
 

 

 

 

مين  هل و يک سبت چ به منا شکی  شکده دندانپز ئيس دان شت ر ياددا
 سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

« در يادداشتی با عنوان رئيس دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه 
قالب  شهای ان شها ، ارز قالب ارز جر » ان مين ف هل و يک عه چ طلي

را به دانشجويان و جامعه دانشگاهی تبريک گفت اسالمی انقالب 
. 

 در يادداشت دکتر علی پورمتعبد آمده است :

بر کسی پوشيده نيست که انقالب اسالمی ايران که در بهمن ماه 

به بار نشست ، دارای ابعاد مختلفی است کـه در ميـان  57سال 

گر  شتر از دي مواره بي نی آن ه گی و دي عد فرهن عاد ، ب ين اب ا

قرار گرفته است . از ديدگاه معمار کبير  مداقه مورد  ابعاد

يداد  ين رو ست و ا قالب ارزشها يران ان سالمی ا قالب ا قالب ؛ ان ان

عظيم ، بيشترين تاثير را در نوزائی گفتمان فرهنگی ، دينی 

ست  شته ا صر دا قرن معا حقدر  به  شأ  و  توان آن را سرمن می 

لل مختلف در منطقه تحوالت عظيمی در فرهنگ سياسی و اجتماعی م

و جهان دانست . امروزه پس از گذشت بيش از چهاردهه از عمر 

پربرکت انقالب اسالمی می توان صف آرائی همه جانبه سردمداران 

گفتمان ضدفرهنگی و ضد اسالمی به رهبری آمريکای جهانخوار ، 

بل  صادی در مقا گی و اقت سی ، فرهن لف سيا های مخت هه  در جب

سالمی و گ قالب ا ضوح ان به و صل از آن را قاومتی حا مان م فت

مشاهده نمود که اين صف آرائی ددمنشانه با تمامی ابعادش به 

طور مشخص يک هدف را دنبال می کند و آن هم جلوگيری از نفوذ 

و رويکرد مقاومتی آن در ميان ملتهای منطقه  گفتمان انقالبی

 انقالب ارزشها ، ارزشهای انقالب 



يران  شده ی ا ما  نخ ن بزار  با ا بل  ين تقا ست . ا هان ا و ج

مون هر ئل پيرا يوار حا شيدن د بال ک به دن سی  سالم هرا سی و ا ا

ايران اسالمی به منظور جلوگيری از صدور ارزشهای انقالب به 

ملتهای منطقه و جهان است . بنابراين در شرايط حساس کنونی 

پيروزی انقالب شکوهمند اسالمی  بهارچهل و يکمين طليعه و در 

های،  ترين راه  مئن  ترين و مط کی از به قدس  ي ظام م فظ ن ح

  جمهوری اسالمی ، به تعبير مقام معظم رهبری ؛ بصيرت افزائی

 و مقابله با نفوذ ضد فرهنگی دشمن است که ارزشهای انقالب را

ضمن تبريک هدف قرار داده اس همواره مورد ت . لذا اينجانب 

بر خود ، سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی  چهل و يکمين

شگاهی  عه دان فظ و و جام ستای ح مواره در را که ه يدانم  الزم م

اشاعه ارزشهای انقالب اسالمی کوشا و برای بالندگی اين نظام 

بوم مرز  ين  مردان ا بزرگ  پاک  خون  شه در  که ري قدس  چون  م هم

 بيش از پيش ثابت قدم باشيم . ، شهيد سليمانی ها دارد
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 هشت  دوازدهم بهمن ماه هزار و سيصد و نود و


