فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا:
 ایي هَضَع سا لبالً ّن ابالؽ کشدُ ام ٍ االى ّن تأکیذ هی کٌن کِ تذابیش کبسسبص دس ببةپذافٌذ ؿیشػبهل سا ػولی کٌیذ.
 چطن تبسیخ بِ سفتبسهسئَالى ،غحٌِ گشداًبى ٍ ًخبگبى ایشاى است ٍ آیٌذگبى دس هبٍساء ّشحشف یب سکَت ،الذام یب بی ػولی اهشٍص هب سا لضبٍت خَاٌّذ کشد.
 ببیذ تذابیشکبسسبص دس ببة پذافٌذ ؿیشػبهل سا ػولی کٌیذ. پذافٌذ ؿیشػبهل هبًٌذ ضؼلِ ای بلٌذ ضَد. اّویت پذافٌذ ؿیش ػبهل لبػذتبً بشای هسئَلیي ببیستی ضٌبختِ ضذُ ببضذ ،اّتوبم ضوب کبس ساپیص هی بشد.
 پذافٌذ ؿیشػبهل یک اغل خَاّذ بَد بشای ّویطِ ًِ ،بشای یک همطغ خبظ هستوش ٍّویطگی است اًطباهلل.
 کبسی کٌین کِ ّوت فمط هػشٍف بِ ایي ًببضذ کِ دضوي سا هٌػشف کٌین یب بشای همببلِخَدهبى سا آهبدُ کٌین ،ًِ .کبسی کٌین کِ هػًَیت دس خَدهبى بَجَد بیبٍسین ،ایي بب پذافٌذ
ؿیشػبهل تحمك پیذا هی کٌذ.
 ٍلتی هشدم دس یک ًظبهی هتحذًذ ،یکپبسچِ اًذ ،پطتیببى ًظبهٌذ ،بب ًظبهٌذ ،ایي هػًَیت پیذاهی کٌذ ،لذست پیذا هی کٌذ ،بشکٌذى آى اص جبً ،بهوکي هی ضَد ،هثل دسختی است کِ دس اػوبق
صهیي سیطِ دٍاًذُ ،ایي سا ًوی ضَد بشداضتً ،ظبم جوَْسی اسالهی ایشاى سیطِ داسد ،ایي سیطِ
هشدهٌذ.
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 پذافٌذ ؿیشػبهل هثل هػًَیت سبصی بذى اًسبى است .اص دسٍى هب سا هػَى هی کٌذ هؼٌبیصایي است کِ ٍلَ دضوي تْبجوی ّن بکٌذ ٍ صحوتی ّن بکطذ ٍ ضشة ٍ صٍسی ّن بضًذ ،اثشی
ًخَاّذ کشد پذافٌذ ؿیشػبهل ًتیجِ اش ایي است.
 ّش چٌذ سبصهبى ّب دس دفبع ؿیشػبهل کبس کٌٌذ .تب ٍلتی کِ ّوِ هَاسد کِ سئَس آى هطخعضذُ است اهي ًطَد کبفی ًیست.
 دس ّش کطَسی کِ آحبد هشدم ٍاسد غحٌِ ضًَذ ٍ ببیستٌذ ٍ همبٍهت کٌٌذ ،اّذاف آى ّب هحمكخَاّذ ضذ.
 ػالج غحیح دس همببل تجبٍص آهشیکب هستحکن کشدى سبخت داخلی ًظبم استً .ظبهی کِحمیمتبً هتکی بِ هشدم است ٍ هشدم اص آى دفبع هی کٌٌذ دس دسٍى خَدش هستحکن است.
 تأثیش هتمببل طشح ّبی پذافٌذ ػبهل ٍ ؿیشػبهل ًببیذ هَسد ؿفلت لشاس گیشد. الصم است الذاهبت هؤثش دس حَصُ پذافٌذ ؿیشػبهل بب کبس بیسجی غَست گیشد ٍ اص هػًَیتکطَس ٍ آهبدگی الصم دفبػی دس بشابش دضوٌبى اطویٌبى حبغل ضَد ،اًتظبس داسد لَای سِ گبًِ بِ
ٍیژُ دٍلت هحتشم حوبیت ّبی الصم بِ ػول آٍسًذ.
 اهشٍص پذافٌذ ؿیشػبهل بشای هب هْن است .بخص ّبیی داسًذ اًجبم هی دٌّذ ،سپبُ ّن کبسّبیخَبی کشدُ ،هطلغ ّستن .اهب دس ػیي حبل ببص ببیستی کبس کشد ،تالش کشد ٍ ایي اهکبًبت سا دس
اختیبس پذافٌذ ؿیشػبهل لشاس دّیذ.
 استکببس جْبًی بذاًذ کِ ایي هلت ،فَالد آبذیذُ است ،صى ٍ هشد ایي کطَس ٍ ایي هشص ٍ بَم...دس کَسُ ّبی حَادث آبذیذُ ضذُ اًذ .بشای خَدضبى یک سسبلت لبئلٌذ ،سسبلت پبسذاسی اص اسالم
ٍ پشچن بشافشاضتِ ضذُ اسالم دس ایي سشصهیي.
 تٌْب ساُ همببلِ بب تْذیذات ایي است کِ ٍضؼیت داخلی بِ گًَِ ای سبهبًذّی ضَد کِ دضوياص پیشٍصی خَد هطوئي ًببضذ ٍ صهیٌِ سا بشای هبجشاجَیی فشاّن ًبیٌذ.
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 ًذاًستي ایٌکِ دضوي چِ دس سش داسد ٍ چِ هی خَاّذ بکٌذ ؿفلتی است کِ هوکي است هب سااص اهکبى دفبع هحشٍم کٌذ.
 هب ًوی تَاًین چطن ٍ لذست تحلیل داضتِ ببضین ،تَطئِ ػویك ػٌبد آهیض استکببس ػلیِ اسالم ًٍظبم اسالهی سا ببیٌین ٍ دس ػیي حبل بِ فکش دفبع ًببضین.
 تْذیذ سا کبهالً جذی بگیشیذ ،یؼٌی اص جذیت تْذیذ پبییي ًیبییذ ،هٌتْب تْذیذ جذی هؼٌبیصحتوی ًیستّ ،یچ حتویتی ٍجَد ًذاسد.
 جٌگ ًشم ایجبد تشدیذ دس دل ّب ٍ رّي ّبی هشدم است. هي بشًبهِ ّبی استکببس جْبًی ػلیِ هلت ایشاى سا دس سِ جولِ خالغِ هی کٌن :اٍل جٌگسٍاًی ،دٍم جٌگ التػبدی ،سَم همببلِ بب پیطشفت ٍ التذاس ػلوی.
 جٌگ ًشم ،غحٌِ سٍیبسٍیی دسٍؽ ّبی بضسگ بب ٍالؼیت ّبی تشدیذ ًبپزیش است. ٍظیفِ هب آى است کِ بب پبیذاسی خَد همببلِ بب تْذیذ ٍ تطویغ سلطِ گشاى ایي پشچن ساّوچٌبى بشافشاضتِ ًگْذاضتِ اص ّیچ فذاکبسی دسیؾ ًکیٌن تب بتَاًین ًمص ٍ هسئَلیت تبسیخی سا
کِ بش ػْذُ هب دس ایي بشِّ اص صهبى گزاسدُ ضذُ است بِ بْتشیي ٍجِ ایفب کٌین.
 دفبع جضیی اص َّیت یک هلت صًذُ است. ّشچِ هی تَاًین دسٍى خَد سا همتذس کٌین ٍ دل بِ بیشٍى ًبٌذین ،هب ببیذ استحکبم سبختدسًٍی التذاس هلی بپشداصین.

بشگشفتِ اص پبیگبُ اطالع سسبًی پبیذاسی هلی بِ ًطبًی :
http://paydarymelli.ir/fa/news/6806
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