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نسخه تلفن همراه
بیانات رهبر انقالب در دانشگاه علوم در�ا�یی امام خمینی)ره( نوشهر

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم )۱(
الحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 

علی آله االطیبین االطهرین المنتجبین سّیما بقّیةاهلل فی االرضین.

 تبریک عرض میکنم به همه ی شما جوانان عزیز، هم فارغ الّتحصیالن دانشگاه های 
افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران، و هم سردوشی بگیرانی که در  آغاز این راه 
مبارک قرار دارند؛ مشاهده ی هزاران جوان رشید و مؤمن از دانشگاه های ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، هر انسان خردمندی را به آینده امیدوارتر میکند. بار 
سنگین مسائل آینده ی کشور بر دوش جوانها است و شما جوانهای عزیز که امروز 
در این کسوت مبارک مشغول خدمت شده اید، یکی از بخشهای مهم و حّساس 
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و سنگیِن این باِر عمومی را بر دوش گرفته اید و امیدواریم که ان شاءاهلل در طول 
زندگی شیرین و موّفق خودتان، بتوانید این مسئولّیت عظیم را به بهترین وجهی به 

پیش ببرید.
 عزیزان من! امروز لباس ارتش، یک لباس مبارک است؛ امروز مسئولّیت ارتش، یک 
مسئولّیت افتخار آفرین است؛ شما از کشوری دفاع میکنید، از ملّتی دفاع میکنید 
که پرچم دار آزادگی و عدالت در سطح جهان است. بسیارند مردمانی در کشورهای 
مختلف که دوستدار عدالتند اّما میدان برای ابراز اعتقاد به عدالت و اعتقاد به 
آزادی از چنگ استکبار، برای آنها گشوده نیست. در جمهوری اسالمی ایران، در 
کشور عزیز ما این امتیاز وجود دارد که ملّت با زبان رسا، بدون هیچ پنهان کاری ای 
ایستادگی خود را در مقابل ظلم جهانی، استکبار جهانی ابراز میکند؛ علّت دشمنی 
استکبار با ایران اسالمی و با ملّت ایران هم همین است. شما از این ملّت دفاع 
میکنید، شما از این کشور با همه ی وجودتان و با احساس و انگیزه ی عمیق دینی و 
میهنی خودتان دفاع میکنید؛ این خیلی افتخار است؛ این افتخار را مغتنم بشمرید 

و حفظ کنید.

   سیاست شرارت بار استکبار، جلوگیری از سر بر آوردن یک 
قدرت اسالمی در منطقه ی غرب آسیا

  جوانان عزیز!  امروز دنیا شاهد یک ظلم فراگیر از سوی قدرتهای غاصب جهانی 
است؛ شما مالحظه کنید که منطقه ی ما و بسیاری از مناطق دیگر عالم امروز 
درگیر مشکالتی هستند که این مشکالت، ساخته ی دست استکبار جهانی است. 
ما درباره ی قدرتهای ستمگر جهانی بدون تقّیه و با صراحت کامل سخن میگوییم. 
امروز سیاستی که استکبار و در رأس آنها آمریکای ظالم و ستمگر برای خود اتّخاذ 
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کرده اند، یک سیاست شرارت بار است؛ منافع خودشان را در ایجاد بی ثباتی در 
بسیاری از مناطق عالم بخصوص منطقه ی ما -منطقه ی غرب آسیا- قرار داده اند؛ 
سیاست آنها این است؛ منافع خودشان را این جور تعریف کرده اند که در این منطقه 
جنگ باشد، جنگهای خانگی باشد، برادران به جان یکدیگر بیفتند، تروریسم به 
شکلهای فجیعی در منطقه توسعه پیدا کند؛ این سیاستی است که امروز آمریکا 
به کمک رژیم صهیونیستی و متأّسفانه به کمک بعضی از کشورهای منطقه دنبال 
میکند. هدفشان هم این است که یک قدرت اسالمی در این منطقه سر بر نیفرازد، 
سر بلند نکند؛ هدفشان این است. میدانند که پیام اسالم، پیام دفاع از مظلومین و 
محرومان است و سیاست استکبار، ایجاد محرومّیت و ایجاد مظلومّیت برای ملّتها 
است؛ لذا از سر بر آوردن یک قدرت اسالمی بیمناکند. برای همین هم در این منطقه 
فّعالند؛ ایجاد جنگ داخلی، ایجاد ناامنی، ایجاد بی ثباتی، ایجاد تروریسم، کاری 
است که متأّسفانه امروز در این منطقه، سیاست قطعی آمریکا است. در مقابِل این 

سیاست، نظام جمهوری اسالمی با قدرِت تمام ایستاده است.

  جمهوری اسالمی، عامل شکست سیاستهای استکباری در 
منطقه ی غرب آسیا

  عزیزان! برای هوشمندان عالَم شگفت آور است که جمهوری اسالمی با اتّکاء به 
خدای متعال و با تکیه به قدرت ملّی توانسته است آمریکا را در عمده ی هدفهای 
خودش در این منطقه شکست بدهد. این حرفی نیست که ما اینجا بزنیم؛ این حرفی 
است که تحلیلگران سیاسی دنیا به آن اعتراف میکنند و از آن شگفت زده میشوند؛ 
این واقعّیتی است. قدرتهای استکباری بیش از آنچه در واقع توانایی و اقتدار داشته 
باشند، با تشر، با اخم، با ابراز قدرت، کار خودشان را پیش میبرند. اگر ملّتی از این 
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تشر نترسید، از این اَخم جا نخورد، اگر ملّتی به قدرت خود اعتماد کرد، اطمینان 
کرد و با شجاعت قدم در میدان حق و عدالت گذاشت، ابرقدرت ها را به عقب نشینی 
وادار میکند و شکست میدهد. و این اتّفاق افتاده است؛ جمهوری اسالمی چهل 
سال است که آماج خرابکاری آمریکا و همدستان آمریکا است؛ در این چهل سال 
در جمهوری اسالمی چه اتّفاقی افتاده است؟ جمهوری اسالمی از یک نهال باریک 
تبدیل شده است به یک درخت برومند و پُرثمر؛ جمهوری اسالمی به رغِم اَنِف)۲( 
قدرتهای استکباری و آمریکا، توانسته است دل ملّتهای اسالمی را به پیام خود جلب 
کند و جذب کند؛ توانسته است توطئه ی آمریکا را در این منطقه با شکست مواجه 
کند؛ یک نمونه سوریه است، یک نمونه عراق است، یک نمونه لبنان است. ملّتهای 
منطقه قدرت ایستادگِی خودشان را در مقابل توطئه ی استکبار آزمودند؛ ملّت عراق 
با شجاعت ایستاد، ملّت سوریه با فداکاری در میدان حاضر شد؛ اینها نشانه های 
َُّها الَّذیَن ءاَمُنوا اِن  قدرت خداوند و نشانه های صدق وعده ی الهی است که فرمود: یاَاَی

تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم؛)۳( هم نصرت داد، هم ثبات قدم داد.

   لزوم افزایش مستمّر اقتدار و آمادگی ارتش و مراقبت از نفوذ 
دشمن 

   عزیزان من، جوانان من! شما امروز پاسداران امنّیت این ملّتید، شما امروز نگهبانان 
مرزهای زمینی و هوایی و دریایی این کشورید؛ هرچه میتوانید، آمادگی ها را در 
خودتان افزایش بدهید، قدرت ابتکار را به کار ببندید. ارتش، امروز با ارتِش بیست 
سال قبل و سی سال قبل خیلی تفاوت کرده؛ ارتش، امروز خیلی پیشرفت کرده 
است. کاری کنید که آن روزی که مسئولّیتهای سنگین ارتش جمهوری اسالمی 
بر دوش شما جوانهای امروز و دانشجویان امروز و فارغ الّتحصیالن امروز قرار خواهد 
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گرفت، ارتش را از آنچه هست جلوتر ببرید، افتخارات ارتش را افزایش بدهید؛ 
ٍة َو ِمن ِرباِط  این کار را شما میتوانید انجام بدهید. َو اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
الَخیِل تُرِهبوَن بِه َعُدوَّ اهللِ َو َعُدوَُّکم؛)۴( آمادگی شما، ابراز قدرت شما، دشمن را به 
عقب نشینی وادار میکند، دشمن را میترساند؛ این، آن دستوری است که قرآن به ما 
داده است، باید این آمادگی ها را روزبه روز افزایش بدهیم. من به شما کاماًل امیدوارم، 
من آنچه درباره ی جوانان مؤمن و آمادگی های روحی آنها در این میدان گفته شد، 
همه را باور دارم؛ میدانم شما قدرت ایستادگی و ثبات قدم دارید، انگیزه ی آن را 
دارید و این توانایی را، این آمادگی را ان شاء اهلل در میدانهای مختلف -چه میدان 
علمی، چه میدان سازمانی، چه میدان رزم، چه میدان پیشرفتهای گوناگون- به کار 

خواهید بست و نشان خواهید داد.
  عزیزان من! مراقب باشید وسوسه ی دشمن در فضای عمومی زندگی تأثیر نگذارد، 
نفوذ دشمن نتواند در صفوف یکپارچه ی جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند. در همه ی 
بخشها -امروز در بخشهای فضای مجازی و در بقّیه ی زمینه ها- دشمن بشّدت فّعال 
است. البّته تالش دشمن، مأیوسانه است؛ این را از سخنان آنها کاماًل میشود فهمید؛ 
اّما تالش میکنند. باید بِایستید، باید از خودتان آمادگی و اقتدار نشان بدهید، باید 
ابتکار خودتان و انگیزه ی خودتان را در بخشهای مختلف به کار ببندید؛ خدای 
متعال به شما کمک خواهد کرد. ان شاءاهلل آینده ی ارتش با حضور شما جوانان 

مؤمن، آینده ی بهتری خواهد بود و چشم ملّت ایران روشن خواهد شد.

والّسالم علیکم و  رحمة اهلل و   برکاته
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۱( در ابتدای این دیدار -که در محّل مجتمع دانشگاهی علوم دریایی امام خمینی)ره( 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در نوشهر برگزار شد- امیر سرلشکر سّیدعبدالّرحیم موسوی 
)فرمانده کّل ارتش جمهوری اسالمی ایران( و ناخدا یکم کریم مصدری )فرمانده  این دانشگاه( 

گزارشهایی ارائه کردند.
۲( برخالف میل و خواسته ی کسی

۳( سوره ی محّمد، آیه ی ۷؛ »ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر خدا را یاری کنید، یاریتان 
میکند و گامهایتان را استوار میدارد.«

۴( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۶۰؛ »و هرچه در توان دارید، از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید 
تا با این ]تدارکات [، دشمن خدا و دشمن خودتان  را بترسانید ...«
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