
 
 

 مرور سریع 
 19/11/1393 هوایى نیروى فرماندهانو کارکنان  از جمعى دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

 انقالب جاذبه

 توانست که بود ايپرجاذبه و حق سخن یک انقالب، که است این آن چیست؟ مضمون آن است؛ ماندگار و پرمغز مضمون یک بهمن، نوزدهم يحادثه •
 .کند جذب خود سمت به بودند که کشور از اينقطه هر در - را روشن و آگاه دلهاي را، مرض و غرضبی دلهاي - را دلها

 رددا را دلیري این را، شجاعت این که است شـده پیدا ملّتی یک اینکه از ملّتها التین آمریکاي در حتّی آفریقا، اعماق در آسـیا، در دنیا؛ جايهمه در •
 .آمدندمی هیجان به بکند، رد علنا را آمریکا زورگویی و بِایستد آمریکا مقابل در که

 تبلیغات شدید تأثیر تحت که دنیایی جايهمه در - را دانشـگاهیان را، جوانان را، روشـنفکران را، مردم هايتوده - را دلها که اسـت انقالب يجاذبه •
 .افتاد جاهمه در اتّفاق این کند؛ جذب خودش به توانست نداشت، قرار دشمن

 دیدار در بیانات

 استان جوانان

 اصفهان

12/08/1380 

 با آمریکا دشمنیِ 
 اسالمی جمهوري

 ثلم دولتی یک که کاري هیچ واقعا یعنی دادند؛ انجام توانستند هرچه. بدانند جوانها را این شد؛ شروع اوّل روز از اسالمی جمهوري با آمریکا دشمنیِ •
 .باشد نکرده که ندارد وجود فرهنگی ارتباطات امنیتی، اقتصادي، نظامی، لحاظ از بکند کشوري یک با ملّتی، یک با بتواند آمریکا

 با ست،ا مفهوم این اصل با آنها دشمنیِ نیست؛ جوراین است اشخاص با مستکبر رژیم و آمریکا دشمنیِ که کنند وانمود جوراین بعضی که است غلط •
 عمل اردد و است پذیرفته را اینها که ملّتی با و است طلبیعزّت و طلبیاستقالل و ایستادگی با توأم گیريِجهت این اصل با اسـت، حرکت این اصـل

 .دارد ادامه و هست هم امروز است، بوده روز آن دشمنی، این و. است اینها با دشمنی میکند؛
 مذاکره یزم پشت بسته دستِ با اي،هسته قضایاي در هاایرانی اند؛افتاده گیر هاایرانی که میگوید این از قبل روز چند همین آمریکایی مسـئول] یک[ •

 چه ایران ملّت دید خواهید شاءاهللان بهمن ودوّم بیسـت در شـما حاال اند،نیفتاده گیر هاایرانی اسـت؛ محاسـباتی خطاي این خب،. میشـوند حاضـر
 .داشت خواهد حضوري چه و کرد خواهد

 .است خورده شکست منطقه این بیرون در و منطقه این در خود اهداف در آمریکا که است این يدهندهنشان ما يمنطقه واقعیتهاي يهمه •
 یاتتجرب داریم؛ پیشرفت المللیبین گوناگون مسـائل در اجتماعی، گوناگون مسـائل در فنّاوري، در علوم، در ما اند؛کرده تحریم دشـمنان کهدرحالی •

 .آوردمی وجودبه دارد ارزشمند يذخیره یک اسالمی جمهوري براي درپیپی گوناگون،

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 و آموزاندانش

دانشجویان 

11/08/1373 
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نکاتی در مورد 
 ايهسته مسئله

 از بهتر کردن،ن توافق که معتقدیم ما« میگویند و میکنند تکرار مکرّر هاآمریکایی. نه بد توافق البتّه موافقم؛ بگیرد انجام بتواند که توافقی با بنده •
 .داریم را عقیده همین هم ما بله، ؛»است کردن بد توافق

 .کنند خارج دشمن دست از را تحریم يحربه که میکنند دارند را تالششان يهمه ما دولت و ما] يکننده[مذاکره هیئت و ما مسئولین •
 بایستی میخواهند آنها که خصـوصیات همان با میخواهند، آنها چههمان که اسـت این حرفشـان تمام، پرتوقّعیِ با اروپایی کشـور چند و هاآمریکایی •

 .نیست مذاکره راه این است، غلط این خب کند؛ پیدا تحقّق
 خب میکند؛ خواهیباج میکند، پررویی میکند، خواهیزیاده مقابل طرف است؛ کرده عمل مذاکره منطق طبق اسـت، کرده عمل منطقی ایرانی طرف •

 و دهندب خرج به ایستادگی باید بکند، مالمت را آنها نباید کسی است، آنها با حق بدهند، نشان ایسـتادگی هازمینه این در چنانچه اگر ما مسـئولین
 .میدهند خرج به دارند

 هم بنده .موافقیم برسد اگر هم خوب توافق یک به موافقیم؛ میکنند دارند هم تالش و اندکرده شروع ما دولتی مسئولین که کاري این پیشرفت با ما •
 موافقم.

 توافق اگر .پسندمنمی من را این پسـندم؛نمی بنده هم را این ،»جزئیات يدرباره بعد کنیم، توافق کلّی اصـول يدرباره ايبرهه یک در« که میگویند •
 .کنند امضا بکنند، تمام واحد يجلسهیک در را همه و کلّیات و جزئیات میکنند،

 واقعی معناي به باید البتّه. است خوب بکنند را کار این بتوانند اگر. بشود خارج دشمن دست از تحریم يحربه و سالح که است این براي اینها يهمه •
 .]بشود[صورت این به توافقِ بشود؛ برداشته تحریم بشود، خارج دشمن دست از تحریم کلمه

 کنند طی را هاراه آن باید یقینا و دارند فراوانی هايراه دیگران، و محترم دولت و مسئولین و ایران ملّت نرسیدند، توفیق به زمینه این در اگرچنانچه •
 .کنند کُند و کنند اثربی را تحریم يحربه بتوانند اینکه براي

 خواهد گرفته بازي به او چیز همه شد، تحقیر ملّت یک اگر والّا بود؛ خواهد عملی هم پیشـرفت بود، امنیت اگر آمد؛ خواهد هم امنیت بود، عزّت اگر •
 .بماند محفوظ بایستی ملّی عزّت. او چیز همه و او، ثروت حتّی او، امنیت حتّی شد؛

 دیدار در بیانات

 مجمع اعضاى

 بسیج عالى

مستضعفین 

06/09/1393 
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واژگان کلیدي 
بیانات در دیدار جمعى از 

کارکنان و فرماندهان

نیروى هوایى 

1393/11/19

جاذبه 
انقالب

عزّت ملّی

مراسم 
بیست 

ودوّم بهمن

توافق 
هسته اي

مذاکرات 
هسته اي

حربه تحریم

پیشرفت 
جمهوري 
اسالمی

شکست 
آمریکا

خطاي 
محاسباتی

آمریکا

دشمنیِ 
آمریکا با 
جمهوري 
اسالمی
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 یجزئیات تکمیل

 منطق مذاکره  طبقِ  ايطرف ایرانی در مذاکرات هسته مهمکارهاي 
 سازيغنی هايماشین يتوسعه و گسترش توقّف -1

 درصد بیست اورانیوم توقّف تولید -2

 فنّاوري مهمّ و بزرگ بسیار کارهاي از یکیبه عنوان  اراك يتوقّف کارخانه -3

 یوژسانتریف هايدستگاه امنیت براي ما نیروهايابتکارهاي  برترین از یکی به عنوان ردوفتوقّف  -4

 ايهسته "توافق خوب"خصوصیات یک 
 .شود حفظ منافعش بماند، محفوظ احترامش و ایران ملّت عزّتباید  -1

 .بماند محفوظ و بشود محفوظ ایران، مّلت پیشرفت از است عبارت که مهمّی اساسیِ  يمسئله و ایران ملّت حرمت و تکریم باید -2

 .کنند امضا بکنند، تمام واحد يجلسهیک در را همه و کلّیات و زئیاتج -3

 .باشد تأویل و تفسیر قابل غیر واضح، روشن، باید مقابل، طرف بین و ما مسئولین بین میشود بسته قرارداد هم آنچه يهمه -4

 .دبشو برداشته تحریم باید .است خوب بکنند را کار این بتوانند اگر. بشود خارج دشمن دست از تحریم يحربه که است این براي اینها يهمه -5
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