
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقالب معظم رهبر در بیانات "توانیمما می"کلیدواژه  تبیین
 (تا کنون 1370از  )براساس بیانات رهبر معظم انقالب

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش
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  مقدمه 

 

 1370از سال "توانيماصل و باور ما می"ل محتوای بيانات رهبر معظم انقالب درباره اين پژوهش به بررسی و تحلي

 .پردازدمی کنونتا

 همهبرای امام بزرگوار آموزه  را "ميتوانیما م"و اعتقاد به اصل  یمظهر اعتقاد به خودباور را امامانقالب، حضرت  رهبر

و عامل جذب  امام یشعارها یهاتيّجذّابو  امام تيعقالن هرامظرا از  "توانيممامی"دانند و تزريق روحيه ملت ايران می

 شمارند.برمی جوانان به نهضت امام

ت است و انقالب توانسته اس انقالب نيادياصول بن ها وارزشاز  "توانيممامی"براساس بيانات رهبر معظم انقالب، شعار 

 تزريق کند.به همگان را و باور  هيروحاين 

ن اساس براي ؛استموضوع ديگری است که در بيانات رهبر انقالب به آن اشاره شده "توانيممامی" باور چگونگی تحقق

ما "، تحقق باور "ما بأنفسهم روايّغي یقوم حتّ ینعمة أنعمها عل رايّمغ کيذلک بأنّ اللَّه لم "و برمبنای آيه شريفه 

نگاه به "و  "دىجها تيريمدوجود "، "عزم و علم و عقلتقويت ". در مرحله نخست، نيازمند تغييراست "توانيممی

 انقالب است. معظمتوانيم براساس بيانات رهبراز ديگر لوازم تحقق باور ما می "کشور یهاتيّواقع

-قرآنی بودن فرهنگ ما می" در بيانات رهبر انقالب وجود دارد، "توانيممامی"هايی که درباره اصل از ديگر شاخص

از  "وانيمتمامی"است. براين مبنا  "نيوالتهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمن" براساس آيه شريفه "توانيم

 و دفاعمردم کرامت و شرف با  و مرتبط یاسالم تيگفتمان هو از مصاديق و ینظام اسالم یعقالن عناصر قوّه مجموعه

 است.کشور  یهااز ارزش

دانند می کشور هایچالش نيترمهماز برند و آن را نام می "توانيمچالش ذهنی نمی"همچنين از  انقالب معظم رهبر

 کردن استعدادهامنحرف و کردن افق رهيتو  أسيپراکندن  را "توانيمما می"موانع اصلی در مسير تحقق باور و 

از ديگر محورهايی  ميتوانیو نم شودینمی برای القای روحيه جنگ روان یهاکياز تاکتگيری دشمن بهره شمارند.برمی

 کنند.انقالب دراين باره به آن اشاره می معظم است که رهبر

مله است که از ج "مصاديق ماتوانستيم"انقالب،  معظمدر بيانات رهبر "توانيمباور مامی"از ديگر محورهای مرتبط با 

، وافضانه هزمي پيشرفت در، نانوزمينه  پيشرفت در ،یاديبن یهاسلّولزمينه  پيشرفت در، یاهستههای پيشرفتآنها، 

 یهاساخت ، پيشرفت درپيشرفت در سدسازی و نيروگاه سازی، گسترش جامعه دانشگاهی، اقتدار دفاعی و موشکی

 ست.ماهايها و هواپنيماش یطراح و یصنعت

 

 

 هاي خبريمديريت پژوهش

11/12/1399 
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 :)ره( و امام "توانیمما می"اصل الف( 

 میتوانیو ما م یمظهر اعتقاد به خودباور ،امام -1

بـرای امـام بزرگـوار آمـوزه  ،میتـوانیاعتقاد به اصل مـا مـ -2

 ملت ایران همه

 )ره(امام تیعقالن هرامظتوانیم، از تزریق روحیه ما می -3

 :)ره(امام یشعارها یهاتیّجذّابتوانیم از ما می -4

 )ره(توانيم از عوامل جذب جوانان به نهضت امامشعار ما می -4-1

 

 و انقالب: "توانیماصل ما می"ب( 

 انقالب نیادیاصول بن ها وارزشتوانیم از ما می -1

 به همگان  میتوانیو باور ما م هیروحانقالب و تزریق  -2

 

 :"ما می توانیم"ج( تحقق شعار 

 توانیم نیازمند تغییر:ما میباور تحقق  -1

 یقککوم حتّکک ینعمککة أنعمهککا علکک رايّککمغ کيککذلککک بککأنّ اللَّککه لککم  -1-1

 ما بأنفسهم روايّغي

 عزم و علم و عقلتوانیم با تقویت تحقق شعار ما می -2

 دىجها تیریمدتوانیم با محقق شدن شعار ما می -3

 کشور یهاتیّنگاه به واقعتوانیم براساس تحقق ما می -4

 توانیمهای کشور نشانه تحقق شعار ما میپیشرفت -5

 

 :"ما می توانیم"اهمیت اصل د( 

  توانیم:قرآنی بودن فرهنگ ما می -1

 نيوالتهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمن -1-1

ــی -2 ــا م ــوانیمم ــهاز  ت ــوّه مجموع ــ عناصــر ق ــام  یعقالن نظ

 یاسالم

 یاسالم تیگفتمان هو توانیم از مصادیقمی ما -3
 

 

 :"ما می توانیم"اصل 
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 :"ما می توانیم"اصل 

 

 منصف یهاانسان مقبول نزد همه یشعار ،میتوانیما م -4

 توانیمآرمان بودن باور ما می -5

شـر،، کرامـت و دفـا  تـوانیم بـا مرتبط بودن شعار ما می -6

 کشور  یهااز ارزش

 

 و پیشرفت و تعالی کشور: "ما می توانیم"باور ه( 

 توانیمی با باور ما میتمدّن اسالم هقلّرسیدن ایران به  -1

 ملّت  یروزیبزرگ پ یاز سنگرها میتوانیما م هیروح -2

 توانیم از ارکان اصلی پیشرفت کشورما می -3

هـای معنـوی پیشـرفت تـرین مولفـهتـوانیم از مهـمما می -4

 کشور

 هــایچــالش نیتــرمهماز  "تــوانیمنمــی"چــالش نهنــی  -5

 کشور

 

 :"ما می توانیم"موانع اصلی در مسیر تحقق باور و( 

 کردن افق رهیتو  أسیپراکندن  -1

 منحر، کردن استعدادها -2

 یتهاجم نظام لیتحممانند سخت و خشن  هایبرخورد -3

 

 و دشمن: "ما می توانیم"اصل ز( 

ــق  -1 ــتزری ــوانی ژنِ نم ــا میت ــت م ــا  در مل ــار ت از دوران قاج

 یدوران پهلو

ــ یهــاکیاز تاکتگیــری دشــمن بهــره -2 ــرای جنــگ روان ی ب

 میتوانیو نم شودینمالقای روحیه 

تسـلط  یمـثرر دشـمنان بـرا یاز ابزارهاتوانیم تلقین نمی  -3

 هابر ملت
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 :"توانستیمما "ح( برخی مصاديق عینی 

 یاهستههای پیشرفت -1

  یادیبن یهاسلّولزمینه  پیشرفت در -2

 نانو زمینه  پیشرفت در -3

 وافضا زمینه ه پیشرفت در -4

 اقتدار دفاعی و موشکی -5

 گسترش جامعه دانشگاهی  -6

 پیشرفت در سدسازی و نیروگاه سازی -7

 یصنعت یهاساخت -8

 گوناگون  یهایعمران و مهندس ،یساختمان یهاسازه -9

 ماهایها و هواپنیماش یطراح -10

 

 :"توانیمما می "هاي اصل ط( بايدها و ضرورت

ــزوم وجــود داشــتن  -1 ــروحل ــ" هی ــوانیم ــددر  "میت  رانیم

  یدولت

لزوم مراقبـت مسـالو ن درخصـوز از بـین رفـتن روحیـه  -2

 توانیم در جوانانمی ما

عـزّت و بـرای کسـ   میتـوانیا مـماعتقاد به اصل ضرورت  -3

 هاعرصه در همه شرفتیپ

 یجهاد یهاتیّریمدتوانیم مستلزم داشتن ما می -4

 میتوانیما ملزوم پیگیری آرمان  -5

 اسـتادان بـرای تزریـق روحیـه مـا ها ولزوم تالش دانشگاه -6

 توانیم در نسل جوان:می

 توانيمنياز کشور به جوانان با روحيه ما می -6-1
 

 

 :"توانیمما می "اصل 
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 :)ره( و امام "توانیمما می"اصل الف(  

 

 و انقالب: "توانیماصل ما می"ب( 

 

 :"توانیمما می"ج( تحقق شعار 
 

 

، مظهر اعتقاد به خودباوری و ما می توانیم(ره)امام-1

بزرگوار برای همه ملت ایران( ره)توانیم، آموزه امام اعتقاد به اصل ما می-2

(ره)عقالنیت امامتزریق روحیه ما می توانیم، از مظاهر-3

:(ره)های شعارهای امامما می توانیم از جذّابیّت-4

(ره)شعار ما می توانیم از عوامل جذب جوانان به نهضت امام-4-1

ق انقالب و تزری-2
روحیه  و باور ما می
توانیم به همگان

ما می توانیم از-1
اصول ها وارزش

بنیادین انقالب

ند تحقق باور ما می توانیم نیازم-1
:تغییر

ذلک بأنّ اللَّه لم یک مغیّرا -1-1
ا نعمة أنعمها علی قوم حتّی یغیّروا م

بأنفسهم
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 :"توانیمما می"اهمیت اصل د( 

 

 

 

 

عزمعلم وتحقق شعار ما می توانیم با تقویت عقل و-2

توانیم با مدیریت جهادىمحقق شدن شعار ما می-3

ورهای کشتوانیم براساس نگاه به واقعیّتتحقق ما می-4

توانیمهای کشور نشانه تحقق شعار ما میپیشرفت-5

:  قرآنی بودن فرهنگ ما می توانیم-1

والتهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین-1-1

توانیم از مجموعه  عناصر قوّه  عقالنی نظام اسالمیما می-2

می توانیم از مصادیق گفتمان هویت اسالمیما-3

های منصفما می توانیم، شعاری مقبول نزد همه  انسان-4

توانیمآرمان بودن باور ما می-5

شور های کمرتبط بودن شعار ما می توانیم با شرف، کرامت و دفاع از ارزش-6
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 و پیشرفت و تعالی کشور: "توانیمما می"باور ه( 

 

 :"ما می توانیم"موانع اصلی در مسیر تحقق باور و( 

 

 و دشمن: "ما می توانیم"اصل ز( 

 

ن رسیدن ایران به قلّه تمدّ-1
اسالمی با باور ما می توانیم

روحیه  ما می توانیم از -2
ت سنگرهای بزرگ پیروزی ملّ

ی ما می توانیم از ارکان اصل-3
پیشرفت کشور

ترین ما می توانیم از مهم-4
های معنوی پیشرفت مولفه

کشور

"نمی توانیم"چالش ذهنی -5

های کشوراز مهم ترین چالش

پراکندن یأس و تیره کردن افق-1

منحرف کردن استعدادها-2

یبرخوردهای سخت و خشن مانند تحمیل تهاجم نظام-3

تزریق ژنِ نمی-1
توانیم در ملت ما

از دوران قاجار تا 
دوران پهلوی

گیری دشمن از بهره-2
تاکتیک های جنگ روانی 
و برای القای روحیه نمی شود

نمی توانیم

تلقین نمی -3
توانیم از ابزارهای

ای مؤثر دشمنان بر
هاتسلط بر ملت
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 :"توانستیمما "ح( برخی مصاديق عینی 

 

 :"توانیمما می"هاي اصل ط( بايدها و ضرورت

 

 

 

های پیشرفت-1
هسته ای

پیشرفت در-2
زمینه سلّول های 

بنیادی 

پیشرفت در-3
زمینه نانو 

پیشرفت در-4
زمینه هوافضا 

اقتدار دفاعی و -5
موشکی

گسترش جامعه-6
دانشگاهی 

پیشرفت در -7
اه سدسازی و نیروگ

سازی

های ساخت-8
صنعتی

های سازه-9
ساختمانی، عمران و

های مهندسی
گوناگون 

طراحی -10
ها و ماشین

هواپیماها

لزوم وجود داشتن روحیه -1
در مدیران دولتی"می توانیم"

لزوم مراقبت مسئوالن -2
ه مادرخصوص از بین رفتن روحی

می توانیم در جوانان

ی ضرورت اعتقاد به اصل ما م-3
توانیم برای کسب عزّت و 
پیشرفت در همه  عرصه ها

تن ما می توانیم مستلزم داش-4
های جهادیمدیریّت

لزوم پیگیری آرمان ما می -5
توانیم
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:می توانیم در نسل جواناستادان برای تزریق روحیه ماها ولزوم تالش دانشگاه-6

نیاز کشور به جوانان با روحیه ما می توانیم-6-1
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 ـ جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 

-ما می"اصل 

 :"توانیم

 

-مـا مـی"اصـل الف( 

 :)ره( و امام "توانیم

مظهــــر  ،)ره(امــــام -1

و مـا  یاعتقاد به خودبـاور

 میتوانی م

ــا  -2 ــه اصــل م اعتقــاد ب

ـــ ـــوانیم ـــوزه  ،میت آم

ــام ــوار  )ره(ام ــرای بزرگ ب

 ملت ایران همه

تزریق روحیه مـا مـی  -3

 هرامظــــتــــوانیم، از 

 )ره(امام تیعقالن

مـــا مـــی تـــوانیم از  -4

 یشــعارها یهــاتیّجــذّاب

 :)ره(امام

شعار ما مکی تکوانيم از  -4-1

عوامککل جککذب جوانککان بککه 

 )ره(نهضت امام

 

ــی"ب(  ــا م ــل م -اص

 و انقالب: "توانیم

مـــا مـــی تـــوانیم از  -1

اصــــول  هــــا وارزش

 انقالب نیادیبن

که امام  «ميتوانيما م»و اعتقاد به اصککل  یاسککالم مانيگرفته از االهام یجهاد یهاتيّريمد» -

به  انقالب .ديرسان هاعرصه یدر همه شرفتيرا به عزّت و پ رانيما آموخت، ا یبزرگوار به همه

ده ش ريو قاجار بشدّت تحق یداد و کشور که در دوران پهلو انيپا یطوالن یخيانحطاط تار کي

س شدّت عقب مانده بود، در م ست، رژ عيسر شرفتيپ ريو ب  نيننگ ميقرار گرفت؛ در گام نخ

را که  یملّ یکرد و عنصر اراده ليتبد یساالرو مردم یرا به حکومت مردم یسلطنت استبداد

کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان  تيّرياست در کانون مد یقيجانبه و حقهمه شرفتيپ یهيمانجا

را به  «ميتوانيما م»و باور  هيکرد؛ روح تيّريمد یحوادث و وارد عرصکککه یاصکککل داردانيرا م

 نيرا به همه آموخت و ا یداخل يیااتّکاء به توان دشککمنان، ميهمگان منتقل کرد؛ به برکت تحر

 «.1برکات بزرگ شد نشأم

شور و ملّتتالش چهل محصول» - ست: ک ستقل، آزاد، مقتدر،  یساله، اکنون برابر چشم ما ا م

 ريتأث یدارا دوار،يبها، مطمئن و امگران يیهادر علم، انباشته از تجربه شرفتهيپ ن،يّباعزّت، متد

 یشککرفتهايرکورددار در شککتاب پ ،یدر مسککا ل جهان یمنطق قو یدر منطقه و دارا یاسککاسکک

س رددارر کو ،یعلم شها و فنّاور یهابه رتبه دنيدر ر و  یاهسته ليمهم از قب یهایباال در دان

سترش خدمات اجتماع یاديبن یهاسلّول سرآمد در گ ضا و امثال آن،  سرآمد  ،یو نانو و هواف

 یهایژگيو یجوان کارآمد، و بسککک تيّجوانان، سکککرآمد در جمع انيم یجهاد یهازهيدر انگ

خارآم  یو جهاد یانقالب یهایريگجهت یجهيمحصکککول انقالب و نت یهمگکه  گريد زيافت

 .«2است

با مشکککل مواجه  یجور آدم هسککت که وقت کي: ميبا مشکککل، دو جور آدم دار یمواجهه در»-

 نديبيم ی. وقتکنديم دايپ رتيجوشککشغ   کند،يم دايمضککاعپ پ تياحسککاس مسککئول شککوديم

شکل پ ضاعپ م یزهيآمد انگ شيم سئول شود،ياو م ضاعپ م تشياحساس م احساس  شود،يم

با  یجور آدم هم هست که وقت کيبشود.  دانيانجام بدهد، وارد م ديبا یشتريتحرّک ب کنديم

 "ميچکار کن"و  "ميتوانينم"و  "شودينم"و  یبافیو ترس و منف أسيمشکل مواجه شد دچار 

 وندشيبا مشکل مواجه م یوقت یعنياز نوع اول باشند  ديبا یدولت رانيمد .شوديم زهايچ نيو ا

حتماً " یهي، روح"ميتوانيم" یهيبرخورد، روح یهيدر آنها وجود داشته باشد؛ روح هيروح نيا

 .3«ميکنیاقدام م

 وانمتيانقالب، آنچه من م نياديانقالب و اصول بن یانقالب و شعارها یغاصل یبابغ ارزشها در» -

ست که انقالب، امتحان خوب نيعرض بکنم ا ست؛  نهيزم نيدر ا یا  رانيملّت ا یعنيپس داده ا

صول بن ست ا سته ا شعارها نياديتوان صل یرا و  ستحکامغ اوّل، تا امروز  یا انقالب را به همان ا

اعتماد به نفس  ،یساالرمردم ،یاست: استقالل، آزاد نهايا یاصل ی. شعارها و ارزشهاکندحفظ 

و  نيشدن احکام د ادهيتحقّق و پ نهايا یعدالت، و برتر و باالتر از همه ،یملّ یباورو خود یملّ

شور؛ ا عتيشر ست نيدر ک شده ا صل د ارزش….شعارها با همان طراوتغ اوّل حفظ   گر،يو ا

 احساس انفعال گرانيملّت، در مقابل د یعنياست  رانيملّت ا یو خودباور یاعتماد به نفس ملّ

امروز بحمداللّه در کشور وجود  نيا ؛«ميتوانيما م» یهيروح یعنينداشته باشد؛  یو سرافکندگ

 . «4دارد

شور ما  نيترنظر من مهم به» - ست،  یچالش ذهن کيچالش ک  یافکار عموم کهنيهم یعنيا

ض اريچقدر ثروت در اخت دانندينم ست؛ بع شور ه سئول یک ّسفانه نم نياز م  دداننيما هم متأ

                                                           
 22/11/1397 رانيخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هيانيب . 1
 22/11/1397 رانيخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هيانيب . 2
 24/04/1397 دولت ئتيه یو اعضا جمهورسير  داريدر د اناتياز ب یادهيگز . 3
 01/01/1397 یدر اجتماع زا ران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب . 4
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انقـــالب و تزریـــق  -2

ــروح ــ هی ــا م ــاور م ی و ب

 به همگان  میتوان

 

ما مـی "ج( تحقق شعار 

 :"توانیم

ــق  -1 ــاور تحق ــی ب ــا م م

 تغییر:توانیم نیازمند 

 کيکذلک بأنّ اللَّه لکم  -1-1

قکوم  ینعمة أنعمهکا علک رايّمغ

 ما بأنفسهم روايّغي یحتّ

تحقق شـعار مـا مـی  -2

 و عقـلتوانیم بـا تقویـت 

 عزم و علم

محقق شدن شعار مـا  -3

ــا مــی ــوانیم ب  تیریمــدت

 دىجها

تـوانیم تحقق مـا مـی -4

ـــاس  ـــه براس ـــاه ب نگ

 کشور یهاتیّواقع

هـای کشـور پیشرفت -5

نشــانه تحقــق شــعار مــا 

 توانیممی

 

ما مـی "اهمیت اصل د( 

 :"توانیم

دارد  نيکشور هست؛ دشمن هم از هم اريدر اخت -یعيو ثروت طب یثروت انسان-چقدر ثروت 

ستفاده م شمن مکنديا شما نم ديخواهد بگوي. د صرار دارم به مردم د؛يندار اي ديتوانيکه   بنده ا

رت به قد ديما با نيمکاناتمان فراوان اسککت. مسککئولو ا ميو ما دارا هسککت ميتوانيکه ما م ميبگو

از کار خسکککته  ديبدهند؛ جوانان ما هم با تيّو اهمّ اورنديب مانيجوانان ا يیجوانان و به توانا

 .1«دلسرد نشوند هایاز قدرنشناس ینشوند، از بعض ستهنشوند، از ابتکار خ

شت،  یشخص یتهايّجذّاب کي امام» - شعارها يیتهايّجذّاب کيدا شت؛ ا یدر   نيامام وجود دا

شرها یقدر قوآن تهايّجذّاب ست ق  ....کند دانيمختلپ مردم و از جوانها را وارد م یبود که توان

سبه یشدهمطرح یمبان یازجمله شعارها یلهيو سئله یامام و   یساالرمردم یامام بزرگوار، م

کشککور در دسککت مردم باشککد؛ مردم انتخاب کنند، مردم بخواهند،  تيّحاکم ارياخت یعنيبود؛ 

ملّت  یخودباور یامام مسئله یاز شعارها یکي. یزندگ یهاعرصه یمردم اراده کنند؛ در همه

، در در علم د؛يشکککما قادر د،يتوانيکه شکککما م کرديو تکرار م گفتيبه مردم م نکهيا یعنيبود؛ 

س یصنعت، در کارها سا شور، در مد یدر اداره ،یا صاد و  یبخشها تيّريک شور، در اقت مهمّ ک

م بود اما تيّشخص یتهايّجذّاب نهاي. اديستيخودتان بغا یپا یخودتان رو ديشما قادر هست ره،ي 

انقالب به  وسککتند،يرا جذب کند. و جوانها آمدند به نهضککت امام بزرگوار پ جوانهاکه توانسککت 

 .«2ديرس یروزيپ

ضرت» - سلح یروهاين یهيروح تيتقو» ،یاخامنه اهللتيآ ح فرماندهان  گريد یفهيرا وظ« م

 یروهايمسئوالن، مردم و ن یهيروح پيتضع» یدشمن برا یارشد خواندند و با اشاره به برنامه

سلح شمن تالش م«م ستفاده از تاکت کندی، افزودند: د سئوالن  ،یجنگ روان یهاکيبا ا در م

 .«3ها القا کندرا در آن «ميتوانیو نم شودینم»و احساس  جاد،ياضعپ و تزلزل 

از  م،يدهيم تيّاهمّ همهنياسکککتعداد برتر، ا ینخبه، برا یعلم، برا یجوان، برا یما برا چرا» -

را  نيا م،يکنيوقت مواقعاً هم صرفغ- ميکنيوقت مصرفغ شانيبرا م،يشويخوشحال م دنشانيد

شما بدان صرف همّت و  -ديهم   یسابقه کيما  نکهيخاطر ا یچرا؟ برا م؟يکنيم نهايمانند او 

ا در ما ر گرانيبه د یژنغ وابستگ م،يتوانيژنغ نم ،یژنغ ناتوان ،یدوران طوالن کيدر  م؛يارد یتلخ

ملّت  نيهم-در ملّت ما  ،یاز دوران قاجار تا دوران پهلو ،یدوران طوالن کيکردند؛ در  قيتزر

در -شککد؛ و نآن راد در ما  جاديو عدم قدرت، ا يیعدم توانا یغاحسککاس درون نيا -بااسککتعداد

 . «4ميسابقه را ما دار نيکردند؛ ا نهينهاد -یرانيا یجامعه یوعهمجم

 ميگويو بارها م یتمدّن اسالم ميگويمن بارها م نکهيبرود. ا شيپ توانديمن! کشور م زانيعز» -

 یهاتيّنگاه به واقع نيا ست،ين یشعار و رجزخوان رد،يقرار بگ یتمدّن اسالم یقلّه توانديم رانيا

ست. ما م شور ا صادمان را پ ميتوانيما م م؛يتوانيک  رفتشيصنعتمان را پ م،يبده شرفتياقت

الزم است  يیکه خودکفا يیرا در آنجاها يیو خودکفا ميبده شرفتيرا پ مانیکشاورز م،يدهب

طور که اوّل گفتم، هرکس مسککئول اسککت تالش کنند. همان ديبا نيمسککئول م؛ياوريبه وجود ب

 .«5را اداء کند و تالش الزم را انجام بدهد تيّحقّ آن مسئول

به خود،  یاعتقادیب قيتسلّط بر کشور ما، عبارت بود از تزر یدشمن برا یاز سنگرها یکي» -

نداشکککتن اعتمادبه یاعتمادیب مد ا...  ؛ینفس ملّبه خود،  باور نيخب، انقالب آ  یرا بکلّ ینا

بد به ليت ماد به خود، اعت باور  به  ر . دميتوانيما م ديگويم یرانيامروز جوان ا ؛ینفس ملّکرد 

                                                           
 01/01/1397 یدر اجتماع زا ران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب . 1
 14/03/1396 اهلل()رحمه ینيسالروز رحلت حضرت امام خم نيو هشتم ستيدر مراسم ب اناتيب . 2
 20/01/1396 مسلح با فرمانده کل قوا یروهايفرماندهان ارشد ن ینوروز داريد . 3
 28/07/1395 جوان ینخبگان علم داريدر د اناتيب . 4
 08/02/1395 کارگران داريدر د اناتيب . 5
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قرآنی بـودن فرهنـگ  -1

  توانیم:ما می

والتهنککوا و التحزنککوا و  -1-1

انکککتم االعلکککون ان کنکککتم 

 نيمؤمن

ـــوانیممـــا مـــی -2 از  ت

ــه ــوّه مجموع ــر ق  عناص

 ینظام اسالم یعقالن

تـــوانیم از مـــی مـــا -3

 تیـگفتمـان هو مصادیق

 یاسالم

 یشـعار ،میتـوانیما م -4

-انسـان مقبول نـزد همـه

 منصف یها

آرمان بـودن بـاور مـا  -5

 توانیممی

مرتبط بودن شـعار مـا  -6

ــی ــا م ــوانیم ب ــر،، ت ش

-کرامــت و دفــا  از ارزش

 کشور  یها

 

 "تـوانیمما می"باور ه( 

ـــالی  ـــرفت و تع و پیش

 کشور:

از آنچه حاال امروز بحمداهلل در دسککترس قرار  ري - یعلم یشککرفتهاياز موارد در پ یاريبسکک

ست و پ ست دايکه تحقّق پ يیشرفتهايگرفته ا  یافکره کياوقات  یما گاه یجوانها -کرده ا

ان جو کنند؛وجور را جمع نهايندارند ا يیمسککئول توانا یهاکه دسککتگاه کننديرا مطرح م يینو

بود،  باور به خود یوقت ست؛يهم ن شرفتيباور به خود نبود، پ ینفس دارد. وقتاعتمادبه یرانيا

 نيتوانا. امروز ما ا شوديتوانا، ملّت م شوديکشور م د؛يآیهم م يیبود، توانا «ميتوانيما م»شعار 

 .«1ميکنيمشاهده م ميرا دار

شور  یهر روز ماامروز، »- شمنان ما یفنّاور ینوآور ،یعلم ینوآور م؛يدار ینوآور کيدر ک . د

 یهادر رشته مي. امروز کشور ما با وجود تحرشونديم یرا، عصبان هاینوآور نيا ننديبیم یوقت

چشککم مردم  یاسککت. حاال آنچه جلو ايجزوغ ده کشککور اوّل دن شککرفته،يپ یاز دانشککها یمتعدّد

سپاه  اريدر اخت ديکنياست که شما مالحظه م یایجنگ ليوسا نيو هم ینظام یاست، ابزارها

نانو  ینهياند، در زمگوناگون کرده یهانهيدر زم نهايکه ا يیشرفتهايهست. پ گرانيو ارتش و د

سته ینهيزم نيو در هم ست.  خاطربه ،یاه سنگرها یکيباور به خود ا شمن در ا یاز   ران،يد

ملّت و جوانان ملّت، باور به خود و  یروزيبزرگ پ یاز سنگرها یکيملّت به خود بود، و  یناباور

 .«2دشمن بود یاز سنگرها یکيهم  نياست. ا «ميتوانيما م» یهيروح

که در  «ميتوانيما م» نيهم یعنيعبارت اسکککت از آرمان اعتماد به نفس؛  گريآرمان د کي»-

تقاد و اع یدنبال تفکّر اعتماد به نفس ملّ یستيآرمان است. با کي نيشماها هم بود؛ ا یحرفها

نا با کيعنوان نبودد و به یملّ يیبه قدرت و توا ّه تعق بيتعق ديآرمان حتماً   بيبشکککود. البت

 .«3به آن لوازم عمل بشود ديدارد که با یلوازم کيآرمانها 

شور به جوانها امروز» - شند برا یدارد که بتوانند بازوان پُرقدرت ازين يیک شور، ک شرفتيپ یبا

نفس، اعتقاد به همّت بلند، جر ت اقدام، اعتمادبه ،ینيد رتيبصکک ،یمانيا یزهيسککرشککار از انگ

نه -روح استغناء  دن،يرا روشن و درخشان د ندهيآ یافقها نده،يبه آ ديام ،«ميتوانيما م» نکهيا

نا گان،ياز ب یرياعراض از فراگ یبه مع ما هرگز توصککک نيکه ا گان  م؛يکنيو نم ميانکرده هيرا 

ضر ستغناء از تأث یهيّروح -بلدند شتريکه از ما ب گرانيد شيپ ميکن یشاگرد ميحا  ،یرگذاريا

قدرت  یايدانشکککمند که دن یاياز انتقال دانش که امروز در دن یو سکککوءاسکککتفاده ليتحم

ستکبار س یا ست  جيمعنا را نيا تا ستغناء با یهيّروح نيا-ا شد ديا شته با  -در جوان وجود دا

 و چگونه ميبرس ميخواهيو کجا م ميکشور که ما در کجا هست تيّفهم درست از موقع یهيّروح

 نهيزم نيدر ا ینکات روشکککن د،ياسکککات نيامروز ا اناتيکه در ب- ميکن یراه را ط نيا ميتوانيم

 ؛یدار کردن استقالل ملّتجاوز و خدشه ،یاندازقاطع بودن در برابر دست -وجود داشت قتاًيحق

را اسکککتادها  ازاتيامت نيرا، ا هاهيّروح ني. اميدار ازين يیهاهيّروح نيچنکيبا  يیما به جوانها

ص تواننديم شغول تح سل جوانغ م شور، القا کنند و تزرو علم ليدر ن وجود هکنند و ب قيآموز ک

 .«4است؛ البتّه با روش، با منش، نه با درس اخالق نيا اداست اورند؛يب

شما با یکار»- ست که اوّالً ا نيا ديبکن ديکه  سئله نيا شبختانه  - «ميتوانيما م» یم که خو

را به مردم نشککان  -کشککور اسککت  نيمنصککپ در ا یانسککانها یدر نزد همه یشککعار مقبول کي

 .5«ديبده

                                                           
 01/01/1395 یدر اجتماع زا ران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب . 1
 01/01/1395 یدر اجتماع زا ران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتيب . 2
 20/04/1394 انيجمعى از دانشجو داريدر د اناتيب . 3
 13/04/1394 هادانشگاه دياسات داريدر د اناتيب . 4
 06/11/1393 یمهندس یستاد بزرگداشت روز ملّ یاعضا داريدر د اناتيب . 5
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 هقلّـرسیدن ایران بـه  -1

ی بـا بـاور مـا تمدّن اسالم

 توانیممی

 میتـوانیمـا مـ هیروح -2

بـــزرگ  یاز ســـنگرها

 ملّت  یروزیپ

توانیم از ارکـان ما می -3

 اصلی پیشرفت کشور

-تـوانیم از مهـمما می -4

هـای معنـوی ترین مولفه

 پیشرفت کشور

نمـی "چـالش نهنـی  -5

ـــوانیم ـــرمهماز  "ت  نیت

 کشور هایچالش

 

ـــلی در و(  ـــع اص موان

مـا "مسیر تحقـق بـاور 

 :"می توانیم

 رهیـتو  أسیـپراکندن  -1

 کردن افق

ــــردن  -2 ــــر، ک منح

 استعدادها

ســخت و  هـایبرخورد -3

ــن  ــد خش ــتحممانن  لی

 یتهاجم نظام

 

قوّه کيبوده است؛ براساس  یاز روز اوّل براساس منطق عقالن یاسالم یجمهور محاسبات» -

صر یاعاقله ی ست. عنا شکل م نيکه ا یبوده ا سبات را  ست: اوّل، اعتماد به  نهايا دادهيمحا ا

موارد اعتماد به خدا  یبه دشمن و شناخت او. از جمله یاعتمادیدوّم، ب نش؛يخدا و سنن آفر

سنن آفر ست؛ اعتماد به ا نش،يو  ست؛ اعتماد  مانهاياعتماد به مردم ا ست؛ اعتماد به محبّتها ا ا

اعتماد  نيکه امام بزرگوار ما مظهر ا -صادقانه است؛ اعتماد به صدق مردم است  یهازهيبه انگ

اعتماد  ؛یکارگياز ب زيبه عمل و پره یهيتک ؛«ميتوانيما م» نکهيو ا یاعتقاد به خودباور -بود 

صر ست که از روز  يیزهايآن چ نهايا پ؛يو مجاهدت در راه تکل پيبه تکل یهيتک ؛یت الهبه ن ا

حرکت او بود  یربنايو ز هيکه پا -را  ینظام اسالم یعقالن یعناصر قوّه یاوّل تا امروز مجموعه

 .«1شکل داده است -

است: سرگرم شدن به اختالفات در داخل کشور؛ اختالفات فرعى  نهايدرونى ما ا چالشهاى» -

ما را  اورد،يوجود بو اختالفات سکطحى، ما را سکرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به

صلى  افل بکند؛ ا صلى و از خطوط ا سا ل ا صاد کىي نياز م ست که  قياز م صلى ا آن چالش ا

 ،گىيروحلشهاى ما است. دچار شدن به تنبلى و بىعرض شد. از دست دادن انسجام ملت از چا

تا  نکهيتصور ا م،يتوانيما نم نکهيتصور ا دى،يو ناام أسيکارى، دچار شدن به دچار شدن به کم

زم ملى ع م،يعزم داشته باش ديبا م،يتوانيطور که امام فرمودند ما مهمان ر،ينخ م؛يحاال نتوانست

همه، آن چالشکککهاى درونى ما  نهايها را باز کند. اگره نيى اهمه توانديم دىجها تيريو مد

 . «2ميمقابله کن نهايبا ا دياست که با

ست پ شدهپيتعر گاهيجا نيبه ا مياگر بخواه» - ست که از دانش، از  نيراه آن ا م،يبکن دايد ا

سخ در همه ستفاده کن یهوش، از قدرت تحرّک باال، از قدرت ابتکار و از عزم را شها ا و  ميبخ

گزارشککها  نيدر ا آنچهاز  یبرخ ک،يداشککتم؛ امروز از نزد يیمن البتّه گزارشککها ....ميريبهره بگ

 یلهيوسبه یشدهکه شعار مطرح دهدينشان م نيمشاهده کردم. ا م،يبود دهيو د ميخوانده بود

 قتاً يقح ست؛ين یاست؛ صرفاً شعار لفظ یشعار واقع «ميتوانيما م»شعار  یعنيامام بزرگوار ما، 

ها جورنيا کار ما  یکه برا يیاسکککت.  ما  رانيمد واز خواص  یروز از نظر برخ کيکشکککور 

 «.3رديگيشما انجام م یمجموعه نيدر ا یو با روان یآسانبود، امروز دارد به یافتنيندست

جمله را هم  نيمن ا نهيزم ني. در اديريآن را بگ یو جلو ديحتما مراقبت کن ديرا با نيا» -

د به عکس بشو ليتبد "ميتوانيم" نيا ديرا ملت ما گفته؛ نگذار یا"ميتوانيم" کيعرض بکنم؛ 

 م؛يجهان بشکککو یمرجع علم ميتوانيم م؛يبرسککک یعلم عيرف یهابه قله ميتوانيآن. گفتند ما م

مان را از حقارت علم ميتوانيم بده یخود جات  ما،  م،ين نان  ند و دشکککم جات داد که امروز ن

 ،یاهسته ینهينه فقط در زم افته؛يبه دانش دست  رانيکه ا کننديما دارند اعتراف م نيمخالف

ند م نيهم هم گريد یهانهيدر زم نديم رافو اعت نديگويرا دار که در  "ميتوانيم" ني. اکن را 

نبال و د ميتوانيم دييبرود؛ شما هم بگو نياز ب دينگذار کند،يما دارد جَوَالن م یجوانها نيروح ا

که سرشار  ميبساز يیايو دن ميرا برپا کن یاسالم نيتمدن نو ميتوانيرا. ما م ميتوانيم نيا ديکن

انجام  ميتوانيکارها را م نيراه برود؛ ا تيعنوم تيو هدا تيو با کمک معنو تيباشکککد از معنو

 .«4ميکنيکار راد م نيهم نا یاله قيکه به توف م،يبده

داد. امام قبل  ميرا تعل «ميتوانيما م» رانيامام به مردم ا -اعتماد به نفس  -باور به خود  در» -

که  به مردم ا «ميتوانيما م»از آن ند و تعل نيتلق رانيرا  هد،  ميک را در وجود  «ميتوانيما م»د

                                                           
 16/04/1393 مسئوالن نظام داريدر د اناتيب . 1
 14/03/1393 اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيو پنجم ستيدر مراسم ب اناتيب . 2
 10/02/1393 کارگران در گروه صنعتى مپنا داريدر د اناتيب . 3
 19/09/1392 یانقالب فرهنگ یعال یشورا یاعضا داريدر د اناتيب . 4
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مــا مــی "اصــل ز( 

 و دشمن: "توانیم

ــــق  -1 ــــتزری ی ژنِ نم

ــوان ــت مــا میت از  در مل

دوران قاجـــار تـــا دوران 

 یپهلو

از گیـری دشـمن بهره -2

جنــــگ  یهــــاکیتاکت

ی برای القـای روحیـه روان

 میتوانیو نم شودینم

از تـوانیم تلقین نمـی  -3

مــثرر دشــمنان  یابزارهــا

 هاتسلط بر ملت یبرا

 

برخـــی مصـــاديق ح( 

 :"توانستیمما "عینی 

هــــای پیشــــرفت -1

 یاهسته

ــرفت در -2 ــه  پیش زمین

  یادیبن یهاسلّول

ــرفت در -3 ــه  پیش زمین

 نانو 

ــرفت در -4 ــه  پیش زمین

 وافضا ه

اقتـــدار دفـــاعی و  -5

 موشکی

 روزبکلمه، به مظهر  یقيحق یخود، به معنا یتيشخص یخود زنده کرد؛ اعتقاد خود را به توانا 

ند.  ها یک... يو ظهور رسکککا نان برا یاز ابزار ها، هم یمؤثر دشکککم   نيتلق نيتسکککلط بر ملت

ست؛ که ملتها مأ «ديتوانينم» ترفند،  نيا ا. بميبکن یکار ميتوانيما که نم نديشوند، بگو وسيا

عقب افتاد.  یزندگ یدانهايم یعلم، اقتصاد و همه است،يس یدانهايدر م رانيصد سال ملت ا

ت گف رانيتسککلط ابرقدرتها را از دسککت آنها گرفت، به ملت ا ابزار نيامام مطلب را برگرداند، ا

را به ما برگرداند، اعتماد به  تيو قاطع ميشککجاعت را به ما برگرداند، تصککم ؛«ديتوانيشککما م»

لذا  م؛يام کرداقد م،يحرکت کرد م؛يتوانيم مياحساس کرد رانينفس را به ما برگرداند، ما ملت ا

شاره - دانهايم یدر همه رانيملت ا سال پ یس نيدر ا -خواهم کرد  یاکه حاال ا  روزيو چند 

 .«1شده است

مام بزرگوار فرهنگ »- ها جا «ميتوانيما م»ا نداخت و در دل آن کرد؛  نيگزيرا به دهان مردم ا

نگ قرآن نيا مان فره که فرمود:  یه و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان کنتم »اسکککت 

 ست؛ين نياست، اما فقط ا یعلو ماد یلهيوس مانيعلو است. ا یبه معنا ماني. خود ا«نيمؤمن

ست، عزت مانينفس ا ست، علوآور ا شد م کيآور ا  ی. خود امام جلو افتاد، رهبردهديملت را ر

 دنيشککد، اسککتعدادها جوشکک داريشککد، همتها در مردم ب داريب در مردم هازهيکرد، آن وقت انگ

 ینکته ن،يشککد. ا یجلب رحمت اله ینهيگرفت؛ و عمل مردم، حضککور مردم در صککحنه، زم

 .«2است یميعظ اريبس

مام، تزر تيعقالن گريمظهر د کي» - کا  قيا به نفس و خودات ماد  لت بود.  یروح اعت ... در م

 ،یزندگ یهادر انواع و اقسککام عرصککه ،یصککنعت ینهيدر زم ،یعلم ینهيما در زم یشککرفتهايپ

ست. امروز جوان ا نيمعلول هم صنعتگر ا یرانياعتماد به نفس ا شمند ا یرانيما،   یرانيما، دان

را امام  «ميتوانيما م»شعار  ني. اکنديم یما احساس توانا  یرانيما، مبلّغ ا یرانيا استمداريما، س

 .«3امام بزرگوار بود تياز مظاهر مهم عقالن یکي ن،ي. ادادملت قرار  نيبزرگوار در اعماق جان ا

 کيهر کشور است.  شرفتيپ یاز دو رکن اساس یکي یو اعتماد به نفس مل یخودباور نيا» -

 یملت ممکن است امکانات ماد کي. ستين یکاف یامکانات ماد مااست، ا یرکن، امکانات ماد

و قدرتمند  زيملت عز کينرسککد؛ نتواند  یو تعال یهم داشککته باشککد، اما به رشککد و ترق یاديز

شود. خوب، ما در دوران قبل از انقالب هم شت نيب شت نيهم م،ينفت را دا  نيهم م،يگاز را دا

 یغانسککان یرويدرخشککان و ن یاسککتعدادها نيهم م،يرا داشککت متيقیفلزات ذ ميمعادن عظ

 خوریتوسککر ا،يملت دسککت سککوم، گمنام در دن کيحال  نياما در ع م؛يبااسککتعداد را داشککت

نشانده بود، متصل به دشمنان ملت که فاسد بود، دست یحکومت کي وغي ريبزرگ، ز یقدرتها

 یهاالزم است؛ مؤلفه یگريد یهامؤلفه ست،ين یکاف ی. پس امکانات مادميکرديم یبود، زندگ

 نکهياسککت، اعتماد به نفس اسککت و ا یخودباور نيها، هممؤلفه نيا نياز مهمتر یکي. یمعنو

 . «4توانديملت باور کند که م کي

وجه مت ديوجود دارد که ما با دنشياعتماد به نفس و به ثمر رس نديدر راه فرا یمانع اصل سه»-

ش نيا  ن بهشدن آ یو منته یاعتماد به نفس مل نديفرا تواننديسه رخنه م ني. اميسه رخنه با

س یدرپيپ یهایروزيپ ست؛ ت أسي جاديا اول، .به آرمانها را مخدوش کنند دنيو ر کردن  رهيا

                                                           
 14/03/1392 اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيو چهارم ستيدر مراسم ب اناتيب . 1
 14/03/1391 اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيو سوم ستيدر مراسم ب اناتيب . 2
 14/03/1390 اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيو دوم ستيدر مراسم ب اناتيب . 3
 14/03/1388 اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيستميدر مراسم ب اناتيب . 4
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گســـترش جامعـــه  -6

 دانشگاهی 

پیشـــــــــرفت در  -7

ـــاه  ـــازی و نیروگ سدس

 سازی

 یصنعت یهاساخت -8

 یهــــــاســــــازه -9

ـــاختمان ـــران و  ،یس عم

 گوناگون  یهایمهندس

هـا و نیماشـ یطراح -10

 ماهایهواپ

 

ــرورتط(  ــدها و ض -باي

ــی "هــاي اصــل  مــا م

 :"توانیم

ــتن  -1 ــود داش ــزوم وج ل

در  "میتـوانیمـ" هیروح

  یدولت رانیمد

ــــت  -2 ــــزوم مراقب ل

ــوز از  ــالو ن درخص مس

بین رفـتن روحیـه مـامی 

 توانیم در جوانان

ــرورت  -3 ــه ض ــاد ب اعتق

بـرای  میتـوانیا مـماصل 

هم برخورد سخت  یکيمنحرف کردن استعدادها،  یک... ي.یعلم یهافاصله دنيافق، به رخ کش

 .«1نهايا ليو از قب یتهاجم نظام ليتحم یعنيو خشن؛ 

برتر از  یليخ دهد،يکه اسککالم جلو ما قرار م یها اسککت. قله اديز یليخ تشيظرف اسککالم» -

راه را  نيدوباره ا ميتوانيما م... . ميها برسقله نيبه ا ديبا م؛يکن یها را طقله نيا دي. بانهاستيا

ما  روايّغي یقوم حتّ ینعمة أنعمها عل رايّمغ کيذلک بأنّ اللَّه لم . »ميبرو شيو پ ميريبگ شيپ

 امتعال ما ر یخدا م؛يرفت شيپ م،يکرد جاديا رييهمان اندازه که ما در خودمان تغ«. بأنفسککهم

ست.  نيکند. ا دايحرکت ادامه پ نيا یستيجلو برد. باز هم با سا ل داخل کشور ما مربوط به م

 .«2است اديامتحانها هم ز

و  یاسکککالم تيگفتمان هو ني. همیاسکککالم المللنيگفتمان نو در سکککطح ب کي جاديا»-

 رهيو   هاهيکرد؛ گسترش داد. و ارتباطات و همسا جادينظام ا نيو استقالل را ا یريناپذسلطه

با علم، با عقل، با عزم؛ سککه تا  م،يبده شيرا افزا یکارآ  نيا ديبا ما .اسککت اديحرف ز ره؛يو  

ا با عزم همراه باشککد؛ ب ديباشککد. با ديباشککد؛ عازمانه با ديباشککد؛ عاقالنه با دي. عالمانه با«نيع»

ست صرس سست یعن را  یو عزم مل رنديرفت. علم و عقل را به کار بگ شيپ شودينم یعهدو 

سر ا یمثل موتور شت   یستيبا ....ميبده شيرا افزا یکارآ  نيا ميتوانيقرار بدهند. ما م نهايپ

که قبالً صککحبت کردم،  یر الهبا ذک نهايکه ا ميکن تيعقلمان را و علممان را و عزممان را تقو

 «3.ندارد یتياهم دي. تهدکننديم ديهمه حاصل خواهد شد. البته تهد

خودمان  تيکرد، متوجه هو داريمردم را تکان داد، ماها را ب نيا یوجدانها یهمه انقالب،»-

را شکککعار ما قرار داد. ما هم وارد  «ميتوانيما م»خودمان را به ما نشکککان داد و  یهاييکرد، توانا

 . «4ميتوانيبله، م ميديد م؛يو تجربه کرد ميشد

کرده  شککرفتيما پ م؛يتوان یما م م؟يچرا از خودمان  افل شککو م؟يرا برو گرانيما راه د چرا» -

 . «5ماست یدانشگاه ینمونه اش جامعه  کي م؛يا

نسکککلغ  نيرا در ب «ميتوان یما م»که  نيروح اتکاءبه نفس و ا د،يروح ام ،یندگيجو روح» -

که  نيخبر ندارند. من اصکککرار دارم بر ا قاتيتوف نيا لب مردم از ا البته .ديکن تيخودتان تقو

به  رد،يگ یکه دارد انجام م يیکارها ميگو یها م یبه گوش مردم برسد. به دولت شرفتهايپ نيا

يمردم بگو که امروز دار کيبوده  ی. روزدي چه را  جام م ميصکککدمغ آن  ميقادر نبود م،يده یان

 دياست. ما تا قبل از انقالب ام شيوپنج سال پ ستيب نيهم ست؛ين ريد یلي. آن روز خميبساز

 یرا حت دهيچيپ یها یفناور ميبتوان م؛يسککد بسککاز ميبتوان م؛يبسککاز روگاهين ميبتوان مينداشککت

 .«6وجود دارد نهايا یاما امروز همه  م؛يکه بساز نيچه برسد به ا م،يبفهم

گزارشککها به  نيا کنيدادند؛ ل یخوب یوزرا که آمدند گزارش دادند، گزارشککها انيآقا البته» -

ر فرات یليها خ تيواقع ست؛يکه آن روز بوده و امروز هست، ن يیها تيواقع انگريوجه نما چيه

فرصت نکردند مفصل گزارش بدهند. آن روزها کشور و نظام به مهندسغ ما  انياست؛ آقا نياز ا

داد. من قبالً در  ینم دانيم یبهره بردار یبرا یو حت یو رشکککد علم قيو تحق تسکککاخ یبرا

صاحبه  سد دز بازد ،يیم شا نيکردم، ا ديبعد از آن که از  شن دينکته را گفتم؛   دهيشما هم 
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ش شرکتهاديبا سمت یخارج ی. بعد از آن که  ساختند، برا یق سد دزغ ما را   یمدت کوتاه یاز 

ستند ظرف یدادند. بعد م یشرکت داخل کيرا به  آن روگاهياز ن یبهره بردار را  اهروگين تيخوا

 یند، وقترا دو برابر ک روگاهين تيظرف ديايکه متعهد شد ب يیکايشرکت امر کيدو برابر کنند. 

بهره  رانياجازه نداد. دولت ا نيبروند؛ بنابرا رونيب ديبا نهايااسککت، گفت  یرانيبهره بردار، ا ديد

وقت  داد؛ آن يیايتاليشککرکت ا کيدز را به  روگاهياز ن یکرد و بهره بردار رونيرا ب یرانيبردار ا

شدند ب يیکايامر ضر  صدغ د نديايها ظاهراً حا به  نيکنند. بنابرا ليرا تکم روگاهين گريپنجاه در

صالً اجازه داده نم یرانيا ست که ما  نيهم ی. برایبهره بردار ی نهيدر زم یشد؛ حت یا هم ه

ساختها -ساخت  یاه نهيدر زم سازه ها ،یصنعت یچه   یعمران و مهندس ،یساختمان یچه 

د، باش یرانيکه ساخت ا يیقابل ذکر و قابل عرضه  زيچ کيواقعاً  -گوناگون در آن زمان  یها

و متفاوت  زيمتما روزيو نسککل امروز از نسککل د نديروهايما همان ن یروهايکه ن یدرحال م؛يندار

 نيبزرگراه ها، ا نيها، ا روگاهين نيسکدها، ا نيکه امروز توانسکته اند ا يیجوانها ني. همسکتين

 یسکککالح ها نيا ماها،يها و هواپ نيماشککک یطراح نيکارخانجات گوناگون، ا نيخط آهن ها، ا

سل گذشته  ديرا تول يیهسته  ی دهيچيپ یفنآور نيو ا ینظام اما  ما هم بودند؛ یکنند، در ن

هايچ نياز ا به نظر من در  نيزرگترب نينبود. ا یخبر ز به کشکککور اسکککت.  خدمت انقالب 

که ما  ديها بخشککک یرانيباور را به ما ا نياسکککت که ا نيخدمت ا نيبزرگتر ،یعلم یهانهيزم

 .1«ميتوان یمما »که امام کردند:  یريهمان تعب م؛يتوانیم

سان» - شرف و کرامت رانيکه به عزّت مردم ا یک شور و  ستقالل ک  آن یملت برا نيکه ا یو ا

 یهاهيبا توصکک شککهيآن روز و امروز و در طول سککالها، هم دهند،ينم تيارزش قا ل اسککت، اهم

هم  شکککهيکنند؛ هم پيو ضکککع ليرا ذل رانياند ملت اکرده یناجوانمردانه و بُزدالنه خود سکککع

س نيبه ا شانهيتک ضعپ موج مميتوانيکه ما نم تا شان   را به ملت نياما ا زند؛ي! در دل خود

. ددهنيرا به مردم مؤمن نسبت م نيا ست؛ين ماني. در دل خودشان فروغ ادهندينسبت م رانيا

شککرف، کرامت و دفاع از  یکه پا يیجابه مردم مؤمن اسککت. ملت ما ثابت کرده آن یجفا نيا

است، از همه توان خود استفاده و دشمن را  انيدر م یاسالم یواال یکشور و ارزشها یارزشها

 .«2کندیمغلوب م

هرچه دارد؛ چه علم، چه امکانات،  ی. هر کسميکنیپشت نم گرانيد یهاما هرگز به داشته» -

ناگز یوقت -او  یفن یو موجود یچه تکنولوژ ها را در  یهمه مياگر بتوان - ميباشککک ريکه  آن

 یسکککتيرا با نهايا یکرد. ما همه مينخواه غيدر يیلحظه م،يخودمان قرار بده یخدمت هدفها

س سازندگ دنيجوش یبرا یو پل لهيو ستعداد   ميتواني. هرجا که ممياز درون کشور قرار بده یا

شور تول ستفاده نيا یستيبا م،يکن ديدر داخل ک صنوعات خارج یرا بر ا . ميبده حيترج یاز م

شابه خارج یبرا شود،يم ديکه در داخل کشور تول یزيهر چ ست؛ حتّ یما مبارکتر از م  یآن ا

 .«3کشور وارد بشود یهااز دروازه يیو دروازه یگريبهتر از آن که از دست د یاندک
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