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موجبات عزیز  همکاران  وتالش  پروردگار  لطف   به 
فراهم ز  ن�ی  

گ
فرهن� یه  ن�ش نوزده  شماره  ی   تهیه 

محتوا ارائه  بخش  در  ما  سعی  شماره  این   شد.در 
ومفید کاربردی  اطالعا�ت  که  بود  براین   بیش�ت 

 را در اختیار شماعزیزان قراردهیم
ح�ت ویا  شده  پرداخته  آن  به  کم�ت  ترجیحا   که 

یاداوری آن ها مفید و مهم باشد

.

.

.
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 به وضع خویشان و بستگان است
گ

 ایام عید فرصت مناس�ب برای صله رحم و رسید�
ز مرضیه اسالمی و انسا�ز است. از همان ز ی� از نشانه های اخالق و س�ز  که این ن�ی
 روز اول نوروز، دید و بازدیدها آغاز می شود. در همه خانواده ها رسم بر آن است
یک می های فامیل می روند و عید را به آنها ت�ب  که افراد خانواده ابتدا به دیدن بزرگ�ت
ها به آنها رس بزنند. در  گویند. سپس به خانه بر می گردند و منتظر می مانند تا بزرگ�ت
 این دید و بازدیدها عیدی هم داده می شود.عالوه بر دیدوبازدید از بستگان، دوستان،
ز دیدار می  همسایگان و بزرگان فامیل، با جمعی از مصیبت دیدگان در سال گذشته ن�ی

ز روز سال نو(، ادامه داد دهم�ی ز ده بدر، )س�ی ز .شود. دید و بازدیدها تا روز س�ی

 دد هفت برگزیده و مقدس است. در سفره
 نوروزی انتخاب این عدد بسیار قابل توجه
با هفت این عدد را  باستان  ایرانیان   است. 
ارتباط یا هفت جاودانه مقدس   امشاسپند 
خانه هفت،  عدد  نجوم  در  دادند.   می 
 آرزوهاست و رسیدن به امیدها را در خانه

.هفتم نوید می دهند

 ی� از رسوم پسنده و ارزشهای نیک عید،
 نظافت و خانه تکا�ز است که ی� دو هفته
روب و  رفت  یا  تکا�ت  خانه  عید  از   پیش 
اثاثیه را جابه جا د و مجدداً   انجام می گ�ی
ی می کنند و دوباره آنها  می کنند و گردگ�ی
 را می چینند در واقع مردم قبل از رسیدن
و کنند  می  خود   

گ
زند� در  تحویل  نو   سال 

 خانه را برای پذیرا�ز از میهمانان عید آماده
.می سازند

 وشیدن لباس نو در نوروز، رسمی کهن در
 ایران و ی� از آداب نوروز  است. تهیه لباس
به خود را  و غ�ز  فق�ی  تحویل سال،   برای 
 مشغول می دارد. در قدیم تر توجه به تهی
 دستان و زیردستان برای تهیه لباس نوروزی
الزام حد  در  رسمی  کودکان  برای  ویژه   به 
در ان  ام�ی و  پادشاهان  دادن  خلعت   بود. 
 جشن نوروز برای نو پوش کردن کارگزاران و

.زیردستان بود

، نشان دهنده انجام دادن »سنجیده« کارها است ز وجود سنجد در سفره هفت س�ی

، نماد تندرس�ت و سالم�ت است ز سیب در سفره هفت س�ی

، آرامش، ایثار و حیات است
گ

ه، نماد شادی، رس زند� ز س�ب

.سمنو، نماد قدرت و خ�ی و برکت محسوب می شود

ز دالیل متعددی وجود دارد .برای وجود س�ی در سفره هفت س�ی

 می دانند
گ

 رسکه را نمادی از جاودان�

، بردباری و استقامت محسوب می شود  سماق، نماد ص�ب

سنجد -نماد دانا�ی

-نمادسالم�ت ز س�ب

سمنو-نمادبرکت

ه-نمادنوزا�ی ز س�ب

-نماددوری ازرسش س�ی

گ
رسکه-نمادجاوندان�

سماق-نمادشادی

ز نظافت و لباس تم�ی
ز فلسفه و نمادهای سفره هفـــــــــــــــــــــــــت س�ی

خانه تکا�ز درعید

ز سفره هفت س�ی

 دانشگاه رسام/ شماره27/ فروردین 1400
گ

یه فرهن� ن�ش  دانشگاه رسام/ شماره27/ فروردین 1400
گ

یه فرهن� ن�ش



ز به مغازه ز هست؛ مانند رف�ت .سوی ن�ی
واژه که  گفت  می توان  باال  توضیحات  به  توجه   با 
در و دشت به سوی  زدهم  به معنای س�ی ده به در  ز  س�ی
ز و در دامان طبیعت ون رف�ت  شدن است که معنای ب�ی

.رس کردن را می دهد

فکر به  بسیاری  در  به  ده  ز س�ی رسیدن  فرا  از   پیش 
 انتخاب محیل مناسب برای گذراندن این روز می افتند.
 برخی پارک ها را انتخاب می کنند، بع�ز ها به خارج
 از شهر می روند و برخی دیگر در خانه یا باغی گرد هم

.می آیند تا جشن این روز را به پا دارند
با دوستان  و  آشنایان  میان  از  خانواده  چند   معموال 
کنار در  را  در  به  ده  ز س�ی تا  می کنند  برنامه ریزی   هم 

ند ی از این جشن ب�ب .یکدیگر بگذرانند و لذت بیش�ت

گره ده به در،  ز روز س�ی در  از شاخص ترین رسم ها   ی� 
ه است. باوری قدیمی در میان ایرانیان وجود ز  زدن س�ب
را ه ای  ز س�ب خایص  نیت  به  باید  روز  این  در  که   دارد 
باز با  باورند که  این  بر  برآورده شود. مردم  تا   گره زد 
و می یابند  دست  خود  آرزوی  به  ه ها  ز س�ب گره   شدن 

.مشکالت شان حل می شود
ان  در میان نیت ها و آرزوها، گشوده شدن بخت دخ�ت
.و پ�ان جوان ی� از مشهورترین ها به شمار می رود
 در اوستا )کتاب مقدس زرتشتیان( و کتاب آثارالباقیه
االرض ملوک  س�ز  کتاب  و  و�ز  ب�ی ابوریحان   نوشته 
به زمان کار  این   واالنبیاء نوشته حمزه اصفها�ز دلیل 
ی( اساط�ی نگاه  از  ز  زم�ی روی  انسان  ز  اول�ی  (  کیومرث 

.باز می گردد
ز ازدواج میان دخ�ت و پ�ی به ی اول�ی  از نگاه اساط�ی
گیاه شاخه  آنان  گرفت.  مشیانه صورت  و  مشیه   نام 
 ُِمورد را به نشانه پیوندشان به هم گره زدند و دست
ز در هم  در دست یکدیگر گذاشتند. دستان شان را ن�ی
ز هم�ی ز  ن�ی باستان  ایرانیان  آن  از  پس  و  کردند   گره 

 مراسم را انجام می دادند تا در گذر تاریخ شیوه نکاح
.تغی�ی پیدا کرد
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ز روِز فروردین ماه از جشن های نوروزِی ایران  دهم�ی ز س�ی

ده بدر ز شیوه های برگزاری و مراسم ســـــــــــــــــــــــ�ی

زدهم فروردین  آیا س�ی
واقعا نحس است؟ وزی ایزد باران بر دیو خشکسایل اَپوش می باشد ده بدر( سنت ایرانیان باستان به مناسبت پ�ی ز روز طبیعت )س�ی

زمینیان به  طبیعت  ارمغان  زیباترین   بهار 
را بهار  آغاز  بسیاری  ز  های 

رسزم�ی  است. 
این آغاز  ز  ن�ی ایران  در  و  می  دارند   گرامی 

زیبا�ی رسوم  و  مراسمات  با  زیبا   هنگامه  
.همراه است

با ایرانیان  بهار،  غوغای  از  پیش   مدت ها 
از می  روند.  آن  استقبال  به  خایص   شور 
 جشن سده که به نوعی گرامی  داشت پایان
آغاز بهار  از  استقبال  مراسمات   رسماست، 
و چهارشنبه  سوری تکا�ز  از خانه   می  شود. 

 که مراسمات پیش از بهار هستند تا برپا�ی
خوش- برای  ز  هفت س�ی شکوهمند  خوان 

اهمی�ت از  نشان  همه  بهار،  به   آمدگو�ی 
ز  است که ایرانیان برای بهار، جشن  تولد زم�ی

.قائل می  باشند
الزم خوش  پایان  یک  نوروز  بزرگ   جشن 
ز هم�ی به  باشد؛  کامل  زش  چ�ی همه  تا   دارد 

 دلیل در آخرین روز از این جشن مردم به
به ده  ز س�ی تا سنت  می روند  طبیعت   دامان 

ین خاطره را از  در را به جای آورند و به�ت
 روز پایا�ز نوروز برای خود بسازند. از آداب
ده به در می توان به گره زدن ز  و رسوم س�ی
ه برای رسیدن به آرزوها اشاره کرد یا از ز  س�ب
 برپا�ی پیک نیک در طبیعت و خوشگذرا�ز

هم مراسم  این  آداب  البته  گفت.   سخن 
 مانند هر مراسم دیگری فلسفه خاص خود

را دارند

زدهم فروردین که از راه می رسد همه به  س�ی
ین شکل این روز را  تکاپو می افتند تا به به�ت
تعطیالت خوش  ای  خاطره  با  و   بگذرانند 
 نوروز را به پایان برسانند. بساط پیک نیک
 خانواده ها در هر سو به چشم می خورد و
 شور و حال خایص در شهر به پا می شود. از
ین  صبح تا غروب فرصت دارید اوقا�ت ش�ی
 را با عزیزان تان خلق کنید و دف�ت خاطرات

.جشن های نوروزی را ببندید
 این روز در تقویم رسمی کشورمان با نام
از ی�  و  می شود  شناخته  طبیعت   روز 
 تعطیالت رسمی به شمار می آید. مردم در
می آیند ون  ب�ی شان  های  خانه  از  روز   این 
در و  بگذارند  طبیعت  دست  در  دست   تا 

ند .آغوش سخاوتمند او جای گ�ی

ده به در ز این است که واژه س�ی بر  باور   در میان مردم 
ده است؛ اما با نگاهی ز  به معنای در کردن نحیس س�ی
واژه که  می شویم  متوجه  فاریس  های  نامه  واژه   به 
 »در و دشت« به عنوان مخفف »دره و دشت« به کار
 می روند. از سوی دیگر ی� از معا�ز واژه به، طرف و

بهانه ای برای آش�ت
با طبیعت 

ده ز معنای س�ی
به درطبیعت 

برپا�ی پیک نیک و
گرد هم آمدن 

 فلسفه گروه زدن
ه عید ز س�ب

از یک فرودین
تا13 فرودین 

ز روز نوروز، نحس دهم�ی ز  هیچ سندی مب�ز بر اینکه س�ی
ز وجود  و بدشگون است وجود ندارد و ح�ت متو�ز ن�ی
 دارند که این روز را بسیار نیک و فرخنده دانسته اند.
، جدویل و�ز  به عنوان مثال در آثارالباقیه ابوریحان ب�ی
 آورده شده است که خوش یم�ز و بد یم�ز روزها را
با که  زدهم فروردین  آن روز س�ی در  و   نشان می دهد 
 عنوان ت�ی روز از آن یاد شده است در زمره روزهای

.خوش یمن و نیکو قرار دارد
 در تقویم باستا�ز ایران، هر روز همانند هر ماه، نام
ماه هر  اول  روز  به  روز  اورمزد  مثال  داشت.   ویژه ای 
 اتالق می شد و اورمزد روز از فروردین ماه به معنای
زدهم ز روز فروردین است. در این تقویم روز س�ی  اول�ی

 هر ماه ت�ی روز نام گرفته و متعلق به ایزد ت�ی یا تیش�ت
از حکایت  نام  این  اتالق  است.  بوده  باران(   )خدای 
 ارزش این روز نزد ایرانیان باستان دارد و می توان آن
 را نمادی از رحمت الهی در آن زمان دانست. چرا که
ز دهم�ی ز ی، تیش�ت در س�ی  بر اساس داستان های اساط�ی

ی ز  روز ماه توانسته بر دیو خشکسایل غلبه کند و رسس�ب
ز به ارمغان بیاورد .و طراوت را برای زم�ی

از که  جش�ز  برگزاری  با  روز  این  در  مردم   بنابراین 
سوی به  دست  می شد،  نایسش  آنها  مذه�ب  ز های   آی�ی
 آسمان می بردند و با دعا و نیایش سایل پر باران را آرزو
تاکید روان  آب  به  ها  ه  ز س�ب دن  س�پ با  آنها   می کردند. 
و آب  گرو  در  ز  زم�ی باروری  و  ی  ز رسس�ب که   می کردند 
ز  باران است و از تیش�ت می خواستند تا باران را بر زم�ی

.بباراند

 از سوی دیگر از زمان های دور، فروردین ماه به عنوان
شادما�ز و  و رسور  هنگام جشن  و  آغازین سال   ماه 

ت�ی ز  نخست�ی ماه  این  از  روز  ت�ی  و  می آمد  شمار   به 
 روز از سال محسوب می شد. این روز پس از دوازده
راه از  است،  سال  ماه  دوازده  یادآور  که  جشن   روز 
 می رسید و حسن ختامی برای جشن های نوروزی بود.
ز به کنار جویبارها و باغ و صحرا  ایرانیان باستان با رف�ت
 و شادی کردن تالش می کردند جشن های نوروزی خود
می چگونه  پس  برسانند  پایان  به  شکل  ین  به�ت به   را 

توان آن را روزی نحس و بدشگون پنداشت؟
دوازده جهان،  عمر  باستان،  ایرانیان  باور  اساس   بر 

ده می باشد که در اینجا به تفصیل نمی توان ده بدر بسیار متفاوت و گس�ت ز ز مراسم و آداب س�ی ده بدر و همچن�ی ز  همانگونه که اشاره شد شیوه های برگزاری س�ی
، زدهم فروردین تیش�ت روز می باشد و آغاز نیمسال دوم زراعی، و مردمان ایرا�ز برای نیایش و گرامیداشت تیش�ت  به آنها پرداخت، اما همانطور که می دانیم س�ی
ز و آکنده از انبوه گل و گیاهان صحرا�ی به شادی و ترانه ز تازه روییده و رسس�ب ارها و مزارع خود می رفتند و در زم�ی ز  ایزد باران آور و نوید بخش سال نیک به کش�ت

ز آش و خورا� های ویژه غافل نمی شدند ه های صحرا�ی و پخ�ت ز رسا�ی و پایکو�ب می پرداختند و از گردآوری س�ب
ی ده بدر را هم باورها�ی تشکیل می دهند که به نوعی با تقدیر و رس نوشت در پیوند است.برای نمونه فال گوش ایستادن ،فال گ�ی ز ز های س�ی  بخیسش دیگر از آی�ی
ده بدر ز ی و گشودن آن ،بخت گشا�ی )که درسمرقند و بخارا رایج است(و نمونه های پرشمار دیگر ...از مراسم های روز س�ی ز  )به ویژه فال کوزه(، گره زدن س�ب

..هستند

به چه  هر  که  بودند  معتقد  آنها  و  است  سال   هزار 
پلیدی ها شوند،  نزدیک  سال  هزار  دوازده  این   پایان 
این در  می کنند.  غلبه  نی� ها  بر  و  می یابند   افزایش 
ز به وقوع می پیوندد و جهان از بدی ها  هنگام رستاخ�ی
هزاره از  روز  ز  نخست�ی ز  رستاخ�ی فردای  می شود.   پاک 
زدهم و آغازی برای جها�ز پاک به شمار می رفت و  س�ی
وع و تولد ده به عنوان نماد رسش ز ز دلیل عدد س�ی  به هم�ی
ز ز روز از فروردین ن�ی دهم�ی ز  دوباره برشمرده می شد. س�ی
 به عنوان روز آغاز آفرینش در طبیعت بهاری بود و
برای تا  پایکو�ب می پرداختند  آن به جشن و   مردم در 

.آغاز سایل پر تالش و پر برکت آماده شوند

 دانشگاه رسام/ شماره27/ فروردین 1400
گ

یه فرهن�  دانشگاه رسام/ شماره27/ فروردین 1400ن�ش
گ

یه فرهن� ن�ش
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29فروردین روز ارتش جمهــــــــــــــــــــوری اسالمی ایران 

از ارتش  روز  نام  به  فروردین   29  نامگذاری 
در هم  آن  بود.  )ره(  خمی�ز امام   ابتکارات 

ایطی که ارتش جمهوری اسالمی با کارشک�ز  رسش
های مختلف داخیل و خارجی روبه رو بود

وهای چهار گانه ارتش در طول جنگ تحمییل نشان  ن�ی
پرقدرت هستند و  پرافتخار  کارآمد،  وهای  ن�ی که   دادند 
 انجام هر مأموری�ت را دارند. شاهد و گواه این

گ
 و آماد�

.ادعا آخرین پیام امام راحل)ره( به ارتش می باشد
مقدم ی  اک�ب قاسم  ستاد  رسهنگ  ایسنا،  گزارش   به 
دفاع ارزش  های  ن�ش  و  آثار  حفظ  سازمان   پژوهشگر 
ز چرا�ی نامگذاری  مقدس ارتش در یادداش�ت ضمن تبی�ی
 ۲۹ فروردین به نام »روز ارتش«، فعالیت ها و کارکردهای

و را مرور کرده است .این ن�ی

 افتخار و آفرین بر ارتیسش که در اوج تصمیم جاودانه
 خود حصار تعبد طاغوت را شکست و »برج و باروی«
را شاهنشاهی  ساله   ۲۵۰۰ حکومت  و  سلطنت   رژیم 
ستمگران حاکمیت  قیود  از  را  خود  و  کشید  آتش   به 
برای آرزو  آمال و  با هزاران  امریکا�ی که   و مستشاران 

ثبات ساخته بودند، رها�ی ایران جزیره  از   منافع شان 
تا ارتش  فروخته  و خود  وابسته  گرچه رسان   بخشید. 
تالش پهلوی  حکومت  ز  ننگ�ی حیات  لحظه   آخرین 
 فراوا�ز برای نجات تخت و تاج سلطنت نمودند، ویل
یف ارتش اعم از اف�ان  تصمیم شجاعانه پرسنل رسش
قاطع و  کوبنده  چنان  آن  رسبازان  و  داران  درجه   و 
و خدا  دشمنان  از  را  تصمیم  و  تفکر  مجال  که   بود 

هوا�ی وی  ن�ی خصوصاً  ارتش  ز  پیوس�ت و  گرفت   خلق 
و خدا  بندگان  شادی  لحظه  ملت،  الهی  صفوف   به 
 یاس و ناامیدی ستمگران گردید که آن روزها و ساعات
میهن و  اسالم  به  ارتش  عشق  خاطره  پر  و  ین   ش�ی
وی  اسالمی، هرگز از یاد ملت ایران نمی رود و حقاً ن�ی
ز ارتش به ی ادا کرده است. پیوس�ت  هوا�ی سهم بیش�ت
 مردم معرف ارزش واقعی ارتش و موجب کینه توزی

.جهانخواران گردید
غرب و  ق  رسش ایادی  اسالمی  انقالب  وزی  پ�ی آغاز   در 
 و آنها که صداقت و امانت و دینداری و میهن داری
بودند، نکرده  درک  وزی  پ�ی حماسه  در  را   ارتشیان 
با شعارهای به ظاهر نابودی  ارتش بستند و  به   کمر 
غارت و  آن  انحالل  به  مصمم  فریبنده  و   انقال�ب 
 سالح ها و نابودی امکانات دفاعی کشور شدند و چه
این راه  آنان  القائات  تاث�ی  ز تحت  ن�ی  بسا ساده لوحان 
 هدف شوم را هموار نمودند که خداوند متعال کشور

رها�ی آنان  شوم  توطئه  از  را  ما  اسالمی  انقالب   و 
 بخشید و ارتش رسافراز ایران اسالمی همچون برق و
 صاعقه بر رس توطئه گران که در گوشه و کنار مرزها
 خواب تجزیه ایران را در رس پرورانده بودند فرود آمد
ترکمن صحرا گورستان کوردالن  و کردستان و گنبد و 
فراموش و  تاریخی  افتخارات  از  اینها  که همه   گردید 

.ناشد�ز ارتش قهرمان است
اینها، حماسه هشت سال دفاع اما مهم�ت از همه   و 
وهای ن�ی و  سپاه  و  ارتش  مظلومانه  دفاع  و   مقدس 
 انتظامی و مردمی است که در حقیقت در برابر همه
 جهانخواران ایستادند و متجاوزی�ز که به خود وعده
 فتح سه روزه خوزستان و سقوط تهران را داده بودند
و ارتش  واقعاً  فرستادند.  هالکت  و  مرگ  باتالق   به 
ین کم�ت با  و  بسیجی ها مظلومانه  و  وهای سپاهی   ن�ی

کرامت و  افتخار  زرین  برگ های  و  جنگیدند   امکانات 
افت و شهادت را به اسالم عزیز هدیه نمودند.  و رسش
و هوا�ی  وی  ن�ی �ب نظ�ی  رشادت های  و   شجاعت ها 
خاک اعماق  به  نفوذ  در  دالور  خلبانان  و  وز   هوان�ی

اهدا�ی امکانات  مدرن ترین  با  رویارو�ی  و   دشمن 
کشور هوا�ی  حریم  از  دفاع  و  به صدامیان   استکبار 
اسالم و  خدا  به  آنان  ایمان  و  عشق  تعهد،   نشانه 
و تعم�ی  و  ز  داش�ت نگه  مهیا  است.  اسالمی  میهن   و 
 بازسازی ادوات و ابزار پیچیده هواپیماها و رادارها و
 سالح های ضد هوا�ی و موشک ها و پدافند از کشور
 دلیل مهارت و تخصص و ارزش های علمی واالی این
.عزیزان است که خداوند بر توان و ایمان آنان بیفزاید
وی زمی�ز قهرمان که در حقیقت در تمامی حوادث  ن�ی
بوده دشمنان  ناجوانمردانه  حمالت  پیکان  نوک   در 
و ناپذیر  شکست  و  ز  راست�ی چهره  حق  به   است، 
ده کشورمان  استوار خویش در دفاع از مرزهای گس�ت
مرزهای در  دفاعی   

گ
آماد� و  حضور  داد.  نشان   را 

 غرب و جنوب و شمال غرب با آن همه خصوصیات
 جغرافیا�ی و با رسما و گرمای طاقت فرسای مناطق، آن
 هم با کمبودها و محارصه ها کار آسا�ز نبوده است که

 سپاه و بسیج در اک�ش
گ

 عالوه بر آن  ارتش با هماهن�
 صحنه های رزم و پیکار توانست پشت سپاهیان کفر
ز های مقدس و اشغال شده  را درهم بشکند و رسزم�ی
نماید خارج  متجاوزان  چنگال  از  را  عزیزمان   میهن 
حرص ز  شکس�ت همچون   

گ
بزر� عملیات های  در   و 

عملیات دهها  و  بیت المقدس  و  ز  فتح المب�ی و   آبادان 
 افتخارآفرین دیگر دوشادوش و همگام عزیزان سپاه و
 نایل شود و هم

گ
 بسیج به فتوحات و افتخارات بزر�

ز با کمال قدرت و صالبت از مرزها پاسداری  اکنون ن�ی
گ

 و حراست نماید و در برابر خطرات احتمایل در آماد�
.کامل باشد

وها، بحمدالله در ز همچون سایر ن�ی وی دریا�ی ن�ی  ن�ی
 آبهای خلیج فارس و مرزهای آ�ب کشور در عرصه دفاع
درخشنده نگی�ز  چون  اسالمی مان  کشور  از   مقدس 
ِ افتخار و صالبت خود استوار

 است و بر عرشه کش�ت
دشمن دریا�ی  وی  ن�ی با  آنان  رویارو�ی  است.   ایستاده 
ز  و آن همه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و ن�ی
ل و بازریس کش�ت ها در خلیج فارس و تنگه هرمز  کن�ت
د قهرمانانه آنان در برابر امریکای  و مهم�ت از همه ن�ب
ز الملیل نشانه  متجاوز و حضور جدی آنان در آبهای ب�ی
و است  رسافراز  و  بزرگ  وی  ن�ی این  اعتبار  و   اقتدار 
ز ارتش مومن و وفاداری افتخار  ملت ایران باید به چن�ی

وهای مسلح و ارتش بزرگ ایران باید بدانند  کند و ن�ی
 که همه این افتخارات به برکت ایمان به خدا و دفاع
 از کشور امام زمان- ارواحنا فداه- و در سایه وحدت
پشتیبا�ز و  یکدیگر  با  برادری  و  و همدیل  انسجام   و 

 مردم به دست آمده است و برای رسیدن به قله این
 عزت و شوکت اسالمی، رسمایه های فراوان و شهدای
 گرانقدری تقدیم راه خدا گردیده است و باید تا آخر
ز رویه و سیاست؛ یع�ز ایمان، وحدت و نظم،  هم�ی
وهای مسلح کشور اعم از  حفظ و تقویت گردد و ن�ی
و رشد  و   

گ
سازند� به  یکدیگر  کنار  در  ارتش  و   سپاه 

تقویت بنیه های دفاعی اسالم و کشور همت بگمارند
 من تا آخر پشتیبان ارتش و سپاه و بسیج خواهم بود

.و تضعیف آنان را حرام می دانم
ز و تصمیم  من به عنوان فرمانده کل قوا به مسئول�ی
ایطی از ز دستور می دهم که در هیچ رسش ندگان ن�ی  گ�ی
وهای مسلح و باال بردن آموزش های عقید�ت  تقویت ن�ی

خصوصاً و  الزم  تخصص های  توسعه  و  نظامی   و 
 حرکت به طرف خودکفا�ی نظامی غفلت نکنند و این
ز  کشور را برای دفاع از ارزشهای اسالم ناب و محروم�ی

 کامل نگه دارند و مبادا
گ

ز جهان در آماد�  و مستضعف�ی
امر این  از  غفلت  موجب  دیگر  برنامه های  به   توجه 
دفاعی بنیه  تقویت  از  غفلت  مطمئناً  که  گردد   حیا�ت 
 کشور، طمع تهاجم و تجاوز بیگانگان و نهایتاً تحمیل

.جنگ ها و توطئه ها را به دنبال می آورد
وهای مسلح در دوران بازسازی باید  ارتش و سایر ن�ی
کا�ز توجه  ز  ن�ی اعتقادی  و  معنوی  بازسازی  اصل   به 

کارزار و  د  ن�ب میدان  در  همه  که  چرا  باشند،   داشته 
 آموخته و تجربه کرده اند که معنویت و ایمان چقدر
وزیها و موفقیت ها و باال بردن توان و استقامت  در پ�ی

وها موثر است .ن�ی
ز مسئول�ی و  عزیز  روحانیون  زحمات  از  تشکر  با   من 

- سیایس ارتش بخصوص نماینده خود جناب  عقید�ت
و از چهره های مومن  که  آقای صفا�ی   حجت االسالم 
 خوب و صدیق این انقالب است، تاکید می کنم که به
.مسئله آموزش های عقید�ت و اخال�ت بیش�ت توجه شود
ین به�ت کشور  جوانان  برای  نظامی  خدمت   دوران 
ز  فرصت و مناسب�ت است که نظام و ارتش و مسئول�ی

و کنند  استفاده  آن  از  می توانند  سیایس   -  عقید�ت
دفاعی روش های  ین  به�ت با  را  غیور  و  عزیز   جوانان 
 اعم از تجر�ب و علمی یا اعتقادی بارور سازند که برای
 همیشه و تا آخر عمر، رسباز و مدافع اسالم و میهن

..اسالمی باشند
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