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 مرور سریع 
30/10/1396 فرماندهان و کارکنان ارتش دارید در رهبر انقالب بیانات •  

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

ارتش درخشش 

بعد از  یایقضادر 

 بانقال

 نیشارتشش را در اا یششهیارتشش را مککشک کشرد، ر یهیکه پاکار همچنان نیروز ارتش بود؛ ا نییتع زمان،یبزرگ امام عز یکارها نیترو هوشمندانه نیاز بهتر یکی ]

 .کرد وسیرا مأ پردازانالیگران و خاز توطئه یلیمستککک کرد، خ نیسرزم

 ستادیاز همه، خود ارتش ا شیب ،یارتشدرون یهادر مقابل توطئه ...دیبعد از انقالب درخش یایقضا یارتش در همه. 

 از  ینیریشش یزهشایچ کی ،یجنگ ینبرد و رزم و کارها ینهیکردن در زم فایاز نقش ا ریغ ...است یزیآمانصافاً افتخار یارتش در دوران دفاع مقدّس، تجربه یتجربه

 .قرار دارند یو اخالق یمعنو یسطوح باال کیاز ارتش نشان دادند که در  یخود نشان داد. افراد

 باارزش است. یلیخ نیپاک و مقدّس است؛ ا یهازهیانگ یارتش دارا کیو  یارتش معنو کی ،یارتش فکر کیخودش را نشان داد. امروز ارتش ما  تیّارتش هو 
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هایی به توصیه

 ارتش

 دیبده شیروز افزارا روزبه ردستتانیخودتان و عناصر ز یِازهیو انگ یو روح یمعنو یهایآمادگ [است که نیآحاد ارتش ا یمن به همه امیپا. 

 ای دیخواهینان م ندیاهک[ هست؛ اگر به مردم بگو یاست، مشکالت هست، ناامن یقکط ست،ینان ن یکشور کیدر  یمهک است. گاه یلیکشور خ کی یبرا تیّامن 

 .دهندیم حیرا ترج تیّقطعاً امن ت،یّامن

 کندیم نیآنها تأم یزگیرانگآنها و پُ یهاییمسلّح و اقتدار آنها و توانا یروهایکشور را ن تِیّامن... است ینقش مهمّ تیّامن جادیمسلّح در ا یروهاینقش ن. 

 دیاانجام داده یاحسنه کیو  یاله یمطابق رضا یکار د،یجهت انجام بده نیرا در ا یکه هرکدامتان هر حرکت دیرا قدر بدان نیا [یعناصر ارتششما ا. 

 کی ،ینظام یالگو کیو نه صرفاً  یاخالق یالگو کیالگو است؛  ییبابا دیواقعاً شه ...دیبده شیخودتان افزا نیالگو باشند، در ب توانندیرا که م یابرجسته یانسانها 

 .جورنیهم ادیّص دیانسان مقدّس است؛ شه

 و یدانشگاه و ینظام یوقت سازمانهاحفاظت کشور از شرّ دشمنان باشد، آنکشور،  شرفتیتوسعه و پ ،یعزّت ملّ ،یملّ تیّ اگر هدف، حفظ و حراست از امن 

به  کنند،یم لیرا تکم گریهمد کنند،یکمک م گریکدیبه  کنند؛یبا هک کار م رندهستند که دا یمیعظ یروهایهمه درواقع نوهمه ،یو اقتصاد یو فرهنگ یقاتیتکق

 .کنندیبه چشک حسادت به هک نگاه نم کنند،یچشک رقابت به هک نگاه نم
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برنامه دشمن 

برای ضربه زدن 

به کشور از ناحیه 

 اقتصاد

 یملّ کیعظ یمجموعه نیضربه بزند به ا خواهدیم هیناح نیاحساس کردم دشمن از ا نکهیا یام، برابرجسته کرده ریدو سه سال اخ نیرا در ا یاقتصاد یبنده شعارها. 

 .درست خودشان را انجام بدهند یمختلف نخواهند توانست کارها یبخشها ک،یداشته باش یما مشکل اقتصاد یوقت

 کنکیم هیمردم تک شتیمع یرو کنک،یم هیتک نیا یاست؛ لذاست که بنده رو تیّاولو یو دارا یدیکل ینقطه کیدر کشور،  یاقتصاد تیامروز تقو. 

 که ممکن است دشمن از آن به ما ضربه بزند کجا است،  یضعف یآن نقطه ست،یدشمن چ یزهیانگ کینیبب کینگاه کن دی. ما باکندیم دایطمعش را پ یهادشمن راه

 .است کی یدرجه تیّبا اولو ائلجزو مس جهتنیاقتصاد ازا یاست. مسئله نیمختلف ا یگوناگون بخشها نیتوّقع بنده از مسئول ک؛یآن را ببند ک،یآن را مسدود کن

 دار و نقاط ضعف است.از نقاط مشکل شیطور مضاعف ببه ت،یّو کمّ تیّفیازلکاظ ک رانیو ملّت ا یاسالم ینظام جمهور ی. نقطه قوّتهاکیدار یلیقوّت خ یما نقطه 

 را بتوانند  یاهر منطقه یکنند و دولتها نیرا تأم [در کشورهاخودشان بتوانند منافع ا نکهیا یبرا... بزرگ متجاوز تشر زدن است یها و قدرتهاشگرد کار ابرقدرت

 .کنندیاخک م زنند،یتشر م کنند،یم یینماوادار به اطاعت کنند، از خودشان بزرگ

 تجاوز و  ورود او و دخول او و یدر واقع در را برا دند،یو تشر دشمن بترسند؛ اگر ترس دیکشور از اخک و تهد نیاست که مسئول نیا تیّموقع نیکشور بدتر کی یبرا

 اند.تعرّض او باز کرده

 و اخک و  یتشر و بداخالق ریبا دلهره، با تکت تأث دن،ید انجام داد؛ با ترسیامّا با شجاعت با ست،ین یدیترد نیانجام داد، در ا دیکار را با عقل و با منطق و با حکمت با

 است.  یواقع شدن، اوّل بدبخت نهایا ریقرار گرفتن، تکت تأث ایگرهِ ابروان قدرتمندان صاحب قدرت در دن

  در  دارند،یو ملّتش او را دوست م داردیکه با مردم خود متّصل است، مردم خود و ملّت خود را دوست م یدر مقابل نظام -کایتر از آمرو چه بزرگ کایچه آمر-دشمن

 بکند. تواندینم یغلط چیکه در مقابل دشمن مقاومند، ه یمردم نیچن کیو  ینظام نیچن کیمقابل 

 بود، بعد از رحلت  هایدشمن نی( همهیعلاهلل. زمان امام )رضوانرینخ کنند،یبا فالن آدم موافقند، با فالن آدم مخالفند، از فالن آدم مالحظه م [دشمناناکییبگو نکهیا

 بود، تا امروز هک هست. هایدشمن نیکردم، هم دایپ یتیّامام که بنده مسئول

 کایو امثال آمر کایآمر یاز تشر ابرقدرتانه رانیملّت ا یریرناپذیتأث ران،یملّت ا یستادگیا ران،یاقتدار ملّت ا رد،یرا توانسته است بگ هایدشمن نیا یکه جلو یزیآن چ 

 .کند دایادامه پ دیبا نیبوده؛ ا نهایو مانند ا ییاروپا یکشورها یو بعض
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نکاتی درباره 

 انتخابات

  قدرت است؛ ملّت هک در  ، عزّت،یدیروسف افتخار، یهی. مایاسالم یساالراست: مردم نیا یدهندهتخابات نشان.. ااست. رانیاز افتخارات ملّت ا یکیانتخابات

 .کشور دست خودشان است یکارها دیکه کل کنندیانتخابات احساس م

 بدانند؛ قدر انتخابات را بدانند.اندرکاران خود انتخابات بدانند، مردم بدانند، دست یانتخابات یبدانند، نامزدها هایقدر انتخابات را بدانند؛ دولت دیهمه با 

  ردیانجام بگ یبا سالمت و با گستردگ ت،یّسالک، با امن دی. انتخابات باکیبدار یگرامانتخابات را. 
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واژگان کلیدی

ن در دیدار فرماندهابیانات 
و کارکنان ارتش 
1396/01/30

ارتش

امنیّتِ 
کشور 

تقویت 
اقتصاد در 

کشور

اقتصاد 
مقاومتی

معیشت 
مردم

توطئه  
دشمن

نقاط قوّت و 
ضعف نظام

ترسِ از 
دشمن

اقتدار ملّت 
ایران

انتخابات
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 جزئیات تکمیلی

96هایی درباره انتخابات توصیه  

 :قدر انتخابات را بدانند دیهمه با -1

 انتخابات اندرکارانمردم، دست ،یانتخابات ینامزدها، هایدولت

 .ردیانجام بگ یبا سالمت و با گستردگ ت،یّسالم، با امن دیانتخابات با -2

ی دشمن پیش در مقابل حرکت خصمانه یاریهوش ی وداریبا ب رانیاملّت  -3

 بروند.


