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، التقى ١٩٧٩ شباط عام ٨ اإلمام اخلميين يف  مع مع الذكرى السنوية ملبايعة القوات اجلويةتزامناً
وخالل اللقاء .  حشد من قادة ومنتسيب القوات اجلوية باإلمام اخلامنئي٨/٢/٢٠١٩يوم األربعاء 

 األمريكي للشعبباملوت ألمريكا موجه لزعماء أمريكا ال أكّد مساحته على أنّ هتاف الشعب اإليراين 
إنما هي دليل على كون الثورة أعجوبة مقارنة )  شباط١١(وأن مسريات الثاين والعشرين من من 

   .مع منط مهرجانات الثورات األخرى اليت تقام حول العامل
 
 

 مي اهللا الرمحن الرحبسم
 آله ى حممد وعلي أيب القاسم املصطفناي ونبدناي سىلسالم عل والصالة وا،نيواحلمد هللا رب العامل 

 .ني املعصومني الطاهرنيبيالط
 ةي اإلسالمةي اجلمهورشي يف جةي يف القوة اجلوني احملترمني أعزائي، الشباب واملسؤولاًري بكم كثأرحب

 للكلمة؛ الوجوه قيي احلقإنّ اللقاء السنوي بكم مدعاة سرور يل باملعىن.  والدفاع اجلويرانييف إ
 فوجودكم يبعث األمل تكونوا نماي األمل، أىالشابة، الوجوه املتفائلة، الوجوه املبتهجة الباعثة عل

 ى ا وكانت باعثة علأتقدم بالشكر من القائد احملترم على كلمته اليت أدىل.  من اهللاةريوهو نعمة كب
 املتابعة واملالحقة،  مهمة حتتاج إىلنيهي عناو ري القصري واألعمال الواردة يف هذا التقراح،ياالرت

كما أتقدم . ةي من األمهري جانب كبي آخر وعلمرفالشروع بكلّ عمل أمر، واستمراره ودوامه أ
 جداً، وكذا حلنهم كان داًيبالشكر من األعزاء يف الفرقة اإلنشادية العسكرية، فقد كان شعرهم ج

 . إن شاء اهللاني موفّقكونواي أن ى جداً، فعسالًيمج
 



 

 ٢ 

 يف هذا البلد شي على هذا الشعب أنّ اجلىالكرب ةي األعزاء، إنّ من النعم اإلهلهاي أقوله لكم أما
 يف واكبهي مع الشعب وشي اجلتعاطفيولو مل .  جداًةريتضامن مع الشعب وواكبه، وهذه نعمة كب

 حكم شيلقادة اجللقد كان . بةيالثورة الستحال الوضع إىل شيء آخر، ولربزت مشكالت عج
 دوراً معيناً، أعرض هنا لدور القوة شي اجلى حكم آخر، وقد أدت كلّ قوة من قوشيولعامة اجل

 : يف بضع كلماتةياجلو
 يف الثورة كان حادثة التاسع عشر ةي بارزاً جداً، والدور األول للقوة اجلوةي كان دور القوة اجلولقد

وكما كانت الثورة مدهشة . عشر من من كالثورة نفسهامن من هذه، فقد كانت حادثة التاسع 
 بابلقد كنت هناك عندما كان هؤالء الش. ومذهلة كذلك كانت حادثة التاسع عشر من من

 منهم منتسبون، وقد شاهدت ري من الشارع؛ بعضهم ضباط وبعضهم ذوو رتب، والكثدخلوني
الذي كان اإلمام ) ٢( املكان رعت إىل كنا نعمل فساثي حاتي البناىإحد من ىاألعلاملنظر من 

 ، للكلمةقيي احلقكان حدثاً مذهالً باملعىن.  مث جاء هؤالء وتتابعت األحداثه،ي موجوداً فينياخلم
 كان حدثاً ام؛ي وأفرح الثوار بشدة وزاد من معنواته،ي يف قلب العدو وهز معنوأسيحدثاً بعث ال

 ـ ويف اجلملة عدة سرايا ـ حيث وقفت ةيت من القوة اجلووالواقع أنّ جميء عدة جمموعا. مذهالً
 تسبحي ال ثي حمن إنما كان رزقاً ين،ي لإلمام اخلمةي وقدمت التحدهاييف املدرسة وأنشدت نش

ن ومن يتِّق اللَّه يجعل لَّه مخرجا ويرزقْه ِم «لي اجلليني ولإلمام اخلمنياإلنسان هلذه الثورة وللمناضل
ِسبتحثُ لَا ييرزقاً غري حمتسب). ٣(» ح كانت هذه مرحلة. لقد كان هذا حبق. 

 احلادي والعشرين من من واليت قلّما متّ التطرق إليها واحلديث لةي كانت واقعة لةيواملرحلة التال
ماً منها ملا  احلادي والعشرين من من هلجوم بالدبابات انتقالةي لةيفقد تعرضت القوة اجلو. عنها

 بصالبة، وسلّمت القوةقامت به يف التاسع عشر من من، فهب الناس ملساعدا، وقد وقفت هذه 
] العارية[األسلحة املوجودة داخل املخزن للناس، فسلّحتهم وانتصروا؛ انتصرت البنادق واألجساد 

وقد كانت . ةيوة اجلو الدبابات واموعات الغاضبة بشدة اليت هامجت شباب القى علات،يوالتضح
 يف الشوارع مبا يف ونريسي كان شباب البالد ثي متاماً، حلةيوأذكر تلك الل. ى مرحلة أخرضاًيهذه أ

 الناس هاي اخرجوا أة،ي جمزرة يف القوة اجلورتكبونيإنهم : هتفوني وهيالذي كنا ف" رانيإ"ذلك شارع 
   .ى وهذه بدورها مرحلة أخر.ةي لنجدة القوة اجلوهرعونيفكان الشباب .. وتعالوا

   



 

 ٣ 

". نوژه "دي الكشف عن مؤامرة انقالب معسكر مهدان، معسكر الشهةي تتعلّق بقضى أخرومرحلة
 ـ وقد ةي القوة اجلواريي ضابط شاب من طة؛يحيث كشفت املؤامرة من قبل ضابط يف القوة اجلو

يح حرب ـ قصدين يف وقت التقيته الحقاً يف فترة احلرب وكان قد تعرض لإلصابة وأصبح جر
، ]القيام بانقالب[ مرتيل وأخربين مبا جيري وأنه من املقرر  وجاء إىلباً،ي تقرليالسحر، يف منتصف الل

 ـ هذا لةي ـ وقصة ذلك طوليومل نكن نصدق األمر، هذا الشاب قصد بنفسه يف منتصف الل
 ، وإخبارهينيل إىل اإلمام اخلموذاك، وطرق األبواب، وبذل ما بذل من جهود عساه يستطيع الوصو

 جاء متعباً، مرهقاً، ت،ي وكتي كةيالقض:  فالن، فجاءين وقال إىلاذهب فقالوا له ستطع،يلكنه مل 
 نفسه ومي كذا وكذا، فذهبوا يف ذلك القوليوخائفاً، فاستدعيت عناصر األمن، وقلت هلم إنه 

 شاب من استطاع االنقالب يف طهران، فذي، تنفأي كان من املقرر غداة ذلك اليوم]. وتابعوا املسألة[
 الثورة خيولألسف فإنّ تار. ناخيهذه صفحات من تار.  تلك املؤامرةفشلي وبطحي أن ةيالقوة اجلو

 اليت أُديت يف هذه الثورة، ال تزال جمهولة لدى الكثريين ومل بةي األحداث واألدوار العجخيوتار
 والعمل ري هذا التحرك الكبها، وأسجله لصاحلة،يالقوة اجلو أضعه يف حساب ضاًيهذا أ. يسمعوا ا

 .[الشخص هذا[ الذي قام به ميالعظ
لقد كان جهاد االكتفاء الذايت من إبداعات القوة .  جهاد االكتفاء الذايتةي قضىاألخر ةيالقض
 من قبل جملس شورى ةي يف وزارة الدفاع ومسؤول الشؤون العسكرنهاي كنت حثي حة،ياجلو

 سي فقالوا إنّ بوسعنا تأسنا،يهم من اقترحوه عل] بل[لثورة؛ ومل نكن حنن من اقترح هذا األمر، ا
 هذا االقتراح وصادقنا دناي اختاروا االسم ـ فأني باسم جهاد االكتفاء الذايت ـ وهم الذالتيتشك

ط، ومنتسبون،  ضبانهميوكان ب.  قاموا بالعملني هم الذةي ودعمناه، وإلّا فشباب القوة اجلوهيعل
 منكم باحلد األدىن ونيوأنتم ـ والفن. شيجتمعوا، وبدأوا العمل وانطلق جهاد االكتفاء الذايت يف اجل

 من ضاًيهذه أ.  حقّقها جهاد االكتفاء الذايت يف البالد طوال هذه العقودةريـ تعلمون أي أعمال كب
 .ةيآثار ومميزات القوة اجلو

ففي . ةيأول رد فعل ساحق يف احلرب املفروضة كان من فعل القوة اجلو أخرى أيضاً، وهي أنّ نقطة
 األول، ويف الغد أو بعد الغد ـ نفّذت ومي الثاين للحرب ـ وكان العدو هو الذي هامجنا يف الوميال

 ذلك، توقعيكن يفالعدو مل .  بغداد والعراق ما أذهل اجلميعىبتلك الطلعات املدهشة غارات عل
 والبعض اآلخر مل نكن نعلم ات،ي مل نكن منتلك بعض اإلمكانة؛ي للغالةي وقدراتنا كانت قلاتنايوإمكان

 بعد، ومع ذلك فقد نفّذوا عدداً ني متمرسكونوايبوجوده، كان متوفّراً لكننا ال نعلم به، وقادتنا مل 
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قصفت مطاراته ومواقع  العراق و واحد، توجهت إىلومي طلعة أو أكثر يف ني قرابة املائة واألربعاً،ريكب
 والقوة شي من قبل اجل قصفهم مطاراتنا، فكانت هذه احلركة الضاربة األوىلىخمتلفة منه، رداً عل

  . يف احلرب املفروضةةياجلو
والفجر  «اتي امتداد فترة احلرب، ومن مناذجها عملى علىاألخر شي مث، هناك نشاطات اجلومن

 ى قد تولّكني ومل ة،ي يف القوة اجلواًي فناًيحينها ضابطاً تقن الذي كان ي ستارديرحم اهللا الشه. »٨
  من عبور ر أروند إىلنيمكّن املقاتل» ٨والفجر « بعد؛ لقد قام بعمل يف عمليات ةي القوة اجلوادةيق

 دي الشهنميحينها، مل .  واحتالل الفاو ووقوع تلك األحداث املهمة اليت هزت العامل حقّاًةياجلهة الثان
 املضادات وأجهزة الدفاع اجلوي من ناحية إىل أخرى، نقلونيكانوا . امي وزمالؤه طوال عدة أيرستا

 أماكنها من أجل أن ال تستهدف، ونريغي  الطائرات، مثّسقطوني املضادات دون توقف، طلقونيو
ومن هم  من هم من أهل القلم والكتابة، ىعل. فقاموا بعمل استثنائي غري قابل للوصف على اإلطالق
 إنها كتبوها؛ي هذه األحداث والوقائع ونشدوايمن أهل اخلطابة، وعلى من هم من أهل اإلنشاد، أن 

 علموني ا وال دروني وشعبنا، وشبابنا يف الغالب، ال ت، جداً تلك اليت حصلت ووقعةريإجنازات كب
 . وقعتىخروهناك حاالت وأحداث أ» ٨والفجر  «اتيومنوذج واحد منها كان عمل. مبا حصل

هذه هي . أسي الذعر واخلوف والنشريمهمة العدو أن .  مهمة العدو هي بثّ الرعب واالضطرابإنّ
 ى فلطاملا كانت موجودة ومستمرة علوم،يواملسألة ليست وليدة ال. طاني به الشقوميمهمة العدو وما 

فَال  « ةي قرآنةي، إنها آ »اَءهي أَوِلوفخيَ طانُيِإنما ٰذِلكم الش« .  اإلسالمخي وطوال تارخ،ي التارىمد
 طاني الشاءيأيها املؤمنون ال ختافوا أول:  اهللا تعاىلقولي). ٤( » نيتخافوهم وخافوِن ِإن كنتم مؤِمن

إذا احنرف . مي بل خافوين وخافوا االحنراف عن الصراط املستقة،يطاني الشىوأتباعه وال ختشوا القو
 مةي فهذا أمر خموف، ألنكم عندما تنحرفون عن اجلادة املستقميستقصراط املاإلنسان عن ال

 أن ختافوه، أما العدو فال ختافوه إطالقاً؛ بجي والقومية سوف تتيهون يف الصحراء، وهذا ما حةيوالصح
وِن «  موضع آخر  يفقوليو. ال ختافوا العدواخشم ووهخشالذين قالَ« ، أو قوله )٥(» فَال ت ملَه 

اسمالنهم فَزادوهعوا لَكم فَاخشمقَد ج اسك..  ِإنَّ النالو ِنعمو ا اللَّهنسبقالوا حالحظوا، ). ٦( » لُيو
 قدم املسلمون الشهداء، ثيبعد معركة أُحد ح.  ودروس تقدم وتطوراةي القرآن دروس حاتيإن آ

 بوا،ي اآلخر جرحوا وأصالبعضرون، و الشهداء، واستشهد آخديواستشهد شخص كحمزة س
 نة،ي أعتاب املدىوعل... نةي املد ومهّوا بالعودة إىلوميوانتهت املعركة بالتايل، وانقضى ذلك ال

وبعد أن ابتعد العدو .  وبعض املتألّمني واملهمومنيىوخارجها، يف منطقة أحد، كان هناك بعض اجلرح
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 للعدو وأجربوه على دةيوجه املسلمون ضربات شد] ملعركةمن ا [ةري ـ إذ يف املرحلة األخنةيعن املد
 وألقوا السالح، نةي املداالبتعاد ـ خطرت بباله فكرة وخطة، وهي أنه طاملا عاد املسلمون إىل

 الفزع واهللع يف نفوس املسلمني، فقد بثوايولكي .  كلّ شيءنهواي فجأة وهامجوهمي هم وعودوايفل
 والبعض ىحسن، البعض جرح.  اآلنهجموني األعداء سوف نّاء، بأسربوا اخلرب بنحو من األحن

 شي الناس وقالوا هلم إنّ اجلنيجاء املندسون ب. »قالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعوا لَكم « متعبون 
عندها أمر .  والثبورلي الوقونكميذي ـ فَاخشوهم ـ وسوف كمي بانتظار اهلجوم علنةيخارج املد
هؤالء ال غريهم، من جيب أن :  العدو، وقال يف أحد فقط، باخلروج إىلومي جرحوا النيلذالرسول ا

، انربى بعض اجلرحى، وهم مؤمنون بالتايل، مؤمنون بالرسول ]وهكذا... [حيملوا السالح ويقاتلوا 
 ـ نةياليت كانت بالقرب من املد وخرجوا واشتبكوا مع تلك اجلماعة وفيويقبلون عنه، فحملوا الس

فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل  «ماًي انتصاراً عظهمي بعد فرسخ أو نصف فرسخ ـ وانتصروا علىعل
فَانقَلَبوا ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه «مث ساروا  » لُيقالوا حسبنا اُهللا وِنعم الوك «ةييف البدا). ٧(»  سوٌءسسهمميلَم 
هذا هو منطق .  قد هزموا العدو ورجعوا مرفوعي الرأس غامننيم،عادوا ومعهم الغنائ» ضٍلوفَ

 .اإلسالم
 اليوم بشكل عملوني نياطيوهؤالء الش. طاني والقنوط هو الشأسي اخلوف وال إىلدفعكمي ما إنّ

 وما إىلمتواصل، عرب اإلذاعات وشبكات التلفزة والفضاء االفتراضي ومواقع التواصل االجتماعي 
 اهللا، ألننا إذا قي، بل خافوا االحنراف عن طر)٨(» فَال تخافوهم«ولكن ال، . ذلك من أجل أن ختافوا

 ة،ي السعودةي العربري مصكا،ي البلدان اخلاضعة ألمرري مصناري كان مصمي املستققياحنرفنا عن الطر
 ملكاً للعدو، فيما الشعب ذليل  البلد تكوناتي نظام الشاه، ويف مثل تلك البلدان كلّ إمكانريومص

 .مقابل العدو، ال مالذ وال ملجأ له منه
،من هذا حسن طرةي بالستعلّقي ماي نوعاً من الشعور بالواجب فناي علليمي أشعر أنّ التاسع عشر من 

.  هذا النحوى علضاًيوقد كان التاسع عشر من من يف ذلك العام أ.  النفس والشعور باالقتدارىعل
 ـ يني اإلمام اخلمعواي وباةي هبوا يف التاسع عشر من من وجاؤوا من القوة اجلونيلشباب الذفا

 وكان نظام ومذاكي قائمة داتي واملخاطر، حيث كانت املخاطر والتهدداتيكانوا بالتايل عرضة للتهد
ومل . طاني الششواخي اهللا ومل ى خوفهم وعلّقوا اآلمال علي قائماً ـ هؤالء تغلّبوا علزاليالطاغوت ال 

 منهم قد أخرجوا ونري وكان الكثين،ي عم وأنا أتذكّرها وهي ماثلة أماة،ي خفةي سرةيتكن القض
 أننا فالن وفالن، وإذا أردمت أن تعرفونا  مبعىنهم،يدي ورفعوها بأومي من جةي الشخصاميهو
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 رايني أيضاً، أمام الشعب اإلوميلّ الوهذا هو احل.  األمل باهللافقدواي اخلوف ومل ىتغلبوا عل. فاعرفونا
وهكذا ستكون أيضاً تظاهرات الثاين .  األعزاءهاي مبا فيه أنتم أمة،يظ العرايني الشعب اإلةريوأمام مس

إنّ تظاهرات الثاين .  أو ثالثاً خبصوص املظاهرات الحقاًنيوسوف أذكر نقطت.  من مننيوالعشر
 نيفمنذ أربع. ةي للكلمة، وهي مظهر احلركة الوطنقيي احلقعين من من حمطّمة لألعداء باملنيوالعشر
 الثاين والعشرون من من، ليس يف طهران فحسب، بل لّحي خيرج إىل الشوارع عندما لشعبعاماً وا

 يف ةيوني وحبشود ملمة،ي ألفاً بل حبشود هائلة عظني بعشرة آالف أو عشرسييف سائر مدن البالد، ول
 . السابقةني يف هذه السنة أعظم من السنكونيتقد أنّ هذا احلراك سبعض احلاالت، وأنا أع

 للكلمة، إنه نظام مفتعل لألزمات ومؤجج قيي احلق للشر والعنف باملعىندي جتسكيي األمرالنظام
 فقط، بل طوال هذه األعوام اليت شهدنا حنن بعضها بأنفسنا، وقرأنا عن بعضها وميليس ال. للحروب

 عندما استقل د وال نقصات،ي البداةي ـ وال نقول منذ بدااتهي منذ بداكييام األمر النظاةيح. اآلخر
 التطاول والعدوان على هذه املنطقة وتلك ى بل بعد مدة من الزمن ـ كانت قائمة علا،يطانيعن بر

 عندهم ةي مصاحله وحتقيقها واكتساا؛ أما الشعوب فلم تكن هلا أي أمهىمن العامل، للحفاظ عل
 الذي يوجه مثل هذا لوقتإنه أساساً مظهر للشر؛ ويف ا.  استعداد لسحقها بأقدامهمىنوا علوكا

 رايني الشعب اإلرفعي ويقول ملاذا شتكيي راين،ي وللشعب اإلةي اإلسالمةيالنظام اإلهانات للجمهور
 تعين »كاي ألمراملوت« أوالً، أوضح للسادة الكبار يف أمريكا نقطة وهي أنّ ؟»كاياملوت ألمر«شعار 

 املوت لرؤسائهم؛ وال شأن لنا بالشعب يعينواملوت هلؤالء ! وياملوت لترامب وجون بولتون ومبب
 روني تعين املوت لكم أنتم تلك احلفنة من األشخاص وتلك اجلماعة اليت تدكاي املوت ألمركي؛ياألمر

رة هم املقصودون، وغريهم يف هذه الفت] على رأس السلطة[واملوجودون . هذا هو املقصود. بالدكم
 طاملا انطوت أعمال احلكومة اً،يثان. كيي األمرعبوليس املقصود به الش. ىاألخريف الفترات 

] شعار[ هذا الشر وهذا التدخل وهذا اخلبث وهذه اخلسة، فإنّ ي علكيي والنظام األمرةيكياألمر
 .رايني لن يفارق شفاه الشعب اإل»كاياملوت ألمر«

،ميني عن األوروبامييف البالد هذه األ الكالم حسنيني هي أن ال تثقوا باألوروبيتيتوص.  ومقترحا 
 ةي أو ثالثة أعوام عندما كانت املفاوضات النووني فقد قلت منذ عامضاً،ي أكايوفيما يتعلّق بأمر. ضاًيأ

 القول بأنين  وكررتخلطابات، بشكل خاص، أو يف اللقاءات العامة، ويف اني سواًء للمسؤولة،يجار
 وبابتسامام، عهمي وال تثقوا بكالمهم وبأقواهلم وبتواقهم،يفال تثقوا م وال تطمئنوا إل. ال أثق ؤالء

 وضونخي كانوا ني أنفسهم الذني اآلن، أنّ املسؤولجةيحسن، وكانت النت.  موضع ثقةسوايفهم ل
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 منذ شخصوايكان عليهم أن . ع ثقة موضستي لكايأمر إنّ ومي القولوني راحوا ومذاكياملفاوضات 
 أقول فيما يتعلّق ضاًي أوميوال.  هذا األساسي علتحركواي موضع ثقة وستي لكاي بأنّ أمرةيالبدا

 اليت ايال أقول أن ال تقيموا عالقات معهم يف القضا".  موضع ثقةسوايإنهم ل"بأوروبا واألوروبيني، 
 سيايل حكومة ودولة مقتدرة واحلمد هللا ولنا قدراتنا، ل ال، فنحن بالت، ذلكهي مورد حاجة وما إيل

أم ! الحظوا.  الريبة؛ فهم ال يلتزمون بأي شيءني بعهميالكالم عن هذا، إنما الكالم يف أن تنظروا إل
 للهجمات من تعرضوني سي ـ فاملتظاهرون يف شوارع بارسي يف شوارع بارهميخييبون آمال مواطن

 مع شعبهم ـ مث تراهم تعاطوني ما يتسبب بيأسهم وخيبتهم، هكذا ة،يرنس الشرطة الفواتقبل ق
وما عالقتكم حبقوق اإلنسان لتطالبوا بلداً ! وما شأنكم أنتم ذا؟!  مبراعاة حقوق اإلنسانطالبونناي

  باألمس،عرفوهاي ومل عرفوا،يآخر وشعباً آخر ا؟ وهل تعرفون حقوق اإلنسان أصالً؟ إنهم اليوم ال 
 طالبوني بشيء، طالبوني الوقاحة وي مبنتهقفونيأي إنهم .  هكذا همهم،خي يف تارعرفواي كونوايومل 

ولقد . هكذا هم.  احترامهمكنمي الوثوق ؤالء وال كنميال . به بطريقة جد إستعالئية ومتكربة
حو، وتلك الدولة بنحو،  بنايطاني وبرو، واألحداث املختلفة؛ فرنسا بنحايشاهدنا ذلك مراراً يف القضا

طبعاً حنن لنا عالقاتنا مع .  بنحو آخر، كلّ واحدة منهن بنحو؛ هكذا هو سلوكهم وتعاطيهميوأخر
 لنا هذه العالقات، لكن علينا أن نعلم من هو الطرف يالعامل كلّه ـ مع بعض االستثناءات ـ وستبق
 نقطة ضاًيهذه أ.  أي أساس نعقدهاىوعل والعقود، اتياقاملقابل، مع من نتفاوض، ومع من نربم االتف

 .ةيضرور
 إنها ة،ي الثورة اإلسالمبي من من من أعاجني باملظاهرات، فمظاهرات الثاين والعشرتعلّقي ماي فأما

 قاموا ني للثورات يف العامل ـ الذةيإنّ االحتفاالت السنو. شيء مثري للعجب حقّاً كالثورة نفسها
ثورام ـ تقتصر، كما نشاهده على شبكات التلفزة باحلد األدىن، على  باًي سنوتفلونحيبثورات و

 وتقدم عرضاً ريحضور بعض الشخصيات ووقوفهم على املنصة، ومن مثّ تأيت القوات املسلّحة فتس
 الناس إىل الشوارع لعدة ساعات، يف هواء الشتاء رتليأما أن . هذا هو االحتفال.  ذلكريوال شيء غ
 اجلو البارد والثلوج ثيح" من "شهر أن تنتصر ثورته يف رايني كان من حظّ الشعب اإلالبارد، وقد

 ةي اهلائلة، وتستمع للكلمات واخلطابات، وتستمر هذه العملةيواألمطار، وتسري هذه احلشود الشعب
ذاته  فهذه السنة هي السنة األربعون ـ فهذا حبد ،ني سنة وسنتةي قضةي القضستي سنة ـ ولنيألربع

 بكلّ قوة، تواصلي وستمري أن بجيهذا شيء . مةيلعظ اةيمن املعجزات ومن عجائب الثورة اإلسالم
 عن عزم عبري وة،ي اإلرادة الوطنىإنه مؤشر عل. رعبهيفهو حمطّم ومدمر للعدو، وهذا حبد ذاته 
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ور الشعب يف الساحة إنّ حض.  يف الساحةرايني احلضور العام للشعب اإل إىلريشي وراينيالشعب اإل
من دلني الثاين والعشروهذا احلضور يف. كاسر للعدو ة؛ وعلى ةي على املشاركة األساسلي منالعام 

 األمر تعلّقي نيهناك اختالف يف األذواق والسالئق، لكن ح. الوحدة الوطنية] نعم [ة،يالوحدة الوطن
 بهتي فإنّ اختالف السالئق هذا ة،ي اإلسالمةي من من، وبنظام اجلمهورنيبالثورة، وبالثاين والعشر

 . جنب بعضهم البعض جنباً إيلعي اجلمضرحيضمحل، ويو
الحظ أح. ةي هنا أيضاً توصولديمن أن جنابك مثالً ال ني يف مظاهرات الثاين والعشراناًيي من 

رفع الشعارات ترتاح للشخص الفالين، الذي يشارك مثلك يف املظاهرات، فتقرر أن تتظاهر ضده وت
 من ببقد يكون مثّة اختالف يف وجهات النظر، وأنت ال توافقه ألي س. حي صحريضده، هذا غ

 الفالين أو الشخص الفالين، ال بأس، وال إشكال سياألسباب؛ قد ال توافق املسؤول الفالين أو الرئ
هذا ما أوصي به . بات مكاناً لتصفية احلساستي من من لنييف ذلك، لكن مظاهرات الثاين والعشر

 فحافظوا اًي منطقساً فاحذروا، وارفعوا شعاراتكم، وأدوا أعمالكم، وإذا كان أساسكم أساع،ياجلم
دعوا هذه احلركة .  ذلك لكن ال جتعلوا املظاهرات مظهراً لالختالفات والرتاعات وما إىله،يعل

 عظمتها ى هكذا على تبقةيدة الوطن املعبرة عن اإلرادة الشعبية، واحلضور الشعيب، والوحمةيالعظ
 .املعهودة
 ةي أفضل من حاضره مبرات، ومستقبل القوات املسلّحة يف اجلمهوررايني إنّ غد الشعب اإلأعزائي،
 لكم أن متلؤوا مكان رادي ني الشباب األعزاء الذهاي من حاضرها بأضعاف، وغدكم أري خةياإلسالم

 توكّلواف. ري بكثومكميدموهم درجة، سيكون أفضل من  بنحو أفضل منهم، وتتقواري وتس،نياملاض
 كنتم واعملوا مبقتضامها، نماي والتكليف أةي اهللا مجيعاً، وجدوا واجتهدوا، واشعروا باملسؤولىعل
 . أمامكم إن شاء اهللاقي الطرفتحي نظرة لطف و لكم اهللا تعاىلنظريوس
 

 . ورمحة اهللا وبركاتهكمي علوالسالم
 
 ـــــــــــــــــــــ  

 ةي اجلمهورشي يف جةيقائد القوة اجلو( زاده ري اللواء نصري هذا اللقاء قدم األمةيـ يف بدا ١
 . باملناسبةراًيتقر) ةيراني اإلةياإلسالم

 .ـ مدرسة علوي بطهران ٢
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 . ٣ و ٢ نيتيـ سورة الطالق، شطر من اآل ٣
 . ١٧٥ ةيـ سورة آل عمران، اآل ٤
 . ٣ ةي اآلـ سورة املائدة، شطر من ٥
 . ١٧٣ ةيـ سورة آل عمران، اآل ٦
 . ١٧٤ ةيـ سورة آل عمران، شطر من اآل ٧
 ١٧٥ ةيـ سورة آل عمران، شطر من اآل ٨


