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  مقدمه
سالیان طوالنی و قرنها، ثمره نتوانستنها و سرخوردگی و حقارت ناشی از 

آن در عرصه های سیاسی نظامی اقتصادی و تاریخی ، صفحات سیاهی را 

در تاریخ این مرز و بوم به دست بی کفایت حکام و نخبگان دست نشانده 

و خودباخته رقم زده بود؛ و تالش و تقالی ملت مسلمان ایران برای رهایی 

و پیشرفت به سوی بیگانگان هدایت می گردید. این خودباختگی حاصلی 

جز دنباله روی و جیره خواری دول استکباری و در نهایت عقب ماندگی 

ایران در سالهای گذشته نداشت. با درخشش خورشید انقالب اسالمی 

و تحول اساسی باورها و راهبردها ظرفیتها درونی و شگرف ملت ایران 

در بحبوحه بحرانها و تنگناها اندک اندک نمایان گشت و دستاورهای آن 

موجب حیرت و تحسین همگان شد. با اتکا به مولفه های داخلی قدرت 

و قطع نیاز از طرف های خارجی مراتب پیشرفت و بالندگی ایران اسالمی 

به سرعت در حال طی شدن است و » ما  می توانیم » گزاره کلیدی آنست. 

ملت سرافراز ایران با هدایت و رهبری الهی حضرت امام خمینی)ره( 

و حضرت امام خامنه ای)حفظه ا...( با سرلوحه قرار دادن ما می توانیم 

راه پیشرفت و رهایی خود و مستضعفین جهان را پیموده و نظام ظالمانه و 

ناعادالنه عالم را دستخوش زیر و رو شدن نموده است.

 ما می توانیم ، راهنما و راهگشای ایران آینده دور و نزدیک خواهد بود.                

بیانات در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوایی   1377/11
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  امام گفت ما می توانیم
... در روزهای اّول جنگ، یک نفر نظامی پیش من آمد و فهرستی آورد که انواع و 

ص 
ّ

اقسام هواپیماهای ما - جنگی و ترابری - در آن فهرست ذکر شده بود و مشخ

گردیده بود که چند روز دیگر همه ی فروندهای این نوع هواپیماها زمینگیر خواهد 

 این نوع هواپیما در روز هشتم، این نوع هواپیما در روز دهم، این نوع هواپیما 
ً
شد؛ مثال

در روز پانزدهم! این فهرست را به من داده بود که خدمت امام ببرم، تا ایشان بدانند 

که موجودی ما چیست. من به آن فهرست که نگاه کردم، دیدم دیرترین زمانی که 

هواپیمایی از انواع هواپیماهای ما زمینگیر خواهد شد، در حدود بیست و چند روز 

است؛ یعنی ما بیست و چند روز دیگر هیچ هواپیمایی نداریم که بتواند از روی زمین 

بلند شود! من وظیفه ام بود که این فهرست را ببرم و به امام نشان دهم. ایشان به آن کاغذ 

نگاه کردند و گفتند:

 اعتنا نکنید؛ ما میتوانیم! برگشتم و به دوستانی که بودند گفتم: امام می گویند می توانید. 

آن هواپیماها، به هّمت شما و با توانستن شما هنوز پرواز می کنند؛ هنوز از بسیاری از 

تجهیزات پرنده ی این منطقه پیشترند.                 

بیانات در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوایی   1377/11/19
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روح جویندگی، روح امید، روح اتکاءبه نفس و این که »ما می توانیم« را در بین نسِل 

خودتان تقویت کنید. در بین عرب ها گفته می شود »اّدل دلیٍل علی امکان شی ء 

وقوعه«؛ محکم ترین و قاطع ترین دلیل برای این که چیزی ممکن است، این است 

که اتفاق بیفتد. باالترین دلیل برای این که نسل جوان ایرانی می تواند در عرصه ی 

فناوری و علم نوآوری کند و مرزهای علم را بشکند و جلو برود - موضوعی که بنده 

مکرر از چند سال پیش دارم می گویم - این است که دارد اتفاق می افتد.

البته نمی خواهیم درباره ی آنچه اتفاق افتاده، مبالغه کنیم و بیش از آنچه هست، 

بفهمیم و معرفی کنیم؛ اما این پیشرفتها وجود دارد و االن دارد اتفاق می افتد. همین 

کاری که در جشنواره های خوارزمی می شود، همین کاری که در دانشگاه های ما 

می شود، همین کاری که در المپیادها می شود، خودش قوی ترین دلیل است برای 

این که این کار ممکن است.... روزی بوده یک صدِم آنچه را که امروز داریم انجام 

می دهیم، قادر نبودیم بسازیم. آن روز خیلی دیر نیست؛ همین بیست وپنج سال پیش 

است. ما تا قبل از انقالب امید نداشتیم بتوانیم نیروگاه بسازیم؛ بتوانیم سد بسازیم؛ 

بتوانیم فناوری های پیچیده را حتی بفهمیم، چه برسد به این که بسازیم؛ اما امروز همه 

ی اینها وجود دارد.                                               بیانات  در دیدار جمعی از مخترعان جوان   1384/۰۱/30
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این که منفی بافی کنیم و بگوییم »نمی شود، آقا نمی گذارند، آقا فایده یی ندارد«، 

سم مهلک این حرکت است. یک روز آمدند این َسم را ساختند و در آب فرهنگِی 

 گفتند »ما نمی توانیم«. زمان جوانی 
ً
این ملت تزریق کردند. یک روز آمدند صریحا

من، این حرف جزو حرفهای رایج بود که ایرانی حتی نمی تواند لولِهنگ بسازد! شاید 

شماها ندانید لولهنگ چیست. لولهنگ یعنی آفتابه؛ آن هم آفتابه ی ِگلی. این، نگاه 

سیاستمداران و سررشته داران امور دانشگاهِی آن روز بود. خیلی از سیاستمداراِن آن 

روز عناصر دانشگاهی بودند؛ اسمهایشان هم مشخص است؛ آنها می گفتند ایرانی 

نمی تواند! نخیر، ایرانی می تواند. ایرانی می تواند مرز دانش را - که امروز خیلی 

پیشرفته و افق بسیار بلندی است - بشکند و پیش برود و مرز جدیدی درست کند؛ 

 پنج سال و ده سال انجام دهیم.
ً
منتها ما توقع نداریم این کار را در طول مثال

بیانات  در دیدار جمعی از مخترعان جوان   1384/۰۱/30
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این بزرگترین خدمت انقالب به کشور است. به نظر من در زمینه های علمی، 

بزرگترین خدمت این است که این باور را به ما ایرانی ها بخشید که ما می توانیم؛ 

همان تعبیری که امام کردند: »ما می توانیم«.

آن روز به ما می گفتند شما بروید لولهنگ بسازید؛ آفتابه هاِی گلی یی که آن وقت ها 

می ساختند؛ یعنی آفتابه ی حلبی هم نه! ما حتی دسته ی بیل را هم از خارج وارد می 

کردیم؛ همچنین بقیه ی چیزهای مورد مصرف و مورد نیاز روزافزون صنعتی را. سطح 

زندگی پیشرفت می کرد و نیازهای فراوان روزبه روز پیش می آمد؛ همه ی اینها را ما 

باید از دیگران می گرفتیم و وارد می کردیم. 

برنامه ریزاِن آن وقت افتخار هم می کردند! سال 44 یا 45 در مشهد به دیدن دوستی 

 یکی از نمایندگان مجلس شورای ملِی آن روز هم به این جلسه 
ً
رفته بودیم و تصادفا

آمده بود. دوره ی جوانی و پرشوری ما بود و از وابستگی و تسلط بیگانگان و این گونه 

مطالب حرفهایی زدیم؛ بی توجه به این که این آقا نماینده ی مجلس است. نماینده 

ی مجلِس آن وقت - یعنی کسی که دربار لیست داده بود که ایشان باید نماینده ی 

فالن جا شود؛ آن وقت که انتخابات نبود - در جواب من یک مقدار با تفرعن و تکبر 

و اخم و تخم حرفهایی زد؛ از جمله این که گفت شما چه می گویید و به چه چیزی 

اعتراض می کنید؟ امروز اروپایی ها و غربی ها مثل نوکر دارند برای ما کار می کنند. 
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ما نفت داریم، پول داریم، پول می دهیم و آنها کارگر مایند و مثل نوکر دارند برای ما 

کار می کنند ! ایـن ، منطق یک نماینـده ی مجلِس آن روز است !  دوره ی انحطاط که 

می گویم، یعنی این. فکر این بود که ما چرا تولید کنیم؟ چرا بسازیم؟ چرا یاد بگیریم؟ 

ما در خانه های خود مثل آقاها می نشینیم، برایمان می آورند و وسایل الزم را در اختیار 

ما می گذارند؛ ما هم پول نفت داریم، می دهیم و زندگی اشرافی می کنیم. این، منطق 

آن روِز یک دولتمرِد در سطح باال بود. فرهنگ حاکِم آن روز بر دستگاه های اداره 

کننده ی کشور، همین بود؛ لذا آن صد سال، دوره ی انحطاط ماست.     

 بیانات در دیدار جمعی از مهندسان   1383/12/5



10

الزمه ادامه صحیح و پرشتاب حرکت علمی کشور را، »کار و مدیریت جهادی« و 

تقویت روحیه »ما می توانیم« با حفظ جهت گیریهای انقالبی و اسالمی 

متأسفانه در سالهای متمادی تالش شد تا به ایرانی تلقین شود که »نمی تواند« اما 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، امام بزرگوار)ره(، روحیه »ما میتوانیم« را وارد فرهنگ 

و ادبیات سیاسی و انقالبی کشور کرد و نتیجه آن اکنون، بصورت بروز توانایی های 

ملت ایران، در عرصه های گوناگون، قابل مشاهده است.

با وجود تزریق روحیه خودباوری در سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی، اما 

همچنان ریشه فرهنگ غلط »ما نمی توانیم« قلع و قمع نشده است و متأسفانه هنوز 

عده ای در زمینه های مختلف، نگاه به بیگانگان و پیشرفتهای علمی، سیاسی، نظامی 

و مادی آنها دارند.»ما می توانیم«، به معنای ِابا داشتن از فراگیری علم و دانش از 

دیگران و صاحبان پیشرفتهای علمی نیست اما آنچه که باید توجه کرد، آموختن دانش 

است و نه، گرفتن دانش به همراه ارزشها و جهت گیریهای غلط آنها.

دیدار مسئوالن و جمعی از محققان جهاد دانشگاهی با رهبر انقالب  1393/3/19
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امروز بحمدالله ما می توانیم نظامی باشیم که ملتها به ما نگاه کرده و از ما امید و نیرو 

بگیرند و احساس قدرت کنند. ما می توانیم ملتی باشیم که زندگی، اوضاع اقتصادی 

و عدالت و دیگر مسائل زندگی ما، ملتهای دیگر را تشویق به پیمودن این راه کند.

1383/12/5

جوان های ما دارند می جوشند. صنعت ما، معدن ما و کشاورزی ما می تواند به 

ه داریم؛ 
َّ
همین استعدادهای داخلی متکی باشد. استعداد طبیعی هم که الی ماشاءالل

... چرا ما راه دیگران را برویم؟ چرا از خودمان غافل شویم؟ ما می توانیم؛ ما پیشرفت 

کرده ایم؛ یک نمونه اش جامعه ی دانشگاهی ماست. ... یک روز در این استان 

)کرمان( کمتر از سه هزار دانشجو تحصیل می کردند؛ اما امروز کرمان نزدیک به 

هفتادهزار نفر دانشجو دارد. جمعیت کشور دو برابر شده؛ خیلی خوب، سه هزار نفر 

یا شش هزار نفر دانشجو باید داشته باشد؛ اما امروز ما در این استان هفتاد هزار نفر 

دانشجو داریم. این، توسعه و پیشرفت است.

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان  1384/2/19
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مهمترین درس این نمایشگاه، اثبات استعداد و توانایی ملت ایران برای ورود به میدان 

های دشوار و میدان هایی است که دشمن قصد ممنوع الورود کردن آنها را دارد.این 

نمایشگاه به همه ما مسئوالن پیام اقتدار و توانایی درونی را می دهد و اعالم می کند 

که »ما می توانیم«. در طول سال های گذشته، در هر بخشی که بر آن متمرکز شدیم و 

عزم صاحبان عزم را متوجه آن کردیم، به نتیجه رسیدیم.

»باید بدانیم که می توانیم«.

عمده مشکل ملت ها، اطالع نداشتن از توانایی خود است، مشکل ملت ایران تا قبل 

از پیروزی انقالب اسالمی این بود که نمی دانست، می تواند، همانطور که امروز هم 

هنوز برخی نمی دانند که می توانیم! ما در زمینه های اقتصادی نیز می توانیم با تکیه 

بر توانایی ها و استعدادهای درونی خود بسیاری از گره ها را باز کنیم و در قبل هم این 

موضوع تجربه شده است.

بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران  1393/2/21
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اگر ملت ایران می خواهد به جایگاه واال و شایسته »اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی« خود در جهان دست یابد و به مرجع پیشرفتهای علمی بشر مبدل شود باید 

در همه زمینه ها به دانش، هوش، قدرت تحرک، ابتکار و عزم راسخ تکیه کند.

این واقعیتهـای شوق آفـرین نشان می دهـد کـه شعـار اساسی امـام راحل یعنـی »ما 

 قابل تحقق است.دستیابی ایران به رتبه 
ً
می توانیم«، شعاری لفظی نیست بلکه حقیقتا

ششم سازندگان نیروگاههای گازی، یک مثال کوچک از تواناییهای عظیم نیروهای 

انسانی کشور است که در دوران جنگ و تحریم های دشوار جوانه زد و اکنون در 

عرصه های فراوان به بار نشسته است.توقع از خود را به ده برابر سطح پیشرفت فعلی 

 این سطح از پیشرفت نیز دست یافتنی است.
ً
افزایش دهید که یقینا

بازدید رهبر انقالب از گروه صنعتی مپنا  1393/2/10
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حاکم شدن یأس و ناامیدی و نیز تصور غلط »ما نمیتوانیم« و »ما نتوانستیم«، 

از ابعاد چالش درونی نظام اسالمی 

همانطور که امام عزیز فرمودند، ما می توانیم و عزم ملی و مدیریت جهادی خواهند 

توانست گره ها را باز و مشکالت پیش رو را حل کند.

حضور و سخنرانی رهبر انقالب در مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی ) ره(  1393/3/14

برخالف کسانی که کوتاه آمدن در مقابل دشمنان را در برخی مواقع، اقتضای عقل 

می دانند، امام با تکیه بر خرد پخته خود، عقب نشینی و نرمش در قبال دشمنان را، 

دادن فرصت پیشروی به آنان می دانست و به همین علت، در تمام حیات پربرکت 

خود، همچون کوه در مقابل دشمنان ایستاد. امام به چنین ملتی، روح اعتماد به نفس 

و خوداتکایی را تزریق کرد و شعار »ما می توانیم« را در اعماق جان آنها قرارداد.

مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی)ره(  1390/3/14
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از  بهتر  به مراتب  برخی محصوالت داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر 

کاالهای مشابه خارجی اند که باید این ویژگی را به همه کاالها و مواد تولیدی 

خوراکی، پوشاکی و وسائل زندگی تعمیم داد.

و  مهندسان  کارگران،  به همت  را  داخل کشور  در  برتر  تولید کاالی  باید عرصه 

سرمایه گذاران، به عرصه ای دیگر برای تجلی شعار »ما می توانیم« تبدیل کنیم.

دلبستگی به تولیدات بیگانه، و بی اعتنایی به تالش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی 

است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می کند.

دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور با رهبر انقالب  1390/2/7

یک توهم خطرناکی از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه میان زندگی عقالنی و توسعه 

یافتگی با پایبندی به ارزشهای معنوی، اخالقی و دینی تقابل و تضاد وجود دارد ولی 

جمهوری اسالمی ایران این توهم را باطل کرد.ما می توانیم هم عقالنی و منطقی و 

همراه با پیشرفت زندگی کنیم و هم پایبند به ارزشهای اخالقی و فرائض دینی باشیم. 

صنعتگران و مدیران بخش صنعت باید نماد این حقیقت باشند.این پیشرفتها آغاز راه 

است و باید با یک حرکت جهشی بتوانیم در همه عرصه های صنعتی روی پای خود 

بایستیم و به فکر و ابتکار ایرانی تکیه کنیم.

بازدید از نمایشگاه توانمندی های صنعت خودروسازی  1389/1/9
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کشور؛  داخل  در  اختالفات  به  شدن  سرگرم  است:  اینها  ما  درونی  چالشهای 

اختالفات فرعی و اختالفات سطحی، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، 

تعارض به وجود بیاورد، ما را از مسائل اصلی و از خطوط اصلی غافل بکند؛ این 

یکی از مصادیق آن چالش اصلی است که عرض شد. از دست دادن انسجام ملت 

از چالشهای ما است. دچار شدن به تنبلی و بی روحیگی، دچار شدن به کم کاری، 

دچار شدن به یأس و ناامیدی، تصور اینکه ما نمیتوانیم، تصور اینکه تا حاال نتوانستیم؛ 

نخیر، همان طور که امام فرمودند ما میتوانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملی و 

مدیریت جهادی میتواند همه ی این گره ها را باز کند. اینها همه، آن چالشهای درونی 

ما است که باید با اینها مقابله کنیم. همان طور که عرض کردیم جوانهای عزیز ما، 

نخبگان ما، فضالی ما باید بنشینند این مسائل را بررسی کنند؛ اینها سرفصل هایی 

است. نام مبارک امام بزرگوارمان و یاد آن بزرگ مرد و نقشه ی آن معمار بزرگ میتواند ما 

را در همه ی این فصول یاری کند و به ما امید ببخشد و نشاط بدهد و روحیه بدهد؛ 

همچنان که تا امروز چنین بوده است و به توفیق الهی در آینده ]هم[ چنین خواهد بود.

بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره(  1393/3/14
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ما با این نیت و عزم راسخی که در ملتمان وجود دارد... و با امید پشتیبانی این ملت، 

میتوانیم این کشور را باز هم پیش ببریم، مشروط بر این که مسئوالن نوآوری را، ابتکار 

ـ برای خوشان یک وظیفه بدانند و سعی کنند  ـ در روشهای گوناگون  را، خالقیت را 

ـ انجام گرفته است یا نیمه کاره  آنچه را که در طول این سی سال شروع شده است 

ـ به شکوفایی برسانند. این سال است داشته باشد. مانده است 

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی  1387/1/1

توجه داشته باشید که ده ها سال در این کشور، حساب شده و به نشان، کار کردند برای 

این که ثابت کنند ایرانی نمیتواند. ما میخواهیم نشان دهیم که ایرانی میتواند. انقالب 

یکی از بزرگترین همت هایش به این گماشته شده بود که هم به دنیا بگوید، هم به خود 

ملت ایران بگوید که ما میتوانیم. و من به شما بگویم؛ انقالب در این زمینه موفق شده 

است. خودباوری در کشور ما بیدار شده است.

مواردی را که بعضی از شما عزیزان از پیشرفت های علمی ما گفتید، بخش کوچکی 

از پیشرفت های علمی و تحقیقاتی و فناوری ما در کشور است؛ چیزهای بیشتری با 

دامنه های گسترده تر بتدریج بروز خواهد کرد و االن در جریان است و وجود دارد. این 

جلسه نماد »ما میتوانیم« است.

 بیانات  در دیدار دانشجویان و نخبگان سراسر کشور  1384/7/3
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جنبش نرم افزاری، یعنی در زمینه ی علم، تولید علم و شکستن مرزهای علم، یک 

جنبش و یک حرکت عظیم به وجود بیاید. از این پیشنهاد استقبال شد و من امروز 

میبینم که در سخنان اساتید و مسؤوالن دانشگاه ها روی این نکته تکیه میشود. البته تا 

 معنای این حرف چیست! عده یی هم شبهه 
ً
مدتی بعضیها میگفتند ما نمیدانیم اصال

میکردند که علم مگر تولیدکردنی است! البته بحث لغوی میکردند و میگفتند چرا 

گفته اید تولید علم! شما هرچه میخواهید اسمش را بگذارید؛ مقصود که معلوم است. 

جنبش نرم افزاری، یعنی در معرفت علمی ننشینید دست خود را دراز کنید تا دیگران 

بکارند و میوه چینی کنند و هر مقدار از میوه را که الزم نداشتند، بیاورند در دست شما 

بگذارند. برو بکار، برو آبیاری کن، برو روی بنایی که دیگران ساخته اند، بنا بساز؛ این 

هدف ما بود. عده یی میگفتند ما نمیفهمیم! االن هم از گوشه و کنار شنیده ام که عده یی 

سخنان یأس آفرین میزنند: مگر ما میتوانیم؟ بله، میتوانیم. ما در میدانهای گوناگون و 

در فضای معرفت علمِی امروز دنیا میتوانیم کارهایی بکنیم که هنوز در دنیا نو باشد؛ 

 امکان پذیر است.
ً
این در همه ی زمینه ها کامال

بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه ها   1383/10/17
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این که بگوییم نمیتوانیم، بزرگترین مانع در راِه توانستن و پیشرفت کردن است؛ باید 

گفت ما میتوانیم. حقیقت قضیه هم این است که ما میتوانیم.امروز خیلی کارها 

کرده ایم. چون سالهای متمادی است که مسائل کشور از زمان ریاست جمهوری تا 

امروز به من گزارش میشود، میبینم چه کارهایی بوده که یک روز برای ما افسانه بود؛ 

اما امروز برای ما جزو کارهای عادی است. یک شب زمان ریاست جمهوری، چند 

نفر از مسؤوالن کشور به دفتر ما آمدند - رؤسای دو قوه ی دیگر هم آن جا بودند - برای 

این که به ما ثابت کنند که فالن نیروگاه بخاری را که از قبل از انقالب نصفه کاره رها 

شده بود، نمیتوانیم بسازیم. ما زیر بار نرفتیم؛ گفتیم اگر شما نمیتوانید، دیگرانی که 

میتوانند، بیایند بسازند. آن نیروگاه ساخته شد، محصولش را به کشور داد و استفاده اش 

را کردند؛ و البته نظایر آن هم متعدد ساخته شد.

بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه ها   1383/10/17
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عـده ای در دهه ۶۰ می گفتند ما نمیتوانیم ! من فرامـوش نمی کنـم در سال هـای اوائل 

دهه ی ۶۰ که بنده رئیس جمهور بودم، ما در یک نقطهای از کشور که نمیخواهم 

بگویم کجا، یک نیروگاه گازی نصفه کاره داشتیم؛ ما اصرار میکردیم، میگفتیم به 

آنها که این نیروگاه را باید خودمان تمام کنیم؛ مسئوالنی آمدند پیش من - بعضیشان 

زندهاند، بعضیشان هم خدا رحمت کند، از دنیا رفته اند - میگفتند آقا ! نمیشود؛ 

بیخود زحمت نکشید، بیخود تالش نکنید. آمده بودند به بنده اثبات کنند و بنده را 

قانع کنند که ما نمیتوانیم؛ بایستی از آن شرکت سازنده یا یک شرکت دیگر در دنیا، 

بخواهیم بیاید؛ در بحبوحه ی جنگ بود، دوره ی جنگ، دوره ی فشارهای فراوان، 

دوره ی تحریمهای سخت.

امروز شمـا جوانهـای ایـن کشـور، فـّعاالن ایـن  کشـور و مدیـران جهـادِی با  ارزش 

توانسته اید خودتان را به رتبهی باالی ساخت نیروگاههای گازی - یعنی رتبه ی ششم 

دنیا - برسانید؛ یک شرکتی در آمریکا، شرکتی در آلمان، شرکتی در فرانسه، شرکتی 

در ایتالیا، شرکتی در ژاپن، ششمین در دنیا شما هستید؛ و شما نیروگاههای گازی را 

دارید میسازید.

بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتی مپنا   1393/2/10
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امام »ما میتوانیم« را به مردم منتقل کرد

امام خمینی قبل از آنکه »ما میتوانیم« را به مردم ایران تلقین کند و تعلیم دهد، »ما 

میتوانیم« را در وجود خود زنده کرد؛ اعتقاد خود را به توانائی شخصیتی خود، به 

معنای حقیقی کلمه، به مظهر بروز و ظهور رساند. در روز عاشورای سال ۴۲ امام 

در عین غربت، در میان طالب و مردم قم در مدرسه ی فیضیه، محمدرضا شاه را 

که با اتکای آمریکا و قدرتهای خارجی، به طور بیقید و شرط و بی مهاری بر کشور 

حکومت میکرد، تهدید کرد که اگر اینجور حرکت کنی، این راه را ادامه دهی، من 

به مردم ایران خواهم گفت تو را از ایران بیرون کنند! این را چه کسی میگوید؟ یک 

روحانی ساکن در قم، بـدون سالح، بـدون تجهیزات، بـدون پـول ، بدون پشتوانـه ی 

بین المللی؛ فقط به اتکاء ایمان به خدا و اعتماد به نفس، که میتواند در این میدان 

بایستد. آن روزی که امام از تبعید برگشت، در همین بهشت زهرا دولت بختیار را 

تهدید کرد و با صدای بلند گفت: من توی دهن دولت بختیار میزنم، من دولت تعیین 

میکنم. این، اعتماد به نفس بود. امام به خود و به نیروی خود و به توانائیهای خود 

ایمان و باور داشت. همین باور به خود، در عمل امام، در گفتار امام، به ملت ایران 

منتقل شد.

بیانات در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی )ره(   1392/3/14
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بله؛ ما میتوانیم

بنده به یاد میآورم که اوایل انقالب در یکی از سدها نشت آب وجود داشت. آن روز 

بعضی افراد جمع شدند و گفتند: همان مهندسهایی که این سد را ساخته اند، باید 

بگوییم از فالن کشور اروپایی بیایند و جلِو نشت آب را از این سد بگیرند. اما همین 

جوانان و نیروهای مؤمن و متعّهد و همین مدیران دلسوز ما در این چند سال، دهها 

 کرخه است - بچه های سپاه 
ّ

 منطقه را - که سد
ّ

سد ساخته اند. امروز بزرگترین سد

 
ّ

پاسداران انقالب اسالمی ساخته اند. چهار، پنج سال قبل از این، هنگامی که سد

کرخه را میساختند، من رفتم از آن بازدید کردم؛ دیدم روی کوه روبه روی سد با خط 

درشت - که از چند کیلومتری خوانده میشد - این فرمایش امام را نوشته اند که »ما 

میتوانیم«. بله، میتوانیم.

بیانات در دیدار مسئوالن وزارت خانه های صنایع و بازرگانی  1380/4/10
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 وظیفه همه است. این که ما مسأله تولید علم را مکّرر در دانشگاه مطرح کردیم و باز 

ه مطرح خواهیم کرد، معنایش این نیست 
َّ
هم مطرح می کنیم و در آینده هم ان شاءالل

که از یک یک مخاطبان می خواهیم تولید علم کنند؛ بلکه معنایش این است که این 

ارزش، هدف و حرکت جمعی - که انگیزه های فردی در پی آن است - بشود. البته 

علِم ترجمه اِی محض خوب نیست؛ مگر به عنوان یک وسیله. ما نباید دچار ترجمه 

شویم. علم و فرهنگ ترجمه و سیستمها و روشهای ترجمه ای، درست نیست. این 

بحثها در جلسه اساتید هم مطرح بود. بنده می گویم ما به عنوان یک ملت با استعداد، 

باید علم آفرینی کنیم و میتوانیم. کسانی که علم آفرینی کرده اند، هم از لحاظ استعداد 

و هم از لحاظ سوابق علمِی درخشاِن تاریخی ای که ما داریم، از ما جلوتر نبودند؛ 

بنابراین ملت ما می تواند. این به عنوان طرح یک خواسته عمومی در دانشگاههاست، 

ه همه آن را دنبال کنند.
َّ
تا ان شاءالل

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی 1382/2/22
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   نگاهی به دستاوردهای انقالب اسالمی
نتایج و دستاوردهای انقالب اسالمی طی 35 سال گذشته را می توان به اختصار در 

چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، علمی فناوری و نظامی بررسی کرد. البته در این بررسی 

اجمالی، بدیهی است که به اهم دستاوردها اشاره می شود و امکان پرداختن به جزئیات 

وجود ندارد.

1- دستاوردهای سیاسی

دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی را می توان به دو بخش سیاسی داخلی و بین المللی 

تقسیم  نمود.

1/1-دستاوردهای سیاسی داخلی

انقالب اسالمی با شعار »استقالل آزادی جمهوری اسالمی« در ایران به پیروزی رسید 

و مهم ترین دستاورد این پیروزی، فروپاشی نظام سلطنتی و دیکتاتوری طاغوت با سابقه 

2500 ساله از یک طرف و برقراری حاکمیت ملی با استقرار نظام مردم ساالری دینی 

با عنوان »جمهوری اسالمی« با رای بیش از 98 درصد ملت از طرف دیگر بود. قانون 

اساسی جمهوری اسالمی از بزرگ ترین دستاوردهای انقالب اسالمی است. در اصل 

ششم قانون اساسی آمده است: »در جمهوری اسالمی ایران، امور کشور باید به اتکاء 

آراء عمومی اداره شود از راه ا نتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای 
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اسالمی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر 

این قانون معین می گردد.

بر اساس این اصل، ایران در طی 35 سال گذشته از حاکمیت ملی برخوردار بوده و 

تمامی مسئوالن در حوزه های مختلف با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب 

شده اند.

ساختار حکومتی و قدرت در جمهوری اسالمی، با محوریت والیت فقیه برگرفته از 

آموزه های دینی و شرع مقدس ایران است که انقالبی با ماهیت دینی را پدید آوردند. 

اصول استقالل، آزادی، عدالت و پیشرفت بر مبنای اسالم، از اصول اصلی نظام 

جمهوری اسالمی بوده و رویکرد آرمانی این نظام، ایجاد تمدن نوین اسالمی می باشد.

1/2-دستاوردهای سیاسی بین المللی

شعارهای »نه شرقی نه غربی – جمهوری اسالمی« و »استقالل آزادی - جمهوری 

اسالمی« گویای یک واقعیت تلخ بود. این واقعیت تلخ همان به تاراج رفتن استقالل 

ایران با سلطه قدرت های خارجی برای یک دوره طوالنی است. با انقالب اسالمی، ایران 

از یک طرف از سلطه قدرت هایی خارجی رها شد و از طرف دیگر با حفظ استقالل 

در سیاست خارجی، مسیر توسعه قدرت برای تحقق آرمان های انقالب و اهداف 



26

واالی جمهوری اسالمی را در پیش گرفت. در حالی که حکومت پهلوی چه در دوره ی 

 به بیگانه وابسته بود، جمهوری اسالمی با 
ً
رضاشاه و چه در دوره  محمدرضا شاه کامال

تکیه بر قدرت مردم توانست برای حفظ استقالل ایران، در برابر قدرت های استکباری 

و به ویژه آمریکا دست به مقاومت زده و طی 35 سال گذشته، تمامی توطئه های آنان را 

خنثی نماید. دفاع ازمحرومان و مستضعفان از یک طرف و ایستادگی و مبارزه با ظالمان 

و ستمگران به عنوان یک اصل ثابت در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، ایران را به 

کانون الهام بخش برای ملت های آزادی خواه تبدیل نمود. الهام بخشی انقالب اسالمی 

بازتاب هایی را در حوزه های گوناگون به دنبال داشت و با این بازتاب ها، انقالب اسالمی 

آغازگر تحوالت بزرگ، اساسی و بنیادین در معادالت منطقه ای و بین المللی گردید. 

بازتاب هایی چون:

تأثیر بر مسایل راهبردی جهان و از جمله فروریختن نظام دو قطبی حاکم بر جهان با 

ضربه های اساسی که از سوی انقالب اسالمی بر اندیشه مارکسیسم وارد گردید.

بازتاب و تأثیر جدی بر حرکت های رهایی بخش در جهان اسالم و خارج از آن، 

به گونه ای که اکنون بیداری اسالمی را می توان به عنوانی یکی از مهم ترین دستاوردهای 

انقالب اسالمی مورد مطالعه قرار داد. با انقالب اسالمی جریان مقاومت اسالمی در 

منطقه در برابر رژیم صهیونیستی پدید آمد و در کوتاه ترین زمان از جریان سازش پیشی 
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گرفت. جنگ های 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه معادالت صهیونیست ها را برهم ریخت 

و بحران سوریه نتوانست جبهه مقاومت را فرو ریزد.

ایجاد و تقویت روح مبارزه، مقاومت و ایستادگی در ملت ها برای مبازه با آمریکا

معرفی اسالم ناب به عنوان یک مکتب تعالی بخش و تمدن ساز

تبدیل ایران به یک قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای تاثیرگذار

2- دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی

اقتصاد ایران و وضعیت اقتصادی مردم با انقالب اسالمی به طور کلی متحول گردید. 

هرچند هم اکنون به دالیلی کشور با مشکالت اقتصادی و از جمله به دلیل تحریم ها 

و فشارهای خارجی دست  و پنجه نرم می کند، لکن وضیعت اقتصادی ایران و میزان 

برخورداری مردم در حوزه های گوناگون با دوران قبل از انقالب بسیار متفاوت است. 

پس از انقالب اسالمی مجموعه ای از نهادهای انقالبی با هدف رفع فقر و محرومیت 

به ویژه از مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل گردید و هر یک از نهادها در ایجاد 

تحول در وضعیت اقتصادی مردم وکشور نقش مؤثری ایفاء کردند. جهاد سازندگی، 

بنیاد مسکن، کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( نمونه هایی از این نهادها می باشند. با 

انقالب اسالمی، بسیاری از شاخص های زندگی در ایران به دلیل دستاوردهای اقتصادی 

و خدمات رسانی جمهوری اسالمی بر اساس سیاست پیش رفت و عدالت تغییر کرد. 
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شاخص های زیر می توانند تا حدودی نمایشگر این تحول باشد:

ـ قبل از انقالب به دلیل نابودی کشاورزی سنتی ایران، بسیاری از نیازمندی های روزانه  1

مردم از قبیل مرغ از فرانسه، گوشت از استرالیا، تخم مرغ از رژیم صهیونیستی، سیب از 

لبنان، مواد لبنی از دانمارک و ... وارد می شد. بر اساس آمار در رژیم گذشته کشور تنها 

قادر بود غذای 33 روز را در داخل تهیه کند. اکنون با توجه به 2 برابر شدن جمعیت، 

کشور می تواند غذای 300 روز را در داخل تهیه نماید و با روندهای موجود در آینده به 

100 درصد خواهد رسید.

ـ تعداد مرگ و میر کودکان از 111 نفر در 1000 به 26 نفر کاهش یافته و امید به زندگی  2

از 58 به 72 سال افزایش یافته است. این شاخص نشان دهنده میزان تحول در نظام 

سالمت و افزایش میزان خدمات درمان، بهداشت و پیشگیری است.

ـ استفاده از برق و انرژی یکی از شاخص های مهم پیشرفت و رفاه است. در حالی که  3

تعداد مشترکین برق در سال 57 رقم 3،399،000 بود و بسیاری از روستاهای کشور 

فاقد برق بودند، تعداد مشترکین برق در سال 1392 از مرز 29 میلیون گذشته و پیش بینی 

می شود تا پایان سال به مرز 30 میلیون برسد. این تعداد مشترکین نشان دهنده توانایی 

کشور در صنعت برق، گسترش شبکه سراسری توزیع برق است. شبکه سراسری توزیع 

برق ایران، فاصله زمین تا ماه را به صورت 40 برابری پوشش می دهد. هم  اکنون میزان 
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تولید بر در ایران به گونه ای است که در مقاطعی از سال به کشورهای همسایه برق صادر 

می شود.

ـ گاز طبیعی هم اکنون در جهان به عنوان انرژی برتر محسوب می شود. ایران با داشتن  4

3/28 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی به عنوان دومین دارنده ذخایر شناخته شده 

جهان بعد از روسیه قرار دارد. با وجود این رتبه گازی ایران در جهان تا سال 1357 تعداد 

51 هزار خانوار ایرانی از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند و این رقم هم  اکنون از مرز 

14 میلیون خانوار گذشته است. اکنون بسیاری از روستاهای ایران هم عالوه بر شهرها از 

نعمت گاز برخوردارند.

ـ خطوط ریلی و راه آهن در هر کشور، نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دارد. از سال  5

1291 هجری شمسی که اولین سوت قطار در ایران به صدا درآمد تا سال 1357 حدود 

4/565 کیلومتر خطوط ریلی در ایران ساخته شد. اکنون ایران نزدیک به 10،000 

کیلومتر خطوط ریلی دارد و این عدد براساس سند چشم اندازی باید به 15000 کیلومتر 

برسد. به عبارتی متوسط ساالنه احداث راه آهن در ایران قبل از انقالب 80 کیلومتر بوده 

و این عدد بعد از انقالب به 168 کیلومتر افزایش یافته است.

 با کمک شرکت های خارجی کم تر از 25 درصد داروی مورد 
ً
ـ قبل از انقالب عمدتا 6

نیاز در داخل کشور تولید می شد و از طرفی نیز بسیاری از بیماران برای معالجه به خارج 
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از کشور اعزام می شوند، اکنون با تکیه بر توان داخلی بیش از 96 درصد داروهای مورد 

نیاز در داخل کشور تولید می شود و جمهوری اسالمی ایران نیز به یکی از صادرکنندگان 

دارو تبدیل شده است.

ـ طی 121 سال فعالیت تلگراف و تلفن در ایران قبل از انقالب، تا سال 1357 تداد  7

مشترکین تلفن ثابت به 850 هزار و 800 نفر رسید و تنها 312 روستای کشور دارای 

ارتباط مخابراتی بود. طی سال های پس از انقالب در عرصه برخورداری مردم از نعمت 

مخابرات و خطوط تلفن ثابت و همراه، آمارهای رسمی نشان دهنده یک تحول بزرگ در 

این عرصه است. تعداد خط تلفن ثابت از 850،800 مشترک به بیش از 30 میلیون 

افزایش پیدا کرده است. تلفن های همگانی از تعداد 4294 دستگاه در سال 1357 به 

26،400 افزایش یافته است. اکنون بیش از 45،000،000 مشترک تلفن همراه در 

کشور وجود دارد.با توسعه شبکه فیبر نوری در کشور، امروز نزدیک به 30 میلیون کاربر 

اینترنتی در ایران فعال است.

تعداد  راه های کشور،  توسعه شبکه آب رسانی، شبکه  بررسی ها در شاخص های 

خودروهای سواری در کشور، حجم مسافرت های داخلی و خارجی، سرانه مصرف، 

درآمد سرانه و ... همگی از افزایش های قابل توجه نسبت به قبل از انقالب داشته و از 

بهبود وضعیت زندگی مردم حکایت می کند.
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3- پیش رفت ها و دستاوردهای علمی و فناوری

عقب ماندگی علمی و فناوری کشور ایران در دوران قبل از انقالب، برای ایرانیان با سابقه 

فرهنگی و تمدنی بسیار آزاردهنده بود. غلبه بر این عقب ماندگی، عبور از مرزهای دانش 

و دستیابی به پیشرفته ترین فناوری ها با هدف ایجاد تمدن نوین اسالمی، از آرمان های 

انقالب اسالمی است. در سال های گذشته رهبر فرزانه انقالب اسالمی، با تمرکز بر 

روی تولید علم در ایران و مطرح نمودن موضوعاتی چون جنبش نرم افزاری و جهاد 

علمی، زمینه های خوبی را برای پیش رفت در عرصه علوم وفنون نوین در کشور فراهم 

ساختند. پیش رفت های علمی و دستیابی جمهوری اسالمی به برخی از فناوری های 

نوین در سال های اخیر، به گونه ای حیرت انگیز است که غربی ها به شدت نگران شده 

و یکی علل تشدید فشارهای آنان بر ایران با بهانه هایی از جمله موضوع هسته ای، تالش 

می کنند تا جلوی پیشرفت های ایران را بگیرند. شاخص های زیر می تواند تا حدودی 

نمایشگر این پیش رفت ها باشد.

ـ سرعت پیش رفت علمی در ایران براساس گزارش محافل علمی بین  المللی، 11 برابر  1

سرعت متوسط رشد علم در جهان است. این عدد نشان می دهد که ایران با چه سرعت 

باالیی در حال کم کردن فاصله خود نسبت به کشورهای پیش رفته جهان بوده و با این 

سرعت می تواند روزی از تمامی  کشورها در عرصه تولید علم جلو نبرند. اکنون ایران در 

جایگاه دوازدهم علم جهان قرار دارد.



32

ـ در حالی که قبل از انقالب اسالمی، نزدیک به 70 درصد بزرگساالن کشور بی سواد  2

بودند و کم تر از 40 درصد کودکان می توانستند به مدرسه بروند، اکنون رقم باسوادی در 

کشور به عدد 100 درصدی در حال نزدیک شدن است. نهضت سوادآموزی با توجه 

به تاکید ارزش علم در اسالم، یکی از اقدامات بسیار خوب نظام جمهوری اسالمی در 

ایران بود. بزرگساالن بی سوادی از طریق همین نهضت سوادآموزی، موفق شدند پا به 

عرصه تحصیالت تکمیلی نهاده و با کسب تخصص ها و مهارت هایی زندگی خود را 

متحول سازند.

ـ در دوران قبل از انقالب اسالمی، تعداد 154 هزار دانشجو در تعداد محدودی  3

دانشگاه یا مراکز آموزش عالی و آن هم در چند کالن شهر کشور تحصیل می کردند. 

اکنون تعداد 119 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی، 28 مرکز آموزش عالی وابسته به 

دستگاه های اجرایی، 295 دانشگاه غیرانتفاعی، 550 دانشگاه پیام نور، 385 دانشگاه 

آزاد اسالمی، 739 مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی، 274 مرکز آموزش فنی 

حرفه ای و تربیت عملم در کشور فعال بوده و در این دانشگاه ها و مراکز آموزشی، بیش از 

4 میلیون دانشجو به تحصیل اشتغال دارند.

برخی از نتایج این پیش رفت های علمی و فناوری را می توان در حوزه های زیر مالحظه کرد:
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الف- جمهوری اسالمی ایران، در حال تبدیل شدن به قطب پزشکی در غرب آسیا 

می باشد. در دوران قبل از انقالب اسالمی، از یک طرف پزشکان خارجی حتی 

در شهرهای بزرگ فراوان بودند و از طرف دیگر بسیاری از بیماران برای درمان راهی 

کشورهای غربی و حتی سرزمین های اشغالی می شند، لکن امروز از یک طرف دیگر، 

بیمارستان های پیش رفته ایران، پذیرای بیماران از دیگر کشورهای منطقه برای درمان و 

انجام پیش رفته ترین عمل های جراحی می باشند.

 در حوزه هایی چون سلول های بنیادین ، ترمیم 
ً
ب- دانش پزشکی در ایران خصوصا

ضایعات نخاعی، تولید داروهای راهبردی، شبیه سازی حیوانات و ... پیش رفت های 

چشمگیری داشته و ایران در ردیف اولین ها قرار گرفته است.

 عضو باشگاه هسته ای 
ً
ج- جمهوری اسالمی اکنون کشوری هسته ای شده و عمال

جهان است. به  رغم همه تحریم ها و تهدیدها، ایران با تالش ها و مجاهدت های جوانان 

و متخصصین خود، به چرخه کامل سوخت  هسته ای )غنی سازی( دست یافته و از نظر 

دانش علمی و فناوری در این عرصه در ردیف 7-8 کشور پیش رفته جهان قرار گرفته 

است. انرژی هسته ای در عرصه های مختلف پزشکی، دامپزشکی، صنعت، کشاورزی، 

تولید برق و ... کاربرد دارد. بدون تردید با تثبیت و نهادینه شدن چرخه سوخت در ایران، 

این دستاورد بسیار ارزشمند، آثارش در تمامی عرصه های مذکور آشکار خواهد شد. 



34

کشورهای زورگو و سلطه گر زمانی اجازه دسترسی کشوری چون ایران به یک کیلوگرم 

 بومی، چندین 
ً
اورانیوم غنی شده را نمی دادند، امروزه در داخل کشور با تأسیسات کامال

تن کیک زرد به UF6 تبدیل شده، چند تن اورانیوم غنی شده با غنای زیر 5 درصد و چند 

صد کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در داخل تولید شده است.

د- ورود به باشگاه فضایی جهان از دیگر آثار و نتایج دستاوردهای علمی و فناوری کشور 

در دوران پس از انقالب است. دانش و فناوری فضایی در اختیار تعداد محدودی از 

کشورهای جهان است. اکنون جمهوری اسالمی در منطقه، تنها کشور دارای این دانش 

و فناوری، آن هم به صورت بومی است. تاکنون چند ماهواره با ماهواره بر تولید داخل در 

مدار زمین قرار گرفته و در آینده ماهواره های پیش رفته تر از سوی جمهوری اسالمی به 

فضا پرتاب خواهد شد. ایران اکنون جز شش کشور طراح، سازنده و پرتاب کننده ماهواره 

در جهان است.

ه- دستاوردهای ارزشمند در حوزه نانو، لیزر و ... از دیگر آثار پیش رفت های علمی و 

فناوری ایران بعد از انقالب است. علم نانو تحوالت بزرگی را در جهان ایجاد کرده و در 

ایران این نوع علم از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده است. با توجه به حوزه های 

کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو، تشخیص بیماری ها، سم زدایی از آب، افزایش 

بهره  وری در کشاورزی، انباشت و نگهداری محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، 
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کنترل آفات و سالم سازی هوا، در آینده آثار این دستاوردها در زندگی مردم قابل لمس 

خواهد بود. ایران اکنون رتبه 12 جهانی را در حوزه نانو دارد.

و- رشد و توسعه صنعت خودروسازی، رشد و توسعه صنعت فوالد و آلومینیوم، رشد 

و توسعه صنعت کشتی سازی، رشد و توسعه صنعت هواپیما سازی، و پیش رفت های 

علمی و فنی کشور در ساخت اسکله ها، حفر چاه های نفت و گاز، ساخت پاالیشگاه، 

ساخت سد، ساخت سیلو، ساخت بزرگراه ها و انواع سازه های فلزی و بتنی، از جمله 

دیگر آثار رشد علمی و فناوری در کشور می باشد.

4- دستاوردهای دفاعی - نظامی

ارتش ایران در دوران قبل از انقالب وابسته و تحت نفوذ آمریکایی ها بود. قدرت دفاعی-

نظامی کشور در راستای تأمین منافع غرب تعریف شده بود. عمده تجهیزات نظامی 

ارتش از کشورهای غربی وارد می شد و هزاران مستشار نظامی در ارتش ایران حضور 

داشتند. با انقالب اسالمی، سیستم دفاعی-نظامی و امنیتی کشور به طور کلی متحول 

شده و در کنار ارتش جمهوری اسالمی، نهادهای دیگر چون سپاه، بسیج و کمیته های 

انقالب اسالمی شکل گرفتند. تجارب دوران دفاع مقدس و مجاهدت های پس از آن، 

موجب شده تا امروزه، جمهوری اسالمی از نظر قدرت دفاعی، در سطح بازدارندگی 
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قرار گیرد. پیش رفت های نظامی در کشور به ویژه در صنایع دفاعی، به گونه ای است که 

عالوه بر تأمین تمامی نیازمندی های نیروهای مسلح در حوزه های گوناگون، ایران به یکی 

از صادرگنندگان تجیهزات نظامی تبدیل شده است.

قدرت دفاعی – نظامی جمهوری اسالمی، تهدیدات نظامی علیه ایران را از اعتبار ساقط 

کرده و همگان می دانند که هیچ کشوری جرأت تجاوز نظامی به ایران ندارد.

نمونه های از دستاوردهای نظامی از بعد تجهیزات را می توان در موارد زیر مالحظه نمود:

ـ ساخت انواع سالح های سبک و نیمه سنگین مورد نیاز در نیروهای مسلح 1

ـ ساخت انواع توپ های میان برد و بلندبرد زمین به زمین و زمین به هوا 2

ـ ساخت موشک های کوتاه برد، میان برد و بلندبرد و بالستیک در کالس های مختلف 3

ـ ساخت انواع دوش پرتاب های ضدهوایی 4

ـ ساخت انواع خودروهای زرهی، نفربرها، تانک ها و انواع سالح های ضد تانک 5

ـ ساخت کشتی های نظامی، ناوچه ها، قایق های تندرو پرنده 6

ـ ساخت انواع موشک ها و اژدرهای ساحل به دریا و دریا به دریا 7

ـ ساخت انواع هواپیماهای نظامی با سرنشین و بدون سرنشین و انواع بالگردها 8

ـ پیش رفت های چشمگیر در جنگ های الکترونیک و نبردهای سایبری 9

ـ ساخت انواع سامانه های ثابت، متحرک و زیرزمینی برای پرتاب موشک ها و به ویژه  10

موشک های بالستیک
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S200 ـ ساخت سامانه های بسیار مدرن ضد هوایی مانند 11

ـ ساخت انواع رادارهای پیش رفته 12

قدرت دفاعی – نظامی ایران، نه تنها از عوامل بسیار مهم در تأمین امنیت ملی کشور 

می باشد، بلکه دستاوردهای این حوزه معادله قدرت در منطقه را به نفع متحدین 

جمهوری اسالمی تغییر داده است. تأثیر دستاوردهای این حوزه را می  توان در جنگ های 

33 روزه، 22 روزه و 8 روزه مالحظه کرد. هم اکنون تحوالت میدانی سوریه تحت تأثیر 

تجارب ارزشمند جمهوری اسالمی به نفع مردم و حاکمیت سوریه در تغییر است.

پیش رفت  علمی و فناوری در نیروهای مسلح بسیار چشم گیر است و این پیش رفت ها 

همگی نشأت گرفته از روح خودباوری، اعتمادبه نفس، شجاعت و مدیریت جهادی 

است.

  دستاوردهای انقالب اسالمی از دیدگاه حضرت امام خمینی )ره(
حضرت امام )ره( به عنوان رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیان  گذار جمهوری اسالمی 

ایران، در فاصله زمانی پیروزی انقالب در 22 بهمن 1357 تا قبل از رحلت در خرداد 

1368، به برخی از دستاوردهای انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در 

قالب سخنرانی، صدور پیام و یا بیانیه اشاره کرده اند. در این جا به اختصار به مواردی از 

دستاوردهای انقالب از دیدگاه حضرت امام )ره( در چند حوزه اشاره می شود.
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الف- احیای اسالم ناب محمدی )ص( و منزوی ساختن اسالم آمریکایی

از دیدگاه حضرت امام )ره(، انقالب اسالمی توانست اسالم واقعی و ناب را زنده کند و 

قدرت و عظمت اسالم را به نمایش بگذارد. اسالم سیاسی که مبتنی بر تالزم و عینیت 

دین و سیاست است، با انقالب اسالمی تجدید حیات نمود و جمهوری اسالمی به 

عنوان مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی مبتنی بر همین نگرش از دین در ایران استقرار 

پیدا کرد. در پرتو این تجدید حیات اسالم ناب، والیت فقیه به عنوان نظریه دینی و شیعی 

و مدل حکومت اسالمی در دوران غیبت مورد توجه قرار گرفت و با تشکیل حکومت 

دینی، اسالم و شعائر دینی احیا شد. نماز جمعه و حج ابراهیمی و برپایی مراسم های 

دینی و معنوی به مناسبت های مختلف با برخورداری از روح اسالمی نمونه هایی از این 

زنده کردن شعائر است. نمونه هایی از اظهارات حضرت امام )ره( در این حوزه عبارت 

است از:

ـ منت خدای تبارک و تعالی را که شما جوانان برومند از هر کجا هستید توجه به اسالم 

کردید و اسالم را در این عصر، در این عصر ظلمانی، در این عصری که همه ارزش ها به 

باد رفته بود، اسالم را زنده کردید.    )صحیفه نور، ج 6، ص 90(

ـ این نهضت شما ثابت کرد که این که اسالم االنه متحرک و کوبنده است.    )صحیفه نور، 
ج 8، ص 138(
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ب- ایجاد تحول روحی، معنوی و اخالقی در مردم ایران

جامعه ایرانی در دوران ماقبل از انقالب، یک جامعه مأیوس، سرخورده، سردرگم و 

خودباخته بود. این وضعیت در جامعه ایرانی، ریشه در دوران قاجار و شکست های ایران 

از روس، ناکامی در عرصه مشروطه و سیطره روزافزون قدرت های خارجی بر کشور 

ایران به ویژه در دوران 57 ساله رژیم منحوس پهلوی داشت. ملت ایران در پرتو انقالب 

اسالمی جان تازه ای گرفت و به دوران سیه روزی، سرسپردگی و عدم اعتماد به خود 

پایان داد. انقالب تحوالت روحی عظمی در ملت ایران ایجاد کرد. جوانان ایرانی که 

اسیر هوی و هوس شده و در عشرتکده ها، مشروب فروشی ها و دیگر مراکز فساد گرفتار 

شده بودند، با انقالب اسالمی از خواب غفلت بیدار شده و در مسیر رشد و تعالی گام 

برداشتند. این دستاوردها در کالم حضرت امام )ره( با عبارات زیر تبیین شده است:

ـ یکی از برکات این نهضت، قضیه تحول روحی جامعه ما هست، که من مکرر این را 

گفته ام که این تحول روحی که در ایران پیدا شده است و این نهضت توانست این تحول 

روحی را ایجاد کند به خواست خدای تبارک و تعالی، از این پیروزی که نصیب ما شده 

است و دست اجانب را کوتاه کردیم و دست خیانت کارها را، اهمیتش بیش تر است. 

این تحوالت روحی به این زودی برای یک شخصیت هم حاصل نمی شود تا برسد به 

سرتاسر یک کشور. )صحیفه نور، ج 8، ص 15(
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ج- فروریختن نظام طاغوتی و سلطنتی مستبد  و  وابسته 
          و استقرار نظام جمهوری اسالمی

یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه سیاست و حکومت است. 

انقالب اسالمی به حکومت طاغوتی و سلطنتی 2500 ساله در ایران پایان داد و مبتنی بر 

خواست و آرای مردم، نظام مردم ساالری دینی را با عنوان »جمهوری اسالمی« برپا کرده. 

نظام مردم ساالری دینی استقالل ایران را تأمین و با نگه داشتن مردم در صحنه، آزادی های 

آنان و عزت ملی را پاس داشت. با انقالب اسالمی، مسئوالن با رای مردم به قدرت 

رسیدند و نهادهای مردمی برای حفظ انقالب و پیش برد آرمان های آن تأسیس شد. این 

دستاوردهای ارزشمند در کالم حضرت امام )ره( با عبارت های زیر مورد توجه قرار گرفته 

است :

ـ برکات این نهضت زیاد بود. بزرگ ترین برکات، شکستن سد بزرگ شاهنشاهی و راندن 

دزدها و چپاولگران از مملکت و قطع ایادی شرک و نفاق و قطع ایادی چپاولگران و 

نفت خواران بود. این ها برکاتی بود که به ما تاکنون رسیده است. امیدوارم انشاءالله که 

ما اگر هیچ پیروزی پیدا نکرده بودیم اال رفتن این طایفه، این سلسله، کافی بود برایمان. 

)صحیفه نور، ج 5، ص 40(

ـ ما در این انقالب پیروزی های فوق تصور داشتیم و مظلومیت های زیاد. بزرگ ترین 
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پیروزی تحویل یک رژیم دوهزار و پانصد ساله مستکبر و ستمگر به یک رژیم اسالمی 

که در راه اسالمی می  خواهد قدم بردارد و انشاالله بردارد. )صحیفه نور، ج 13، ص 34(

ـ این از برکات نهضت است، برکات اسالم است که همه نهادها اسالمی و مردمی 

است. )صحیفه نور، ج 13، ص 5(

ـ امروز ایران اسالمی به برکت ایمان قوی و تعهد به اسالم و تحول عظیمی که در اقشار 

مختلفه حاصل شده است، دست شرق و غرب و انگل های منحرف را از کشور خود 

کوتاه و به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد کوچک ترین دخالتی در کشور اسالمی ایران 

نمایند. )صحیفه نور، ج 19، ص 203(

د- شکل گیری نظام دفاعی با نیروهای مکتبی و مردمی برای کشور

از افتخارات هر ملتی، برخوردار بودن از نیروهای نظامی توانا برای امر دفاع است. ایران 

در دوران ما قبل از انقالب اسالمی طی یک دوره 200 ساله و در چند جنگی که بر 

آن تحمیل گردید حدود یک میلیون کیلومتر مربع از سرزمین خود را از دست داد. با 

انقالب اسالمی، بر اساس آموزه های دینی، نیروهای مردمی و مکتبی در قالب سپاه، 

کمیته و بسیج سازمان یافتند و ارتش جمهوری اسالمی نیز رنگ مکتبی و مردمی پیدا 

کرد. نیروهای مسلح ایران با اقتدار جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس تبدیل کرده و اکنون 
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ایران کشوری دارای قدرت بازدارندگی نظامی است. این دستاوردهای ارزشمند انقالب 

و نظام اسالمی در عبارت های زیر از حضرت امام )ره( به خوبی مورد توجه قرار گرفته 

است:

ـ بعد از انقالب یک گروه هایی پیدا شدند و یک جمعیت هایی که نظیر این ها در تاریخ 

گمان نداریم سابقه داشته باشد ... از قبیل پاسدار، کمیته و امثال این ها، بسیج. این ها یک 

نوآوردهایی است که به برکت اسالم و تعهد ملت ما به اسالم پیدا شده است و بی سابقه 

است. بی سابقه است که به مجرد این که انقالبی می شود یک عده  ای به نام پاسدار، یک 

عده ای به نام کمیته، یک عده  ای به نام بسیج برای امنیت داخلی و مرزها از خود مردم 

جوشش کنند. ... این ها برکات اسالم است. )صحیفه نور، ج 17، ص 245(

ـ یکی از تحفه های بسیار باارزشی که این انقالب به ما داده است، هدیه ای است که از 

جانب خدای تبارک و تعالی به ما عنایت فرموده است، همین است که دست قدرت های 

بزرگ از ارتش بریده شده و مستشارهای آن ها بیرون رانده شدند و شما االن خودتان 

هستید و فرماندهای خودتان ... ارتش که باید ارتش مستقلی باشد و غرور ارتشی اش 

محفوظ باشد، االن بحمدالله این مطلب حاصل است. )صحیفه نور، ج 15، ص 21(

ـ هر روز ما در جنگ برکتی داشته  ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم ... تنها در 

جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آن چنانی برخوردار شد و از همه مهم تر استمرار 

روح اسالم انقالبی در پرتو جنگ تحقق یافت. )صحیفه نور، ج 21، ص 94(
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ه- دگرگونی و تحول در امور معیشتی مردم و به ویژه اقشار محروم و کم درآمد

انقالب اسالمی نجات بخش بسیاری از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه شود. در 

دوران طاغوت درصد کمی از مردم ایران از خدمات گوناگون برخوردار بوده و بخش 

اعظم جامعه در شهرها و روستاها با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کردند. در 

کالن شهرایی چون تهران، حلبی آبادها در جنوب شهر از فقر و محرومیت ها حکایت 

داشت. انقالب اسالمی در این وضعیت دگرگونی ایجاد کرد و سیاست اصلی جمهوری 

اسالمی محرومیت زدایی و کمک به اقشار آسیب پذیر و فاقد درآمد یا کم درآمد شد. 

حضرت امام )ره( این بخش از دستاوردهای انقالب و نظام اسالمی را این گونه بیان 

می دارند:

ـ خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع 

از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و 

عنایت بیش تری برخوردار بشوند. )صحیفه نور، ج 20، ص 129(

ـ مسئولین محترم کشور ایران علی رغم محاصرات شدید اقتصادی و کمبود درآمدها، 

تمامی کوشش و تالش خود را صرف فقرزدایی جامعه کرده اند و همه آرمان  و آرزوی 

ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهی دستی در جامعه ما رخت 

بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار 

شوند. )صحیفه نور، ج 20، ص 129(
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انقالب اسالمی و نظام دینی برخاسته از آن، مواضع مبنایی و اصولی روشنی در قبال 

نظام سلطه و مستضعفین دارد. بر اساس این مواضع انقالب توانست ابهت قدرت های 

شیطان را در هم شکسته و فریادرس مسلمانان و مستضعفان عالم گردد. این رویکرد 

انقالب و جمهوری اسالمی دستاوردهای ارزشمندی چون بیداری اسالمی را به دنبال 

داشته و حضرت امام )ره( در بیانات گوناگون به این مواضع انقالب و دستاوردهای آن 

اشاره داشته اند که به مواردی از این بیانات پرداخته می شود:

ـ جمهوری اسالمی ایران ... این هنر را کرده که بت های عظیم تخیلی را شکسته و رعب 

و وحشت را از دل مظلومان برداشته و در دل ستمگران گذاشته است و این از یک ملت 

بی عده و ُعده کافی معجزه ای است که به یه قدرت الهی تحقق یافته است. )صحیفه نور، ج 

18، ص 228(

ـ  بحمدالله از برکت انقالب اسالمی ایران دریچه های نور و امید به روی همه مسلمانان 

جهان باز شده است و می رود تا رعد و برق حوادث آن، رگبار مرگ و نابودی را در سر 

همه مستکبران فرو ریزد. )صحیفه نور، ج 20، ص 237(

ـ ما اعالم می کنیم که جمهوری اسالمی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان 

آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب نا پذیر نیاز سربازان اسالم 

را تامین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسالم و همچنین به اصول و روش های مبارزه 

علیه نظام های کفر و شرک آشنا می سازد. )صحیفه نور، ج 20، ص 238(
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ـ  شما در این مدتی که انقالب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمد و به دولت های 

مستضعف و ملت های مستضعف هم باوراندید که می شود در مقابل آمریکای جهان 

خوار و شوروی جهانخوار ایستادگی کرد. )صحیفه نور، ج 14، ص 194(

ـ  ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقالبمان به جهان 

کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقالبمان را صادر نمی کنیم کنار بگذاریم. )صحیفه نور، ج12، 

ص 19(

ـ ما انقالبمان را در جنگ صادر نموده ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در 

جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران زدیم، ما در جنگ 

دوستان و دشمنانمان را شناختیم. ما در جنگ یاد گرفتیم که باید روی پای خودمان 

بایستیم، ما در جنگ ابهت ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ ریشه های 

انقالب اسالمی مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد 

یکایک مردمان باور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان 

دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. جنگ ما 

کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین خواهد داشت، جنگ 

ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت کنند. 

جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت. )صحیفه نور، ج 21، ص 94(
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  دستاوردهای انقالب اسالمی از دیدگاه امام خامنه ای )مدظله العالی(
حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( نیز مانند حضرت امام )ره(، 

در مقاطع مختلف به تبیین و تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی و پیش رفت های 

جمهوری اسالمی پرداخته اند. برای جلوگیری از طوالنی شدن این نوشتار، به اختصار 

فقط مواردی از بیانات معظه له در خصوص دستاوردهای انقالب اسالمی که در آستانه 

سی و سومین سالگرد پیروزی انقالب و در خطبه های نماز جمعه تهران ایراد گردید را 

مرور می کنیم:

ـ  در این ایام باید از ملت ایران نیز تشکر کرد که در 33 سال گذشته از خود وفاداری، 

ایثار، شجاعت، جوانمردی، بصیرت و حضور دائمی در صحنه نشان دادند.

ـ  انقالب، رژیم ضد اسالم و دیکتاتور و مستبد را از بین برد و رژیمی اسالمی و مردم 

ساالر بر سر کار آورد.

ـ  از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقالل همه جانبه، از بین رفتن اختناق نفس گیر 

و حاکمیت فضای آزادی و رهایی از تحقیرشدگی تاریخی و بدست آوردن عزت ملی، 

از بین رفتن ضعف نفس و خود کم بینی و حاکم شدن روحیه اعتماد به نفس ملی از 

دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.

ـ  یکی دیگر از دستاوردهای انقالب، تبدیل ملت ایران، از ملتی منزوی و بی نقش در 
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مسائل سیاسی و کشور، به ملتی آگاهو دارای تحلیل سیاسی و تاثیرگذار در 

مسایل کشور است .

ـ امروز شعارهای انقالب همان شعارهای اول انقالب است و این نشان دهنده 

سالمت انقالب است.

اقدامات  قبیل جنگ،  از  نقشه های دشمن  و  توطئه ها  بر همه  نظام اسالمی  ـ 

تروریستی و تحریم ها غلبه کرد.

ـ  پیشرفت های علمی و فناوری یکی دیگر از نقاط قوت بسیار مهم است.

و  منطقه  اول  علمی  رتبه  ایران  جهانی،  معتبر  مراکز  گزارش های  اساس  بر  ـ 

هفدهم جهان را دارد.

ـ   پیشرفت های کشور در ایجاد زیر ساخت های فنی و مهندسی صنعتی، مخابرات، 

راه ها و صنعت از نقاط بسیار قوت نظامی اسالمی است.

رهبر فرزانه انقالب اسالمی، توسعه قدرت جمهوری اسالمی، بیداری اسالمی، 

افت قدرت نظام سلطه را از واقعیت هایی می دانند که در پی انقالب اسالمی به 

وقوع پیوسته و بر این اعتقاد هستند که جهان بر سر یک پیچ تاریخی قرار دارد و 

هندسه سیاسی جهان در حال تغییر می باشد. معظم له ایجاد تمدن نوین اسالمی 

در آینده نزدیک را نوید می دهند.
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بحث دست آورد های انقالب اسالمی را با کالمی از امام خمینی )ره( به پایان 

می بریم:

به ملت عزیز ان توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان 

برومندتان به دست آورده اید هم چون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن 

حفاظت و پاسداری نمایید و در راه آن که نعمتی عظیم و الهی و امانت بزرگ 

خداوندی است کوشش کنید و از مشکالتی که در این صراط مستقیم پیش میآید 

نهراسید که:  ان تنصرالله ینصرکم و یثّبت اقدامکم. 
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.  روایت تصویری بیانات و اسناد
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