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 )ره( للبيعة التارخيية حلشد من كوادر القوة اجلوية مع اإلمام اخلميين٤١الذكرى الـ: املناسبة

 
 

 قادة ومنتسبو القوة اجلوية بالقائد العام للقوات املسلّحة، وختلّل ٨/٢/٢٠٢٠التقى يوم السبت 
اللقاء كلمة لإلمام اخلامنئي لفت فيها مساحته إىل أنّ األمريكيني حياولون وضع العقبات أمام ختلّص 

مرحلة االقتصاد الالنفطي بات متاحاً اجلمهورية اإلسالمية من االقتصاد النفطي معترباً أنّ الوصول إىل 
يف ظلّ ديد احلظر األمريكي الذي يشكّل حافزاً للتخلّص من تبعية النفط، كما أكّد قائد الثورة 
اإلسالمية على ضرورة رفع مستوى القوة يف كافّة ااالت ومنها اال العسكري الذي يهدف 

   .ب احلربتطويره إىل دفع ديدات األعداء واجتناب نشو
 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن  الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى آله الطيبني 

 .الطاهرين، سيما بقية اهللا يف األرضني
 يف أرحب بكم أيها اإلخوة األعزاء والعاملون املخلصون يف القوة اجلوية بالغة احلساسية واألمهية

أتقدم بالشكر اجلزيل لقائد القوة احملترم على كلمته، كما أشكر فرقة . جيش اجلمهورية اإلسالمية
 .اإلنشاد وشعرهم وأداءهم وأشكر املقدمني أيضاً، فقد كان الربنامج جيداً جداً

لقد . يقام هذا االجتماع يف مثل هذا اليوم منذ سنني يف ذكرى حدث مدهش عصي على النسيان
 وتربيتم أنتم الشباب واحلمد هللا يف أجواء مل يعد معها من السهل عليكم تصور مثل تلك نشأمت

لقد كانت القوة اجلوية يف العهد البهلوي من أقرب القوات إىل مركز السلطة والبالط وإىل . األجواء
 .ولذا ينبغي لنا أن نستلهم العربة من هذا احلدث، ففيه دروس وعرب. األمريكيني
ول الذي من املناسب أن نلتفت إليه هو أن النظام الطاغويت تلقّى الضربة من مكان مل يكن الدرس األ

هجم ) ٢(» فَاَتٰيهم اُهللا ِمن حيثُ لَم حيتِسبوا«: وكما قال اهللا يف القرآن عن يهود بين النضري. حيتسبه



 

 ٢ 

وة اجلوية بقيادا التابعة بشدة الق. اهللا تعاىل عليهم من موضع مل يكونوا حيتسبونه ومل حيسبوا له حساباً
 أي االرتباط واالتصال القوي –هلم ويف الظروف اخلاصة اليت كانت ترافقها دوماً يف تلك الفترة 

 فجأة ويف أكثر ظروف –باألمريكيني واملدراء األمريكيني ومراكز التدريب األمريكية وما إىل ذلك 
رتوهلا إىل الساحة يوم التاسع عشر من من الثورة حساسية نزلت إىل الساحة وكان أول يوم ل

حيث جاءوا والتقوا باإلمام اخلميين وبايعوه، مث كان بعد ذلك وقوفهم بوجه ] م٠٨/٠٢/١٩٧٩[
جزء آخر من اجليش وهو اجلزء الذي هامجهم وما وقع من أحداث عجيبة يف تلك األيام واليت ال 

 للقوة اجلوية نفسها أم ال، وإذا مل تكن قد أدري هل مت تسجيل تفاصيل تلك األحداث يف مكان ما
سجلت حقاً فيجب تسجيلها وتسجيل ما حدث يف قاعدة طهران واهلجوم الذي شن عليهم ودفاع 

هذا جانب من . هذه حادثة وجه اهللا تعاىل فيها ضربة للعدو من حيث ال حيتسب. الناس عنهم
 .القضية

 تعززوا وازدادوا قوة من حيث مل حيتسبوا، وهذا ما يسمونه يف أما اجلانب املقابل هلذا فهو أن املؤمنني
ومن يتِق اَهللا جيعل «. »رزق ال حيتسب«التعريف اإلسالمي ويف الثقافة اإلسالمية ويف أدبياتنا الدينية 

ـًا  وا الذين كانوا يعملون يف ساحات الكفاح مل يكون). ٣(» ويرزقه ِمن حيثُ ال حيتِسب* لَه مخرج
حيتملون أن حيققوا مثل هذا املكسب العظيم بأن يأيت جزء من أكثر أجزاء اجليش حساسية يف ذلك 

 .احلني ويعلن عن استعداده للعمل يف خدمة الثورة ويبايع اإلمام اخلميين
حسناً، هذا أحد دروس التاسع عشر من من، وهو ما ينبغي أن يدرج يف حساباتنا اليوم أيضاً، فهذا 

جيب أن تعلموا أن العدو قد يتلقّى الضربات من حيث ال حيتسب، وأنتم بصفتكم عباد .  قولهما أريد
اهللا واملؤمنني باهللا والسائرين على الصراط املستقيم قد حتققوا مكسباً من حيث ال حتتسبون  فيكون 

ن أحداث العامل أعتقد أن هذه نقطة أساسية جداً بأن نتنبه إىل أ. وال تتوقعونه» رزقاً ال حيتسب«لكم 
فجزء من احلسابات هو أن اهللا تعاىل يف بعض . ليست كلها خاضعة للحسابات املادية والدنيوية

 .األحيان يهيئ أحياناً طريقاً خمتزالً ويوفر مثل هذه األمور واألحداث املساعدة
ن بوضوح لقد وعد اهللا تعاىل يف عدة مواضع من القرآ. وهناك قضية أخرى هي الثقة بالوعد اإلهلي

يقول . وصراحة أن اإلنسان إذا سعى سعيه يف سبيل اهللا وطريق الدين فسوف ينصره، هذا وعد إهلي
هناك عدة أدوات تأكيد مبعىن » لَينصرنَّ اهللا«يف عبارة ). ٤(» ولَينصرنَّ اُهللا من ينصره«: يف موضع ما

هذا وعد .  بشكل مؤكد جداً جداًأن اهللا تعاىل سوف ينصر الذين ينصرون اهللا وينصرون دين اهللا
يف يوم التاسع عشر من من ومع أن تلك احلادثة قد . بالتايل، وعد إهلي، وجيب الثقة ذا الوعد



 

 ٣ 

وقعت وشاهدوا أن فئة من اجليش قد جاءت وبايعت الثورة، ولكن كان ال يزال هناك أفراد غري 
 نتائجه ومثاره، لكن اإلمام اخلميين كان واثقاً من مطمئنني غري واثقني غري متفائلني بأن يؤيت هذا الفعل

اإلمام اخلميين وأتباع أفكاره وآرائه ودربه كانوا يعلمون أن هذا الوعد سيتحقق حتماً، . الوعد اإلهلي
وحينما تكون هناك ثقة وأمل باملستقبل فلن يسمحوا . ومل يسمحوا هلذه املسرية بأن تتباطأ وتتضعضع

ه حسابات مهمة أن يعلم اإلنسان أن اهللا تعاىل يفي بوعده، كما تقول اآلية هذ. للمسرية بالتباطؤ
لقد وعد اهللا . ما من أحد أوىف بوعده من اهللا تعاىل حني يعد) ٥(»اَوٰىف ِبعهِده؛ ِمن اهللا ومن «: القرآنية

 .تعاىل وسوف يفي بوعده
عندما يتوفر .  اجتماعية عامةحسناً، هذه األمور ليست أموراً شخصية حمضة بل هي أمور وقضايا

اتمع املؤمن والفئة املؤمنة والقوة اجلوية املؤمنة على مثل هذه الثقة عندئذ سوف تتبدل التهديدات 
وقد رفعوا اآلن تقارير تقول إننا أجرينا عمليات صيانة هلذا . واألخطار إىل فرص وبعزمية راسخة

جنزنا تصليحات أساسية فيها ووفرنا مبالغ كبرية، فمىت العدد من الطائرات املقاتلة أو املدنية، وأ
متكنت قوتنا اجلوية من هذه اإلجنازات؟ عندما صرفت النظر عن اآلخرين، مبعىن أن اآلخرين هددوا 
باملقاطعة وقالوا لن مندكم ولن نساعدكم ولن نبيعكم ولن نسمح لكم، وال تزال بضائعنا العسكرية 

عسكرية األمريكية، ال تزال موجودة هناك ومل يزودونا ا، وال ندري موجودة يف خمازن الشركات ال
والطريف أم طالبونا قبل سنوات بتكاليف ختزينها يف خمازم، البضائع اليت . ما الذي فعلوه ا

هذا معناه أن نظام اجلمهورية اإلسالمية . استلموا أمثاا ومل يسلموها؛ يطالبون بتكاليف ختزينها عندهم
ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة .  أن ال تكون لديه املقدرة على إدارة قوة جوية كفوءةجيب

أن قوتنا اجلوية اليت مل يكن بوسعها يف ذلك العهد صيانة القطعة الفالنية من الطائرة املقاتلة أو الطائرة 
رة كلها، مبعىن أا بدلت الكذائية، ومل يكن من حقها صيانتها، باتت اليوم قادرة على صناعة الطائ

 .هذه هي خصوصية الفئة املؤمنة. التهديد إىل فرصة، وقلبت اخلطر إىل منفعة وربح
لقد فرض علينا احلظر . وإذا نظرمت لألمور على املستوى العام للبالد لوجدمت األمر على املنوال نفسه

 وهم – أي أنه اشتد أكثر –منذ بداية الثورة، وتواصل احلظر يف األعوام األخرية بدرجات أشد 
ة باملعىن احلقيقي وهذا احلظر جرمي. يفاخرون بأم فرضوا أشد أنواع احلظر ضد اجلمهورية اإلسالمية

للكلمة، إنه جرمية يرتكبوا، أي إنه ديد مهم مدان من وجهة نظر الرأي العام العاملي، ألن الكالم 
ليس عن احلظر األمريكي نفسه بل الكالم عن احلظر التعسفي الذي يفرض على اآلخرين من قبل 

 دائماً بالشركات والشخصيات مبعىن أن األجهزة األمريكية املختلفة حتاول االتصال. أمريكا



 

 ٤ 

أما هل يستطيعون ذلك أم . واحلكومات املختلفة لتقنعها بعدم التعامل مع إيران، أي إنه حظر شامل
 .ال فهذا حبث آخر، لكنهم يقومون مبساعيهم هذه ويبذلوا وهذه حبق خطوةٌ إجرامية

كثرية، وبعد اآلن أيضاً ميكنه أن هذا احلظر ذاته ميكن أن يكون فرصة وقد أوجد لنا حلد اآلن فرصاً 
إذا تصرفنا حنن املسؤولني بوعي ويقظة فيمكنه أن ينقذ اقتصاد البالد من . خيلق لنا فرصاً كبرية

السبب الرئيس واملهم . االعتماد على النفط، ميكنه أن يقطع احلبل السري لالقتصاد عن النفط ائياً
ليت أدت إىل عدم االهتمام الالزم بالطاقات الداخلية والتدفق ملشكالتنا االقتصادية هو التبعية للنفط وا

الداخلي واملواهب واإلمكانيات املتنوعة الداخلية، وأن نكون مطمئين البال بأن لدينا نفطاً نبيعه 
وإذا استطعنا . ونؤمن به تكاليف البلد وعائداته، هذا هو السبب األساس يف مشكالت البالد

 نكون قد اقتنصنا ألنفسنا أفضل فرصة واستفدنا من ديد العدو وأعين به التخلص من التبعية للنفط
 .احلظر املفروض علينا

األذكياء منهم طبعاً ملتفتون إىل . وهم أيضاً ملتفتون إىل هذه النقطة، وهذا شيء جيب أن نشري له
ء منهم ملتفتون إىل هذه النقطة، وال شأن لنا بالسكارى والدائخني والتائهني والغافلني منهم، األذكيا

وقد الحظت أم يوصون يف بعض تقاريرهم بأن ال تدعوا إيران جترب االقتصاد . هذه النقطة
يقولون فيما بينهم ال تدعوا إيران جترب االقتصاد من دون نفط، بل أوجدوا طريقاً خلفياً . الالنفطي

 إيران كلياً عن النفط، ألا إذا ملتوياً من دون أن ترفعوا احلظر، أوجدوا طريقاً ما لكي ال تستغين
إم ملتفتون إىل هذا اجلانب . انقطعت متاماً عن عائدات النفط فسوف تتوجه حنو االقتصاد الالنفطي

مسؤولو البالد وخصوصاً . من القضية ويتابعونه، وحنن املسؤولني جيب أن نكون يقظني واعني
حسناً، إذن الدرس املهم املستلهم من التاسع . املسؤولني االقتصاديني جيب أن يكونوا يقظني متنبهني

والتشجيع على املشاركة » الرزق غري احملتسب«عشر من من هو الثقة بالوعد اإلهلي وانتظار 
 .واحلراك املستمر املفضي إىل النصرة اإلهلية

حة، وقد بعثت يف أيام التاسع عشر من من وقبله بأيام جاءت أمريكا بكل إمكانياا وطاقاا إىل السا
 إىل طهران فاتصل بكبار املسؤولني عسى أن يستطيعوا – هايزر –شخصية عسكرية رفيعة املستوى 

وقد فعلوا الكثري من األشياء . فعل شيء من قبيل االنقالب أو ما شاكل من أجل إيقاف تيار الثورة
ان هذا بفضل الثقة وقد ك. لكن الشعب انتصر على الرغم من كل مساعيهم وكانت اهلزمية حليفتهم

يف الوقت احلاضر طبعاً ازدادت أعماهلم ونشاطام وأدوام تعقيداً، . بالوعد اإلهلي واالعتماد عليه
مثة . وهذا مما ال شك فيه، فاألعداء يتحركون اليوم بطريقة أعقد لكن نشاطنا حنن أيضاً ازداد تعقيداً
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يكلية العسكرية للبالد ويف املرافق التقنية للبالد ويف اليوم حتركات يف اهليكلية السياسية للبالد ويف اهل
شيت قطاعات البالد هي بتوفيق من اهللا حتركات حمسوبة ومدروسة جداً ودقيقة ومنطقية ومعقدة 
ومتقدمة إىل األمام، وقد استطاع هذا الوضع املعقدة للبالد أن حيافظ على العمق االستراتيجي للبالد 

 .و املراوحةحبمد اهللا ويفرض على العد
 يف القوة اجلوية يف جيش اجلمهورية – وخصوصاً الشباب منكم –ما أروم قوله هو أن تقوموا 

اإلسالمية بقلوب مفعمة باألمل وبنظرة متفائلة متاماً إىل املستقبل باألعمال الالزمة لتعزيز وتقوية هذه 
 هو األصل واملركز، ولتنفذوا فليعترب كل واحد منكم يف أي موقع يعمل فيه أنّ ذلك املوقع. القوة

بدقة الواجبات املناطة بكم سواء منها ما يتعلق بالشؤون التقنية أو ما يتعلق بشؤون الطريان أو ما 
إننا حباجة إىل أن يكون البلد قوياً من . يتعلق بشؤون التنظيم واملؤسسات وباقي املهام واألعمال املهمة

إننا ال نروم ديد أحد، وحني نصر على . ية العسكريةكل النواحي وإحدى هذه النواحي هي الناح
القوة العسكرية واالقتدار العسكري ونوصي به فليس هذا لتهديد أي بلد وال أي شعب، ليس هذا 

إذا كنتم ضعفاء فسيتشجع العدو على . للتهديد بل هو للحيلولة دون التهديد ولصيانة أمن البالد
لنكن أقوياء حىت ال تكون . يتجرأ العدو على االقتراب منكمإيذائكم، أما إذا كنتم أقوياء فلن 

أنتم وكذلك القوة اجلوية الفضائية يف احلرس . حرب، ولنكن أقوياء حىت تنتهي ديدات العدو
الثوري، وكذلك األجهزة الصناعية يف وزارة الدفاع يف قسم املعدات، ويف قسم إدارة الكوادر 

 اليت جيب أن تنجزوها فابذلوا كل مساعيكم لتصلوا بتوفيق وفضل البشرية لديكم الكثري من األعمال
من اهللا إىل احملطة اليت حيتاجها اتمع املستقل احلر الشامخ، وسوف تستطيعون الوصول إن شاء اهللا، 

 .فأنا متفائل متاماً
هذه القوة لقد كنا على متاس تام بالقوة اجلوية منذ بداية الثورة وإىل اآلن، وقد عملنا مع قادة 

وحبمد اهللا تطورت القوة اجلوية اليوم كثرياً وقطعت أشواطاً وأجنزت . ومسؤوليها رفيعي املستوى
أعماالً كبرية، وتوجد يف الوقت احلاضر عناصر جد كفوءة وجديرة يف القوة اجلوية يف جيش 

جلوية حبمد اهللا وقد شاهدت أنّ بعض الشباب أجنزوا أعماالً كبرية والقوة ا. اجلمهورية اإلسالمية
زاخرة بالقدرات واملواهب والطاقات الالزمة للتقدم، فلتستغلّوا هذه القدرات إىل أقصى درجة إن 

وأنا أدعو أن يزيد اهللا توفيقاتكم وجناحاتكم . شاء اهللا ولتزيدوا من قوتكم يوماً بعد يوم إن شاء اهللا
 .يوماً بعد يوم



 

 ٦ 

.  اإليراين، والسبب هو أنه يسري يف درب الباطل واخلطأواعلموا أن اهلزمية مكتوبة على عدو الشعب
وإذا كان املاضون من الرؤساء األمريكيني يتسترون عند إقدامهم على فعل بعض األمور فقد أصبح 
األمر اليوم علنياً ومن دون أقنعة وراحوا يفصحون عن مفاسدهم واحنرافام وإثارم للحروب 

طريقهم طريق الباطل والشيطان، وطريق الشيطان . خرين وثرواموالفنت وأطماعهم يف ممتلكات اآل
الذي ). ٦(»  الَّذين لَعنهم اُهللا ومن يلعِن اُهللا فَلَن تِجد لَه نصرياأولئك«: هذا هو ما قال عنه اهللا تعاىل

أما أنتم . وهذا هو واقع القضية واحلال. يعلنه اهللا ويبعده عن حضرته فلن يكون له نصري أو معني
 .فلكم نصري وهو اهللا العزيز احلكيم، وسوف ينصركم إن شاء اهللا ويوصلكم إىل مبتغاكم

 .نتمىن لكم مجيعاً التوفيق والتأييد إن شاء اهللا وأن تتقدموا إىل األمام أكثر فأكثر يوماً بعد يوم
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ــــــــــــــ

اء الذي أقيم يف ذكرى البيعة التارخيية ملنتسيب القوة اجلوية اإليرانية مع مساحة يف بداية هذا اللق  – ١
، حتدث اللواء الطيار عزيز نصري زاده آمر القوة اجلوية يف جيش )قدس سره الشريف(اإلمام اخلميين 

 .اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
 . ٢سورة احلشر، شطر من اآلية   – ٢

 . ٣ و ٢من اآليتني سورة الطالق، شطر  – ٣ 
 . ٤٠سورة احلج، شطر من اآلية  – ٤ 
 . ١١١سورة التوبة، شطر من اآلية  – ٥ 
 . ٥٢سورة النساء، اآلية  – ٦ 


