
ت
ّ

تاساس حیاِت یک مل
ّ

اساس حیاِت یک مل

ی را 
ّ

فه های قدرت مل
ّ

ی را مؤل
ّ

فه های قدرت مل
ّ

مؤل
افزایش دهیدافزایش دهید

کارهای بزرگ در شرایط کارهای بزرگ در شرایط 
تحریمتحریم

 لغــو بکنــد؛ آن هــم نــه بــه زبــان و روی کاغــذ 
ً ّ
بایــد آمریــکا تحریمهــا را کل

کــه بگویــد لغــو کردیــم؛ نــه، بایســتی در عمــل تحریمهــا را لغــو کننــد و مــا 
راســتی آزماییی کنیــم و احســاس کنیــم کــه درســت تحریمهــا لغــو شــده، آن 
ــی  ــت قطع ــن سیاس ــم. ای ــی برمیگردی ــدات برجام ــن تعّه ــه ای ــم ب ــا ه ــت م وق
ــن  ــت و از ای ــم هس ــور ه ــئوالن کش ــاق مس ــورد اّتف ــت و م ــلمی اس ــوری اس جمه

سیاســت بــر نخواهیــم گشــت.

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به خطاهای 
محاسباتی دشمن و موفقیت ما در مقابل آنان 

تأکید کردند:

رهبر انقالب رزمایشهای اخیر نیروهای مسلح 
را تحسین برانگیز توصیف کردند:

ـی را بایـد افزایـش داد.« ایـن یکـی از توصیه هـای کلیـدی رهبـر 
ّ

فه هـای قـدرت مل
ّ

»مؤل
انقـلب در دیـدار فرماندهـان نیـروی هواییی ارتـش بـود. موضوعی کـه پیـش از این نیز 
بارها از سـوی حضرت آیـت هللا خامنـه ای مورد تأکیـد واقع شـده بـود. در ادامـه دو ُبعد 
»اهمیت و ضـرورت قـدرت ملـی« و »شـیوه و الزامـاِت ارتقـای آن« را در بیانات ایشـان 

مـرور می کنیـم.

    یکم: برای پیشرفت
ــی 

ّ
ــت را وابســته بــه تقویــت قــدرت مل

ّ
رهبــر انقــلب حیــات و بالندگــی یــک مل

ــت  ــن اس ــه ای ــته ب ــت، وابس
ّ

ــک مل ــی ی ــت و بالندگ
ّ

ــک مل ــات ی  حی
ً
ــا ــد: »اساس می دانن

ــای الزم  ــا را در ج ــد و آنه ــت کن ــود تقوی ــدرت را در خ ــر ق ــدرت و عناص ــای ق فه ه
ّ

ــه مؤل ک
و بهنــگام، مــورد بهره بــرداری و اســتفاده قــرار بدهــد.« ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ و اســتحکام ســاخت 
ــای  ــمت هدفه ــه س ــرفت ب ــد: »در پیش ــی می کنن ــرفت« معرف ــه ي »پیش درون را الزم
آرمانــی، بایــد ســاخت درونــی قــدرت را اســتحکام بخشــید؛ اســاس کار ایــن اســت. مــا 
ــا  ــن هدفه ــم و ای ــت کنی ــمت حرک ــن س ــه ای ــم و ب ــه دهی ــن راه را ادام ــم ای ــر میخواهی اگ
را دنبــال کنیــم و چشــم بــه ایــن آرمانهــا بدوزیــم و پیــش برویــم و در مقابــل ایــن 
ــدرت  ــاخت ق ــد س ــم، بای ــه کار بگیری ــوکل را ب ــر و ت ــم و صب ــتادگی کنی ــا ایس معارضه ه

ــی را در درون کشــور تقویــت کنیــم و اســتحکام ببخشــیم.«۱۳۹۲/۰۴/۳۰ 
ّ

مل
ــلط  ــی و تس ــل زورگویی ــی را عام

ّ
ــدرت مل ــدان ق ــر فق ــه ای دیگ ــن از زاوی ــان همچنی ایش

تــی قــوی نباشــد و ضعیــف باشــد، زور خواهــد شــنفت، 
ّ

دشــمنان می داننــد: »اگــر مل
ــا او را  ــر پ ــد زی ــر بتوانن ــد؛ اگ ــت میکنن ــه او اهان ــد ب ــر بتوانن ــد... اگ ــه او زور میگوین ب
ــت.«  ــن اس ــود، همی ــاّدی اداره میش ــکار م ــا اف ــه ب ــی ک ــت دنیایی ــد. طبیع ــد میکنن لگ

۱۳۹۳/۰۱/۰۱

 دوم: فعال سازی ظرفیت های کشور
حضـرت آیـت هللا خامنـه ای قـوی شـدن کشـور را از مسـیِر ظرفیت هـا و تواناییی هـای 
از همـه ی  کشـور ممکـن می داننـد: »تقویـت کشـور متوقـف اسـت بـر اسـتفاده ی 
ظرفیتهـا و تواناییی هاییـی کـه مـا در داخـل کشـور و در بیـرون کشـور داریـم... از اینهـا 
بایسـتی اسـتفاده کنیـم.«۱۳۹۳/۰۶/۱۳  و از »اقتصـاد« و »علـم« به عنـوان دو عرصـه ی 
ی نـام می برنـد: »قّوتی که بـرای کشـور الزم اسـت چه جوری 

ّ
مهم شـکل گیری قـدرت مل

 از راه یـک اقتصـاد قـوی... یـک راه دیگـر، توسـعه ی علم اسـت؛ در 
ً
تأمیـن میشـود؛ اّوال

علـم پیشـروی کنیـم.«۱۳۹۴/۶/۱۸ 
ـی« و »فرهنـگ انقلبـی« را نیـز از جملـه الزامـات مهـم اقتـدار 

ّ
ایشـان البتـه »اّتحـاد مل

ـی هـم بـه 
ّ

ـی[ بـدون اّتحـاد مل
ّ

ـی دانسـته و تأکیـد کرده انـد: »]پیشـرفت و اقتـدار مل
ّ

مل
ـت بـا نظـام هـم ایـن خواسـته ها بـه دسـت 

ّ
دسـت نمی آیـد؛ بـدون پیونـد عمومـی مل

نمی آیـد؛ بـدون فرهنـگ انقلبـی هـم بـه دسـت نمی آیـد.« ۱۳۹۶/۰۱/۰۱
کلم آخر اینکـه تجربه ی جمهـوری اسـلمی نشـان داده که »ما بایـد خودمـان را تقویت 
کنیـم، قـوی کنیـم؛ از لحـاظ فکـری قـوی کنیـم، از لحـاظ سیاسـی قـوی کنیـم، از لحـاظ 
اقتصادی قـوی کنیـم، از لحـاظ فرهنگی قـوی کنیـم، از لحاظ علمـی قوی کنیـم. وقتی 

 عـّزت پیـدا خواهیـم کـرد.«۱۳۹۴/۱۲/۲۰ 
ً
قوی شـدیم، طبعا

 
ً
صرفا که  باشیم  مراقب  باید  ما 
محاسباتی  دستگاه  بودن  معیوب 
ق میکند؛ 

ّ
دشمن نیست که ما را موف

باید کار کرد، باید تلش کرد. حضور 
به  مردم  ایمان  صحنه،  در  مردم 
اعتماد  صحنه،  در  حضورشان  لزوم 
و  مردم  سوی  از  الهی  وعده ی  به 
مسئولین، طّراحی های متقابل، همه 
ر بوده... با نشستن و 

ّ
ر است و مؤث

ّ
مؤث

تماشا کردن و به امید خطای دشمن 
بایستی  نمیرود؛  پیش  کار  ماندن 
تلش کرد، باید در میدان عمل حضور 
خدا  به  باید  کرد،  کار  باید  داشت، 
اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید 
به طور دائم طّراحِی متقابل کرد؛ این 
فه های 

ّ
وظیفه ی مسئولین است. مؤل

و  داد...  افزایش  باید  را  ی 
ّ

مل قدرت 
باید تولید قدرت کرد و این قدرت را در 

عمل هم بایستی نشان داد. 

خوشـبختانه در ایـن یکـی دو مـاه اخیر، 
هم ارتـش، هـم سـپاه، هـم وزارت دفاع 
برابـر  در  را  برجسـته ای  تواناییی هـای 
مـردم  هـم  دادنـد:  قـرار  همـه  چشـم 
خودمـان ایـن رزمایشـهاییی را کـه انجام 
گرفت دیدند -شـاید حـدود ده رزمایش 
انجـام گرفت- هـم دنیا دید؛ چشـمهای 
تحسـین  و  دیدنـد  ماهواره هـا  نگـران 
تعّجـب  اظهـار  بعضی هـا  و  کردنـد 
 تحسـین برانگیز هـم 

ً
کردنـد کـه واقعـا

تحریـم.  شـرایط  در  بخصـوص  بـود؛ 
دسترسـی  مـا بـه اّطلعـات، دسترسـی  
مـا بـه مـواد، دسترسـی  مـا بـه امکانات 
 
ً
کامـل کشـور،  از  خـارج  تجهیـزات  و 

چنیـن  یـک  در  دیگـر؛  اسـت  محـدود 
ح مـا -چـه 

ّ
محدودّیتـی نیروهـای مسـل

چـه  ارتشـمان،  چـه  دفاعمـان،  وزارت 
چنیـن  یـک  توانسـتند  سـپاهمان- 
بـه  و  بدهنـد  انجـام  را  بزرگـی  کارهـای 

برسـانند.  ظهـور 

لغو همـه تحریمهـــا،
 شرط بــازگشت ایــران
 بـه تعهدات برجــامی 

 تصریح رهبر انقالب بر »سیاسِت قطعی جمهوری اسالمی« 
در دیدار فرماندهــــان نیروی هوایــــی:

نگاهی به اهمیت »قدرت ملی« و چگونگی ارتقای 
آن براساس بیانات رهبر انقالب؛

ح 
ّ

ی  اّتحاد_کلمه رفع_تحریم  حادثه_۱۹_بهمن  خطای_محاسباتی_آمریکاییی ها نیروهای_مسل
ّ

 برجامقدرت_مل

�ش  د هوا�ی ار�ت �ن ا�ن وی هوا�ی و �پ �ی ها�ن �ن رما�ن ار �ن �ت در د�ی ا�ن �ی �ب



 بیانــات در دیدار فرمـــاندهـــان
وی هواییی و پدافند هواییی ارتش                ۱۳۹۹/۱۱/۱۹  نیر

محور ۱: خطای محاسباتی آمریکاییی ها در 
برخورد با انقالب اسالمی و مسائل ایران

 محور ۲: سیـــــــاسِت قطعـــــی
ی اسالمی در قضیه ی تحریمهـا  جمهور

موضع ما

در جمهوری 
اسالمی هیچ کس 
گوشش بدهکار 

ُمهمل گوییی های 
مّدعیان نیست.

دشمن در 
محاسبات خودش 
خطا میکند لکن ما 
 باید مراقب باشیم

 و کار کنیم.

باید از خطای 
محاسباتی دشمن 

در مسائل اقتصادی 
و... استفاده کنیم.

باید مواظب 
اشتباهات خودمان از 
جمله مرعوب دشمن 
شدن یا امید بستن به 

او هم باشیم.

شکل گیری حادثه ی 
نوزدهم بهمن ۵۷ 
برخالف نقشه و 

پیش بینی آنها

مسئولین و 
دست اندرکاران 

اّتحاد کلمه داشته 
باشند.

دفاع رئیس جمهور 
وقت آمریکا از 

فتنه ی ۸۸

ت، اتحاد 
ّ
مل

 کلمه شان را 
حفظ کنند.

خیال پردازی برای از 
پا دراوردن ایران با 
تحریمهای شدید

ح به 
ّ
نیروهای مسل

وظایف مهّم خود 
عمل کنند[ و به تولید 
قدرت ادامه بدهند.

آمریکا تحریمها 
را در عمل )نه به 
زبان و روی کاغذ( 
 لغو بکند؛ و ما 

ً ّ
کال

راستی آزماییی کنیم 

و احساس کنیم که 
درست تحریمها لغو 
شده، آن وقت ما هم 
به تعّهدات برجامی 

برمیگردیم.

آمریکا و اروپا حق 
ندارند برای برجام شرط 

بگذارند، فقط ایران 
حق دارد برای ادامه ی 
برجام شرط معّین کند.

مقدمه

هشدار توصیه تذکر

شاهد توصیه

مصادیق

اشاره

کا�ی ها مر�ی آ
ا�ت - ا طای - محاس�ب

کا�ی ها#  �ن مر�ی آ
ا�ت - ا طای - محاس�ب

#  �ن مها حر�ی ع - �ت مها#  ر�ن حر�ی ع - �ت هم�ن#  ر�ن هم�ن - �ب #  حاد�ث - #  حاد�ث - ۱۹۱۹ - �ب
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ــب  ــتی مواظـ ــم بایسـ ــان هـ ــیم، خودمـ ــم باشـ ــان هـ ــای خودمـ ــب خطـ ــد مراقـ ــا بایـ مـ
اشـــتباهاتمان باشـــیم. مـــن بـــه یکـــی از اشـــتباهاتی کـــه ممکـــن اســـت کســـانی در بیـــن 
ـــویم؛  ـــمن بش ـــدرت دش ـــوب ق ـــا مرع ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــم و آن، ای ـــاره میکن ـــد، اش ـــا بکنن ماه
ایـــن خطـــای بزرگـــی اســـت، ایـــن جـــزو خطاهـــای مـــا اســـت؛ یـــا امیـــد بـــه او ببندیـــم؛ بـــا 
ـــه  ـــادی، چ ـــائل اقتص ـــه  مس ـــان -چ ـــی از کارهایم ـــک بخش ـــم، در ی ـــه داری ـــی ک ـــن وضع همی
ـــه ای  ـــیم؛ آن بیگان ـــته باش ـــه داش ـــه بیگان ـــد ب ـــم امی ـــی- چش ـــی و بین الملل ـــائل سیاس مس
کـــه بنایـــش بـــر تجـــاوز اســـت، بنایـــش بـــر غارتگـــری اســـت، بنایـــش بـــر دخالـــت کـــردن 

اســـت؛ ایـــن خطـــای بزرگـــی خواهـــد بـــود. 

حادثـه ی نوزدهـم بهمـن ۵۷، یکـی از شگفتی سـازی های انقـلب اسـلمی 
اسـت... اینکـه یـک بخـش مهّمـی از ارتـش طاغـوت، خـودش را از بدنـه ی 
ارتـش جـدا کنـد و بیایـد اظهـار تبعّیـت از امـام و پیوسـتن بـه مـردم بکنـد، 
حادثه ی خیلـی مهّمی بـود؛ ایـن ]حادثه[ موجب شـد که کّل بدنـه ی ارتش 
بـه پیوسـتن بـه جمهـوری اسـلمی تشـویق بشـوند... ایـن معجـزه اسـت 
 یکـی از عوامـل قدرتمنـد پیـروزی انقـلب، پیوسـتن ارتش به 

ً
دیگـر. واقعـا

مـردم بـود؛ اگر ایـن ]طـور[ نمیشـد و میـان مـردم و ارتـش درگیری بـه وجود 
می آمـد، فجایعـی رخ میداد. خـود ایـن پیوسـتن ارتش کـه بـا پیش قراولی 
نیروی هواییـی اّتفاق افتاد، موجب این شـد کـه انقلب بدون آن مشـکلت 

عجیـب و سـنگین و غیـر قابـل محاسـبه، بتوانـد پیروز بشـود.

یکی از چهره های سیاسی معروف دنیا در یک مقاله ای نوشته  است که »دوران نقش آفرینی منحصر به فرِد 
توان نظامی و اقتصادی در سیطره ی جهانی در حال افول است؛ اینکه یک کشوری توان نظامی زیادی داشته 
باشد و توان اقتصادی زیادی داشته باشد و بتواند به سیطره ی خود ادامه بدهد، دیگر در حال افول است؛ 
دنیا عوض شده«؛ او مینویسد که »در آینده ی نه چندان دور شاهد قدرتهای فرامرزی ای خواهیم بود که از 
لحاظ ماشین آالت جنگی -مثل بمب اتم- یا سهم در تولید صنعتی جهانی، چندان باال نیستند اّما با قدرت 
قدرت  کشید«...  خواهند  چالش  به  را  غرب  اقتصادی  و  نظامی  سیطره ی  انسان،  میلیون ها  بر  تأثیرگذاری 
استکباری آمریکا، قدرت فتنه انگیزی و خباثت رژیم صهیونیستی، از چهل سال پیش به این طرف بمراتب 
تنّزل کرده اند و پایین رفته اند... ]یک[ نویسنده ی آمریکاییی در مورد افول اقتدار آمریکاییی میگوید »افول 
موریانه وار«؛ یعنی مثل موریانه از درون دارد پوک میشود -خود نهادهای درون آمریکا این را میگویند- هم در 
عرصه ی اقتصادی این جور است، هم در عرصه ی  اجتماعی این جور است، هم در عرصه  ی سیاسی.   ۱۴/۰۳/۱۳۹۸

 تکیه ی اصلـی رژیـم طاغـوت در خـارج بـه آمریـکا و در داخل 
بـه ارتـش و سـاواک بود.

 ارتش ایـران کـه بـرای آمریکاییی ها مهـم بود، عامل شکسـت 
رژیـم طاغوت و نابـودی امیدهـای آمریکا در ایران شـد.

 اینکـه مـا مرعـوب قـدرت دشـمن بشـویم یـا امیـد بـه او 
اسـت. بزرگـی  خطـای  ببندیـم؛ 

 سـقوط ترامپ بـا این وضـع مفتضح افـول یـک رئیس جمهور 
ناباب نبـود؛ افول آبـرو، قدرت و انتظـام اجتماعـی آمریکا بود.

 خـود آمریکاییی هـا گفتنـد نظـام اجتماعـی آمریـکا از درون 
پوسـیده اسـت؛ بعضی های دیگر گفتنـد دوران پسـاآمریکا آغاز 

شـده اسـت.
 آمریـکا و سـه کشـور اروپاییـی کـه همـه ی تعّهـدات برجامـی 
را زیـر پا گذاشـتند، دیگـر حـق ندارند بـرای برجام شـرط و شـروط 

تعییـن کننـد.
اّتحـاد کلمـه داشـته    مسـئولین کشـور و ملـت عزیزمـان 

. شـند با

ح مؤمـن و مردمی مـان را تقویت کـرد؛ ایـن یکـی از وظایف مسـئولین 
ّ

بایـد نیروهـای مسـل
کشـور اسـت... و ایـن در واقـع، عمـل بـه دسـتور امیرالمؤمنیـن )علیـه الّسـلم( اسـت کـه 
ـة؛ بعـد، در  ِعیَّ الُجنـوُد ِبـِاذِن هللِا ُحصـوُن الرَّ

َ
در فرمـان معـروف بـه مالـک اشـتر فرمـود: ف

ی کشـور هسـتند و 
ّ

ح مایـه ی امنّیـت مل
ّ

مـن؛ نیروهای مسـل
َ
چنـد جملـه ی دیگـر: َو ُسـُبل اال

ـی خـودش را به وسـیله ی عناصر 
ّ

چقـدر افتخارآمیز اسـت کـه یک کشـوری بتوانـد امنّیت مل
ح خـودش تأ مین کنـد و منتظـر دیگران نباشـد.

ّ
خـودش ، فرزنـدان خـودش، نیروهای مسـل

۱(: نهج البلغه، نامه ی ۵۳

 بــه لطــف پــروردگار و بــه دعــای ولــّی 
ً
مطمئّنــا

ــران و  ــت ای
ّ

ــردای مل ــداه(، ف ــا ف ــر )ارواحن  عص
ــر  ــر و باالت ــب بهت ــروز بمرات ــران از ام ــور ای کش
اســت. امیدواریــم خداونــد بــرکات خــون 
ــت 

ّ
شــهدا را همــواره شــامل حــال ایــن مل

بــدارد و روح مطّهــر امــام بزرگــوار را از مــا 
راضــی و خشــنود کنــد.

نه مرعوب دشمن شوید نه امیدوار به اونه مرعوب دشمن شوید نه امیدوار به او

افول موریانه وارافول موریانه وار

ح را تقویت کرد
ّ

ح را تقویت کردباید نیروهای مسل
ّ

باید نیروهای مسل

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره مسئله ی افول آمریکا 
سخن گفته بودند:

حادثه ی بیعت همافران با امام 
خمینی)ره( به روایت رهبر انقالب:

  خطای محاسباتی آمریکاییی ها 
در برخورد با انقالب اسالمی و 

مسائل ایران
  سیاسِت قطعی جمهوری 

اسالمی در قضیه ی تحریمها

معجزه معجزه ۱۹۱۹ بهمن  بهمن ۵۷۵۷

مصادیِق خطاهای محاسباتی آمریکا در مقابل ایران اسالمی:مصادیِق خطاهای محاسباتی آمریکا در مقابل ایران اسالمی:

اشتباه در ارزیابی وضع کشور و مسئله ی ارتش و مردم در بهمن ۵۷

اشتباه در تحریم های بی سابقه

اشتباه در فتنه ی ۸۸


