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نسخه تلفن همراه

   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 بقّیة اهلل فی االرضین.

مراسم بسیار باشکوه و زیبا و پُرمغزی را امروز اجرا کردید؛ تمرینها بسیار 
خوب بود، آرایش میدان بسیار زیبا بود و مراسمی که اجرا کردید، به طور 
کامل ابتکاری و پُرمغز بود. ابتکار در همه ی مسائل کاری و آموزشی و تحقیقی و 
در مدیریّتهای کوچک و بزرگ، جّذاب و چشم نواز است. امروز نشانه های ابتکار 
متشّکرم. خیلی  کردیم؛  مشاهده  مختلف  بخشهای  در  میدان  این  در  را 
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  متبّرک شدن زمان دریافت درجه و سردوشی شما با ایّام ذی حّجه و 
محّرم و هفته ی دفاع مقّدس

ایّام حّساس و مهّمی است. فارغ الّتحصیلِی شما فارغ الّتحصیالن و سردوشی بگیرِی شما 
سردوشی بگیران، در مناسبت بسیار مهّمی اتّفاق افتاده است: اّوالً ماه ذی حّجه است، یک 
ماه پُرمطلب، پُر مضمون، ماه عید قربان، عید غدیر، عرفه، مباهله و والدت برخی از ائّمه ی 
معصومین )علیهم الّسالم(؛ و مصادف با آخر شهریور و هفته ی مربوط به دفاع مقّدس؛ و 
مشِرف بر ماه محّرم و آغاز سال هجری قمری و ماه حسین )علیه الّسالم(، ماه شهادت، 
ماه افتخار. در یک چنین شرایطی شما جوانان عزیز من موّفق شدید به دریافت درجه و 
سردوشی؛ این را به فال نیک میگیریم و ثبات قدم شما را در این راهی که در پیش گرفتید 

-که راهی پُرافتخار و راه سعادت دنیا و آخرت است- از خدای متعال مسئلت میکنیم.

  ایستادگی جوانان مؤمِن ما در سازمانهای مسّلح و نیروی انتظامی برای 
دفاع از امنّیت کشور

عزیزان من! آنچه مهم است، توّجه به اهّمّیت مسئولّیتی است که شما در مجرای آن 
مسئولّیت قرار گرفته اید؛ مسئولّیت حفظ امنّیت و نظم در کشور. امنّیت، در شمار نعمتهای 
درجه ی اّول پروردگار است. اگر امنّیت در کشوری وجود داشت، امکان پیشرفت علمی، 
پیشرفت عملی، پیشرفت اخالقی و پیشرفت انسانی در آن کشور وجود خواهد داشت؛ 
]اّما[ اگر امنّیت نبود، هیچ کدام از اینها امکان پذیر نیست یا بسیار دشوار است. شما 
تصمیم گرفته اید که این عامل اساسِی سعادت کشور و ملّت را تأمین کنید برای این مردم؛ 
مسئولّیت بسیار مهّمی است. هّمت بلند شما و توان معنوی و جسمانِی شما، به شما کمک 
خواهد کرد که ان شاءاهلل این مسئولّیت را انجام بدهید. عزیزان من! امنّیت به همان اندازه 
که مهم است، به همان اندازه، آماج دشمنِی دشمنان هم هست. سعِی دشمن همواره بر این 
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است که در کشوری که با آن خصومت می ورزد، امنّیت را از بین ببرد. دشمناِن شیطان صفِت 
بین المللِی ما -یعنی نظام سلطه و سردمداران نظام سلطه و شیطان بزرگ؛ آمریکا و 
دنباله هایش- از روز اّوِل پیروزِی این ملّت در انقالب اسالمی در صدد برآمدند تا امنّیت را 
از این کشور سلب کنند. یکی از مشکالت اساسِی ما در طول این ۳۸ سال، حفظ امنّیت 
بوده است. جواناِن ما با همه ی وجود برای حفظ امنّیت جنگیده اند، مبارزه کرده اند؛ چه در 
ماه های اّوِل پیروزی انقالب که حرکات شرارت آمیز و تجزیه طلبانه در برخی از مرزهای 
این کشور به تحریک دشمنان به وجود آمد، چه بعد از آن در دوران جنگ تحمیلی و دفاع 
مقّدس که هشت سال به طول انجامید، و چه بعد از آن تا امروز که دشمنان سعی کرده اند 
امنّیت را از این کشور سلب کنند. جوانان مؤمِن ما در سازمانهای مسلّح ازجمله در نیروی 

انتظامی با کمال رشادت و قدرت ایستاده اند و از امنّیت این کشور دفاع کرده اند.

  قدرت و رشادت و اقدام و حرکت بجا و بموقِع نیروی انتظامی، مایه ی 
افتخار و سربلندی نظام جمهوری اسالمی

من میخواهم به شما بّچه های عزیزم، جوانهای عزیزم بگویم شما تنها سازمانی هستید 
که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید. خدمت شما را، تالش شما را، 
فداکاری شما را مردم می بینند؛ در شهرها، در روستاها، در جاّده ها، در مرزها، در پایانه های 
مسافری، در کوه ها و دشتها، در مناطق خطرناک، در همه جا؛ در همه ی فصول سال، 
نیروی انتظامی جلو چشم مردم است. ما هیچ سازمانی را نداریم که این طور در یک پهنه ی 
با این وسعت، همیشه در مقابل چشم مردم باشد. توانایی های شما، آبروی نظام جمهوری 
اسالمی است. قدرت شما، رشادت شما، اقدام شما، حرکت بجا و بموقِع شما، مایه ی افتخار 
و سربلندی نظام جمهوری اسالمی است. هنگامی که شما با یک جریان مفسده آمیز -مثاًل 
جریان مواّد مخدر، جریان شرارت در شهرها، جریان سرقت، جریان ناامنی های گوناگون- 
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سینه به سینه مواجه میشوید، فداکاری میکنید و در این راه زحماتی را متحّمل میشوید، 
مردم به چشم خودشان تالش شما را می بینند. عالوه بر اینکه نیاز مردم را که امنّیت است، 
تأمین میکنید، برای نظام اسالمی هم آبرو تأمین میکنید. این برای یک کشور مایه ی آبرو 
است. امروز بحمداهلل در این منطقه ی ناامن، در این منطقه ای که دستهای خصم دشمن، 
دستهای آلوده ی دشمنان، بذر تروریسم  را پاشیده است، در یک چنین منطقه ی پُرمسئله 
و پُرماجرایی، شما و جوانان مسئول در این کشور توانسته اید امنّیت مثال زدنی ای را برای این 
کشور حفظ کنید؛ این بسیار حائز اهّمّیت است. من الزم میدانم از زحمات نیروی انتظامی 
در بخشهای مختلف، در مقابله ی با مفاسد و شرارتهای گوناگون، تشّکر کنم. این نقشها را 
روزبه روز بایستی تقویت کرد. کار را عالمانه باید انجام داد. گزارشی که از این دانشگاه به من 
داده شد و امروز هم مسئولین محترم اینجا ابراز کردند، ]نشان میدهد[ کارهایی که انجام 
میگیرد کارهای الزم و باارزشی است. هم کارهای علمی، هم کارهای تحقیقی، هم کارهای 
تجربی، هم مهارت آموزی ها، همه ی اینها الزم است و باید همواره با جّدیّت دنبال بشود. 
الزم است ما نیروی انتظامِی در طراز جمهوری اسالمی، در طراز دولت اسالمی، در طراز 
یک جامعه ی قرآنی و اسالمی داشته باشیم. ]البّته[ تا آنجا مبالغی فاصله داریم؛ این فاصله 
را شما جوانهای عزیز باید طی کنید و پیش بروید و من میدانم که شما میتوانید و به توفیق 

الهی این کار را انجام میدهید.

 لزوم توّجه نیروی انتظامی به رابطه ی با خدا، ارتباط صمیمانه ی با مردم، 
پایبندی به قانون، جرئت در اجرای قانون

آنچه مهم است استمداد از خداوند متعال و حفظ رابطه ی با خدای متعال است. آنچه در 
درجه ی بعد مهم است ارتباط صمیمانه ی با مردم است؛ اقتدار را همراه کنید با محّبت و 
صمیمّیت نسبت به مردم. آنچه مهم است پایبندی به قانون است؛ هیچ کارِ بی قانون انجام 
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نگیرد. و باالخره آنچه مهم است جرئت و گستاخِی الزم در اجرای قانون است؛ آنجایی که 
قانون هست، مالحظه ی هیچ کس را نکنید؛ با جرئت وارد بشوید، با دلیری وارد بشوید، 
وظیفه ای را که قانون بر عهده ی شما گذاشته است انجام بدهید. از قانون تخّطی نباید کرد، 
در اجرای قانون هم هرگز تأّمل و تردید نباید ورزید. آنجایی که قانون است باید اجرا کنید. 
مشکل عمده ی کشورها و ملّتها همین است که در اجرای وظیفه  ی دینی خود، وظیفه ی 

وجدانی خود، وظیفه ی عقالنی خود و وظیفه ی انسانی خود دچار تردید و تأّمل میشوند.

  دخالت قدرتهای سلطه  گر، عامل ناامنی داخل کشور و منطقه
]در خصوص[ امنّیت، من به شما عرض بکنم، یک بخش امنّیت داخل کشور است، یک 
بخش امنّیت منطقه است. امروز منطقه ی ما منطقه ی ناامنی است. این به خاطر چیست؟ 
اّوالً به خاطر دخالت شیطنت آمیز و شرارت آمیز قدرتهای سلطه  گر است؛ دخالت آمریکا، 
دخالت صهیونیسم. از هر وسیله ای برای نفوذ، برای تأمین منافع نامشروع خود، برای 
تضعیف ملّتها، برای نابود کردن رشادتها و اقتدارهای ملّی استفاده میکنند: یک روز داعش را 
به  وجود می آورند و آن وقتی که با هّمت ]نیروهای[ مقاومت، با هّمت جوانان مؤمن، داعش و 
امثال داعش نفسهای آخر را میکشند، دنبال راه های خباثت آمیز دیگری میروند. امروز نقش 
آمریکا این است. وقتی از یک راه ناامید میشوند، دنبال راه دیگری میروند. البّته به توفیق 
الهی، ملّت ایران، جوانان ایران، جوانان مقاومت در منطقه که تحت تأثیر شعارهای اسالمی و 
قرآنی قرار دارند، باز هم بینی کارگزاران نظام سلطه را به خاک خواهند مالید و آنها را مغلوب 
خواهند کرد. آنچه در منطقه بسیار مهم است، همین است که ملّتهای منطقه و دولتهای 
منطقه ی ما احساس توانایی کنند و این توانایی را که موهبت الهی است به کار بیندازند؛ 
آن وقت دشمن نفوذکننده، دشمن بددل، دشمن طمع ورز مجبور میشود عقب نشینی کند. 

اگرچنانچه ما کوتاه بیاییم، دشمن جلو می آید.
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  عکس العمل جمهوری اسالمی به هر حرکت غلط نظام سلطه در 
قضّیه ی برجام

شما مالحظه کنید وقاحت سران نظام سلطه را! در همین قضّیه ی مذاکرات هسته ای و 
قرارداد هسته اِی موسوم به »برجام«، هر روز یک شرارتی از خودشان نشان میدهند، هر 
روز یک جلوه ای از شیطنت خود نشان میدهند و اثبات میکنند صّحت فرمایش امام را که 
فرمود: آمریکا شیطان بزرگ است.)۲( حقیقتاً خبیث ترین شیطانها، رژیم ایاالت مّتحده ی 
آمریکا است. شما جوانهای عزیز بدانید که مسئله ی تحریمها یک مسئله ی کامالً روشن و 
حل شده ای است. ملّت ایران به خاطر نیازهای صلح آمیز کشور، به دنبال فّعالّیت هسته ای 
بوده و هست. ما تا چند سال دیگر احتیاج داریم به حّداقل بیست هزار مگاوات نیروی برقی 
که از امکانات هسته ای و از نیروی هسته ای استفاده بشود و به  دست بیاید. غیر از آن مقداری 
از انرژی که از دستگاه های غیرهسته ای به دست می آید، آن طوری که متخّصصین ما و 
صاحب نظران ما محاسبه کردند، بیست هزار مگاوات از راه امکانات اتمی بایستی به  دست 
بیاید؛ ]لذا[ نظام جمهوری اسالمی دنبال اقدام علمی و عملی در این راه حرکت کرد؛ یک 
کار مشروع، یک کار صحیح، یک کار بی ضرر و بی خطر که هیچ ضرری، هیچ خطری برای 
هیچ ملّتی و هیچ کشوری نداشت. رژیم ایاالت مّتحده ی آمریکا که از پیشرفت علمی این 
ملّت و همه ی ملّتهای دیگر نگران است و مایل به پیشرفت علمی نیست و اجازه نمیدهد 
ملّتها پیشرفت کنند -چه ازلحاظ علمی، چه ازلحاظ عملی، چه ازلحاظ اقتصادی- در 
مقابل این حرکِت مشروع و صحیِح جمهوری اسالمی، تحریمهای ظالمانه ای را تحمیل 
کرد. مسئولین کشور به این نتیجه رسیدند که مذاکره کنند و از بخشی از این حّق خود 
صرف نظر کنند، برای اینکه تحریمها برداشته بشود و این کار را کردند. امروز علی رغم همه ی 
قرارها، همه ی تعّهدها، همه ی بحثهای فراوانی که انجام گرفته است، برخورد رژیم ایاالت 
مّتحده ی آمریکا با این مذاکرات و با نتیجه ی مذاکرات، یک برخورد کامالً ظالمانه، کاماًل 
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قلدر مآبانه و کامالً زورگویانه است. در مقابل این حرکت خصمانه ی دشمن، ملّت ایران باید 
چه کار بکند؟ مسئولین باید چه کار کنند؟ مسئولین باید به سردمداراِن رژیِم فاسِد ایاالِت 
مّتحده ی آمریکا اثبات کنند که به مردِم خودشان متّکی اند و این مردم، یک ملّت مقتدر را 
تشکیل داده اند؛ باید اثبات کنند که ملّت ایران به برکت اسالم، زیر بار زور نمیرود، در مقابل 
قدرتها ُکرنش نمیکند؛ این را باید اثبات کنند، باید نشان بدهند. آمریکایی ها باید بدانند 
ملّت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه ی خود خواهد ایستاد. در کار مسائل مهّمی 
که به منافع ملّی کشور ارتباط دارد، عقب نشینی در قاموس جمهوری اسالمی ایران معنی 
ندارد. ما حرکتمان را قدرتمندانه ادامه خواهیم داد. دشمن باید این را احساس کند و بداند 
که زورگویی و قلدرمآبی، هرجای دیگر جواب بدهد، در جمهوری اسالمی ایران جواب 
نخواهد داد. جمهوری اسالمی ایران، راست قامت و مقتدر ایستاده است و چون الهام بخش 
ملّتهای دیگر است، بیشتر آماج دشمنی اینها است. مسئولین فاسد و مفسد و دروغ گو و 
فریب کار ایاالت مّتحده ی آمریکا خجالت نمیکشند، وقیحانه می ایستند و ملّت ایران و 
نظام جمهوری اسالمی ایران را به دروغ گویی مّتهم میکنند. ملّت ایران صادقانه حرکت 
کرد، صادقانه عمل کرد، صادقانه پیشرفت کرد، راه خدا را صادقانه انتخاب کرد و این راه را 
صادقانه تا آخر به توفیق الهی خواهد پیمود. دروغ گو شما هستید؛ دروغ گو سردمداران نظام 
سلطه اند؛ دروغ گو آن کسانی هستند که برای هیچ ملّتی نمیتوانند خوشبختی و سعادت را 
ببینند و منافع نامشروِع خود را به هر قیمتی علی رغم منافع ملّتها مایلند تأمین کنند؛ آنها 
هستند که فریبگرند و دروغ گو هستند. ملّت ایران محکم ایستاده است، این را بدانند؛ در 
قضّیه ی برجام، هر حرکِت غلِط نظاِم سلطه با عکس العمل جمهوری اسالمی روبه رو و مواجه 
خواهد شد. اینجا اهّمّیِت امنّیت در منطقه را احساس میکنید؛ این امنّیتی که در منطقه 
نیست، در داخل کشور بحمداهلل هست و این به برکت تالش و مجاهدِت شما جواناِن مؤمن 

و مسئوالن و مدیراِن نیروهای مسئول در این رابطه است. امیدواریم خداوند کمک کند.
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  لزوم شناسایی نقاط ضعف نیروی انتظامی و پیشبرد هرچه دقیقتر و 
سریعتر و جامعتر و پیگیرتر نیرو

یک مسئله ی اساسی این است که نقاط حّساس را، نقاط ضعف را، جستجو کنید و پیدا 
کنید. فرض بفرمایید قضّیه ی جاّده ها را و تصادفهایی که در جاّده ها پیش می آید. سهم 
نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جاّده ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البّته 
عوامل گوناگونی و دستگاه های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، 
سهم وزارت راه، سهم دستگاه های گوناگوِن صنعتِی دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ 
کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته 
باشند. یا در زمینه ی حفظ مرزها، یا در زمینه ی قاچاق مواّد مخّدر، یا در زمینه ی برخورد با 
مصرف کنندگان و فروشندگان و توزیع کنندگان مواّد مخّدر، یا برخورد با اشرار. این کارهایی 
را که بحمداهلل  نیروی انتظامی در بخشهای گوناگون کشور با قدرت انجام میدهد، هرچه 
دقیق تر، هرچه سریع تر، هرچه جامع تر و پیگیرتر بایستی پیش برد، مسئولین محترم دولت 

هم بایستی به نیروی انتظامی کمک کنند.
 پروردگارا! به محّمد و آل محّمد این جوانان عزیز را در راه خود ثابت قدم بدار. پروردگارا! به 
محّمد و آل محّمد کمک و لطف و عنایت ویژه ی خود را شامل حال این جوانان عزیز قرار بده. 
پروردگارا! اینها را و مدیران و مربّیان و فرماندهاِن اینها را و بخشهای مختلِف دیگِر نیروهای 
مسلّح را مشمول عنایات خاّص خود قرار بده؛ قلب مقّدس ولیّ عصر را از اینها راضی کن؛ 

ارواح طّیبه ی شهدا را از اینها راضی کن.

والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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۱(  در ابتدای این دیدار -که در محّل دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد- سردار سرتیپ حسین 
اشتری )فرمانده نیروی انتظامی( و سردار سرتیپ ۲ لطفعلی بختیاری )فرمانده دانشگاه علوم انتظامی( 

گزارشهایی ارائه کردند.
۲(  ازجمله، صحیفه ی امام، ج ۱۰، ص ۴۸۹
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