
 

 

  بهي سياج قلعة مستحكمة للبالد والشعاملسلحة القوات 
   طهران:املكان
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  التابعة للقوات املسلحةامعات اجلطالب و الضباطو  القادةكبار: احلضور
  ةاإلسالميمهورية اجل طالب جامعات الضباط التابعة للقوات املسلحة يفختريج مراسم  :املناسبة

  
 
  

طالب جامعات الضباط التابعة ختريج  يف مراسم ٣/١٠/٢٠٢١كلمة اإلمام اخلامنئي يوم األحد 
اإلسالمية، ويف كلمته لفت مساحته ضرورة عدم السماح جليوش مهورية اجل للقوات املسلحة يف

ن يأتون من مسافة آالف الفراسخ بالتحكم بقرارات دول القوات األجنبية من خارج املنطقة والذي
املنطقة والعمل على منح مهمة توفري األمن للجيوش التابعة للدول، وأشاد مساحته بالقوات املسلّحة يف 

 ."حصون الرعية"مهورية اإلسالمية اليت أثبتت بتوفريها األمن يف الداخل وعلى احلدود كوا اجل
  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
سيما بقية اهللا يف احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال

 .األرضني
 وعلى أوالد احلسني، وعلى أصحاب احلسني، الذين السالم على احلسني، وعلى علي بن احلسني،

 .)ع(بذلوا مهجهم دون احلسني 
. فيما ال يزال عطر األربعني احلسيين ينفح عبرياً على القلوب واألرواح اليِقظة )١(تقام هذه املراسم

اب يف اجلامعة أمتىن أن نأخذ مجيعنا دروساً يف املدرسة احلسينية، وأمتىن أن حتصلوا الدرجات، أيها الشب
 .احلسينية، كما حصلتم الرتب، حبمد هللا، يف جامعاتكم العسكرية

أبارك جلميع خرجيي جامعات الضباط يف القوات املسلحة الذين يدخلون الدورة التنفيذية للقوات من 
 اليوم، وكذلك جلميع الشباب الذين حيصلون على الرتب العسكرية والذين خيطون اخلطوة األوىل حنو

 .دخول القوات املسلحة للجمهورية اإلسالمية



 

 

وأبارك للشعب اإليراين أيضاً شبابه املؤمنني والصاحلني والشجعان وذوي العزم والبصرية، والقادة 
 .الذين يربوم على هذا النحو ويف هذا االجتاه وهذا الطريق

هي سياج قلعة مستحكمة للبالد أعزائي، إن افتخار قواتنا املسلحة هو أن القوات يف بلدنا العزيز 
ولقد حتقق هذا يف . )٢(» فاجلنود بإذن اهللا حصون الرعية«، )ع(كما قال أمري املؤمنني . والشعب

الثورة  حرس«بلدنا باملعىن احلقيقي للكلمة، واليوم صارت مؤسسات القوات املسلحة، اجليش و
ة، درعاً دفاعياً أمام التهديدات الشديدة وقوات الشرطة والتعبئة، باملعىن احلقيقي للكلم» اإلسالمية

 .لألعداء اخلارجيني والداخليني
التابعة  -وأنتم الذين ارتديتم زي القوات املسلحة . اخلدمة العسكرية ملثل هذا الشعب هي افتخار

إنكم يف احلقيقة مفتخرون بأنكم أعددمت أنفسكم للدفاع عن الشعب  - ألي من املؤسسات والقوى 
 . وعن اهلوية اإلسالمية والوطنية والثورية هلذا البلد وعن أمن البلداإليراين

أمن أي بلد هو البنية التحتية . األمن هو أهم قضية جتب مراعاا عند النظر إىل القوات املسلحة
ية فالبنية التحتية جلميع األنشطة االقتصادية والعلم. األساسية للفعاليات مجيعاً حنو التقدم يف هذا البلد

ة، وأنواع اخلدمات كافة اليت واألنشطة املتعلقة بالصحة والسالمة، وتلك املتعلقة بالقضايا السياسي
إذا مل يكن هناك أمن يف بلد ما، فسوف ختتل كل هذه التقدمات . تقدم إىل البالد والشعب، هي األمن

ه البنية التحتية األساسية لذلك، تفخر القوات املسلحة بتوفريها هذ. واألنشطة الالزمة والضرورية
فكل خطوة ختطوها هي حنو هذا اهلدف العظيم، وهذا ، التفتوا إىل هذا. بعزمهم وإرادم وبأرواحهم

 .عمل يقع يف مرضاة اهللا وسرور أولياء اهللا
هناك نقاط مهمة حول قضية األمن هي أن أمن البالد ال ينبغي أن يكون يف قبضة األجانب، هذه 

اليوم، إنه أمر طبيعي لشعبنا وبلدنا أن يكون أمن البالد يف أيدي قواا املسلحة وأبناء . مسألة مهمة
لقد الحظتم . مةهذا البلد، لكن هذه ليست هي احلال يف كل مكان من العامل، وحىت يف الدول املتقد

، اليت أعلن فيها األوروبيون أن أمريكا طعنتهم )٣(أنه يف هذه السجاالت األخرية بني أوروبا وأمريكا 
» الناتو«يف الظهر، فإن النقاش هو أن أوروبا حباجة إىل توفري أمنها بقوا اخلاصة، بغض النظر عن 

األوروبية املتقدمة أيضاً عندما يكون أمنها  الذي تعد أمريكا املكون الرئيسي له، أي حىت الدول )٤(
يف قبضة قوة أجنبية أو مرتبطاً ا، حىت لو كان ظاهر تلك القوة األجنبية ال يبدو معادياً هلم، أي يف 

هذا هو الواقع، حقاً . الظاهر كلهم من ضمن جمموعة واحدة، هم يف الوقت نفسه يشعرون بالنقص
 .بالنقص] شعور[لديهم : إنه كذلك



 

 

طبعاً، الدول األقل تقدماً، اليت ختضع جيوشها لسيطرة القوات املسلحة األمريكية وأمثال أمريكا، هي 
إنه الفتخار عظيم ألي بلد أن يكون قادراً على توفري األمن بقواته القاهرة والقادرة . حبثٌ آخر
د على اآلخرين، ماأما أولئك الذين يظنون أم يستطيعون توفري أمنهم بوهم االعت. واملسيطرة

 .وباالعتماد على اآلخرين، فليعلموا أم سيتلقون صفعةً من هذا قريباً
من أفجع املصائب على دول العامل هي أن يتدخل األجانب يف مسائلهم األمنية وخيططوا حرم 

وقد . هذه فاجعة كارثية على أي بلد، أن يصاب مبثل هذه احلالة. وِسلمهم ويعطوهم التعليمات
ك ترغب يف التحر» الناتو«حظتم، وقلنا اليوم إنه حىت الدول األوروبية اليت تتنفس حتت مظلة ال

 .باستقاللية
حبمد اللّه، أثبتت القوات املسلحة للجمهورية اإلسالمية قدرا على توفري أمن البالد يف اختبارات 

الدفاع «املهمة واخلالدة سنوات ومن األمثلة . صعبة ومهمة جداً، سواء أمن احلدود أو األمن الداخلي
وافتخار ومشوخ واعتزاز،  الثماين، حني استطاعت قواتنا املسلحة أن حتفظ أمن البالد باقتدار» املقدس

حصون «] وصف[وأن تخرج القوات احملتلّة وتكبدهم اخلسائر، وأن خيرجوا مرفوعي الرأس حمققني 
 .باملعىن احلقيقي للكلمة» الرعية

ال شك أن اقتدار القوات املسلحة يعتمد . عين اقتدار القوات املسلحة؟ هذه نقطة مهمةحسناً، ماذا ي
على التدريب واملبادرات العملية والتقدم يف ااالت العلمية املختلفة واألدوات واالنضباط 

ات كما اموع، التنظيمي، وهذه أمور ضرورية حبد ذاا، والقوات املسلحة حباجة إليها بالتأكيد
. األخرى أو أكثر منها، ولكن هناك عامل مهم جداً هو الروحية واملعنوية والصالح الديين واألخالقي

إذا مل يكن هذا العامل موجوداً يف . هذه قضية مهمة للغاية وتلعب دوراً استثنائياً يف اقتدار القوات
 .واإلمكانات اليت ميتلكهاكانت املعدات  جيش ما، فال ميكن هلذا اجليش أن يدعي أنه مقتدر مهما

الحظتم أن اجليش األمريكي، اهز بأنواع التجهيزات املختلفة، التقليدية وغري التقليدية، قد دخل 
لقد مكثوا يف هذا البلد عشرين سنة، فقتلوا . »طالبان«البلد ااور لنا، أفغانستان، لإلطاحة حبكومة 
. لتحتية احملدودة هلذا البلدا للمخدرات ودمروا البىن اوارتكبوا اجلرائم ومارسوا االحتالل وروجو

وبقوا يف » طالبان«أي جاؤوا لإلطاحة بـ. وخرجوا» طالبان«بعد عشرين عاماً سلموا السلطة لـ
هذا البلد عشرين عاماً على هذه احلال، وارتكبوا تلك اجلرائم كلها، وتكبدوا هذه اخلسائر والنفقات 

هذا ! وخرجوا من البالد وعادوا» طالبان«يدي وأخرياً تركوا احلكومة يف أاملادية والبشرية كافة، 



 

 

يعين أن هناك عنصراً أساسياً وحيوياً مفقوداً يف هذا اجليش، وهو العنصر املعنوي، عنصر الروحية 
 .هذا درس للبلدان مجيعاً. والروحانية -تعاىل  –األخالقية، عنصر التوجه إىل اهللا 

فتلك الصورة اهلوليوودية اليت تقدمها . تفت إىل أن هذه هي طبيعة اجليش األمريكيكذلك علينا أن نل
. هو ما رأيتم] األمريكي[واقع اجليش . دول مثل أمريكا وأمثال أمريكا عن جيوشها غري صحيحة

يف البلدان . ، واألمر مشابه إىل حد ما يف أماكن أخرى]وذهبوا كذلك[هكذا جاؤوا إىل أفغانستان 
فيها اجليش األمريكي، إذا مل تكن الغرية لدى حكام تلك البلدان كافيةً ] يتواجد[رى اليت األخ

حيث يوجد ] مثالً [)٥(أينما يكونوا، يف دول شرق آسيا . لطردهم، فإم مكروهون بني الشعوب
 .اجليش األمريكي منذ سنوات، فهم جمموعة بغيضة يف نظر تلك الشعوب

 إىل أن وجود اجليوش األجنبية يف منطقتنا، مبا يف ذلك اجليش األمريكي، يؤدي حسناً، علينا االلتفات
ينبغي للجميع السعي إىل أن تكون اجليوش مستقلة ومعتمدة على . إىل الدمار وإشعال احلروب

جيب . طقةالشعوب وتتآزر مع جيوش بقية اجلريان واجليوش األخرى يف املنطقة، فهذا هو صالح املن
مصاحلها ] حتقيق[ألّا يسمحوا، للجيوش األجنبية بايء من آالف الفراسخ من أجل ألّا نسمح، و

اليت ال عالقة هلا بشعوم، والتدخل يف هذه البلدان واحلضور العسكري والتدخل يف جيوشهم، ألن 
 .جيوش املنطقة وشعوا قادرون على إدارا، فال تسمحوا لآلخرين أن يدخلوا

 مشال غريب بالدنا، عند بعض جرياننا، هي من األمور اليت جتب معاجلتها ذا هذه احلوادث الواقعة
األسلوب يف األمور كافة هو أسلوب . بالطبع إن بلدنا وقواتنا املسلحة يتصرفان بعقالنية. املنطق

 املنطقة ية وألّا يدعوا هذهمن اجليد لآلخرين أيضاً أن يتصرفوا بعقالن. العقالنية، االقتدار مع العقالنية
من حفَر ِبئراً ِلأَِخيِه وقَع «أولئك الذين حيفرون بئراً إلخوم هم أول من يسقط فيها؛ . تقع يف مأزق

 .)٦(» ِفيها
دوام التوفيق لكم مجيعاً، يا أعزائي، القادة املوقّرين للقوات املسلحة، والقادة يف  -تعاىل  -أسأل اهللا 

أنتم، أيها الشباب األعزاء، الذين لكم حضور كبري وفعال يف القوات خمتلف الرتب، ويف احملصلة 
وهذا النظام، وهذه الثورة،  ،املسلحة حىت تتمكنوا من االستمرار دائماً يف شرف اخلدمة هلذا البلد
 .وهؤالء الناس املؤمنني واألوفياء، وأن تزيدوا من قدراتكم يوماً بعد يوم

بالطبع، ليست مجيعاً يف املستوى نفسه، فهناك من . ملسلحة تقدميةحلسن احلظ، إن جامعات قواتنا ا
يتحرك أسرع وأفضل وعلى حنو أكثر جناحاً، فيما يتعني على اآلخرين بذل اجلهود واختاذ خطوات 

ا نئة الشعب علين: إن التقارير اليت تصلين من اجلامعات مرضية عامة، وكما قلنا يف البداية. ناجحة



 

 

أن حيفظكم  - تعاىل  –نسأل اهللا . ودكم، أيها الشباب املؤمنون العازمون الشجعاناإليراين على وج
 .)ص(مجيعاً، إن شاء اهللا، وأن حيشر الشهداء األعزاء مع أوليائهم ومع النيب 

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 ـــــــــــــــــــــــــ 

يف بداية املراسم، قدم رئيس اهليئة العامة للقوات املسلحة، اللواء حممد باقري، وقائد جامعة اإلمام ) ١
، العميد نعمان غالمي، وقائد جامعة الشهيد ستاري، العميد الطيار علي رضا رودباري، )ع(احلسني 

ن الفعاليات واإلجراءات وقائد جامعة أمني للعلوم االنتظامية، العميد لطف علي خبتياري، تقارير ع
: وكان من بني برامج مراسم التخريج املشتركة للقوات املسلحة. والربامج التعليمية هلذه اجلامعات

قراءة القسم، وتسليم الراية من الطالب القدامى للجدد، وأداء الطالب املستقرين يف الساحة نشيداً 
رتباً ودرجات لعدد من املتفوقني يف جامعات  كما منح رئيس اهليئة العامة للقوات املسلحة. مشتركاً

 الضباط، بعد أخذه اإلذن من القائد العام للقوات املسلحة، اإلمام اخلامنئي
 )احلكم إىل مالك األشتر (٥٣ج البالغة، الرسالة ) ٢
لوماسية عد توقيع اتفاقية أمنية بني أمريكا وأستراليا وبريطانيا دخلت احلكومة الفرنسية يف أزمة دب) ٣

وتسببت هذه . مع الدول الثالث، أدت إىل فسخ االتفاق بني فرنسا وأستراليا بشأن بيع غواصات
خنجر يف «نسية بأا اخلطوة يف توتر عالقات فرنسا مع أستراليا وأمريكا، وقد وصفتها احلكومة الفر

يب عن أمريكا وشدد وعليه، دعا الرئيس الفرنسي يف بيان إىل االستقالل العسكري األورو. »الظهر
  .على جتنب أوروبا االعتماد على أمريكا يف جمال األمن والدفاع

العسكري تضم -قامت على معاهدة للتعاون السياسي )الناتو(منظمة حلف مشال األطلسي ) ٤ 
 .أمريكا ودول أوروبا الغربية

اليابان وكوريا يف هذا الصدد، متكن اإلشارة إىل احلضور العسكري األمريكي يف دول مثل  )٥
وباإلضافة إىل املعدات العسكرية األمريكية يف . اجلنوبية وسنغافورة وفيتنام والفيليبني وتايالند وغوام

كما يوجد حنو .  قاعدة أمريكية يف هذا البلد١١٢ ألف جندي أمريكي يف ٤٠اليابان، يتمركز حنو 
حتف  )٦.  يف جزيرة غوام٤٠٠٠ و قاعدة أمريكية يف كوريا اجلنوبية٨٣ ألف جندي أمريكي يف ٢٣

 ٨٨. العقول، ص


