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بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروي هوايي ارتش 
 1392/11/19 

۵۷حادثه نوزدهم بهمن سال استقالل در ارتش و تشکیل جهاد خودکفایی مصداق منشأ 

شد تر بودن از آنچه در بادی امر دیده میبزرگ

ای خارج از انتظار پدیدآورندگان یافنت گسرتهویژگی

پربرکت بودن 

ترین بخش نظام اجتامعی زمان   مستقل شدن ارتش به عنوان رنج کشیدهاهمیت 
طاغوت در اثر تسلط و دخالت بیگانگان

شعار استقالل در کنار شعار آزادی، مهمرتین شعارهای انقالبجایگاه

گر دستور دهنده و از بین برنده شناخت و مقابله با کشور مداخلهمعنا
حیثیت یک ملت برای منافع خود 

گرورود غیرمستقیم کشورهای مداخله
ها در رأس کشورهادر استعامر جدید و قرارگرفنت عوامل آن  رضورت

گر برای تضعیف حس استقاللها ی مداخلهتالش قدرت
در رهروان و  رهربان  ملت   مانع

معنا کردن استقالل به قهر کردن با کشورها  شناسیآسیب

نتیجه بودن مبارزه با استبداد بدون مبارزه بیگیرینتیجه
با قدرت خارجی پشت رس دیکتاتور 

های انقالب عوض نشدن حرف، راه و هدفشاهد 

ها ها در اثر فرود آمدن طوفاناز دست رفنت مقاومت انقالبمقابل نقطه

گران به وسیله دخالت در امور کشورها تأمین منافع مداخلههدف 

واهمه قدرت های خارجی از حس استقالل در یک کشور دلیل

ها از استقالل های تبلیغاتی برای رویگردان کردن ملتبه کار افتادن دستگاهنتیجه 

استقالل، سدی در مقابل نفوذ کشورها پاسخ 
برای تحت الشعاع قرار نگرفنت منافع ملت توسط دیگر کشورها است

تکیه رصیح و شفاف بر مبانی انقالب الزمه

یان همه حرف خوداز اول نهضت در ب)  ره( رصاحت امام خمینی مصداق 

مثره   سال  ۳۵پابرجا بودن انقالب  بر اصول و مبانی بعد از گذشت 

راز ماندگاری نظام جمهوری اسالمی بر ریل انقالب و خطوط اصلی امام بزرگوار  اهمیت 

حفظ رصاحت و شفافیت در تکیه بر مبانی انقالب 
در مقابل مخالفان، دوستان و دشمنان  الزمه

نفی رژیم طاغوتی موروثی استبدادی سلطنتی 

گیری رصیح در مقابل رژیم صهیونیستی موضعمصادیق

پوشیمخالفت با نظام سطله بدون پرده

انگیز های حیرتنائل شدن به پیرشفت

تأثیر در دنیا تیدل از یک کشور و ملت فراموش شده بیدستاورد
املللی های بینای بزرگ مؤثر در سیاستبه یک قدرت منطقه

شناخت ملت ایران به عنوان یک ملت شجاع، با صداقت، 
هوشمند و مقاوم در اطراف دنیا 

های خارجی  های استبدادی برای تأمین منافع قدرتایجاد حکومتمثره

شنوندگان پیام انقالب و جمهوری اسالمی متاممصداق دوستان 

های کار ها و شیوهمستحکم ماندن اصول در عین مجاز بودن تغییر تاکتیکالزمه 

آبرو در دنیا  چند قدرت فاسد و بیمصداق دشمنان 
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شناخت دشمن الزمه

های دشمنان در برخی مقاطع عربت از حرف

مصداق

توجه مردم ایران به دورویی و نیّات سوء و پلید دشمن 

تالش بعضی برای منرصف کردن مردم از دشمنی دشمنشناسیآسیب

مردم مخاطب 

زیرنظر داشنت اظهارنظرهای مسئوالن آمریکاییمنونه 
در مذاکرات اخیر توسط مردم 

برخورد دوگانه و دورویی مسئوالن آمریکا در جلسات خصوصی منونه 
از جلسات  با مسئولین کشور و بیرون

توصیه همیشگی رهربی به مسئولین اهمیت

های بی شامر درونی به عنوانتوجه به ظرفیتراهکار
ها حالل مشکالت کشور و استفاده حکیامنه از این ظرفیت 

گیری مسئوالن اقتصادی دولتی توجه و نتیجه
های درونی به حالل بودن ظرفیت مناسبزمینه

حل مشکالت اقتصادی کشور درونی اقتصاد به عنوان راهتقویت ساخت مصداق

ها و نگاه به بیرون  تالش برای برداشنت تحریممقابل نقطه
به عنوان راه حل مشکالت اقتصادی 

صحیح نبودن چشم دوخنت به دشمن و انتظار داشنت از او دلیل 

درونی تصمیم مسئوالن اقتصادی کشور بر تقویت ساختمناسب زمینه

ی نزدیک های اقتصاد مقاومتی در آیندهابالغ سیاست
و انجام کارهای الزم برای اقتصاد مقاومتی به دنبال آن  فرصت 

حفظ وحدت از سوی آحاد ملت رشط

ی حواشی جلوگیری از مخدوش کردن منت به وسیله الزمه

ایجاد اقتدار درونی و مقاومت در مقابل
های مخالفت و معارضه به عنوان منت حرکت ملتطوفان  مناسبزمینه

اعتامد میان آحاد ملت و مسئولین  افزایش وحدت و مصداق

آحاد ملت، مسئولین و نخبگان  مخاطب

انتقادهای منتقدین با توجه به رسکارآمدن دولت  منصفانه بودن
طی چندماه اخیر و نیاز داشنت به فرصت برای پیشربد کارها  الزمه

رفتار همراه با رشح صدر و احرتام 
به صورت متقابل از سوی دولت و منتقدین 

از عوامل داخلی دشمنان و ایجاد فرصت  غفلت
برای استفاده آنان از نقاط ضعف  چالش

پیش رفنت در کنار هم در راه امام و راه اقتدار کشور راهکار

بینی پیش
پیروز شدن ملت ایران بر دشمنان خود 

ای و چه در قضایای گوناگون دیگرچه در قضایای هسته

به یکدیگرمردم  ومسئولني كشور اعتامد متقابل 


