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فرمانــده معظــم کل قــوا صبــح
امــروز (یکشــنبه) در دیــدار جمعــی از
سیاست فرماندهــان نیــروی هوایــی و پدافنــد
هوایــی ارتش ،بیعت تاریخــی همافران
بــا امــام خمینــی(ره) در  ۱۹بهمــن  ۵۷را یکــی از
شگفتیســازیهای مهم و از عوامــل اصلی پیروزی
انقالب و همچنین نشــاندهنده خطای محاسباتی
امریکاییهــا برشــمردند و گفتنــد :الزمــه اســتمرار
حرکت پرشــتاب انقــاب ،حضور مــردم در صحنه،
کار و تــاش بیوقفــه ،اتحاد کلمــه بخصوص میان
مسئوالن ،اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفههای
قدرت ملی در عمل است.
بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتــر رهبــر معظم
انقالب ،حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین قضایای
فضاحتبار اخیر امریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو،
قــدرت و انتظام اجتماعی و سیاســی امریکا خواندند
و با اشــاره به اظهارنظر مقامهای اروپایی و امریکایی
دربــاره برجــام و تحریمها تأکید کردنــد :امریکاییها
ط گــذاری ندارند زیرا
و اروپاییهــا حق هیچگونه شــر 
تعهــدات برجامی خــود را نقض کردنــد و آن طرفی
که باید شــرط بگذارد جمهوری اسالمی است زیرا به
تعهــدات خود پایبند بود .بنابرایــن ایران هنگامی به
تعهــدات برجامــی خود بازخواهد گشــت کــه امریکا
همه تحریمها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ،
لغو کند و این لغو تحریمها مورد راستیآزمایی ایران
قــرار گیرد .این ،سیاســت قطعی و غیرقابل برگشــت
جمهوری اســامی و مورد اتفاق همه مسئوالن است
و هیچ کس از آن عدول نخواهد کرد.
فرمانده کل قوا در این دیدار حادثه  ۱۹بهمن ۱۳۵۷
را از ایــاماهلل خواندنــد و افزودند :جدا شــدن بخش
مهمی از ارتش و پیوستن آنها به امام و مردم شبیه
معجزه بود زیرا تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و
ســاواک بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند که
هیچگاه تصور نمیکردند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بهخطای محاســباتی
عجیــب دولــت دموکــرات امریــکا در آن زمــان ،در
ارزیابــی شــرایط کشــور و مــردم نیــز اشــاره کردند و
گفتنــد :امریکاییهــا بــه ارتــش شاهنشــاهی بســیار
امیدوار بودند و بر اســاس اخبــار قطعی ،کودتایی را
طراحی کرده بودند تا با دستگیری سران و پیشروان
انقالب و با استفاده از خشونت گسترده علیه مردم،
مانع ســقوط رژیم شوند اما یکی از عواملی که نقشه
شــیطانی آنها را باطل کرد ،حرکت نیروی هوایی در
نوزدهم بهمن بود.
ایشــان با تأکید بر اینکه خطای محاسباتی امریکا در
قبــال ایران ادامــه دارد و همچنان درک و شــناخت
صحیحــی از ملــت ایــران ندارنــد ،افزودنــد :یــک
نمونــه از این خطای محاســباتی در فتنه  ۸۸بود که
رئیسجمهوری دموکرات امریکا به خیال آنکه کار را
تمام خواهد کرد ،رسماً از فتنه حمایت کرد.
رهبر انقالب اســامی تحریمهای بیسابقه با هدف
از پــا درآوردن ایــران را نمونــه دیگــری از خطاهــای
محاسباتی امریکا برشمردند و گفتند :یکی از همان
احمقهــای درجه یک ،دو ســال پیش گفتــه بود که
عیــد ژانویه  ۲۰۱۹را در تهران جشــن میگیریم .حاال
آن شخص خودش به زبالهدان تاریخ رفته و رئیس
او هــم با لگد و با افتضاح از کاخ ســفید اخراج شــده
اســت اما جمهوری اســامی ایران به لطف خداوند
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش اعالم کردند

لغو همه تحریمها
شرط بازگشت ایران به تعهدات برجام

سربلند ایستاده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه در قبال
دشمن و معیوب بودن دستگاه محاسباتی آن نباید
سادهانگاری کرد ،خاطرنشان کردند :عوامل دیگری
نیــز در موفــق بــودن حرکــت انقالب اســامی مؤثر
بودهانــد که عبارتند از کار و تــاش ،حضور مردم در
صحنــه و ایمان آنان به لزوم این حضور ،اعتماد به
وعده الهی و طراحیهای متقابل.
رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد :با نشســتن و
تماشــا کردن هیــچ کاری پیش نمیرود .مســئوالن
بــا حضــور در میدان کار و عمل و بــا اعتماد به خدا،
دائمــاً مؤلفههای قدرت ملــی را افزایش دهند و در
عمل تولید قدرت کنند.
ایشان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای
مسلح به تناسب اقتضائات منطقهای و بینالمللی
برشمردند و با تجلیل از رزمایشهای اخیر افزودند:
انجام چنین رزمایشهای بزرگ و اعجاب برانگیز،
آن هــم در شــرایط تحریــم ،در واقــع تأمین امنیت
ملــی بهدســت فرزندان کشــور در نیروهای مســلح
کشور و بسیار افتخارآمیز است.
حضــرت آیتاهلل خامنــهای الزمه تولیــد قدرت در
نیروهای مسلح را عالوه بر تقویت تجهیزات ،حفظ

و ارتقــای روحیــه ،ایمــان و قــدرت معنــوی نیروهــا
دانســتند و گفتند :خطــای بزرگ برخی کشــورهای
منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان
طلــب میکنند و بــا وجــود میلیاردهــا دالر هزینه و
تحقیر شــدن و توهین شــنیدن ،در نهایت در بزنگاه
هــا امنیــت آنها تأمین نمیشــود؛ همانگونــه که در
قضایای چند سال قبل مصر و تونس یا در سرنوشت
محمدرضا پهلوی دیدیم.
ایشــان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا و اشــتباه
در داخــل را نیــز گوشــزد کردنــد و افزودنــد :یکــی از
اشــتباههای بــزرگ ایــن اســت کــه مرعــوب قدرت
دشــمن شــویم یــا در امــور سیاســی و اقتصــادی به
دشمن امید ببندیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه بنای بر مبالغه
درخصوص نیرو و توان داخلی نیســت ،خاطرنشان
کردند :اما واقعیتهای درون را ببینیم و آن را ارتقا
دهیــم و بدانیم که اگر با هرتوانی ،مرعوب دشــمن
شویم از کار خواهیم افتاد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،افرادی را که در خصوص
تواناییهــای امریــکا و برخی قدرت هــا ارزیابیهای
غیرواقعــی دارنــد ،به قضایــای اخیر امریــکا ارجاع
دادند و افزودند :حــوادث فضاحتبار اخیر امریکا،

در جمهوری اسالمی هیچکس گوشش بدهکار مهملگوییهای افراد
بدون استحقاق در امریکا و اروپا نیست.
بر اساس منطق و استدالل ،امریکا و سه کشور اروپایی که تعهدات برجامی
خود را زیر پا گذاشتهاند ،حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند.
طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد ،جمهوری
اسالمی ایران است چرا که از اول به همه تعهدات برجامی خود عمل
کرد ولی آنها تعهدات خود را نقض کردند.
اگر میخواهند ایران به تعهدات برجامی خود برگردد باید امریکا همه
تحریمها را در عمل و نه با زبان یا روی کاغذ ،لغو کند ،آنگاه پس
از راستیآزمایی صحت لغو تحریمها ،جمهوری اسالمی به تعهدات
برجامی خود باز خواهد گشت.
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مسائل کوچکی نیستند و نباید درچارچوب افول یک
رئیسجمهوری ناباب ارزیابی شوند بلکه این قضایا
افول آبرو ،قدرت و انتظام اجتماعی امریکا است.
ایشــان با اســتناد به اظهارات صاحبنظران برجسته
سیاســی امریــکا گفتنــد :خود آنهــا میگوینــد نظام
اجتماعــی امریــکا از درون پوســیده اســت و برخــی
سخن از دوران پسا امریکا به میان آوردهاند.
رهبــر انقالب اســامی افزودنــد :اگر شــبیه قضایای
امریــکا در هرنقطــه دیگــر از دنیــا بخصــوص در
کشــورهایی که امریکا بــا آنها مشــکل دارد ،رخ داده
بــود ،آن را رها نمیکردند امــا امپراطوری خبری در
دست آنها است و تالش دارند تا ماجرا را تمامشده
نشان دهند درحالیکه قضیه تمام نشده و دنبالهدار
است.
ایشــان علــت دســتپاچگی و سراســیمه بــودن
رژیمهــای وابســته به امریــکا در منطقــه بخصوص
رژیــم صهیونیســتی و یاوهگوییهــای اخیــر آنهــا را
ترس و اضطــراب از واقعیت افول امریکا در محیط
بینالمللی و محیط داخلی دانستند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در بخــش دیگــری
از ســخنان شــان بــا اشــاره بــه اظهــارات مقامهــای
امریکایــی و اروپایی در قضیه تحریمهــا ،گفتند :اوالً
در جمهــوری اســامی هیچکــس گوشــش بدهــکار
مهملگوییهــای افراد بدون اســتحقاق در امریکا و
اروپا نیست.
ایشــان افزودنــد :ثانیاً بر اســاس منطق و اســتدالل،
امریکا و سه کشور اروپایی که تعهدات برجامی خود
را زیر پا گذاشــتهاند ،حق تعیین شرط و شروط برای
برجام ندارند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :آنها صرفاً در یک
برهه بســیار کوتاه در اول کار ،بعضــی از تحریمها را
موقتاً تعطیل کردند اما بعداًتحریمها را برگرداندند
و حتــی افزایــش هم دادنــد ،بنابراین حق گذاشــتن
شرط و شروط ندارند.
رهبــر انقالب اســامی تأکیــد کردند :طرفــی که حق
دارد برای ادامه کار برجام شــرط بگذارد ،جمهوری
اســامی ایران اســت چرا که از اول به همه تعهدات
برجامــی خود عمــل کرد ولی آنها تعهــدات خود را
نقض کردند.
ایشــان سیاســت قطعــی ،غیرقابــل بازگشــت و
عدولناپذیر جمهوری اســامی در خصوص برجام
را که مورد اتفاق همه مســئوالن کشــور است ،به این
شــکل بیان کردند :اگر میخواهند ایران به تعهدات
برجامی خود برگردد باید امریکا همه تحریمها را در
عمــل و نه با زبان یا روی کاغذ ،لغو کند ،آنگاه پس
از راســتیآزمایی صحــت لغو تحریمهــا ،جمهوری
اسالمی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت.
رهبر انقالب اســامی مســئوالن و دســت اندرکاران
امــور کشــور را بــه اتحاد کلمــه و همصدایــی توصیه
مؤکد کردند و گفتنــد :اتحاد کلمه مردم و همچنین
مسئوالن عامل اصلی عبور از بسیاری از مشکالت در
 ۴۲ســال گذشــته بوده و این هماهنگی و همصدایی
باید ادامه یابد.
فرمانــده کل قوا ،نیروهای مســلح را بــه ادامه تولید
قــدرت توصیــه و در پایــان تأکیــد کردنــد :بــه لطف
خداونــد و دعــای حضــرت ولی عصر(عــج) فردای
ملت و کشــور ایران ،قطعاً بــه مراتب بهتر و باالتر از
امروز خواهد بود.

