เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา - 15 /May/ 2014
เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ปรากฏตัว ณ.
หน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ เป็นเวลาสองชั่วโมง
เพื่อเยี่ยมชมผลงานแห่งความสำเร็จของหน่วยดังกล่าว
นิทรรศการครั้งนี้ ได้มีการจัดแสดงผลงานแห่งความสำเร็จล่าสุดของหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ
สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ ในด้านการออกแบบและการสร้างขีปนาวุธ ระบบป้องขีปนาวุธเรือ
และโล่ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ ระบบป้องกันขีปนาวุธ พะดอฟันดีย์
และระบบเรดาร์ต่างๆและศูนย์ควบคุมและสั่งการ
ภาคส่วนแรก ที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เยี่ยมชมคือ ภาคส่วนด้านการพัฒนาและผลงานแห่งควา
มสำเร็จของหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติในด้านการออกแบบขีปนา
วุธต่างๆ ซึ่งในภาคส่วนนี้ ได้มีการโชว์และนำเสนอ ผลงาน เช่น ขีปนาวุธชาฮีด 129 และชาฮีด
125 และ ชาฮีด 121 ระบบการชี้นำทาง การควบคุม
ระบบเครื่องยนต์การบินที่สามารถบังคับและควบคุมจากทางไกล
ซึ่งเป็นผลงานที่มีการออกแบบและผลิตขึ้นมาจากผู้เชี่ยวชาญภายใน
การแสดงขีปนาวุธที่ก้าวล้ำ และ การแสดงโดรน RQ 170
อันเป็นเครื่องบินอากาศยานไร้พลขับที่มีประสิทธิภาพสูง เวอร์ชั่นอิหร่าน
ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญของนิทรรศการครั้งนี้
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญของหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ
ได้ใช้เวลาประมาณ สองปี ที่สามารถไขความลับทางวิศวกรรมของเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับ โดรน
รุ่น RQ 170 ของสหรัฐที่ถูกทางการอิหร่านแทรกสัญญาณนำลงมาศึกษา
หลังจากที่ละเมิดน่านฟ้าอิหร่าน และมีการอธิบายคุณลักษณะที่พิเศษของโดรนรุ่นนี้
ที่ทรงประสิทธิภาพและคุณลักษณะต่างๆให้กับท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้รับทราบ
ภาคส่วนที่สองแผนกขีปนาวุธภาคพื้นดินของหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ
สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ
เป็นจุดที่สองในการเยี่ยมชมของผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทัพในครั้งนี้ ซึ่งในภาคส่วนนี้
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อาวุธที่มีการนำเสนอและแสดง ได้แก่ ขีปนาวุธป้องกันเรือในรูปลักษณะต่างๆ ขีปนาวุธสั่นสะท้าน
ขีปนาวุธอ่าวเปอร์เซีย ขีปนาวุธสั่นสะท้านสายฝน ขีปนาวุธฮอร์มุซ 1 และ 2 ขีปนาวุธคาร์เวซ
ขีปนาวุธฟัจร์ 5 ขีปนาวุธระอด์ 301 และขีปนาวุธ ซิญญิล
พร้อมกับมีการอธิบายขั้นตอนต่างๆจากการเริ่มสร้างจนเสร็จสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญภายใน
ให้กับท่านผู้นำสูงสุดรับทราบ
เช่นเดียวกัน ถือโอกาสดังกล่าวในการเปิดตัวขีปนาวุธป้องกันเซวุม เมโครดอด
อันเป็นผลงานการออกแบบและสร้างจากผู้เชี่ยวชาญภายใน
ในวันที่ท่านผู้นำสูงสุดเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ซึ่งขีปนาวุธป้องกันเซวุม เมโครดอด
ใช้เวลาในการออกแบบและสร้างประมาณหนึ่งปีครึ่ง ซึ่งสามารถยิงในพิสัยไกลถึง 50 กิโลเมตร
พร้อมกันนั้นสามารถยิงเป้าหมายสี่จุดในเวลาเดียวกัน
และสามารถยิงกระสุนขีปนาวุธในเวลาเดียวกันถึงแปดลูก
หลังจากที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานแห่งความสำเร็จล่าสุดของหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ
สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ
ก็ได้กล่าวบรรยายท่ามกลางผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ เหล่าทหาร
ผู้บังคับบัญชา ผู้เชี่ยวชาญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม ซึ่ง ฯพณฯ ผู้นำสูงสุด ถือว่า
การเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้
ช่างหอมหวานยิ่งนักและไม่มีวันที่จะลืมเลือนและจะคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป
พร้อมกับกล่าวย้ำว่า บทเรียนที่สำคัญที่สุดของนิทรรศการครั้งนี้ คือ
การพิสูจน์ถึงความสามารถและศักยภาพของประชาชาติอิหร่าน เพื่อก้าวสู่เวทีที่ยากลำบากกว่านี้
และในเวทีที่บรรดาศัตรู พยายามสกัดกั้น และห้ามไม่ให้เราเข้าไปถึง
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้มอบสาส์นแห่งพลังอำนาจและควา
มสามารถภายในแด่บรรดาเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร อีกทั้งเป็นการประกาศก้องว่า
“เราสามารถทำได้”
ท่านผู้นำสูงสุด ได้เผยถึงความรู้สึกที่ไม่พอใจต่อเจ้าหน้าที่บางท่านที่ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญและใส่ใจ
ต่อสาส์นแห่งพลังอำนาจและความสามารถภายใน ว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่า ในบางภาคส่วนนั้น
บรรดาเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารยังไม่เข้าใจสาส์นอันนี้
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ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า “ ศักยภาพ ความสามารถ และความมุ่งมั่น”
คือปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดของพลังอำนาจ พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ในทุกๆภาคส่วนที่เราได้มุ่งเน้น และมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
หากมีผู้มีความมุ่งมั่นที่ได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งนั้น ก็จะสามารถบรรลุผลและประสบความสำเร็จเสมอมา
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ข้าพเจ้ายังสนับสนุนในเรื่องนวัตกรรมและนโยบายการเมือง
และการเจรจาอยู่เสมอ และวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังคงมีทัศนะเช่นนี้
และขอกำชับแนะนำยังคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่า ในนโยบายต่างประเทศ
และการปฏิสัมพันธ์ระดับนานาชาติ หากมีความเพียรพยายาม และมีความคิดริเริ่ม นวัตกรรมใดๆแล้ว
ก็จงนำมาใช้อย่างจริงจัง แต่ทว่าสิ่งที่จำเป็นและเป็นความต้องการของประเทศ และเรื่องบางอย่าง
อาทิเช่น การถูกคว่ำบาตร นั้น จงอย่าผูกมัดและตั้งความหวังด้วยกับการเจรจาเพียงอย่างเดียว
ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวย้ำว่า ในประเด็นการถูกคว่ำบาตรนั้น
บรรดาเจ้าหน้าที่จำต้องหาวิธีการอื่นในการแก้ปัญหา
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า
นิทรรศการผลงานแห่งความสำเร็จของหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ
สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ นั้น เป็นหนึ่งในตัวอย่างภาคปฏิบัติ
จากศักยภาพและความสามารถของประชาชาติอิหร่าน
และการรวมพลแห่งความมุ่งมั่นของบรรดาผู้มีความมุ่งมั่น
และความสามารถในการพัฒนาและก้าวหน้าในประเทศ พร้อมกับกล่าวเสริมว่า “จำต้องรู้ว่า
เราสามารถทำได้”
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวเสริมว่า ปัญหาหลักของประชาชาติทั้งหลาย คือ
ไม่รู้ถึงศักยภาพและความสามารถของตนเอง พร้อมกับกล่าวย้ำว่า
ปัญหาของประชาชาติอิหร่านก่อนการปฏิวัติอิสลามประสบความสำเร็จ ก็คือ ความไม่รู้
แต่มีความสามารถและมีศักยภาพ ซึ่งเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ที่ว่า
บางคนยังไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถ !
ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า บรรดากลุ่มเยาวชน และบรรดาวิศวกรหนุ่มของหน่วยกองกำลังติดอาวุธเป็นแบบ
อย่างสำหรับทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนของประเทศ พร้อมกับกล่าวย้ำว่า
ในประเด็นเศรษฐกิจเราสามารถทำได้มาแล้ว
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โดยพึ่งพาอาศัยความสามารถและศักยภาพภายในของตนเอง
ทำให้สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้อย่างมากมาย
และก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำการทดลองและมีประสบการณ์มาแล้ว
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า เหตุผลหลักในการเป็นปรกปักษ์และเป็นศัตรูกับอิหร่าน คือ
ความเป็นอิสระของประชาชาติอิหร่าน การยืนหยัดอยู่บนอิสลามและอัลกุรอาน พร้อมกับกล่าวเสริมว่า
อิสลามและคัมภีร์อัลกุรอานเรียกร้องประชาชาติมุสลิมทั้งหลายให้ยืนหยัดอยู่บนเท้าของตัวเองและพึ่งพ
าอัตลักษณ์แห่งอิสลามและความเป็นมนุษย์ คิดในแง่ดีต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง
ไม่ยอมจำนนต่อการกดขดขี่ และการปล้นสะดมของบรรดาอันธพาลระหว่างประเทศ
ดังนั้นตราบใดที่ประชาชาติอิหร่านยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงกับอิสลาม
กับอัลกุรอานและเป้าหมายต่างๆอันสูงส่งแล้ว
ความเป็นปรปักษ์ของแนวรบของมหาอำนาจก็จะยังคงดำเนินอยู่
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำว่า
แนวรบของมหาอำนาจมีความพยายามที่จะทำให้ประชาชาติอิหร่านต้องคุกเขาลง
และบีบบังคับให้ต้องล่าถอย แต่พวกเขาจะไม่มีวันบรรลุเป้าหมายนี้อย่างแน่นอน
ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้ถึงการแสดงทัศนะที่ไร้เหตุและผล
ไร้ซึ่งปัญญาและความโง่เขลาของกลุ่มสนับสนุนตะวันตกในการเจรจากับอิหร่าน
โดยเฉพาะประเด็นการจำกัดความสามารถของขีปนาวุธอิหร่าน ว่า
ขณะที่พวกเขาคาดว่าจะสามารถจำกัดโปรแกรมขีปนาวุธของอิหร่าน
โดยทำการคุกคามทางทหารต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการตั้งความคาดหวังในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญาที่สุด
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่ไร้ซึ่งเหตุและผลของฝ่ายตรงกันข้ามนั้น
เป็นการบ่งชี้ถึงความปราชัยอย่างราบคาบของพวกเขาต่อประชาชาติอิหร่าน พร้อมกับกล่าวย้ำว่า
หน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ จะต้องปฏิบัติการ
และวางแผนการทำงานอย่างระมัดระวัง
และก้าวเดินไปข้างหน้าและอย่าได้พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอันขาด
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ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำว่า หน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ
จำต้องมีการผลิตผลงานของตนให้ก้าวไปถึงขั้นตอนแห่งการผลิตที่มากมายเหลือล้น
พร้อมกับกล่าวเสริมว่า ประเด็นนี้คือภารกิจ และบรรดาเจ้าหน้าที่ทางทหารทุกท่าน
จำต้องมีความเพียรพยายามในการนี้ และคณะรัฐบาลก็เช่นกันจำต้องให้การสนับสนุนในเรื่องนี้
และให้ถือว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของตนเอง
ท่านผู้นำสูงสุด
ได้ชี้ถึงความก้าวหน้าของศัตรูที่อยู่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศ ว่า
ควรจะมีการวางแผนให้เกิดช่องว่างน้อยลง และในบางประเด็นที่ช่องว่างน้อยลงแล้ว
ก็จงแซงหน้าและนำหน้าฝ่ายตรงกันข้าม
ท่านผู้บัญชาการสูงสุดของสามเหล่าทัพ กล่าวทิ้งท้ายในช่วงท้าย โดยตอกย้ำประเด็นที่ว่า
ขณะที่มีการพึ่งพายังความสามารถภายใน
ในการบังเกิดซึ่งศักยภาพและความสามารถต่างๆให้เป็นรูปธรรมนั้น
ก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาลด้วย แต่อย่าได้ละเลย
เพิกเฉยในการวิงวอนขอเพื่อความช่วยเหลือและการชี้น้ำจากพระผู้อภิบาลเป็นอันขาด
ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำสูงสุด นายพล ฮะญี ซอเดะห์
ผู้บังคับบัญชาหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ
ได้กล่าวรายงานผลงานแห่งความสำเร็จหน่วยกำลังทางอากาศและอวกาศ
สังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ ในด้านการออกแบบและการสร้างขีปนาวุธ ระบบป้องขีปนาวุธเรือ
และโล่ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ ระบบป้องกันขีปนาวุธ พะดอฟันดีย์
และระบบเรดาร์ต่างๆและศูนย์ควบคุมและสั่งการ
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