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نسخه تلفن همراه

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم )۱(

 و الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین 

به همه ی شما جوانان عزیز و اميدهای آینده ی کشور تبریک عرض ميکنم؛ هم به 
دانش آموختگانی که رسماً وارد عرصه ی نيروهای مسلّح و ارتش جمهوری اسالمی شدند، و 
هم به ورودی های جدید و سردوشی بگيران امسال که آغاز حرکت مبارک خودشان را امروز 
جشن گرفتند. همان طور که در سوگندنامه گفتيد و شنيدیم، این راهی است نيک فرجام. 

حقيقتاً یکی از برترین مصادیق راه نيک فرجام، راهی است که شما انتخاب کردید.
 الزم است تشّکر کنم از فرماندهان دانشگاه های ارتش جمهوری اسالمی ایران که بحمداهلل 
]این دانشکده ها[ توسعه پيدا کرده است. در اّول انقالب، ما فقط یک دانشکده ی افسری 
داشتيم، ]اّما[ امروز چندین دانشگاه در بخشهای مختلف مشغول کار و مشغول تربيت 
جوانانند. از فرماندهان این دانشگاه ها، از فرماندهان نيروهای سه گانه ی ارتش جمهوری 
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اسالمی ایران تشّکر ميکنم؛ از اساتيد، بخصوص اساتيد محترم که در این دوره ها مشغول 
تدریسند؛ از روحانّيون محترم که در جریان تربيت دینی این جوانان عزیز تالش ميکنند، 
در اردوهای اینها، در کالسهای اینها، در ُدورهم نشينی های اینها صميمانه شرکت ميکنند، 

از همه ی شما متشّکرم و به شما تبریک عرض ميکنم.

 جوانان كارآمد و مؤمن و آزاده؛ منبع نيرو و ثروت و نعمت بزرگ كشور
 این راهی که شما جوانان عزیِز امروز ما انتخاب کرده اید، راه پُربرکتی است و شما با انتخاب 
این راه، ثروتی برای کشورتان توليد کرده اید. شما جوانها به معنای واقعی کلمه ثروت بزرگ 
کشورید. برای هر کشوری، هيچ ثروتی، هيچ منبع نيرویی ارزشمندتر از نيروی انسانی 
کارآمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نيست؛ و امروز شما مصداق این نعمت بزرگ و این ثروت 

بزرگيد؛ این را قدر بدانيد.

 آشكار شدن جوهر ارتش جمهورى اسالمى در دفاع مقّدس
 جوانان عزیز امروز، جنگ تحميلی را درک نکرده اند. همه یا اغلب شما جوانهای عزیزی که 
امروز در این ميدان هستيد، کسانی هستيد که بعد از پایان جنگ به دنيا آمدید. دوران دفاع 
مقّدس دوران عجيبی بود، دوران مهّمی بود، دوران آزمون دشواری بود. در آزمونها است که 
انسانهای بزرگ و سخت کوش، خودشان را بحقيقت نشان ميدهند؛ آنجا است که جوهرها 
آشکار ميشود. در دفاع مقّدس، جوهر ارتش جمهوری اسالمی ایران آشکار شد. ارتش در 
بخشهای مختلف، با عناصر گوناگون خود توانست کارهای درخشان و بزرگی را انجام بدهد. 
شما نامی از دفاع مقّدس شنيده اید. یکی از کارهای بسيار الزم در همين دانشگاه ها و در 
محيط عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران و بخصوص نيروهای مسلّح، آشنایِی روزافزون 
با دوران دفاع مقّدس است. دوران دفاع مقّدس یک دوران معمولی نبود، یک دوران عادی 

نبود.
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 قيام مردم و نيروهاى مسّلح در برابر تهاجم همه جانبه و همگانى به مّلت 
ايران

 نيروهای مسلّح سالهای متمادی آرامش و انتظار دارند برای روز مبادا. روز مبادا آن روزی 
است که کشورشان، ملّتشان، مرزهایشان، هویّتشان مورد تهاجم قرار ميگيرد؛ آنجا است 
که نيروهای مسلّح در خّط مقّدم برای دفاع قرار ميگيرند و امتحان خود را آنجا پس ميدهند. 
در دوران دفاع مقّدس همه چيِز کشور مورد تهاجم قرار گرفت؛ نه فقط مرزهای کشور، ] 
بلکه [ هویّت ملّی کشور، نظام اسالمی کشور، انقالب بزرگ ملّت ایران، ارزشهای فراوانی که 
این ملّت بزرگ در مقابل چشم خود قرار داده بود، همه مورد تهاجم قرار گرفت. آنجا فقط 
رژیم بعثی صّدام نبود که در مقابل ما قرار گرفته بود، در حقيقت یک جنگ عمومی بود، 
یک جنگ بين المللی عليه ملّت ایران بود؛ ناتو به عراق کمک ميکرد؛ آمریکا کمک ميکرد؛ 
شوروِی آن روز کمک ميکرد؛ ارتجاع عرب کمکهای مالی خود و ماّدی خود و دالرهای نفتی 
خود را، مثل سيل، به سمت آنها سرازیر ميکرد؛ تبليغاتشان -که در اختيار صهيونيست ها بود 
و هست- در همه ی دنيا، شب و روز به نفع آنها و عليه جمهوری اسالمی ایران تالش ميکرد. 
در این معرکه ی عظيم، در این قيامت کبرا، نيروی عظيم ملّت ایران، نيروی ایمان، نيروی 
مقاومت، نيروی اعتماد به خدا، نيروی مّتکی به روح اهلل، و در صدر همه ی آنها نيروهای 
مسلّح نظام جمهوری اسالمی ایران قيام کردند. قيام هلل یعنی این. اَن تَقوموا هللِ ِ َمثنی و 
ُفرادی ؛)۲( قيام هلل کردند، وارد ميدان شدند، از جان خود، از نيروی خود، از توانایی خود 

بهره بردند.

 عّزت امروز ارتش، نتيجه ى فداكارى و مجاهدتهاى شخصّيت هاى بزرگ 
ارتشى

 عزیزان من، جوانان عزیز من! اینها نسل گذشته ی شما هستند. اینها کسانی هستند که شما 
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به دنبال آنها آمده اید و شما ميراث بِر افتخارات آنها هستيد. آن روز ارتش این قدر در چشم 
مردم عزیز نبود؛ صّيادها و بابایی ها و شخصّيت های بزرگ ارتشی با آن فداکاری هایشان، 
سرداران و اميرانی که در ميدانهای جنگ از همه ی توان خود برای مقابله با دشمن استفاده 
کردند، آنها بودند که این افتخار را آفریدند؛ آنها بودند که این محبوبّيت را برای ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به وجود آوردند. بنده از نزدیک شاهد مجاهدتها بودم و دیدم که 

چه ميکنند و چگونه از جان خودشان و از توان خودشان مایه ميگذارند.

   لزوم تجهيز نيروهاى مسّلح از لحاظ آمادگى علمى، آمادگى انضباطى 
و آمادگى ايمانى با همراهى اساتيد

عزیزان من! خودتان را مجّهز کنيد، خودتان را آماده کنيد؛ هم از لحاظ آمادگی علمی و 
فّنی، هم از لحاظ آمادگی سازمانی و انضباطی، و هم از لحاظ آمادگی ایمانی و عقيدتی و 
روحی که این پشتوانه ی همه ی آنها است. دلتان را در این راه با خدا همراه کنيد. کشور شما 
کشور بزرگی است، کشور بااهّمّيتی است، کشور باعظمتی است؛ ملّت شما ملّت هوشمند و 
شجاع و مقتدری است -این حرفی نيست که ما بزنيم؛ امروز همه ی دنيا آن کسانی که آشنا 
هستند و حاضرند سخن بگویند، این سخن را علناً ميگویند و دشمنان هم که حاضر نيستند 
صریحاً اعتراف کنند، در دْل این را قبول دارند و عقيده ی آنها در موارد بسياری آشکار 
ميشود و به گوش ما ميرسد- این کشور به خاطر استقالل، به خاطر ایمان، به خاطر اعتقاد 
به اسالم، به خاطر اعتقاد به حاکمّيت دین خدا در زمين و در جامعه، به خاطر ارزشهای 
واالیی که در نظر دارد، یک جبهه ی بزرگی هم از دشمنان دارد که اینها دائم مشغولند. 
البّته نزدیک به چهل سال است که مشغول حمله کردن و یقيناً ناکام شدنند؛ تا امروز ناکام 
شده اند، بعد از این هم به توفيق الهی ناکام خواهند شد. شما در این ناکام سازِی دشمن باید 
به معنای واقعی کلمه نقش ایفا کنيد؛ پس باید خودتان را بسازید. من از استادان محترم، از 
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روحانّيون محترم که با این دلهای پاک، با این جوانهای عزیز سروکار دارند، جّداً ميخواهم 
که تمام توان خود را صرف کنند برای اینکه تجربه های خود، آمادگی های معنوی و علمی 
و روحی خود را به این جوانهای عزیز منتقل کنند. به توفيق الهی و به لطف الهی، در آینده 
از شما مردان بزرگی ساخته خواهد شد که ان شاءاهلل کشور به شماها افتخار خواهد کرد؛ 

اگر تالش کنيد.
 اميدواریم خداوند متعال همه ی شما را موّفق بدارد و ان شاءاهلل فردای شما از امروز شما 
بسيار بهتر باشد و همين هم خواهد بود به توفيق الهی و فردای این کشور از امروز این کشور، 
بمراتب بهتر و پيشرفته تر خواهد بود. نام مبارک ولیّ عصر )ارواحنافداه( مایه ی برکت سخن 
و برکت محفل ما است؛ اميدواریم دعای آن بزرگوار شامل حال ما باشد و شهيدان عزیز ما 

و امام بزرگوار ما از ما و از عملکرد ما راضی باشند.
والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

۱( در ابتدای این دیدار -که در محّل دانشگاه علوم هوایی شهيد سّتاری برگزار شد- اميرسرلشکر عطاءاهلل 
صالحی )فرمانده ی کّل ارتش جمهوری اسالمی ایران( و اميرسرتيپ دّوم مهدی هادیان )فرمانده ی 

دانشگاه شهيد سّتاری( گزارش هایی ارائه کردند.
۲( سوره ی سبأ، بخشی از آیه ی ۴۶؛ »... دو دو و به تنهایی برای خدا به پا خيزید ...«
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