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 مرور سریع 
 19/11/1395 ارتش ییهوا یرویفرماندهان و کارکنان ن دیدار در رهبر انقالب یانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

  خوبی  امتحانها

 ارتش  ییهوا یروین

 سال  یحادثه شها نِیترکیطاغوت، درواقع نزد میدر دوران رژ ییهوا یرویبود. ن کنندهنییتع یحادثه کی، ۵۷نوزدهم بهمن در  ستگاه  یبخ ارتش آن روز به د

 .خورد نیسهمگ یضربه کیطاغوت  میبخش، رژ نیدرست از هم.. بود. کایبه آمر یوابسته یاسیطاغوت و به نظام س

 ارتش آن روز  ییِهوا یروین.. خوردند.ضربه  د،یگنجیطاغوت نم میکه در حساب رژ ییاز آنجا حتَسِبوا؛یَلَم  ثُی:  فَأَتاهُمُ اهللُ مِن حَفهیشر یهیآ نیدرست مصداق ا

 .بکند عتیو در کنار مردم، با امام و با رهبر انقالب ب دیایگوناگون ناگهان ب یهایوابسته، با آن وابستگ با آن فرمانده

 سبیُزق الر سباتتان به شهیرا هم حت شدر محا شته با سبات عقالندیطور اجمال در نظر دا ست که محا ست ا و  ست،ین یشکّ نیدر ا رگذارند،یتأث ،یو مادّ ی. در

 کرد و در نظر داشت و انتظارش را داشت. تیرعا دیرا با نیمؤمن، ا یجبهه یکارها یدر همه... الزمند

 فاصله  -صدّام یبعث میرژ-با آن مهاجم  اریبس اریبس الت،یو تشک یاز لحاظ سازمانده رو،یآغاز شد که ما از لحاظ امکانات، از لحاظ عدد ن یدرحال یلیجنگ تحم

 .نیا یعنی حتسبیُرزق ال ...فعّال بود، تالش کرد، کار کردما تا آخر جنگ  ییهوا یروی، ن«فتَحَ باباً»امّا ... میداشت

 شروع جنگ تحم ییکودتا یدر ماجرا س بیترت یلیکه قبل از  سر  ن کیشد،  اتیّعمل نیشدن ا یخنث یبرا یکه موجبِ اوّل یداده بودند آن ک  ییهوا یرویاف

 .شدند مادهرا گفت، دستگاه مطّلع شد و آ انیخلبان! آمد به بنده جر کیبود؛ 

 عنوان  نیجهاد ساختن قطعات با هم ،ییهوا یرویدر ن... بود ییهوا یروین -وسازکه شروع کنند به ساخت-در ارتش راه افتاد  یسازکه جهاد قطعه ییجا نیاوّل

 کردند. یحرکت جهاد کیبه وجود آمد؛ واقعاً  «جهاد»

 و  ۸مثل والفجر  یمهمّ یاتهایّبخصووووم عمل- مختلف یاتهایّدر عمل.. داد. هیبود که به ملّت روح ییهوا یروین یاز همان روز اوّل، پروازها یلیدر جنگ تحم

 بود. یاکنندهنییارتش نقش تع ییهوا یروینقش ن -انجام گرفت یمهمّ و بزرگ یکه کارها نهایو امثال ا ۵ یکربال

 داریدر د اناتیب

فرماندهان و 

 یرویکارکنان ن

و پدافند  ییهوا

 ارتش ییهوا

19/11/1394 

کاربرد دو نوع 

 تی  عقالن

 متعال،  یبه خدا دیتوکّل به خدا و ام لیکه انسان در ذ یوقتکجا است؟ آن نیا آورد؛یبه دنبال م حتسبیُمتعال  است که رزق ال یو توکّل به خدا دینقش ام نیا

 را به کار ببرد. تیّعقالن

 خشک را از دور  نیمثل سراب، انسان تشنه، زم ...خواهد شد یگریآنجا جور د م،یریبه کار بگ طانهایاعتماد به ش یهیرا در سا تیّ عقالن میاگر چنانچه ما خواست

 .است نیا طانهایبستن به ش دی. امستین زیچ چیه ندیبیم ،«وَ وَجَدَ اهللَ عِندَه ئًایشَ جِدهُیَلَم » ندیبیم شود،یم کیبعد که نزد ند؛یبی[ آب مهی]شب

 داشت دیام شودیاعتماد کرد؛ به او نم شودینم رد،یبپذ تواندی، اصل قدرت گرفتن اسالم را نمیاسالم یکه اصل وجود جمهور یبه آن قدرت. 

 وقت آن ،یبه کمک اله دیبا توکّل به خدا، با ام  د،یاوریب دانیبه م د،یاوریخداداد خودتان را به صحنه ب یقیحق یروین د،یابتکار به خرج بده د،یکار کن د،یتالش کن

 .خدا کمک خواهد کرد

 داریدر د اناتیب

 مسئوالن نظام

16/04/1393 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32222
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908


 
 

2 
 

شناخت  حقیقت 

 آمریکا توسط

 رانیمل ت ا

 [ترامپ دونالد] متشکّر  چیه م؟ی! چرا متشکّر باشدیاز دولت اوباما متشکّر باش د،یمتشکّر باش کایاز آمر دیشما با دیگویمتّحده ]سرِ کار[ آمده، م االتیکه تازه در ا

 .کردند لیتحم رانیبر ملّت ا ران،یا تو ملّ یاسالم یفلج کردن جمهور تیّرا به ن نیسنگ یمهایتحر نیبود که ا یالتی]او هم در[ همان تشک م؛یستیهم ن

 یاسی[ فساد سیو چند سال ]درباره یکه ما در طول س یرا نشان داد. کار کایآمر یواقع یزحمت ما را کم کرد و چهره م؛یکه تازه آمده، متشکّر ییآقا نیاز ا، 

 کرد. انیو عر یرا علن نیانتخابات و بعد از انتخابات، ا یآقا آمد در دوره نیا م،یگفتیدائم م کایآمر یدر دستگاه حاکمه یاجتماع ،یاخالق ،یاقتصاد

 نیو ا بردیم شیبه نفس دارد پ نانیو با توکّل به خدا، با قدرت، با سرعت، با اطم تیّ حرکت را با منطق و عقالن رانیکرده؛ ملّت ا دایراه خودش را پ رانیملّت ا 

 متعال. یمتعال، با اعتماد به خدا یمنتها با توکّل به خدا زند،یحرف اوّل را در کشور دارد م تیّعقالن.. .کندیم یراه را ط

 کندیاصرار م د،یگویم کند،یم انیامام مکرّر در مکرّر ب نکهیرا شناخت؛ ]هم[ اهداف را شناخت. ا رانیامام، هم دوست را شناخت، هم دشمن را شناخت، هم ملّت ا 

 .است شمنخاطر شناخت دبه نیما را از اعتماد به دشمن، ا داردیبرحذر م د،یبه دشمن اعتماد نکن د،یاعتماد نکن طانیبه ش نکهیبر ا

 انسان و  یکه راجع به حقوق بشر و دوست ییحرفها نیو چگونه است و باطن ا ستیچ کایآمر قتیکه حق دهدی[ دارد نشان مترامپ دونالد] جناب نیا یرفتارها

 .ستیچ زنندیم نهایمانند ا

 داریدر د اناتیب

آموزان و دانش

 انیدانشجو

12/08/1395 
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واژگان کلیدی

ر بیانات رهبر انقالب د
دیدار فرماندهان و 

کارکنان
نیروی هوایی ارتش
1395/11/19

حادثه 
نوزدهم 
نیروی بهمن

هوایی

توکل به 
خدا

رزق 
الیُحتسب

اعتماد به 
شیطانها

عقالنیت
حرکت 
جهادی

محاسبات 
مادی

چهره واقعی 
آمریکا

دشمن 
شناسی

تدبر در 
فرمایشات
امام 
(ره)خمینی
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 جزئیات تکمیلی

اسالمیآمیز نیروی هوایی در انقالب امتحانهای موفقیت  

 بیعت با رهبرِ انقالب در کنار مردم -1

 خنثی شدن کودتای قبل از جنگ تحمیلی با اطالع یک افسر نیروی هوایی -2

 سازی در ارتششروع کننده جهادِ قطعه -3

 جنگ تحمیلیکننده در عملیاتهای مختلف ارتش و سپاه در ایفای نقش تعیین -4

رانیمل ت ا های اوباما با فهرست دشمنی  

 رانیو ملّت ا یاسالم یفلج کردن جمهور تیّبه ن رانیبر ملّت ا نیسنگ یمهایتحرتحمیلِ  -1

 )سوریه و عراق( منطقه دنیبه آتش کش ش و داع جادیا -2

 88انتخابات در سال  یاز فتنه تیحما -3


