مرور سریع
بيانات رهبر معظّم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان و کارکنان نيروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

جمالت طالیی

موضوعات اصلی

پيشنهاد برای
مطالعه بيشتر



روز نوزدهم بهمن وقتی نیروی هوایی آن ارتش ،خود را عرضهی بر انقالب کرد و در حضور امام حاضر در واقع معادالت در کشور تغییر پیدا کرد.

بیانات در دیدار



نيروی هوایی و

حرکت روز نوزدهم بهمن سال  ۵۷از سوی نیروی هوایی ،بالفاصله از سوی مردم پاسخ داده شد .این هم یک درس است؛ یعنی شب بیستویکم و
بیستودوّم بهمن ،وقتیکه مقرّ نیروی هوایی از طرف لشکر گارد مورد تهدید قرار گرفت اینجا مردم به کمک نیروی هوایی شتافتند.

جمعى از



حرکت  ۱۹بهمن

ارتشی که مردم پشت سرش باشند ،هیچ دغدغهای در مواجههی با دشمن ندارد.



نگویند که قبل از انقالب ،هواپیماهای نو و ساختِ کجا در اختیار نیروی هوایی بود ،امروز آنجور هواپیماهایی را نداریم .بله ،درست استت کته آن روز

نکاتی پيرامون

نیروی هوایی زرقوبرق داشت امّا پوک بود؛ امروز آن زرقوبرق را ممکن است آنچنان نداشته باشد امّا مستحکم است.

بيستودوّم بهمن،



ما دو عید در پیش داریم؛ یک عید انقالب که روز بیستودوّم بهمن است و سه روز دیگر است؛ یک عید انتخاب؛ انتخابات هم در واقع عید است.



شاید نیمی از کسانی که امسال در بیستودوّم بهمن شرکت میکنند ،بیستودوّم بهمن [ ]۵۷را اصالً ندیدهاند ،این بازآفرینی انقالب است.



انقالب زنده است و ما در نیمهراه انقالبیم .انقالب یک حادثهی دفعی نیست؛ انقالب یک دگرگونی است؛ این دگرگونی بتدریج انجام میگیرد.



تغییر رفتار یعنی تا حاال رفتار نظام جمهوری اسالمی رفتار انقالب بود ،رفتار انقالبی بود ،در خدمت انقالب بود ،میخواهیم این را تغییر بدهیم.



این کشور بهخاطر جوهر اسالمی ،استعداد ایرانی ،امتیازات و اختصاصاتی که جامعهی ایرانی دارد ،به خاطر این اختصاصات و بهخاطر ظهور یک رهبتر

عيد انقالب


کارکنان نیروى
هوایى
۱۳۹۳/۱۱/۱۹

بیانات در دیدار
اعضای شورای
هماهنگی

فوقالعاده و استثنائی مثل امام بزرگوار ،توانست خودش را از زیر بار اینهمه فشار خالص کند.

تبلیغات اسالمی

آنچه فعالً در دستور کار او [دشمن] است جنگ نرم است .هدف جنگ نرم این است که مؤلّفههای قدرت را از یک کشوری بگیرد و سلب کند؛ از نظام

۱۳۸۸/۱۰/۲۹

جمهوری اسالمی و ملّت ایران مؤلّفههای قدرت را بگیرد و او را تبدیل کند به یک ملّت ضعیف.


فرماندهان و

احیاء انقالب در ذهنها ،حفظ و حراست از تفکّر انقالبی و جهتگیری انقالبی در عمل ،در بیان ،در رفتتار ،در تصتمیمگیریها و در مقترّرات و قتوانین؛
اینها کارهایی است که میتواند جلوی آن وضعیّت دهشتناک را بگیرد.
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انتخابات تزریق خون تازه در کالبد نظام جمهوری اسالمی است؛ تجدید قوا و تجدید نیرو برای ملّت است.



انتخابات وقتی همگانی شد و همه شرکت کردند ،کشور و نظام جمهوری اسالمی عزّت پیدا میکند ،کشور و نظام جمهوری اسالمی بیمه میشود.



یکی از هدفهای دائمی جبههی دشمن -که در رأسش هم آمریکا است -از اوّل انقالب تا امروز این بوده است که یک دوقطبیِ خطرنتاک بتین متردم و
نظام بهوجود بیاورد ...انتخابات از جملهی مواردی است که دشمن را در این عرصه مأیوس میکند.

نکاتی پيرامون



انتخابات

بیانات در
دیدار

حرفهایی این روزها زده میشود [دربارهی انتخابات]حرفهای نامناسب و غلط ،فقط با نگاه سیاسی به مسائل نگتاه کتردن ،نگتاه ختدایی را بکلّتی کنتار دستاندرکاران
برگزاری
گذاشتن؛ از این حرفها گاهی این روزها شنیده میشود.



مقطع[انتخابات] تمام میشود ،آنچه باقی میماند ،مسائل اساسی کشور است که یکی از این مسائل ،مسئلهی اقتصاد کشور است.



توصیهی من به مسئولین محترم کشور این است که این جنجالهای روزنامهایِ مربوط به انتخابات ،سر اینها را گرم نکند ،به فکر اقتصاد باشید.



هیچ انسانی را ،هیچ مجموعهای را مردم ستایش نمیکنند وقتیکه از وجود دشمن غفلت کند؛ تعریف نمیکنند که دل اینها با همه خوش استت .ختب

انتخابات
۱۳۹۴/۱۰/۳۰

بله ،او لبخند میزند ،شما هم لبخند میزنی امّا مواظب باش که پشت این لبخند چیست! دشمنیها را نباید فراموش کرد.

سؤالهای افکار



آمریکا به سادهترین سؤالهای افکار عمومی دنیا امروز جواب نمیدهد.



آیا شما خبر دارید که یک کشوری دارد یمن را ده ماه ،یازده ماه بمباران میکند ،شهرها را نابود میکند؟ اگر اطّالع دارید چرا حمایت میکنید؟



اینکه هزاران کودک ،هزاران زن و مرد ،غیر نظامی ،داخل خانهها ،در بیمارستانها ،در مدرسهها بدون هیچ دفاعی کشته بشوند ،تروریسم نیست؟



میبینید مردم فلسطین را خانههایشان را خراب میکنند ،مزرعههایشان را نابود میکنند ،ساختمانسازی میکنند و عناصر صهیونیست را با تفنگ در آن

عمومی دنيا از
هيئت حاکمه آمریکا

خانهها مینشانند و مسلّح نگهشان میدارند؛ چرا دفاع میکنید؟ چرا پول میدهید؟


چرا دائماً در قبال به قول خودتان البی صهیونیستیِ داخل آمریکا کوتاه میآیید و دائماً تملّق میگویید؟ چرا؟



به یک کلمه از این سؤالها جواب نمیدهند .آنوقت ادّعای دوستی میکنند ،ادّعای عالقهمندی به حقوق بشر میکنند ،ادّعای دموکراسی میکنند.



وقتی یک کشوری در مقابل یکچنین دشمنی است ،باید حواسش جمع باشد؛ ملّت ایران باید حواسش جمع باشد.
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بیانات در
دیدار
دانشآموزان و
دانشجویان
۱۳۹۴/۰۸/۱۲

حادثه
نوزدهم
بهمن
اقتصاد
مقاومتى

حمایت از
توليد

عيد انقالب

واژگان کليدی
بيانات رهبر معظّم انقالب
اسالمی در دیدار فرماندهان
و کارکنان نيروی هوایی و
پدافند هوایی ارتش

تغيير رفتار
نظام

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
برنامه
دشمن

تشویش
افکار عمومی

حضور
همگانی در
انتخابات

قدرت
جمهوری
اسالمی
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جزئيات تکميلی

هدفهای ملت ایران در انقالب اسالمی
 -۱عدالت اجتماعی
 -۲تحقّق زندگی اسالمی بهمعنای واقعی
 -۳تشکیل یک جامعهی اسالمی برخوردار از:
علم ،عدل ،اخالق ،عزّت و پیشرفت

نکات مهم درباره انتخابات
 -۱انتخابات ،تزریق خونِ تازه در کالبد نظام
 -۲انتخابات ،عامل عزّت کشور و نظام
 -۳انتخابات ،برهم زنندهی دوقطبی کاذب بین مردم و نظام
 -۴ضرورتِ پرهیز از تردیدافکنی و تشویش افکار عمومی
 -۵توجه مسئولین به مسائل اساسی کشور و پرهیز از ورود به جنجالهای انتخاباتی
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