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آیت اهلل ایمانی به مناسبت روز نیروی زمینی ارتش:
 نیروهای مسلح، نقش بی بدیلی در ارتقای بازدارندگی و 

اقتدار کشور دارند
نیروی  تأسیس  سالروز  فروردین   29 فرارسیدن  مناسبت  به 
ز   مینی ارتش به فرمان امام راحل در سال 1358 آیت اهلل اسداهلل 
گفت:  شیراز  امام جمعه  و  فارس  در  ولی فقیه  نماینده  ایمانی 
درحالی که تنها 65 روز از پیروزی شکوهمند انقالب اسال   می 
ایران    می گذشت، دشمنان اسالم، ضدانقالب و گروهک منافقین 
یک  در  راحل  امام  اما  سر    می دادند؛  را  ارتش  انحالل  شعار 
ز   مینی  نیروی  روز  تأسیس  فرمان  انقالبی  و  تاریخی  حرکت 
ارتش را در 29 فروردین ماه 58 صادر کردند و مشت محک   می 

بر دهان یاوه گویان نواختند.
ایران،  اسال   می  جمهوری  ارتش  ز   مینی  نیروی  افزود:  ایمانی 
نیروی والیتمداری است که تالش    می کند در مسیر والیتمداری 
به مظهر والیتمداری تبدیل شود، از سویی با آمادگی تمام و 
با داشتن تجهیزات به روز دنیا آماده هستند، همیشه پادررکاب 
والیت و فرماندهی کل قوا آماده دفاع از کیان مقدس ایران 
مسلح،  نیروهای  کنند،  خفه  نطفه  از  را  متجاوزی  هر  اسال   می 
اقتدار  بازدارندگی،  ارتقای  در  بی بدیل  نقش  ارتش،  ازجمله 

کشور دارند.
افزود:  رهبری  خبرگان  مجلس  در  فارس  استان  مردم  نماینده 
ستون  هم  ارتش  و  است  ارتش  فقرات  ستون  ز   مینی  نیروی 
فقرات نیروهای مسلح جمهوری اسال   می ایران است و باقدرت 
مسلح  قوای  سایر  کنار  در  را  محوله  مأموریت های  منطقه  در 

به خوبی انجام    می دهد.
پاسداری  و  امنیت  تأ   مین  کنار  در  ارتش  داشت:  بیان  ایمانی 
خدمت  درراه  را  خود  تالش  تمام  اسال   می،  ایران  مرزهای  از 
و اعتالی اسالم و قرآن به کار بسته است، نیروهای مسلح و 
ارتش جمهوری اسال   می ایران در کشور ما از سالم ترین نهادها 
ارزش های  از  پاسداری  و  دفاع  آماده  قوا  تمام  با  و     می باشند 

انقالب هستند.
امام جمعه شیراز گفت: نیروهای مسلح و ارتش ما مرد   می اند و 

در دل مردم جای دارند.
استان  در  ارتش  یگان های  اقتدای  از  پایان  در  ایمانی  آیت اهلل 
فارس یادکرد و افزود: تیپ 55 هوابرد یک یگان استراتژیکی 
و منحصربه فرد در منطقه است و در دوران دفاع مقدس بیش 
آرمان های  و    میهن،  اسالم  تقدیم  گلگون کفن  شهید   2400 از 
فرماندهی کل  مقام معظم رهبری و  امام راحل و رهنمودهای 
قوا کرده، تیپ 55 هوابرد 12500 جانباز، آزاده و ایثارگر هم 
به نظام تقدیم کرده است و به همراه تیپ سلحشور 37 زرهی 
شیراز همیشه خط مقدم جبهه ها و خط شکن    میدان های نبرد حق 

علیه باطل بودند.
ا   میر سرتیپ وجیه اهلل جمشیدی فرمانده ارشد نظا   می ارتش 

در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

تأسیس  سالروز  فروردین   29 فرارسیدن  مناسبت  به  همچنین 
ا   میر سرتیپ وجیه اهلل  راحل  امام  به فرمان  ارتش  ز   مینی  نیروی 
و  فارس  استان های  در  ارتش  نظا   می  ارشد  فرمانده  جمشیدی 
مسلح  نیروهای  کارکنان  کلیه  به  بویراحمد  و  کهگیلویه 
نیروی  این هفته  برنامه های ارتش در  استان فارس در تشریح 
نکوداشت  در  مسلح  نیروهای  ارزشمند  نقش  و  ارتش  ز   مینی 
این ایام مبارک بیان داشت: هفته دفاع مقدس جلوه نورانی از 
ایثارگری ها، جان فشانی ها و شجاعت ملت آزاده و سرافرازی 
است که برای حفظ سرز   مین اسال   می و دفاع از جان و ناموس 
نسل های  الگوی  برای  را  افتخارآ   میزی  سند  قهرمانانه  خویش 
حماسه آفرینی های  بی تردید  گذاشت.  یادگار  به  متمادی 
دشمن  با  مبارزه  در  مرد   می  بسیج  و  سپاه  ارتش،  دالورمردان 
به  تجاوز  برای  مسلح  را  او  استکبار  ایادی  که  سرسپردهای 
خاطره  از  بودند  کرده  اسال   می مان  عزیز  کشور  مقدس  خاک 
این همه  ایران فراموش نخواهد شد. هرچند ترسیم  مردم عزیز 
و  سخت  بس  کاری  شجاعانه،  مقاومت  و  رشادت  شجاعت، 
دشوار است، ولی بر ماست که به عنوان حافظان ارزش های آن 
برگزاری هرچه  در جهت  را  توان خود  و  تمام تالش  دوران 

باشکوه تر مراسم و برنامه های هفته دفاع مقدس به کار بندیم.
فرمانده ارشد نظا   می ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و 
اسال   می در  انقالب  پیروزی  با  بیان داشت:  ادامه  بویراحمد در 
22 بهمن 57 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسال   می در ایران 
دشمنان اسالم که شاهد طلوع و حیات دوباره آفتاب درخشان 
اسالم در دهههای پایانی قرن حاضر بودند درصدد برآمدند تا 
با کنترل و هدایت جریانات سیاسی و نفوذ بر آنان این انقالب 
و ضدانقالبی،  اسال   می  جبهه ضد  بکشانند.  انحراف  به  را  الهی 
کودتا و ایجاد آشوب و ناامنی در استان ها را نیز تجربه کرد؛ 
اما امت مسلمان و بیدار و آگاه ایران به یاری خداوند منان و 
به رهبری حضرت امام رحمه اهلل علیه آتش فتنه ها را خاموش 

نمود.
ا   میر جمشیدی در ادامه افزود: ازنظر متحدان جبهه ضد اسال   می 
انقالب اسال   می  بود که    می توانست  اقدا   می  تحمیل یک جنگ 
این  و  بکشاند  به شکست  را  اسال   می  جمهوری  نوپای  نظام  و 
شجره طیبه را از ریشه برکند؛ اما با توکل به خداوند، رهبری 
آگاهانه امام راحل و همراهی مردم انقالبی جنگ تحمیلی هم 
 نتوانست کوچکترین ضرب  های به این انقالب بزند؛ بلکه آن 

    را مستحکم تر از قبل کرد.

فرمانده ارشد نظا   می ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و 
بویراحمد بیان داشت: ارتش جمهوری اسال   می ایران در اجرای 
مأموریت و وظایف الهی خود شهدای بسیاری را تقدیم اسالم 
کرد. شهدای گران مایه ای که در اجرای فرمان حق و در طلب 
قسط قیام کردند و به مصاف با اصحاب شیطان برخاستند و با 
تیغ ستم سوز خود الشه ظلمانی کفر را از هم شکافتند و پای 

بر حلقوم کفار فشردند.

که   55 تیپ  فرماندهی  زیاری  بهمن  ذبیح اهلل   2 سرتیپ  ا   میر 
به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسال   می ایران و 
حماسه آفرینی های نیروی ز   مینی قهرمان سخن    می گفت ضمن 
اظهار  غیور  ارتشیان  به  روز  این  تبریک  و  مطلب  این  بیان 
و  ارتش  حماسه آفرینان  یادآور  هرسال  فروردین   29 داشت: 
نیروی پرتوان ز   مینی ارتش در سال 1358 یعنی درست سه ماه 
بعد از پیروزی انقالب اسال   می درصحنه های گوناگون انقالب 
در اقصی نقاط کشور و در دفاع از تما   میت ارضی و حفظ ثغور 
مختلف  گروه های  با  رویارویی  در  اسال   می  مرزهای    میهن  و 

داخلی و خارجی در مرزهای ایران است.
روز  خمینی)ره(  امام  افزود:  زیاری  بهمن  دوم  سرتیپ  ا   میر 
شادی  )لحظه  حکیمانه  عبارت  با  را  مردم  به  ارتش  پیوستن 
به عنوان  و  کرده  قلمداد  ستمگران(  یأس  و  خدا  بندگان 
پیا   می  طی  و  نهاد  به    میدان  پای  ارتش  حا   می  بزرگ ترین 
ضرورت حفظ ارتش را اعالم و در جهت انسجام و یک پارچگی 
ارتش، در روز 28 فروردین 1358 فرمان تاریخی و مهمی را 
صادر و روز 29 فروردین را روز گرا   میداشت ارتش جمهوری 
اسال   می ایران حماسه آفرینی های کارکنان نیروی ز   مینی ارتش 

نام گذاری نمودند.
آزاد  سقوط  پرش  اجرای  از  شیراز  هوابرد   ۵۵ تیپ  فرمانده 
کشور  استان  مرکز   ۶ در  هوابرد   ۵۵ تیپ  تکاوران  همزمان 
خبر داد و گفت: این برنامه به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش 

جمهوری اسال   می ایران برگزار شد.
مناسبت  به  شیراز  هوابرد   55 تیپ  برنامه های  سایر  به  وی 
روز ارتش اشاره و تصریح کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا، 
خانواده های  از  تجلیل  آزادگان تیپ،  و  جانبازان  ایثارگران، 
ورزشی،  مسابقات  برگزاری  بازنشستگان،  و  شهدا  محترم 
برگزاری همایش کوهنوردی و پیاده روی با حضور کارکنان 
پایور و وظیفه و تجلیل از کارکنان وظیفه نمونه و  همچنین 
کارکنان وظیفه دوران دفاع مقدس این تیپ از دیگر برنامه های 

تیپ 55 هوابرد شیراز به مناسبت روز ارتش بود.
و  حماسه آفرینی ها  به  ادامه  در  هوابرد   55 تیپ  فرماندهی 
تیپ ۵۵ هوابرد شیراز در دوران  دالور مردی های رزمندگان 
هشت ساله حماسه و ایثار و در جبهه های نبرد حق علیه باطل 
اشاره کرد و اظهار داشت: تیپ ۵۵ هوابرد شیراز به عنوان یک 
واحد واکنش سریع نیروی ز   مینی ارتش جمهوری اسال   می ایران 
مفتخر است که در جهت انجام مأموریت خود به عنوان اولین 
جهت  ایران  اسال   می  شکوهمند  انقالب  ثمر  به  از  پس  یگان 
به   ۱۳۵۸ سال  آبان   ۲۸ تاریخ  از  عناصر ضدانقالب  با  مبارزه 
منطقه کردستان اعزام شد و در این راستا شهدای زیادی تقدیم 

انقالب اسال   می کرد.
ا   میر سرتیپ 2 بهمن زیاری ادامه داد: تیپ ۵۵ هوابرد بالفاصله 
به سوی مناطق عملیاتی غرب و  از جنگ تحمیلی  ۳ روز قبل 
رهبری،  معظم  مقام  منویات  برابر  که  شد  اعزام  غرب  جنوب 
گسیل تیپ ۵۵ هوابرد شیراز به جبهه های جنوب، دل مسئوالن 

نظام را خرسند کرد.
وی اظهار کرد: تیپ ۵۵ هوابرد در دوران دفاع مقدس تقریبًا در 
تما   می عملیات های بزرگ شرکت داشته است و عمدتًا به عنوان 
یگان خط شکن در نوک پیکان عملیات ها نقش تعیین کننده و 
کلیدی خود را ایفا کرده است به طوری که در طول ۸ سال دفاع 
مقدس بیش از ۶۰ هزار رزمنده از طریق این تیپ به جبهه های 

جنگ حق علیه باطل اعزام شدند.
یاد و خاطره  با گرا   میداشت  تیپ 55 هوابرد سپس  فرماندهی 
شهدای گلگون کفن و واالمقام جمهوری اسال   می و هشت سال 
به خاک و خون خفته و 12700  به 2350 آالله  دفاع مقدس 
اشاره  مقدس  دفاع  دوران  در  هوابرد   55 تیپ  سرافراز  جانباز 
مجاهدت ها،  ثمره  و  ما حاصل  اسال   می  انقالب  افزود:  و  نمود 
فداکاری ها و ایثار ملت قهرمان ایران اسال   می و با تقدیم شهدای 
زیادی به دست آمده و گویای استقالل و آزادی ملت شجاع ما 
است. خون شهیدان باعث شد این نظام مقدس امروز مقاوم تر 
و استوارتر از همیشه در دنیا بدرخشد. فرهنگ شهادت است 
که باعث پیروزی ما شده و ما باید این فرهنگ شهادت طلبی 

و اعتقاد و ایمان قلبی را در این کشور و ملت تقویت نماییم.
وی تأکید کرد: بر همه اقشار جامعه الزم است که برای زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره بنیان گزار کبیر جمهوری اسال   می ایران 
خفته  خون  و  خاک  به  شهدای  و  خمینی)ره(  امام  حضرت 
انقالب هر چه در توان دارند به کارگیرند. ما در برابر این شهدا 

مسئولیم و باید کاری بکنیم که شرمنده این شهدا نشویم.
ا   میر بهمن زیاری در ادامه گفت: ازجمله عملیات های بزرگی 
است  داشته  در آن  تعیین کننده ای  و  مؤثر  نقش  تیپ  این  که 
فتح المبین،  ثامن االئمه)ع(، طریق القدس،  به  ترتیب    می توان  به 
قادر،  محرم،  عقیل،  مسلم بن  کربالها،  والفجرها،  بیت المقدس، 

بدر، اهلل اکبر، خیبر، عاشورا، حاج عمران و غیره اشاره کرد.
وی سپس به تشریح برخی از رشادت های تیپ ۵۵ هوابرد به 
نقل از برخی از فرماندهان وقت تیپ و برابر اسناد و مدارک 
کریم  سرتیپ  ا   میر  روایت  طبق  افزود:  و  پرداخت  موجود 
عبادت، فرماندهی وقت تیپ، دلیرمردان این تیپ در عملیات 
بیت المقدس اولین رزمندگانی بودند که به دروازه های خرمشهر 

رسیدند.
نقل  به  همچنین  کرد:  اضافه  شیراز  هوابرد   ۵۵ تیپ  فرمانده 
هوابرد،   ۱۲۶ گردان  وقت  فرمانده  کیانا،  عباس  سرهنگ  از 
تیپ  این  رزمندگان  موفقیت  به قدری  فتح المبین  عملیات  در 
چشم گیر بود که سرلشکر دخیل علی حاللی، اولین سرلشکری 
بعثیون که فرمانده قرارگاه عراق بود، توسط  از اسرای حزب 
رزمندگان گروهان یکم گردان ۱۲۶ تیپ ۵۵ هوابرد به اسارت 

درآمد و به منطقه عقب منتقل شد.
شکارچی تانک دفاع مقدس از تیپ ۵۵ هوابرد بود

 ۵۵ تیپ  شاخص  رزمندگان  از  یکی  معرفی  به  همچنین  وی 
هوابرد پرداخت و گفت: سرهنگ چترباز و جانباز ۵۰ درصد، 
رزمندگان  ازجمله  تانک  شکارچی  به  معروف  غفاری،  رفیع 
شاخص این تیپ است که در طول جنگ تحمیلی حدود ۲۰۰ 
دستگاه تانک و نفربر دشمن که معادل ادوات یک لشکر زرهی 
عراق است را منهدم کرد و بیش از ۵۰ دستگاه تانک دشمن 

را سالم به غنیمت گرفت و در این راه ۷ مرحله مجروح شد.
آمادگی تیپ 55 هوابرد

سرتیپ 2 بهمن زیاری بیان کرد: تیپ ۵۵ هوابرد شیراز، ۱۴ 
ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی از تاریخ ۲۸ آبان سال ۵۸ تا 
۲۸ شهریور سال ۷۲ با ۸۶۱ بار جابجایی، رسالت و دین خود 
فهیم  و  قدرشناس  ملت  و  اسال   می  جمهوری  مقدس  به نظام  را 
برابر طرح رجعت  پادگان سرز   مینی خود  به  ادا کرد و  ایران 

عزیمت کرد.
تیپ 55 هوابرد شیراز نخستین یگان در سرتاسر دنیاست که 
توانسته است تانک را در عملیات مشترک هوابرد منتقل کند. 
تجهیزات  مانند  چتر  با  را  تانک  بااقتدار  توانست  تیپ  این 
دیگربار، پرتاب کند و پس از فرود آن را بالفاصله عملیاتی 
از سالمت کامل رز   می و جنبشی برخوردار و  کرده و تانک 

آماده شرکت در درگیری باشد.
فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد شیراز گفت: در حال حاضر این یگان 
منحصربه فرد، در سطح منطقه از کفایت و آمادگی رز   می بسیار 
خوب و باالیی برخوردار است و برابر آموزه های مرتبط یگان 
هوابرد، وفق مأموریت ذاتی خود آمادگی دارد به عنوان دست 
بلند سلسله مراتب فرماندهی به ویژه فرماندهی معظم کل قوا در 
ذوالفقاری  مانند  مختلف  مأموریت های  در  مکان  و  زمان  هر 
نظام  و  اسالم  دشمنان  تا  باشد  زمانه  علی  در دست  و  حیدری 
 55 تیپ  همچنین  باشند.  نداشته  عزیز  ایران  به  طمعی  چشم 
و  غیرمترقبه  حوادث  و  یاری  مردم  فعالیت های  در  هوابرد 
بالیای طبیعی در امدادرسانی و کمک به هم وطنان نقش ویژه و 
ارزنده ای داشته است و این یگان  همچنان آماده هرگونه کمک 

و یاری به هم وطنان است.
وی در پایان یادآور شد: برابر فرا   مین مقام معظم رهبری و در 
راستای اجرای اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۷۰ تاکنون این تیپ 
موفق به تشکیل پروژه ققنوس مبنی بر خودکفایی در ساخت 
و تولید انواع چترهای اتوماتیک، سقوط آزاد و باررزی سبک 
با  ما  اعالم    می دارم:  سرباز  یک  به عنوان  نهایتًا  و  است؛  شده 

والیت زنده ایم. تازنده ایم رزمنده ایم.
سیاسی  عقیدتی  رئیس  نسب  برهانی  عباس  سید  حجت االسالم 
تیپ 55 هوابرد نیز در رابطه با این ایام و فرمان تاریخی امام 
اظهار داشت: حیات  خمینی)ره( در خصوص 29 فروردین ماه 
راستین یک ملت همیشه درگرو شناخت و توجه به آرمان ها 
و ارزش های خویش است و تالش جدی در حفظ دستاوردهای 
ارزشمند و گران قدر آرمانی هر امتی، خود از جایگاه رفیع و 

واالیی برخوردار است.
آن  همه جانبه  حمایت  و  راحل  امام  تاریخی  پیام  گفت:  وی 
بخشید  ارتش  به  ارتش، جان دوباره ای  از  انقالب  معمار کبیر 
البته این حمایت ها بی پاسخ نبود و ارتش و ارتشیان، عشق و 
عالقه و    میل باطنی خود را به حرکت ستم سوز و توفنده انقالب 
اثبات  در  و  داشتند  ابراز  راحل  امام  رهبری  به  ایران  اسال   می 
کرده اند،  بسیاری  ایثارگری های  و  تالش ها  فداکاری ها،  آن 
به  بخشیدن  پایان  در  ایران  اسال   می  جمهوری  ارتش  عملکرد 
با  رابطه  در  امام)ره(  پیش بینی  که  داد  نشان  کردستان،  قائله 
در  نیز  وفاداری  این  البته  است  بوده  درست  ارتش  وفاداری 
سال های جنگ و حماسه و پس ازآن نیز ادامه داشته و همواره 

ادامه خواهد داشت.
ا   میر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی ز   مین ارتش: نیروی 
ز   مین پیش از انقالب، تاریخ ارتش بخشی از تاریخ معاصر 

ملت ایران است

ما  خبرنگار  به  نزاجا  فرمانده  حیدری  کیومرث  سرتیپ  ا   میر 
گفت: پیش از انقالب، تاریخ ارتش بخشی از تاریخ معاصر ملت 
ایران است و درواقع هر چه در تاریخ ایران اتفاق افتاده    می توان 
دامان فرعون  ارتش هم دید. موسی)ع( در  را در  نمونه هایش 
از  قبل  در  ارتش  نابودش کرد.  هم  و سرانجام  یافت  پرورش 
ارتش  دوره  در آن  درواقع  بود.  همین صورت  به  هم  انقالب 
به شدت در حال تقویت و ساماندهی بود. قرار بود تاج وتخت 
دیگری  اتفاق  ارتش  این  درون  اما  کند؛  حفظ  را  شاهنشاهی 
در حال وقوع بود. مبانی اعتقادی و مذهبی مردم ایران به رغم 
کارکنان   اکثریت  در  به جرئت  پهلوی  رژیم  تالش های  تمام 
همین ارتش ریشه دوانده بود. اعتقاد به استقالل کشور اعتقاد 
به قدرت کشور اعتقاد به ائمه معصو   مین)ع( اعتقاد به همراهی 
مردم و اینکه نباید زیر سلطه بیگانگان باشند. این موضوع را 
سفیر وقت آمریکا هم متوجه شده بود که حدود سال قبل از 
انقالب در گزارشی به کاخ سفید ارسال و مخابره کرده بود، 
این ارتش در حال حاضر از فرماندهان خود اطاعت نمی کند و 
فرمانده دیگری دارند. فرمانده پنهانی به نام خمینی که از ایشان 
دستور    می گیرند و باوجود حکومت پلیسی و دیکتاتوری شاه و 
ساواک با خمینی و دیگر روحانیون مبارز و مردم در ارتباط اند 
انقالب همراه اند و من جدا احساس خطر  با  ساماندهی شده اند 
فرعون  دامان  در  موسی  پرورش  مصداق  همان  این     می کنم. 
بدنه  گرایش  افزود:  حیدری  کیومرث  سرتیس  ا   میر  است. 
انقالب،  و  امام  به  زمان  آن  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  ارتش 
افسران و درجه داران ارتش افراد باسواد و معتقدی بودند. تقریبًا 
بودند  پرورش یافته  معتقد  و  مذهبی  خانواده ای  در  آن ها  تمام 
و اعتقاد مذهبی و عمل به فرا   مین مذهبی در خون آن ها بود. 
دارند و  اهل بیت  اسالم و  به  نسبت  ارادت عجیبی  ایران  مردم 
بالطبع آن نسبت به روحانیون که پیوندی    میان مردم و اعتقادات 
زمان  آن  درنتیجه  قائل اند.  احترام  هم  برقرار    می کنند  مذهبی 
در  داشت.  امام خمینی)ره( عالقه عجیبی وجود  به  نسبت   هم 
ارتش هم همین وضعیت وجود داشت. با این توضیحات قابل 

تشکیل  نمی ایستد.  انقالب  مقابل  در  ارتش  که  بود  پیش بینی 
از  قبل  اسال   می  انقالب  پیروزی  آستانه  در  انقالب،  شورای 
نیروهای  از  زیادی  تعداد  امام)ره(  حضرت  تشریف فرمایی 
نامجوی،  کالهدوز،  سلیمی،  قرنی،  سرلشکر  هدایت  با  ارتش 
اقارب پرست، نجفی، رحیمی، فروزان و صیاد شیرازی به عنوان 
شورای انقالب با نماینده حضرت امام)ره(، سید علی خامنه ای، 
امام)ره(  حضرت  استقبال  ستاد  با  گروه  این  که  شد  تشکیل 
هماهنگ شدند که اقدامات تأ   مینی برای حضور حضرت امام را 
انجام دهند. فرمانده نیروی ز   مینی ارتش افزود: در جلسه شورای 
انقالب سرلشکر سلیمی به آیت اهلل خامنه ای    می گوید نظرتان در 
مورد ارتش چیست؟ ایشان گفتند »من ارتش را دوست دارم و 
با تعداد زیادی از آن ها در ارتباط هستم« سپس گوشه قبایشان 
را گرفتند و گفتند »اگر این لباس بر تنم نبود حتمًا در لباس 
کنار گل جمهوری  در  است  برنده ای  خار  ارتش  بودم  ارتش 
را  آن  به  دسترسی  اجازه  متجاوزی  هیچ  به  که  ایران  اسال   می 
انقالب    می بینیم، بخش  با عملکرد ارتش در دوران  نمی دهد.« 
پرافتخارترین دوره های آن  از  ارتش و یکی  از حیات  مهمی 
انقالب است. در این دوره ارتش فداکاری های زیادی  دوران 
کرد تا خود را به مردم و انقالب ثابت کند، از غیرمسلح کردن 
و  تظاهرات  و  انقالبی  درصحنه های  تا حضور  گرفته  تانک ها 
پیوند با مردم. عکس ها و فیلم های باقی مانده از آن دوران این 
موضوع را ثابت    می کند. در این زمان ارتباط با امام خمینی هم 
به عینه خود را نشان داد. وقتی حضرت امام فرمودند فرزندان من 
در ارتش پادگان ها را ترک کنند در سریع ترین زمان ممکن 
ایشان مبنی بر بازگشت  پادگان خالی شد. یا وقتی به دستور 
هم  انقالب  از  قبل  حتی  کردند.  اطاعت  دوباره  پادگان ها  به 
به صورت جمعی و مخفیانه نزد حضرت امام رفتند و آمادگی 
خود را برای دفاع از انقالب اعالم کردند. در این اتفاقات من 
نقش دین و اعتقاد مذهبی را بسیار پررنگ    می دانم. اینکه ا   مید 
را در دل مردم و امام زنده نگه داشت و آمریکا و شاه را کاماًل 
این  به  انقالب  نبود  اعتقادات  و  اتفاقات  این  اگر  ناا   مید کرد. 
سرعت پیروز نمی شد. ا   میر سرتیپ حیدری بیان داشت: مقطع 
پیروزی انقالب، نقش حیاتی ارتش در دوران بعد از پیروزی 
انقالب اسال   می دقیقًا از روز بعد از انقالب و حضور حضرت امام 
جمهوری اسال   می صاحب ارتشی نمونه در سطح خاور   میانه شد. 
ارتش تمام تجهیزات امکانات و قدرتی که از زمان شاه به دست 
الهی و حضور  انقالب گذاشت و دست  اختیار  بود در  آورده 
ملکوتی حضرت امام)ره( در این ارتش د   میده شد و یک ارتش 
زنده و پویا بعد از انقالب به وجود آمد. بعد از فرار شاه، جنرال 
هایزر به ایران آمد تا ز   مینه را برای برگشت شاه مهیا کند؛ اما 
همه ارتشی ها به انقالب پیوسته بودند و عماًل ارتش در زمان 
هدایت  امام خمینی)ره(  نام  به  دیگری  فرمانده  توسط  انقالب 
   می شد و سیستم سلسله مراتبی مختل شد. ۱2 تا ۲۲ بهمن و نقش 
ارتش در آن روزها، در حقیقت از لحظه ورود امام پای ارتش 
در    میان بود. شما    می دانید که امام با بالگردهای ارتش جابجا 
   می شدند. مراسم استقبال و ورود امام با حضور ارتش صورت 
گرفت. حتی ارتش در داخل رادیو و تلویزیون در نظر داشت 
که مراسم ورود امام را به صورت مستقیم پخش کند؛ اما وجود 
همچنان  ولی  مستقیم    می شود  پخش  از  مانع  سرسپرده  ژنرالی 
فرمانده  حیدری  کیومرث  سرتیپ  ا   میر  ضبط    می شود.  مراسم 
جمهوری  و  انقالب  با  ارتش  وضعیت  افزود:  پایان  در  نزاجا 
نظام  با  را  پیوند خود  انقالب  از  بعد  امروز،  اسال   می در دوران 
مردم  آفرید.  فراوانی  و حماسه های  تقویت کرد  بیشتر  هرچه 
ارتش را خوب    می شناسند. من مصداق این موضوع را استقبال 
و حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر ا   میر شهید سپهبد 
علی صیاد شیرازی دیدم که به نظرم بعد از مراسم تشییع امام 
انقالب است.  از  بعد  و فرزند برومندش سو   مین تشییع بزرگ 
دستاورد این همراهی و پیوند همین استقالل و توانمندی امروز 
را  اخیر  ارتش در سال های  ماست. دستاوردهای رزمایش های 
نباید دست کم گرفت. این ها نمونه هایی از قدرت نظا   می انقالب 
اسال   می هستند و لرزه بر دل دشمنان    می افکنند، ما امروز قدرت 

بسیار مهم و بزرگی در منطقه ازلحاظ نظا   می هستیم.
استاندار فارس: امروز مسیر حرکت نیروی ز   مینی ارتش به 

والیتمداری رسیده است

اعتقادات  و  آگاهی  بصیرت،  فارس،  استاندار  تبادار  اسماعیل 
اقتدار  پایه های  را  ارتش  و  مسلح  نیروهای  مذهبی  و  سیاسی 
قدرت  روی  دست  دشمن  امروز  و  برشمرد  ما  امروز  ارتش 
موشکی ما گذاشته و ما را با هزاران مانع روبه رو کرده است. 
از آن سو مسئوالن نظام ما گشته اند بحث موشک ها قابل مذاکره 
اساس  بر  باید  که  ما  آموزه های  به  بر   می گردد  این  و  نیست 
آن قدرت سالح های دشمن را بشناسیم و در برابر توان آن ها 
و  توان  تما   می  از  دشمن  که  همان طور  کنیم،  مجهز  را  خود 
باید از آن ها شناخت داشته  نیز  باخبر است، ما  دارایی های ما 
باشیم تا حرف هایمان را بتوانیم عملیاتی کنیم. استاندار فارس 
پا  از  دست  دشمن  اگر  فرموده اند.  انقالب  معظم  رهبر  افزود: 
خطا کند، حیفا و تل آویو را با خاک یکسان    می کنیم و این 
سخنی قاطع است که به یاد دشمن    می ماند و روی آن حساب 
   می کند. اسماعیل تبادار افزود امروز نیروهای مسلح و ارتش ما 
گوش به فرمان هستند و اگر فرمانده کل قوا اجازه دهد، تما   می 
زرادخانه های استکبار و صهیونیست ها با خاک یکسان    می شود. 
تقوا  به  را  مسلح  نیروهای  قرآن  در  خداوند  داشت:  بیان  وی 
مجهز  به سالح روز  را  داشته که خود  تأکید  و  دعوت کرده 
کنید و از بصیرت افزایی همراه با علم و آگاهی باال برخوردار 
باشید تا دشمنان حساب کار خود را بکنند. نماینده عالی دولت 
در استان فارس بابیان این که دشمن به این نتیجه رسیده بعد از 
پیروزی انقالب اسال   می و شکست در جنگ تحمیلی، این مردم 
را نمی شود شکست داد تصریح کرد: امروز دشمن با راه اندازی 
فضای مجازی، اسالم هراسی و جا انداختن این موضوع که ایران 
اسال   می مسبب درگیری ها در خاور   میانه است، به نتایج عکس 
این ادعاها رسیده است. وی افزود: وقتی با شجاعت نیروهای 
به  دست  آمریکا  تازه  شد،  نابود  جنایتکار  داعش  مقاومت 
تقویت نیروهای خود در سوریه زد؛ یعنی پذیرفت که نابودی 

نتیجه رسیدیم  این  به  نیز  ما  و  نیست  قابل قبول  برایش  داعش 
عقال  از  که  است  روسای  آمریکایی ها،  ادعای  به  دیروز  که 
بودند، آن طور ذلتشان را در مقابل ایران دیدیم، چه خواسته که 
امروز با فردی روبه رو هستیم که جنون از سر و رویش    می بارد 
در  تبادار  اسماعیل  ندارد.  ائتالف خود  از  بهتر  عاقبتی  طبعًا  و 
پایان افزود: نیروهای مسلح و ارتش ما امروز پادررکاب والیت 
ایران،  اسال   می  جمهوری  مقدس  کیان  از  دفاع  آماده  و  بوده 

آرمان های امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

حجت االسالم والمسلمین رضایی ارشد روحانیون ارتش در استان 
فارس در خصوص هفته ارتش بیان داشت: تحوالت اخیر در 
بسیاری از کشورهای منطقه و برخوردهای متفاوت ارتش های 
این کشورها، برای نسلی از کشور ما که دوران انقالب را تجربه 
پیوستن  و   57 بهمن   22 به  منتهی  روزهای  یادآور  کرده اند 
از پادگان ها،  نظا   میان  به مردم است. فرار  ارتش  بدنه  آگاهانه 
خودداری از مقابله با مردم، هم صدایی با مردم در راهپیمایی ها، 
بهمن  امام)ره( در 19  با  ارتش  نیروی هوایی  بیعت کارکنان 
57، سرپیچی از دستورات فرماندهان طاغوتی، شرکت در خنثی 
برخورد  ارزنده  نتایج  از  و...   1357 بهمن   21 کودتای  کردن 
با ارتش بود؛ برخوردی که پس  از  امام خمینی)ره(  حکیمانه 

انقالب نیز با حمایت های پی درپی ادامه داشت.
ارشد روحانیون ارتش در استان فارس در ادامه بیان داشت: پس 
شاهنشاهی  صبغه  بهانه  به  عده ای  اسال   می،  انقالب  پیروزی  از 
به  شروع  نظام،  کردن  سالح  خلع  برای  اصل  در  و  ارتش 
سر  را  ارتش  انحالل  نوای  و  کرده  ارتش  علیه  تبلیغاتی  کار 
دادند، نوایی که باوجود برخی حمایت ها از آن، با تیزبینی و 
دوراندیشی امام خمینی)ره( در نطفه خفه شد. امام خمینی)ره( 
لزوم  بر  ارتش،  انحالل  برای  افراد  این  تالش های  برابر  در 
 29 روز  نام گذاری  ضمن  و  کردند  تأکید  ارتش  از  حمایت 
فروردین به نام ارتش، در پیا   می تاریخی اعالم کردند: ارتش 
محترم در این روز در شهرستان های بزرگ با سازوبرگ به رژه 
بپردازند و پشتیبانی خود را از جمهوری اسال   می و ملت بزرگ 
استقالل و حفظ  برای فداکاری درراه  ایران و حضور خود را 

مرزهای کشور اعالم نمایند.

جناب سرهنگ محمدهادی نصر فرمانده آماد و پشتیبانی منطقه 
در  خود  همرزمان  و  کارکنان  جمع  در  نزاجا  شرق  جنوب 
سربازخانه آماد و پشتیبانی شهید ابراهیم ذالفقارنسب شیراز در 
 29 نام گذاری  گفت:  ایران  اسال   می  جمهوری  ارتش  خصوص 
بود.  امام خمینی)ره(  ابتکارات  از  ارتش  نام روز  به  فروردین 
آن هم در شرایطی که ارتش جمهوری اسال   می با کارشکنی های 
مختلف داخلی و خارجی روبه رو بود. پس از پیروزی انقالب، 
در شرایطی که دشمنان کمین کرده انقالب و به تبعیت از آنان 
دوستان ناآگاه، نغمه شوم و خطرناک انحالل ارتش را سر داده 
ارتش در حساس ترین شرایط حیات خود قرارگرفته  بودند و 
بود، امام خمینی)ره( به عنوان بزرگ ترین حا   می ارتش پای در 
   میدان نهاد و نقشه شوم دشمنان انقالب را نقش بر آب نمود 
و طی پیا   می با قاطعیت هرچه تمام تر، ضرورت حفظ ارتش را 
اعالم و در جهت انسجام، یکپارچگی و وحدت ارتش، فرمان 
را  فروردین   29 روز  و  فرمودند  صادر  را  مهمی  و  تاریخی 
روز ارتش نام گذاری کردند جناب سرهنگ محمدهادی نصر 
اشاره ای به یگانه های تحت تابعه خود داشتند و گفتند. پشتیبانی 
و  فعال  حضور  مقدس  دفاع  سال   8 عملیات های  در   2 منطقه 
رمضان  بیت المقدس،  عملیات های  ازجمله  داشته  چشمگیر 
 )1 )کربالی  طریق القدس   ،)5 )کربالی  محرم   ،)4 )کربالی 
و فتح المبین؛ و... ایشان اشاره ای به نقش پشتیبانی در 8 سال 
شرق  جنوب   2 منطقه  پشتیبانی  گفتند:  و  داشتند  مقدس  دفاع 
نیروی  یگان های  از  عمده ای  بخش  تدارکات  مسئولیت  نزاجا 
لرستان،  خوزستان،  فارس،  استان های  در  مستقر  ارتش  ز   مینی 
اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان و یگان های عملیاتی در 
جبهه جنوب و قسمتی از غرب کشور را به عهده داشته است. 
همچنین در سال های دفاع مقدس با در اختیار داشتن بیشترین 
انجام  آمار تحت پوشش، وظیفه سنگین و خطیر آمارسانی و 
جبهه های  در  مستقر  یگان های  تع   میراتی  و  تدارکاتی  امورات 
انجام داده است و هم اکنون این  اشاره  شده را به نحو شایسته 
کشور  استان  شش  تعمیراتی  و  تدارکاتی  مسئولیت  پشتیبانی 
)کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس، یزد، بندرعباس( 
را بر عهده دارد که به فضل پروردگار بااقتدار آهنین سربلند، 
پیروز و زیر چتر رهبری و والیت در حال انجام وظیفه است. 
سرهنگ ستاد محمدهادی نصر با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در پیام نوروزی مبنی برحمایت از کاالی ایرانی گفت 
با هر شرایطی با بصیرت و آگاهی پشت سر امام و مقام معظم 
رهبری )حفظه اهلل تعالی( برای مقابله با ظلم و کفر آماده ایم و 
تعالی  اهلل  عجل  زمان  امام  آقا  ظهور  منان  خداوند  از  آخر  در 
خامنه ای  امام  حضرت  دلسوز  رهبر  سالمتی  و  الشریف  فرجه 

)مدظله العالی( و عزت اسالم خواستار شدند.
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