
 
 

 

 

 

 

 مرور سریع 
 و فرماندهاندیدار  در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی

 ایران اسالمى جمهورى ارتش هوائى نیروى  كاركنان از جمعى

91/99/9919 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد بیانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بیشتر

و حركت  ایستادگی 

 متکی به خودباوری

 ملت ایران

 حتى امروز كه است جريانى كشور، سراسر در و هوايى نيروى در خودكفايى و خودباورى جهتِ در حركتِ و ابتكار و عشق و اداستعد عظيم جريان 

 .بشوند آن منكر نميتوانند هم اسالمى، جمهورى مخالفين

 ايستاد جويان سلطه و بيگانگان ى سلطه مقابل در ميبايد و ميتوان كه كرد اثبات خدا، به توكل و خودباورى استقالل،، حركت با ايران ملت. 

 اين در خودشان حضور با ايران ملت بهمن، 22 در سال هر. كنند جدا انقالب و اسالمى جمهورى نظام از را ملت كه است بوده اين دشمن سعى 

 .كردند ناكام را دشمن انقالبى، و ملى عمومى نمايش ى عرصه

 ديدار در بيانات

 فرماندهان از جمعی

 نيروى كاركنان و

ارتش  هوايى

91/99/9831 

 

 مسئله

 مذاكره با آمریکا 

 رد توپ ميگويند و كنيد مذاكره كه ميكنند تكرار مجدداً ها آمده ميدان نوبه امروز حاال. اند كرده تكرار مقطعى هر در ها آمريكايى را مذاكره ى مسئله 

 .باشيد پاسخگو بايد كه هستيد شما شماست، زمين در توپ است، ايران زمين

 از برنده برگ اين كنند؛ رو خودهاشان قول به را اى برنده برگ يك اينكه به دارند احتياج و آنها شده شكست دچار ها آمريكايى اى خاورميانه سياست 

 .بكشانند  مذاكره ميز پاى را، مردمى البىِانق اسالمىِ جمهورى نظام: اينكه از است عبارت آنها نظر

 است گرانه حيله حركت يك دنيا، به بيشتر ابرقدرتى ژست فروختن براى مذاكره مذاكره، براى مذاكره تاكتيك، يك صورت به مذاكره. 

 در را ايران آمريكا، دولت سياست ف،طر آن از كردند، اعتماد ها آمريكايى به خود هاى بينى خوش روى كشور مسئولين اى برهه در هم انقالب بعداز 

 .داد قرار شرارت محور

 آورنده فشار و كننده تهديد طرف با بيايد تهديد زير فشار، ى چكمه زير كه بكند قبول ايران ملت كه ندارد امكان دوتاست؛ مذاكره راه با فشار راه 

 .كند مذاكره

 براى كنند نظر صرف مستقل حركت و علمى پيشرفت ملى، منافع از و كنند قرار بر كشور اين در مجدداً را آمريكا ى سلطه بخواهند كسانى اگر امروز 

 .گرفت خواهد را اينها گريبان ملت آمريكا، رضايت خاطر

 دستند هم هم با ملت آحاد و مسئولين ى همه دشمن مقابل در باشد، داشته وجود ملت ميان در گوناگون مسائل در هم نظرى اختالف اگر. 

 ديدار در بيانات

نظام  كارگزاران

12/50/9831 
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 یجزئیات تکمیل

 برآمده از اختالف مسلمانان در جهان اسالمهای  آسیبمصادیقِ 

ی فلسطين در حاشيه قرار گرفتن مسئله -9  

غرب   و آمريكا خواهى زياده مقابل در ايستادگى در حاشيه قرار گرفتن -1  

 ها در آفريقا برای تسلط بر ملتهای آفريقا ی غربی حركت تازه -8

  تداوم ايستادگی در راه روشن خود -4

ها از سوی مسئولين كشور كنار گذاشتن بداخالقی  -0  

 دشمن علیه ملت ایران در سالهای عملکرد

 بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

جاد تحريكاتاي -9  

اندازی جنگ و حمايت از دشمن جمهوری اسالمی  راه -1  

  اندازی كودتا راه -8

 تحريک نظامی و حمله به هواپيما -4

 اعمال تحريمهای سخت و شديد -0

 ی سخت و نرم عليه ملت  معارضه -6

 قرآن

 «اذى الّا يضرّوكم لن»
 (111 آيه عمران آل مباركه سوره )

 

 

 جز اما ميكند، آزار يكند،م اذيت دشمن

 . آيد برنمى او از كارى آزار و اذيت

 برسانند، آزار شما به كه است اين آنها كار

 كنند، سد را شما جلوى نميتوانند اما

 .ببندند را شما راه نميتوانند

 سال اخیر 4عملکرد دولت آمریکا در 

گران ی داخلی و كمک به فتنه حمايت از فتنه -9  

رغم ها در سوريه علی كاری با تروريستهم -1  

ادعای مبارزه با تروريسم   

  ها در ايران به كارگيری تروريست -8

 حمايت از ترور دانشمندان ايرانی -4

 توسط رژيم صهيونيستی

 كننده  های به اصطالح فلج به كارگيری تحريم -0

 عليه ملت ايران

 الزامات رسیدن ملت ایران به اوج قله افتخار

حفظ بصيرت -9  

حفظ اتحاد -1  

 حفظ مصالح كشور توسط مسئولين -8


