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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 هاىدانشگاه دانشجویان سردوشى اعطاى و تحليف مراسم  دیدار در

 31/07/3131 ایران اسالمى جمهورى ارتش افسرى

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پيشنهاد برای 

 مطالعه بيشتر

و نيروهای  ارتش

 جمهورى  مسلح

 ایران اسالمى

 

 ىمنصّه به خود از هويّتى و شخصيّتى چنانآن توانستند سخت امتحانِ دشوارِ دوران يك در اسالمى، انقالب پاسداران سپاه و ايران المىاس جمهورى ارتش 

 .بدانند قدر ما عزيز جوانان را اين كرد؛ مشاهده ميتوان بندرت يا ديد نميشود يا را آن نظير ما هاىگذشته در شكبى كه برسانند بُروز و ظهور

 ميدانيم ايران اسالمى جمهورى و ملّت خارجىِ امنيّت حفظ راه در عامل ترينمهم را مسلّح نيروهاى اقتدار و بكنيم،استحكام تهديد را كسى كه آن بدون ما. 

 بكند امنيّت ساساح ايران اسالمى جمهورى مسلّح نيروهاى مستحكم حصار ىسايه در ايران ملّت ميدانيم الزم امّا نميكنيم، تهديد ما را كسى. 

 بدهند قرار خودشان هاىبرنامه در را نيروها اين استحكام كنند؛ تالش مسلّح نيروهاى اقتدار راه در كه ميدانيم مسئوالن ىهمه ىوظيفه. 

 بود خواهد سخت و دّىج پاسخى ايران، ملّت عليه شرارتى هرگونه به ما پاسخ ميشنويم؛ را ايران ملّت دشمنان ىمشمئزكننده و مكرّر تهديدهاى ما. 

 است داده نشان چنانآن خود منافع از و خود آرمانهاى از دفاع راه در را خود سرسختى كه است ملّتى ايران ملّت. 

 فرماندهان ديدار

 ارتش هوائى نيروى

91/99/9919 

 تحرّك و تالش 

 دولت  سىدیپلما

 

 انجام ما دولت آنچه از و ميدهيم اهمّيّت آن، از غير چه و اخير سفر قضاياى اين در چه ميكنيم پشتيبانى ميكنيم، حمايت دولت ديپلماسى تحرّك از ما 

 .ميكنيم حمايت ميكنند، زمينه اين در كه تحرّكى و ديپلماتيك تالشهاى و ميدهد

 هستيم. خوشبين خدمتگزارمان دولت و عزيزمان ملّت ديپلماسى هيئت به ما لكن نبود؛ بجا ما نظر به آمد، پيش نيويورك سفر در آنچه از برخى 

  و غيرمنطقى دولتى خودبرتربين، دولتى ،اعتماد غيرقابل دولتى را آمريكا ىمتّحده اياالت دولت ما .نداريم اعتمادى هيچ آنها به بدبينيم؛ هاآمريكايى به 

 .المللى ميدانيمبين صهيونيسم ىشبكه اقتدار و تصرّف ىپنجه در سخت دولتى عهدشكن،

 ميدهد باج صهيونيستى جعلى رژيم به و ميگيرد باج دنيا ىهمه از آمريكا ىمتّحده اياالت دولت. 

 منافع بردارند، محكم بردارند، رستد را گامها جوانب ىهمه ىمالحظه با دقّت، با كه ميخواهيم آنها از هستيم، خوشبين داريم، اعتماد خودمان مسئولين به 

 .نسپرند فراموشى به لحظه يك را ملّى

بيانات در حرم مطهر 

 یرضو

 ۱9/۱9/991۱ 

 ساخت استحكام

 جمهورى نظام درونىِ

 اسالمى

 چيزى همان است؛ ايران ملّت درونى استحكام است، اسالمى جمهورى نظام درونىِ ساخت ستحكاما است، اهمّيّت حائز اسالمى جمهورى نظام براى آنچه 

 .ملّى عزّت به توجّه اسالمى، جمهورى نظام واالى آرمانهاى به توجّه ملّى، اتّحاد كند؛ حفظ را كشور اين است توانسته امروز تا اوّل روز از كه

 مقابل در مستحكمى حصار كه بدانند خود ىوظيفه را اين هستند، مسلّح نيروهاى با ارتباط در كه كسانى ىههم و انتظامى نيروى و بسيج و سپاه و ارتش 

 .بود خواهند ايران ملّت عليه دشمنان شرارت و دشمنان هاىتوطئه

بيانات در ديدار 

 هفرماندهان سپا

۱۲/۱۲/991۱ 
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 یجزئيات تكميل

  نظام نىِدرو ساخت استحكامچگونگی حفظ 

 ملّى اتّحادحفظ 

 اسالمى جمهورى نظام واالى آرمانهاى به توجّه

 ملّى عزّت به توجّه

 های دولت آمریكاویژگی

 اعتماد غيرقابل دولتى

 خودبرتربيندولتی 

  غيرمنطقى دولتى

 دولتی عهدشكن

 المللىبين صهيونيسم ىشبكه اقتدار و تصرّف ىپنجه در دولتى


