقترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد 
تقدیر قرار داده است. به گونه اي که مرگ و میر کودکان زیر یک 
سال از ۱۱۱ مورد در هر هزار تولد زنده در سال ۱۳56 به ۲۸/6 
از چهار  بیش  دیگر  عبارت  به  است.  در سال ۱۳۸۱ رسیده  مورد 

برابر کاهش مرگ و میر داشته ایم.

: مقام معظم رهبری
من به این دکترهای خودمان افتخار کردم. من افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی های 
پزشکی در سطحی قرار دارد که جای آن دارد که مّلت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جّراح، چه پزشکهای داخلی، 
چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدهند، چه پرستاران، واقعًا افتخار کند که ما الحمدهلل این ثروت 
عظیم را در اختیار داریم؛ ثروت عظیم نیروی انسانی در یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین بخشهایی که برای زندگی 

انسان و یک جامعه مهم است یعنی بخش سالمت و بهداشت. )۱۳۹۳/۰6/۲۴(

کاهش چهار برابری مرگ و میر نوزادان
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در سال ۱۳57، تنها 5 شهر کشور  آن هم به طور بسیار محدود از 
شبکه گاز شهري برخوردار بودند؛ درحالیکه  تا آبان ماه ۱۳۸۲ 

بیش از ۴۰ میلیون نفر از خدمات گاز شهری برخوردار شدند.
در زمینه آب سالم و بهداشتي نیز تعداد مشترکان آب شهري -آب 
سالم و بهداشتي- در سال ۱۳57، ۲/7 میلیون رشته بود درحالیکه 
در سال ۱۳۸۲ به ۸/5 میلیون رشته افزایش یافت که گویاي افزایش 
سه برابری می باشد.تعداد شهرهاي تحت پوشش آب شهري نیز از 

۴5 شهر به 76۰ شهر افزایش یافت.

افزایش شبکه گاز و آب شهری

: مقام معظم رهبری
امروز شما میتوانید در همه ی گوشه و کنارهای این کشور، خدمات عمرانی را، خدمات آبادانی را، سازندگی را به معنای 
وسیع کلمه مشاهده کنید؛ که سال به سال هم افزایش پیدا میکند. این از جمله ی شاخصهای مهم پیشرفت یک ملت است.

)۱۳۹۱/۰۳/۱۴ (

16



۳۰ سال پیش، قوت غالب اغلب خانواده هاي ایراني نان بود و برنج 
خوراك  الگوي  امروز  که  حالي  در  میشد.  محسوب  اعیاني  غذاي 
اکثریت جامعه تغییر یافته و عموما برنج در غذاي روزانه آنها مشاهده 
می شود. آمارهاي جهاني نیز به بهتر شدن وضعیت رفاه مردم در 
سالهاي پس از انقالب اشاره دارد. بر اساس آمار بانک جهاني، ۴6 
درصد مردم ایران در سال ۱۳56 زیر خط فقر بودند؛ اما این رقم 

در سال ۱۳7۸ به ۱6 درصد کاهش یافته است.

: مقام معظم رهبری
پرداختن به دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است، و اداره ی معیشت مردم، اداره ی امور 
اقتصادی مردم، فراهم کردن وسائل رونق اقتصادی، اینها همه کارهای مثبت و الزم و جزو وظائف فرد مسلمان و مدیران 

اسالمی است. ) ۱۳۸7/۰6/۲۹(

بهتر شدن وضعیت رفاه مردم
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یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی، استقالل سیاسی است؛ 
در حالی که  در رژیم طاغوتی قبل از انقالب  به هیچ وجه از استقالل 

در همه سطوح برخوردار نبودیم.
و  منطقه  با کشورهای  مقایسه  اسالمی در  نظام جمهوری  همچنین، 
بسیاری از کشورهای دنیا مستقل ترین کشور محسوب می شود. سیاست 
»نه شرقی، نه غربی« ایران اسالمی را که در دوران معاصر همواره 
در نفوذ قدرت های استعماری و بیگانه بود، به کشوری نفوذناپذیر و 

کامال مستقل تبدیل کرده است.

استقالل سیاسی

: مقام معظم رهبری
انقالب آمد استقالل کامل سیاسی را به کشور داد. یعنی امروز در این دنیای بزرگ، در میان این قدرتهای بزرگ، یک 
قدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواست او، اراده ی او بر اراده ی مسئولین کشور یا ملت ایران اندك تأثیری دارد.

)۱۳۸۹/۱۱/۱5 (
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در طلیعه پیروزی انقالب اسالمی فقط ۲۲۳ مرکز آموزش عالی 
درکشور فعالیت داشت که این رقم با رشد چشمگیری روبرو شد 

بطوریکه  درسال ۸7 به ۲۱5۸ واحد آموزش عالی رسید.
موسسات  و  ها  دانشگاه  وقت  تمام  علمی  هیئت  اعضای  تعداد 
و  استاد،دانشیار،استادیار  علمی  مرتبه های  عالی در  آموزش 
مربی درسال تحصیلی 5۸-57، 55۸۰ نفر بوده است که این 
تعداد سال ۸۴ با رشدی قابل توجه به 5۸/۰۰۰ نفر رسیده است .

: مقام معظم رهبری
یک روز میگفتیم استاد کم داریم، امروز بحمداهللَّ اساتید خوب در کشور کم نیستند؛ تعداد استاد نسبت به 

دانشجو بحمداهللَّ تعداد خوبی است، تعداد قابل قبولی است.) ۱۳۸6/۰7/۰۹(

افزایش چشمگیر مراکز آموزش عالی و اعضای هیئت علمی
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جذب دانشجو در مراکز آموزش عالی و در مقاطع مختلف تحصیلی پس 
از پیروزی انقالب اسالمی مورد عنایت جدی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری قرار گرفت. براین اساس، درحالی که تعداد کل پذیرفته 
شدگان سال ۱۳57، 56/۸۰۰ نفر بود، در سال ۸7 این تعداد با  بیش 

از بیست برابر افزایش به رقم ۱/۳۰7/۰6۰ نفر رسید.

باالترین نرخ تولیدات علمی در منطقهجهش عظیم در جذب دانشجو

: مقام معظم رهبری
در سال ۹۱، تعداد دانشجو به قدری افزایش پیدا کرد که بیست و پنج برابر اول انقالب، ما امسال دانشجو داریم. بیست و 
پنج برابر اول انقالب، دانشجویان در کشور مشغول تحصیل هستند. اینها پیشرفتهای عظیم ملت ایران است.)۱۳۹۲/۱/۱(
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تعداد مقاالت علمی- پژوهشی کشور تا سال ۱۳57 که در مجالت 
معتبرISI منتشر شده بود به کمتر از 5۰۰ مقاله می رسید. درحالیکه 
چند  طی  در  ویژه  به  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  روند  این 
ساله اخیر به صورت چشمگیری افزایش یافت، بطوری که در سال 
۱۳۸۴، تعداد آنها به بیش از ۱۳5۰۰ مقاله رسیده است. مجموع 
تعداد مدارك علمی نمایه شده ایران در دوره ۱۰ ماهه  سال ۲۰۱۰ 

میالدی، به ۱6 هزار و ۴۸ عنوان می رسد. 

: مقام معظم رهبری
این پیشرفت علمی و این توفیقاتی که تا امروز در محیط علمی کشور اتفاق افتاده است، به برکت انقالب اسالمی است؛ 

این به برکت اسالم است، به برکت انقالب است.) ۱۳۹۲/۰5/۱5(

باالترین نرخ تولیدات علمی در منطقه
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ایران طی یک دوره هفت ساله با ۳5 پله صعود در زمینه علوم و فناوری 
نانو، به جایگاه بیست و پنجم جهان دست یافته است.ایران در سال 
۲۰۰۰ در زمینه علوم و فناوری نانو در رتبه 6۰ جهانی قرار داشت و 
در بین کشورهای اسالمی رتبه ششم را داشت، اما در سال ۲۰۰7 رتبه 
ایران در زمینه علوم و فناوری نانو در سطح جهانی به رتبه ۲5 و در 
بین کشورهای اسالمی به رتبه اول رسید.  امروز به جرات می توان 
بلکه در  نیست،  تنها عقب  نه  نانو  ایران در عرصه فناوری  ادعا کرد 

برخی عرصه ها نسبت به بعضی کشورها پیشرفت نیز داشته است. 

ایران و فناوری نانو

: مقام معظم رهبری
صنعت  در  بنیادی،  سلولهای  در  نانو،  در  لیزر،  در   - منحصربه فرد  و  انحصاری  و  مهم  دانشهای  از  بعضی  حوزه ی  در 
هسته ای - کشور رتبه پیدا کرده. خب، اینها الگوسازی در دنیای اسالم است؛ این یک واقعیتی است. ما متوقف نماندیم، 

ما دائم پیش رفتیم. )۱۳۹۱/۰5/۰۳(
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