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  اإليمان هو العنصر الرئيس المعنوي لالقتدار

  .م٠٦/١٠/٢٠٠٩.  ق١٦/١٠/١٤٣٠.  ش١٤/٧/١٣٨٨: الزمان
  جمع من ضباط القوة البحرية المتخرجين : الحضور

  من محافظة نوشهرفي كلية العلوم البحرية : المكان

٤٣٢١� �

تخرجـوا،  وأبارك للضباط الشباب األعـزاء الـذين أنهـوا فتـرة الدراسـة              
كمـا أبـارك    . وا منذ اليوم بمنظومة جيش الجمهورية اإلسالمية المجيـدة        التحقو

سيبدأون فترة التحصيل العلمي في جامعات      وللشباب األعزاء الذين نالوا رتبهم      
  .الضباط التابعة لجيش الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

شـعبهم فـي    والذين يخدمون بالدهم    واألهمية التي نراها للقوات المسلحة      
الزي، هي أوالً من حيث أن منظومة القوات المسلحة تعد العامل األهم في             هذا  

القوات المسلحة على حد تعبير أمير المؤمنين حـصن األمـة           . صيانة أمن البالد  
قيمة األمة بالنسبة ألية و. تؤمن به أمنها وسورها الذي تحمي به أراضيها      والمتين  

إذا كان األمن تيـسر العلـم       . آخرأمة مما ال يمكن مقارنته بأي شيء         وجماعة أ 
إذا لم يتوفر األمـن  و. اآلخرةوالدنيا  والعزة  والشموخ  والمجد  والعدالة  والتقدم  و

السبب األول الحترام    وهذا ه . اإلنجازات البشرية ممكنةً  وفلن تعود المكتسبات    
  .االهتمام بهاوالقوات المسلحة 
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ل أداء واجبهـا لـدفع      أن القوات المسلحة مستعدة من أج      والسبب الثاني ه  
القوات المسلحة تقدم أرواحهـا فـي       . تكاليف ال يمكن مقارنتها بأي شيء آخر      

مـن  و سواء كان من الجـيش أ      -العسكري المدافع عن أمن البالد      . هذه الساحة 
 يقدم روحه   -سائر أقسام القوات المسلحة في الجمهورية اإلسالمية         والحرس أ 

السبب فـي أن شـهداءنا      . هذا شيء كبير  . .في الميدان من أجل أن يحفظ األمن      
أهل الدنيا ال   . أنهم ضحوا بهذا الرصيد    واألعزاء ال يفارقون ذاكرة الشعب أبداً ه      

رجـال  . حسب، بـل بمطـاليبهم التافهـة أيـضاً       ويمتنعون عن التضحية بأنفسهم     
المدافعون عن القيم المعنوية مستعدون للتـضحية بـأرواحهم         واألبطال،  والحق،  

  . في هذا الطريقالسيرو

أعزائي، أيها الشباب األبـرار فـي جامعـات الـضباط بجـيش الجمهوريـة               
مـن  ومن حق أي شـعب      . أنتم ركن ركين القتدار هذا البلد     . اإلسالمية اإليرانية 

إذا لم ترفع الشعوب أنفسها إلى مرتبة االقتدار        . واجبه أن يسعى لتحقيق اقتداره    
الـشعب الـذي   . صراع القـوى والمية فسوف تسحق في تجاذبات النـزاعات الع  

. العـزة وال يعده عيباً كبيراً عليه لن يكون جديراً بالشموخ          ويتعود على الضعف    
الدكتاتوريون العالميون سوف لـن     والمستبدون  وأرباب الحراب   والعتاة  والقوى  

  .من واجب الشعوب أن تتمتع باالقتدار. يرحموا مثل هذا الشعب

اقتدار الشعب حقيقـة    . قتصر على القوات المسلحة   طبعاً، اقتدار الشعب ال ي    
عالمـة اقتـدار    والقوات المسلحة هي الخط األمامي للتحـرك        . متعددة الجوانب 

مـن حيـث    والشعب، لكن الشعب يجب أن يكون متقـدماً مـن حيـث العلـم،               
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اإلرادة، حتى يستطيع الحفاظ ومن حيث العزيمة    ومن حيث اإليمان،    واألخالق،  
العنـصر المعنـوي    . نا نشدد علـى العناصـر المعنويـة لالقتـدار         إن. على اقتداره 

هـذا  . حسن الظن بـه  والتوكل عليه   واإليمان باهللا،   . اإليمان والرئيسي لالقتدار ه  
ما يثبت األقـدام للـسير فـي        وما يجعل القلب مستعداً لخوض الميادين الصعبة        

إلنـسان  يحقـق ل  وما يصغّر المـشكالت فـي األنظـار،         وهذا ه و. الطرق الوعرة 
من دون هـذا اإليمـان      . اإليمان باهللا . يجعلها مطامح في نفسه   واألهداف الكبيرة   

في المجاميع غير المؤمنة باهللا ال تخفق القلوب بحب         . سيعود اإلنسان قالباً مادياً   
بالتالي ففي مثل هذه المجاميع لن يتأتى االقتدار وبحب المعنوية والفضيلة،    واهللا  

  .ةبالمعنى الحقيقي للكلم

ـ  وليس االقتدار بمجرد التوفر على األسلحة المتطورة،         بـالتوفر علـى    وال ه
األسـلحة المتطـورة   وكان بوسع المـال      ول. اإلعالميواالقتدار السياسي   والمال  

أدوات التخريب توفير االقتدار الحقيقي لبلد معين، لما فُضح الكيان الصهيوني           و
 ٣٣لبناني المؤمن فـي حـرب الــ         انهتك ذلك االنتهاك الفظيع أمام الشباب ال      و

كانت العناصـر    ول.  يوماً ٢٢في مقابل الفدائيين في غزة خالل حرب الـ         ويوماً،  
المادية لالقتدار كافية لتحقيق القدرة الحقيقية لما أخفقـت حكومـة الواليـات             

لما أخفقت في احتالل    والمتحدة في حربها ضد الشعب األفغاني الفقير األعزل،         
هذه اختبارات جـد مهمـة      . هذه أمور تنتصب مقابل أنظارنا    . عراقالوأفغانستان  

حينمـا تتنـور قلـوب الـشعوب        . علمنـا بهـا   وقرأناها  وقيمة لحقائق سمعناها    و
لن يمد أحـد  واإلرادة الالزمة،  واألهداف الوضاءة، ستكتسب العزيمة     وباإليمان  

. مـصيرها ولن يمد يد التطاول علـى حياتهـا         ويد العدوان على أرواح أفرادها      
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. يهاجم أناساً مظلومين عزّالً  وليس االقتدار في أن يعتدي اإلنسان على جيرانه، أ        
اقتـصادية  وتحقيق أهداف عسكرية    وينقل جيوشه من أقصى العالم لقمع شعب        

. هـذا لـيس اقتـداراً     . يسير بها آالف الكيلومترات إلى مناطق أخرى      وسياسية،  و
فرضـت  وتضخّمت  ونمت  وه الركائز   القوى المادية التي اعتمدت على مثل هذ      

االقتصاد على اآلخرين سوف تالقي جزاء هـذه        ووزنها الثقيل في عالم السياسة      
الشعوب المؤمنة رغم كونهـا مستـضعفة، إذا سـعت          . سوف تسقط واإلساءات  

ـ  وإرادة فوالذية وسارت بعزيمة وجاهدت  و أهـداف سـليمة    ونوايا صـادقة نح
ال وال تطـاول    وستقبل لـيس فيـه عـدوان        م. سوف تمسك بيدها مستقبل العالم    

  .مستقبل يبتني على العدالة. ال سباق تسلّحوسباق رعب 

أنتم . مثل هذا العالم   والسباقون في الحركة نح   وأعزائي، أنتم الشباب الرواد     
شبابنا األعزاء في مختلف قطاعات هذا البلد كلهـم رواد  وفي القوات المسلحة،   

الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة تحمـل لعـالم          . المتقدمون فيها وهذه الحركة   
الغد لكم  . السعادةورسالة السالم   .. الغد هذه الرسالة الجديدة الساطعة    والحاضر  

نوايـاكم  واخلقوا النواة األوليـة بعـزيمتكم الراسـخة         . االجتهادوفعليكم السعي   
أخذكم جميع إمكاناتكم إلى الساحة، ثم نموا تلك النـواة لتـستطيعوا            والسليمة  

  .السباقين فيها بالمعنى الحقيقي للكلمةوروادها وأن تكونوا جنود هذه الحركة 

بتوفيـق مـن اهللا     وللقوات المسلحة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اليوم        
ضاعفوا مـن هـذه    . نظيرنادرة ال ولديها امتيازات بارزة    .. مميزات كبرى وسمات  

الـتعلّم بعـين الجـد،      والعلـم   وخذوا البحـث    . االمتيازات عندكم يوماً بعد يوم    
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. اغتنموا فترة الشباب لتفجير المواهب المتنوعة التي أودعها اهللا تعـالى فـيكم             و
هذا الشعب بهذه األهداف الـسامية      واعرفوا قدر المقدرة على خدمة هذا البلد        و

مثـل هـذا    وخدمة مثل هذا البلـد      وصفوف األمامية للدفاع    التواجد في ال  . النيرة
هذه المفخرة الكبيرة اليـوم فـي متنـاول         . مثل هذا النظام مفخرة كبيرة    والشعب  

الناشـئة فـي عهـد الثـورة       وفي متناول أيدي األجيال المتعاقبة الناهضة       وأيدينا  
  .اغتنموا هذه الفرصة. اإلسالمية

هـذا مـا   . ار اقتـدار إيـران اإلسـالمية   حتى األعداء ليس بوسعهم اليوم إنك    
يحمل نيـة تمريـر مـشروع التخويـف مـن          وطبعاً العد . يعترفون به هم أنفسهم   

القوة الوطنية لهذا البلـد     والموقف العدائي، يهتف بقدراتكم     وبهذه النية   .. إيران
الجانـب  . كـاذب وجانب آخر مغلوط    وجانب مما يقوم به صحيح      . هذا النظام و

إننا خالل فترة الثالثين    . قدرة النظام الجمهوري اإلسالمي صحيح    الذي يعبر عن    
وصـلنا محطـات جـد      وعاماً من عمر الجمهورية اإلسالمية بـدأنا مـن الـصفر            

ما وصلنا إليه ال يقبل المقارنة بما كنا        . متقدمة، لكننا غير مقتنعين بما وصلنا إليه      
فـي  ول، فـي الجـيش،      كنت متواجداً في القوات المسلحة منذ اليوم األو       . عليه

قد لمست هذه القوات بكـل      وفي قوات الشرطة،    وفي الحرس،   ووزارة الدفاع،   
أنتم اليوم أيها الشباب األعزاء في قمة لم يكـن          . إمكاناتها عن كثب  ومضامينها  

لم يكـن أحـد ليـصدق وصـولنا         وباإلمكان سابقاً حتى التأشير عليها باألصبع،       
االعتمـاد علـى    والثقـة بالـذات،     وتدار التسليحي،   االقواالقتدار العلمي،   .. إليها

 وهذا الجزء من كالم العـد     .. التقدم في المجاالت المختلفة   واالنسجام  والنفس،  
  .صحيح



 

٦ 

ما يطـرح مـن أجـل تمريـر مـشروع            وبيد أن الجزء الكاذب من كالمه ه      
هذا االقتدار الوطني العظيم للجمهورية اإلسالمية ال يشكل        . التخويف من إيران  

ـ  . فرصة وليس بتهديد للجيران، إنما ه    . ديداً ألي أحد  ته تهديـد لعتـاة     ونعم، ه
إنه تهديـد   . المتدخلين في شؤون الشعوب   وطالب السيطرة على العالم     والعالم  

البشرية الهائلـة لهـذا الـشعب أبـشع         وللذين استغلوا يوماً ما المصادر الطبيعية       
تزال اآلمـال تـراودهم فـي      ال  وشخصيته،  وركلوا حيثية هذا الشعب     واستغالل،  

مناوراتنا العـسكرية   . لكنه ليس تهديداً للشعوب   . عودة تلك األيام التي لن تعود     
نصنع الفرقاطـات،   ونصنع الطائرات،   . صواريخنا ليست تهديداً  وليست تهديداً،   

هـذا دليـل    . نأتي بشباب إبرار مثلكم إلى الساحة، ليست أي من هذه تهديـداً           و
توكل على ربـه    وإذا اعتمد على نفسه      وينموأن يتقدم   على أن الشعب يستطيع     

لتعلم الشعوب األخرى   . هذه حالة مشجعة للشعوب األخرى    . مأل قلبه باإليمان  و
ليست في التبعية   وترى أنها إذا أرادت العزة فإن تلك العزة ليست عند أمريكا،            و

ح فـي  إعطاء األموال لملء أكياس صنّاع الـسال وال في اإلنفاق وللقوى الكبرى   
فـي الثقـة بـالنفس    والشغف بأسلحتهم، إنما هي في التفجر من الداخل   والعالم  

  . التقدم في هذه األموروفي التوكل على اهللا و

اعرفوا ويا أبنائي األعزاء، أيها الشباب األبرار، اعرفوا قدر فترة التعليم هذه،         
هذه العظمة  وسمعة الشعب اإليراني الطيبة،     واعرفوا قدر عزتكم    وقدر شبابكم،   

أعـدوا أنفـسكم    وهذا النظـام،    وهذا البلد   والسياسية التي يتمتع بها هذا الشعب       
  .أنتم بناتهوالغد لكم . فتوح ميادين أكثرولغد أفضل 
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بخصوص منظومة القوات المسلحة التي تعد عائلة واحدة، فـإن توصـيتي            
. لحمـد هللا  اوهي حاالت متـوفرة اليـوم       واالتحاد،  واأللفة  واألكيدة هي العطف    

أنـتم  وقوات الشرطة كلكم أبنـاء عائلـة واحـدة          والتعبئة،  والحرس،  والجيش،  
بخصوص القوة البحرية التي تستضيفكم اليوم أنـتم شـباب الجامعـات            و. إخوة

تستضيفنا جميعاً في هذه الجامعة، أوصي على الخصوص بـالقول إن           واألخرى  
ينبغي . إستراتيجية بالدنا قوة    فيوالقوة البحرية تعد في الكثير من مناطق العالم         

السواحل الجنوبية الشرقية للـبالد     . إستراتيجيةالنظر للقوة البحرية على أنها قوة       
التي تتواجد فيها القوة البحرية لجيش الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مناطق فـي            

واصـلوا  . اهتموا بتلـك المنـاطق    .. تعد إمكانية جيدة جداً للتقدم    وغاية األهمية   
الحمد هللا شكالً متطوراً عما كانت عليـه فـي          ويادة البحار التي اكتسبت اليوم      ر

 أيـضاً لإلمكانـات     اهتمـوا وأولوا أهمية لمـا تحـت سـطح البحـار،           والسابق،  
الطرادات السطحية في كل مكان، خصوصاً في       والتجهيزات المضادة للزوارق    و

لها قيادة جيـدة    وت جيدة،   الحمد هللا إمكانيا  وللقوة البحرية اليوم    . بحار الجنوب 
للقـوة  وتحقق ازدهاراً لكـم     وبإمكان جهودكم اليوم أن تثمر الكثير       . الشكر هللا و

لكافـة فـصائل القـوات      ولكل جيش الجمهورية اإلسـالمية اإليرانيـة        والبحرية  
نتوجـه  ونطلـب هـذا مـن اهللا،      . المسلحة في الجمهورية اإلسالمية إن شـاء اهللا       

  .جلّون من أننا سنصل لما يريده عزّ نحن واثقووبقلوبنا إليه 

 بركاتهورحمة اهللا والسالم عليكم و


