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 ي ي اإليراني العقيد الطيار بهزاد معز  قومحفل تأبين للبطل ال
 

ر  يل االنتفاضة وتحر ي سب  یالجيش فألفراد  مصدر إلهامللعقيد معّزي  لإلعجابمريم رجوي: الصمود المثير 
 ران من نظام الماللييإ

 
 2021يناير   15

 

. في هذا  الفيديو عبر  ي بطل القومي اإليراني العقيد بهزاد معز  لل  حفل تأبين  2021يناير  15أقيم يوم الجمعة  

وعدد من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة   كلمتهاألقت فيه ، و مريم رجوي حضرته السيدةاالجتماع الذي 
في مختلف أنحاء   المقاومةأنصار ومجموعة من  الثالثأشرف أعضاء مجاهدي خلق في وكذلك  ،يةاإليران

 .  بذكر مناقبه  يالعقيد معز  البطل القومي بأشاد المتحدثون   ، حيثالعالم

 :االجتماعقالت مريم رجوي في بداية هذا و
 

 ، في أنحاء العالم المقاومة وأنصار، ةالوطني للمقاومة اإليرانيتحية لألصدقاء والرفاق األعزاء في المجلس 

 .المجاهدينإلخوة ألخوات والوكذلك  ،ألسرة العقيد وأصدقائه األعزاءكذلك و

 .يالعقيد بهزاد معز   المجاهدطيار ال اجتمعنا تكريما إلنسان عظيم
ة طيران فريدة  رحلوالمنتصر في  ،الحرية والمقاومة ق عالياً في سماءالذي حل   النسر ، البطل القومي إليران

أكثر العسكريين  ، [1981فی نوعها] الذي نقل من خاللها السيد مسعود رجوي من طهران إلی باريس عام 

للعقيد محمد تقي بسيان ]أحد رجاالت النضال  الوريث الحقيقي و ،الوطنيين شعبية في التاريخ المعاصر
  الرائعنموذج ال و ،الصامدة من أجل الحريةوجميع العناصر الوطنية التاريخي الذي قتله رضا خان أب الشاه[ 

  للفرز الفاصل في النضال ضد نظامي الشاه والماللي.

  مفتخًراكان  ،وحتى آخر لحظة في حياته .ة ورحلة في حياتهأهم مهم  لتنفيذ العالم  هذا جاء إلى إنه كان يقول

 .يللعقيد معز   كة تحية مبارمسعود والوفاء بعهده مع هللا والشعب.  نهج باختياره  اومعتزً 
 .النضالية امن خالل التعلم من روح والدهم ييراناإلشعب الي لعقيد الراحل معز  ل األبيان النجالن  يطمئن كما 

  نينمطمئ  وناي. لكن ك: أعرف مدى صعوبة فقدان أب مثل العقيد معز  وسارا العزيزين علي  مير أللذلك أقول 

 .اضلين من أجل الحرية في وجود اآلالف واآلالف من المن سيتكثرأنه  
  يحترمونهمفإنهم ، حيثما يعرف الناس أفراد عائلتي،  قال إنه في إيران الذيسمعنا العقيد نفسه ، سنوات قبل

. بعد أقل من  الحريةمع قناة  حملة المناصرة الوطنيةورأينا هذه الحقيقة بطريقة مختلفة هذه األيام في ، كثيًرا

المناصرة الوطنية مع قناة  ببرنامج المستمر مواطنونا في االتصال  بدأ، زيساعة على نشر نبأ وفاة العقيد مع

  منشوراتالرأينا نشر العديد من ، تقديم تعازيهم للمجاهدين وللشعب اإليراني. بعد ذلك بوقت قصيرل الحرية 
 .بهزاد معزي المجاهد تكريما للعقيد   ]داخل إيران[

محترم في المجلس الوطني  العضو ال، لرائد إسكندرياناالعزيز التعازي لألخ  بأحر  هنا  م  كما أود أن أتقد 

هذان  . الراحل  للعقيد يندائمال ينمرافقالو  ينصديق ال ،وكيليولمهندس الطيران بيجن  ،اإليرانية للمقاومة
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 .اآلن  ما حاضرين في هذا االجتماعهو  رفقين له دائًما كانا الرجالن المحترمان
  خميني الجالدواألبطال الذين أعدمهم   في القوة الجوية ضباط الصفميع كما ننتهز هذه الفرصة لنتذكر ج

 .لمشاركتهم في عملية الطيران الكبرى 

 

 من نوعها  الفريدة الرحلة

. أو على حد تعبيره:  1981عام    يوليو 29في  الملحمية  الرحلة كان العمل العظيم الذي قام به العقيد العزيز هو 

المسؤولية التي  وما هي ، أقدم عليهما ، ألسباب واضحةإنه كان يعرف ". عهاعملية الطيران الفريدة من نو"

 .المترتبة على ذلك وما هي المخاطر والعواقب، على عاتقهأخذها  
  وكان تعامل، 1981يونيو   20كان يوًما صعبًا بعد ، هذه المسؤوليةقبول ع العقيد لعندما تطو  ، في ذلك الوقت

عقوبة  کانت تتبعها  ،للمنظ مة وأي مساعدة ، مجاهدي خلقاتصال مع  تل. أي  عنف وقبالنظام مع المجاهدين  

 .العمل الذي قام بهيترتب على وحشية وحتى اإلعدام. لذلك كان بطلنا القومي يعرف جيدًا ما  

لتالية  وفي الخطوات ا،  بحياته  يکون مستعد اً للتضحيةأن   أول عطائهكانت  ، دخل هذا المعترکلذلك عندما 
 .عمرهأيام  وموقعه وكل حياته بكل  ىضح  

أي  يخاطر ب مسؤولية أن   إيمانه القلبيواختار من  رجوي في مسعود تهضال  ي وجد ال شك في أن العقيد معز  

 .شيء إلنقاذ مسعود ونقله بأمان
 .نهض من أجلهكانت هذه هي المهمة الخاصة في حياته والهدف العظيم الذي 

فکل من سمع هذا  ، الراديو عبر مسعود من طهران إلى باريس   رحلةبر عندما تم بث خ ،  1981  يوليو  29في 

  ،واألمل. لكن في الوقت نفسه بالبهجة  شعروافي جميع أنحاء العالم الخبر من المجاهدين واإليرانيين األحرار 

 .العقيد بهزاد معزي رمز هونتصار هذه العملية الكان  ،في نظر الجميع
؛  إلى األبدله كنت مدينة له دائًما وأخبرته عدة مرات أنني ممتن ة تعزية إنني  قلت في رسالة، قبل أيام قليلة

 .الخطيرةمسؤولية تلك القبوله و ،تلك الرحلة الكبيرةقيامه ب بسبب

 

لقد شهد الجميع فضائل وصفات العقيد المعزي اإلنسانية والشعبية. لكن اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة  
رفاهه  عن وحتى ، عن الجاه والمقاموترف ع  ، وزخرفهان زاهدا في أمور الدنيا  كا العقيد ألشير إلى أن

 تقيًّا.  ازاهدًصوفياً كان  ، رجوي قائد المقاومة وفقًا لمسعود، وفي هذا الصدد، الشخصي

وخضوعه المثير  باإلضافة إلى تواضعه و، أنه باإلضافة إلى هذه الصفات الشخصية أذكرلكن من الجيد أن 
ومقاتل من أجل الحرية هو أنه اختار أن يكون   هشعب ل مجاهدإنسان فإن ما يميز العقيد ك ، واالحترام لإلعجاب

إلى طريق الكفاح الذي اختاره. لذلك لم يكن يريد شيئًا لنفسه. وتجنب حتى أن   وكان محتاجامدينًا دائًما لشعبه. 

 .ينظر إليه اآلخرون على أنه شخصية خاصة

بالكامل في غرفة صغيرة في مكتب المجلس الوطني للمقاومة   ،  اضيةطوال األربعين سنة الم   قضى حياته 
  بإمكانه أن يحصل على هذه الحياة مرآة لهذا اإليمان وهذه التقوى. كان  وکانت  . باريس[ ] في ضاحية   اإليرانية

حًرا   وكان  الحياة  وهبات  المادية  األشياء  يشاءكل  كما  العيش  اخ ،  المقاومة   بجانب ،  في  يكون  لكنه  أن  تار 

 .المجاهدين في جمعويعيش 
تم ترحيله إلى  و تم اعتقال العقيد  2003 يونيو 17في   مقار  المقاومة اإليرانية فی فرنسا عملية اقتحامخالل 

  مجموعة 25 واشكل  أهالي المدينةالناس هناك.  جذبباريس. لكنه سرعان ما   شرقيكم  250  ،مدينة شومون

بما في  ،  رسائل إلى مختلف المؤسسات الفرنسية وكتبوا، بهدف دعم عقيدنا  ئينلحقوق اإلنسان والالجلجنة و

 .احتجاًجا على ترحيله، ذلك اإلليزيه

أبدوا  ف الناس کانوا يعرفوننی، تلك المدينة  إلیبعد ذلك  ذهبت   عندمادرجة  العقيد نفسه إن العمل وصل إلى قال 

 .مع المقاومة اإليرانية  تعاطفهم
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  ة ضد المقاومةالشائن  ه المؤامرةوهذ نظام المالليالسياسية ضد  النشاطاتام بالكثير من ق، في الوقت نفسه

،  في بالده بطاليعتبر  الفرنسي "إنه  للتلفزيون وهو ما انعكس في وسائل اإلعالم الفرنسية. وقالت القناة الثالثة 

 ." د من قبل المسؤولين الفرنسييند هلكنه م   ،إلى خارج إيران زعيم المقاومة نقلعقيد في سالح الجو اإليراني  

 

 الدفاع عن مواقع المقاومة 

عن خطوط وسياسات المقاومة وشرعية النضال ضد النظام في كل مكان في االجتماعات  العقيد ودافع 

والمؤتمرات والتجمعات السياسية إللقاء الخطب والرد على األسئلة مع اإليرانيين وأنصار المقاومة في 

 .مختلف البلدان

أنصار  سالح الجو. ويذكر أبطال في  وخاصة ، الموالين للشعب الجيش  منتسبييذكر بالخير ي العقيد معز   كان

. من العقيد الطيار إسماعيل فرخنده إلى  الرحلة الخطيرة الذين شاركوا في خطة  مجاهدي خلق في الجيش

  ومسعود صادق ،يكبرن   رجيوإ ،وأحمد بوشي ،وعلي كماالن فرد، بزركانأبطال مثل رضا  ضباط الصف

وفريدون   ،وعلي رضا مسعودي ،وإبراهيم عزيزي  ،ومحمد حسين حسيني  ،رياودجويعقوب  ا،ني

ي وهؤالء  الرائع للعقيد معز   الصمود. من المؤكد أن التحريرالذي استشهد الحقًا في عملية جيش  ورمزياري

 .نتفاضة والنضال ضد نظام المالليللحرية في اال المحبين الجيش لمنتسبي يبقى مصدر إلهاماألبطال  

 

الذين   اولئك. الكرام الرجال العقيد األعزاء ومثل هؤالء بكم يا أصحاب   ي عرفالمجلس الوطني للمقاومة 

وأصروا   ، والمالليالشاه  في النضال ضد نظامي الفرز الفاصلثوابت ب لمقاومة ضد النظام والتزموا ل نهضوا

 .في الحياة حتى آخر لحظة بشکل متزايد    اعليه

بما   جميعاً أيها األصدقاء واإلخوة واألخواتلكم ي وتحياتي للطيار المجاهد العقيد معز   الطاهرة تحية للروح 

 .حيثما كان ذلك ضروريا  هذا النضالوكفاحكم لمواصلة   عزمكمعلى   التحية لكمالصبر والمثابرة. ب  تتحلون

 ي.الطيار بهزاد معز   المجاهدالقومي العقيد  لدقيقة لهذا البطل تصفيق   أطلب منکمأن  اسمحوا لي

 


