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املقّدمة
ْحَيا 

َ
 أ

ً
ُه َعْبدا : َرِحَم الّلَ

َ
َضا؟ع؟ »َقال ِوّيِ َعِن الّرِ َهَر

ْ
اِم ال

َ
ل َعْن َعْبِد الّسَ

ْم؟
ُ
ْمَرك

َ
أ ُيْحِيي  ُت: َكْيَف 

ْ
ُقل ْمَرَنا«، 

َ
أ

َمَحاِسَن  َعِلُموا  ْو 
َ
ل اَس  الّنَ َفِإّنَ  اَس  الّنَ ُمَها  ِ

ّ
ُيَعل َو  وَمَنا 

ُ
ُعل ُم 

َّ
»َيَتَعل  :

َ
َقال

َبُعوَنا«.
َ
اّت

َ
ل اِمَنا 

َ
ل

َ
ك

)عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص 307(

إّن مــن لطــف اهلل تعــایل بعبــاده وفضلــه العظــمي علهيــم أن جعــل األمّئــة 

ّبانّیة عند مشــاهدة  املعصومــنی؟مهع؟: بــنی ظهرانهيــم، لیقفوا عیل ســیرهتم الّر

یقهم الواضح، لینالوا الّسعادة الّسرمدّیة، ما داموا یّتبعون  هنجهم الّراجح وطر

وصایاهم الّرشیدة وتعالیمهم احلمیدة.

یاض اجلّنة، إذ تضّم بضعة من رسول  وال جرم أّن أرض مشهد روضة من ر

اهلل؟ص؟، أال وهــو الکوکــب الّثامن من کواکب اإلمامة، ومعــامل الّنور والکرامة، 

اإلمــام اهلمام، واحلّجة عــیل األنام، عيّل بن مویس الّرضا؟ع؟، حیث یؤّم قبره 

ا املالیــنی، وهتفو إیل بقعته الّطاهرة مجــوع الواهلنی، قاصدین  ّیً یف ســنو الّشــر

رحابه من داخل إیران وخارجها، لیرووا ظمأهم من منیر معارف أهل البیت؟مهع؟، 
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یهنلوا من علومهم. و

ّیة  یف للعتبــة الّرضو ــذي خيــّف إیل خدمة هذا الّرحاب الّشــر
ّ
یــق ال إّن الفر

املقّدســة، حيتــي بــزّوار اإلمام عيّل بــن مویس الّرضــا؟ع؟، حّت یؤّدوا مراســمي 

ذي یسود هذا الّرحاب 
ّ
ینعموا بالفضاء الّروحّي ال یارهتم بطمأنینة وســالم، و ز

اإلهلّي.

ّیة املقّدســة جهدها  ّیــة الّزّوار غیــر اإلیرانّینی يف العتبة الّرضو وتســتنفد مدیر

عــیل الــّدوام يف عــرض آداب أهل البیــت؟مهع؟ - وخاّصة اإلمــام الّرضا؟ع؟- 

 
ً

یــف ســجایاهم وطرز ســیرهتم عیل أولیاهئــم وحمّبهيم بأمناط شــّت، عمال وتعر

 ألوامر 
ً

ه الــوارف، وامتثاال
ّ
ّیة اإلســالمّیة اإلیرانّیة مــّد ظل بوصایــا قائــد اجلمهور

ّیة  ینّیة للعتبة الّرضو ّیة املقّدســة، وتطبیًقا للخّطة العشــر ســادن العتبة الّرضو

يت تلّب ما حيتاج إلیه الّزّوار غیر 
ّ
املقّدسة، ونشًرا للّثقافة اإلسالمّیة وحضارهتا ال

ّیاهتم. یة معنو اإلیرانّینی، لتنمیة بصائرهم وتقو

ّیــة يف خدمــة زّوار اإلمــام الّرضــا؟ع؟ غیــر  ومــن املســاعي العاملّیــة للمدیر

اإلیرانّیــنی هــي: إقامــة برامــج ثقافّیــة خاّصــة، وتشــکیل حلقــات »املعرفة«، 

ورعایــة املجالــس التخّصصیــة، وعقــد الّنــدوات العلمّیــة، وفتــح الــّدورات 

ّیة،  إحیاء األمسیات الّشعر إجراء املسابقات الّثقافّیة، و والورش الّتعلیمّیة، و

ین،  إقامــة مراســمي اعتنــاق اإلســالم، وعقد اجتماعــات أهل اخلبــرة واملفّکر و

إرسال الکتب واملنشورات الّثقافّیة إیل أرجاء  م الّرسائل واإلجابة عهنا، و
ّ
وتسل

العامل، واإلجابة عن املســائل الّشــرعّیة والعقائدّیة، واإلشــراف عیل احلوارات 

يف اإلنترنیت )Razavi Talk(، والّتألیف يف جمال املعارف اإلســالمّیة األصیلة 

وترمجهتا بلغات خمتلفة.
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کنافها،  ونأمل من ذلك أن یصل نداء اإلسالم األصیل إیل أطراف املعمورة وأ

هبم غائبة، وهم إیل اإلســالم  ینهتــي إیل أمســاع أنــاس أبداهنم حاضرة، وقلو و

یزّکوا  یراجعوا أنفســهم، و إیل احلــّق طالبون، فیعودوا إیل فطرهتم، و تائقــون، و

یسوده الّسالم والوئام. أنفسهم، فیعّم العامل اإلسالم، و

ميعن يف احلّق،  کمــا نرجــو أن ینتفع هبذا الکتاب الیوم من یهنــم يف العلم، و

وأن یــزداد مبطالعتــه الّزّوار وحمّبو أهل البیت؟مهع؟ علًما وبصیرة، وأن یتقّبله اهلل 

مّنا بقبول حسن، إّنه مسیع علمي.

 ِبِه، 
ُ

ْســَتْبِدل
َ
ــًدى صالٍح ال ا ْعين هِبُ ــٍد، َوَمّتِ ّمَ ــٍد َوآِل حُمَ ّمَ ِ َعــیل  حُمَ

ّ
ُهــّمَ َصــل

َّ
لل

َ
ا

ْرين مــا کاَن ُعْمري   فهيا، َوَعّمِ
ُ

ُشــّك
َ
ِة ُرْشــٍد الا یــُغ َعهْنا، َوِنّیَ ز

َ
یَقــِة َحــّقٍ ال ا َوَطر

ًة يف طاَعِتَك1.
َ
ِبْذل

ّیة الّزّوار غیر اإلیرانّینی  مدیر

1. من دعاء مکارم األخالق لإلمام السجاد؟ع؟.





املبحث األّول

یخ الثورة اإلسالمّية  لة عىل تأر إطال





املقّدمة
ّیة  أسفرت الثورة اإلسالمّیة للشعب اإلیرايّن عام 1979م، عن قیام اجلمهور

ع إلهيا 
ّ
اإلســالمّیة وحتّقــق أمنّیهتــا اليت کانت قلــوب املؤمننی املخلصــنی تتطل

طیلــة قــرون متطاولة. فعــاد األمل إیل ِقرابه، وراح اإلســالم تشــمخ قنن جمده 

کبر األحداث بعد ظهور اإلســالم،  مــن جدیــد. بعد بــزوغ الثورة اليت ُتَعّد من أ

اســتطاعت الشــیعة بعــد حرماهنــا من آخــر أوصیاء الرســول األعظــم؟ص؟، أن 

تعیــش احلیــاة حتــت بیــرق احلکومة اإلســالمّیة اليت تــأيت امتــداًدا لدولة آخر 

ّیة، حکومة تزداد  ّیة والعلو األوصیاء؟مهع؟؛ حکومة مســتلهمة من الدولة النبو

ا ومکانة. یوًما بعد یوم عّزة ومسّوً

 عیل أّي أساس قامت الثورة، وما املبادئ واألسس اليت ارتکزت علهيا؛حیث 

إهّنــا صــارت دوحة فیحاء مثمرة؟ کانت الثورة عام 1979م، منبثقة عن حرکة 

مّبا ميکن أن نوجز هذه احلرکة خالل بعض اجلمل:  اإلمام اإلصالحّیة. ر

أعلــن اإلمــام اخلمیيّن بعــد رحیل آیة العظمی البروجردّي عــام 1961م، عن 

کفاحه عیل نظام الطاغیة، وبلغ إیل ذروته عام 1963م، وأفىض إیل ني اإلمام 

عــام 1964م، مّث عــاد من منفاه إیل إیران عام 1979م. وبعد ميّض عشــرة أّیام 
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ُیَعّد هذا جمّرد تسلسل زميّن ألحداث الثورة؛ لکن  عیل ذلك انتصرت الثورة. و

ملعرفة مبادئ الثورة وجذورها جيب أن ننظر إلهيا بنظرة فاحصة دقیقة، وندخل 

يف خضّم تلك السننی، ونالحظ خمتلف الظواهر بصورة شاملة ومترابطة. 

أفضل أستاذ خبیر بالثورة هو الذي حضر تلك األّیام وشهدها، وتتلمذ عیل 

یــد اإلمــام، وأدرك حرکــة اإلمام، واســتطاع عیل أســاس تلك املبــاين أن یوّثق 

ّیة مع مجاهیر الشعب، والعلماء، واملناضلنی، ويف فترة ني اإلمام  عالقاته الثور

 عن ذلك، 
ً

 حرکــة الثورة يف بعض أصقاع البــالد. فضال
ّ

إقصائــه، وأن یتــویل و

ّیة،  یخ البشــر کبر ثــورات تأر ینبغــي لــه أن یعــرف ثــورات األنبیــاء، وهي مــن أ

یتمّکن من أن جيد القواسم املشترکة بنی الثورة اإلیرانّیة وغیرها من الثورات.  و

ها يف مساحة آیةاهلل اخلامنيّئ. ولســماحته خطابات 
ّ
وهــذه املیــزات جمتمعة کل

شاملة ومفّصلة عن الثورة، لو أخذناها بنظر االعتبار جنًبا إیل جنب، لتکّونت 

مالمح فکرة کاملة عن الزوایا املختلفة للثورة. 

إیل جانب هذه الکلمات، ميّثل هنجه يف الکفاح طیلة حرکته، کتاًبا ضخًما 

ا يف معرفــة الثــورة؛ وال ســّیما خــالل الفترة الــيت کان اإلمــام يف منفاه  وأساســّیً

یقودها عن بعد، وکان السّید اخلامنيّئ يف مدینة مشهد املقّدسة مبنهتی الدّقة 

واحلصافــة یطّبــق أصــول حرکة اإلمام اخلمیــيّن، حبیث لّقبه النظــام بـ »مخیيّن 

خراسان«.

وطفــق الســّید اخلامنيّئ یوّســع حرکتــه الکفاحّیة عیل النظــام، بعدما أعلن 

اإلمام اخلمیيّن ثورته. وتبدأ ســنة 1964م حبیل باالضطرابات واالصطدامات. 

حیــث تنعقــد نطفة حرکة اخلامس عشــر من خرداد 1978 يف حادثة مدرســة 

الفیضّیــة. وتبلــغ الثورة أوج مداها. في تلك األیام مل یکن الســّید اخلامنيّئ یقر 
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ا.   جاّدً
ً

له قرار أو هيدأ له بال، و أینما اســتدعت الضرورة ســّجل حضوًرا فاعال

فــي یوم حادثة الفیضّیة هــرع إیل بیت اإلمام، کي یصون اإلمام من االغتیال 

املحتمل، ومن جهة أخرى یعقد صلة روحّیة بسماحة السّید روح اهلل يف تلك 

الظروف املتأّزمة املتفامقة. ويف أّول لقاء ثورّي باإلمام، یتلّق منه کلمات وّضاءة 

ون وأنتم ُيكَتب  وال، وسيندثر تنیــر لــه الــدرب: »هؤلاء ُحِكم عليهم بالز

لكم البقاء«.

شهر حمّرم عیل األبواب. یوّجه اإلمام نداًء إیل اخلطباء أن خيطبوا يف الناس 

 
ً

یصبح السّید اخلامنيّئ رسوال عزاء عیل شهداء جمزرة الفیضّیة يف ذاك العام. و

حيمل تلك الرســالة إیل علماء مدینة مشــهد. وکان یقرأ نتًفا من هذه الرســالة 

عیل مسامع الناس مدینة مدینة من قم إیل مشهد. 

وبعــد إبــالغ الرســالة یّتجــه بنفســه يف أیام حمّرم احلــرام إیل مدینــة بیرجند 

کز الرئیســة هلیمنة النظام يف حمافظة خراســان. وکان  الــيت کانــت ُتَعّد أحد املرا

ســالح الســّید اخلامنــيّئ يف مواجهــة النظام، کالمــه النارّي املؤّثــر، حیث یثیر 

بذلك الوعي واحلماس الثورّي يف بیرجند. فیجهش اجلمهور املستمعون عند 

یاء  منبره بالبکاء عیل شــهداء الفیضّیة. ومنذ البدایة تبدو مالمح القّوة والکبر

عند هذا الســّید احلســیيّن يف مواجهة عمالء النظام البائد. وتزامًنا مع تصعید 

یليق القبض  ّیة، و ّیة، یبدي النظام رّدة فعل قو نشاطات السّید اخلامنيّئ الثور

یفة للنیل منه، مّث أطلقوا  قوا حلیته الشر
ّ
ليِقَ يف السجن، حل

ُ
علیه. في أّول ما أ

سراحه بالهتدید والوعید. 

یعیش  ويف ذلــك احلــنی تبدو االنتفاضة الشــعبّیة کأهّنا قد ســکن أوارها. و

ج آالف األلوف من أبناء  ّیــة بطهران. وُضــّرِ اإلمــام اخلمیــيّن حتت اإلقامة اجلبر
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الشعب بدماهئم يف اخلامس من شهر خرداد، وطال القمع رموز الثورة بالهتدید، 

والسجن، والني. 

یقة الکفاح.   ولکــن اخنرطــت احلرکــة يف مرحلة جدیــدة، وما تغّیــرت إال طر

وأســوة الســید اخلامنــيئ يف الکفاح هو رجل ابن 250 ســنة. وقــد جاهد األمئة 

 مهنم عیل وفق مقتضیات 
ٌّ

األطهار لتثبیت أرکان الدولة اإلهلیة 250 سنة، وکل

ــذ مهنًجا وسیاســیة متمّیــزة. وحصیلة هذا املســعی صیانــة احلرکة 
َّ

عصــره ات

الشیعیة واکتساب دروس وجتارب ضخمة. واآلن قد حان وقت توظیف هذه 

الدروس والتجارب. 

یة مرة أخرى قبل ني اإلمام  وقد شّد السید اخلامنيئ الرحال إیل رحلة دعو

ليِقَ علیه القبض وُحبس تارة أخرى. وقد بدأ السید اخلامنيئ 
ُ
اخلمیين؛ حیث أ

بعد ذلك مبرحلة جهادیة بعیدة املدى حبیث له يف کل یوم مهنا خطة جهادیة 

یوّجــه إلهيم ضربة قاضیــة؛ ُتَعّد تلك األیام أیام اجلهــاد، والثبات،  جدیــدة، و

والشجاعة، والتضحیة.

یج يف حمرم  تلــك األیــام اليت کان یذهب إیل طهران وســائر املدن ألجل الترو

ین مبــادئ الثورة اإلســالمیة خبطاباته  یعــّرف للکثیر احلــرام وصفــر ورمضــان و

یؤّجج فهيم محاسة الثورة. یة واملؤثرة، و القو

تلــك األیــام الــيت کان یلــيق دروًســا عیل شــباب الثــورة يف اإلميــان والبصیرة 

والثبات بعیًدا عن عیون النظام.

یؤّهل جماهدین لألیام العصیبة القاصمة يف مســتقبل الثورة، ولیس عیل  و

منــط الصفوف الدارســیة اجلامعیة و الــدروس املألوفة بل کان ینفخ فهيم روح 

الفکر اإلنساين والضمیر احلّي ببیان حقائق الکون.
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یرتيق مبســتواهم املعريف إیل أفق یســتعّدون فیه لیضّحوا بالغايل والنفیس  و

عاهتم السامیة. 
ّ
لبلوغ تطل

یسعی  تلك األیام اليت یتواصل فهيا مع العلماء والوجوه املرموقة يف الثورة و

یة عمالقة کي تنتظم  ین منظومة ثور إیل التحام النقاط البارزة يف الثورة، وتکو

احلرکات والکتل، وتّتجه حنو غایة واحدة.

ون، کانت صالته 
ّ
ويف األیام اليت کان یذهب فهيا إیل املسجد لیأمّت به املصل

صالة مجاعة معادیة للکفر وحمّطمة لألصنام.

فتمثل صالته بدورها الکفاح؛ حبیث ال یقتصر النظام عیل ممانعته من ارتقاء 

املنبر، بل یتعّدى ذلك إیل منعه من إقامة صالة اجلماعة.

األیام اليت کان یقف خلف املنّصة يف مســجد اإلمام احلســن؟ع؟ ومســجد 

الکرامة حت جيتّث جذور النظام الغاشم حبدید من خطاباته الصارمة املتینة، 

لقد اســتطاع أن یزلزل عروش النظام الغاشــم بروایاته عن األمئة؟مهع؟، وبآیات 

القرآن وخطب هنج البالغة، حیث کان یستمع ملنبر هذا الرجل اإلهلي املخلص 

ینی واجلامعینی، ومجع من أصحاب املتاجر  آالف من الشباب والطالب احلوزو

يف مدینة مشهد، لیرتفع مستوى اإلميان والفهم لدهيم. وذلك حینما کان یعقد 

بعض االجتماعات، مثال: املشروع العام للفکرة اإلسالمیة يف القرآن الکرمي.

تلــك األیــام اليت یعکف فهيا عیل تألیف کتب قد تبدو يف ظاهرها ترمجات، 

لکن يف مطاوي سطور هذه الکتب یدع نقاًطا للحرکة اإلسالمیة، وبنشر هذه 

یعها خفیــة ُیهني جوانب من لعبــة التفکیك والترکیب  الکتــب املحظــورة وتوز

ص بذکائــه وبذرائع خمتلفة 
ّ
املعقــدة من نشــاطه الثوري. األیــام اليت کان یتمل

 عن نشاطاته وکفاحه 
ّ

من ید عمالء النظام، ومل یسمح هلم بسهولة أن یتخیل
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حلجة احلبس واالعتقال. 

واألیام اليت کان ميّر تعاطًفا ومواساة باملنکوبنی بالزلزال والفیضان يف حمافظة 

 عن مهّمة 
ً

خراســان، وکان یعــّرف النــاس عــیل فضائح النظــام وظلمه فضــال

اإلنقاذ واملساعدة.

يف هــذه األیــام حیــث کان النظام مّطِلًعا عیل خطة الســید اخلامنيئ؛ ألجل 

تفعیــل أهــداف احلرکــة، فقد حــاول بطرق عدیــدة أن حيول دون هــذا الرجل 

یــة؛ إذ اعتقلــوه يف املجمــوع ســت مــرات ونقلوه إیل  املجاهــد وخطواتــه الثور

سجون خمتلفة.

ه رفع السالح علهيم، وکان یرّد عیل أسئلة املفتشنی 
ّ
مبا أنه ال یوجد يف سجل و

 يف السجون، فکان ینفلت من 
ً

بذلك البیان املحکم النسج فلم یبق إال قلیال

ین أو ثالثــة إال احلبس األخیر  أیــادي النظام کالســمکة الزلقة بعد ميّض شــهر

الــذي طــال أمــده إیل مثانیــة أشــهر؛ حیث عاىن وجــّرب فهيا أتعــس الظروف 

يف ســجن جلنة ســاواک املشــترکة ضد أعمال الشــغب؛ حیث حتّمل الزنزانة 

االنفرادیة والتعذیب واألذى واإلهانة والتسقیط.

هياجــم الضبــاط العمــالء منزله عّدة مــّرات للتفتیش أو االعتقــال، یهنبون 

کتاباته، مينعونه من املنبر وصالة اجلماعة وطبع الکتب والکّراسات وحت عقد 

اجللسات يف منزله.

کان منزلــه حتــت رقابــة شــدیدة مــن قبــل الشــرطة األمنیــة. کما أهنــم کانوا 

یتنصتــون هلاتفــه األريض، ومنعــوا الســید اخلامنــيئ من الســفر حــت ال یوّثق 

عالقته باإلمام اخلمیين. لکن طیلة هذه الفترة مل تنقطع املراسالت والعالقات 

وحلقة اتصاله الروحي بقلب احلرکة اخلافق أي اإلمام اخلمیين.
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بعد الرحیل املشبوه لسماحة احلاج مصطىف اخلمیين عام 1977م، ازدادت 

. وأدرك النظــام أّن نــار 
ً

عجلــة الثــورة ســرعة فائقــة، وقــام البلــد برّمتــه نضــاال

احلرکة خمبوءة حتت الرماد وســتأجج ثانیة؛ لذلك أبدى رّدة فعل شــدیدة إزاء 

احلدث، وسعی إیل إطفاهئا ثانیة. وبدأوا باغتیال رموز النضال واحًدا واحًدا. 

فَنفــْوا الســید اخلامنــيئ إیل مدینــة إیرانشــهر، ورکب عــیل جناح املنــىف، وراح 

یتابــع القضایا اليت کان یعمل عیل أساســها حبماســة أقــوى. وعادت عالقاته 

ومراســالته بالعلمــاء، واملناضلــنی مــن الطــراز األول تبــدأ من جدیــد، وکذلك 

إعداد املناضلنی وتنظیمهم عادت  یة و املحاضرات واجللسات املعرفیة والثور

یق اإلنقاذ  من جدید. وحینما تصاب إیرانشهر بالفیضان یکون املشرف عیل فر

الوحید احلاضر هناك هو السید اخلامنيئ. 

وراحت منزلة هذا الرجل املقاوم تسمو بنی أبناء إیرانشهر حیث یقّرر النظام 

أن حيّول منفاه إیل مکان آخر، واختار هذه املرة منطقة نائّیة وأقىص مکاًنا یعين 

جیرفت. ولکن يف جیرفت من أول وروده، فقد راح یواصل بکل قواه کفاحه.

 فقد سیطرته عیل األوضاع. السّید 
ً

وکان النظام یلفظ أنفاسه األخیرة، وفعال

اخلامنــيّئ مــىض إیل جیرفــت يف أواســط عــام 1979م، وحيمل رایــة الثورة يف 

ّیــة املهّمة والعظیمة  خراســان عیل أعتــاب انتصارها. وقّدمت نشــاطاته الثور

واملؤّثرة يف خمتلف شرائح الناس، حرکة الثورة إیل األمام يف مشهد وخراسان. 

ّیة، غادر الســّید  وقبل انتصار الثورة بشــهر، وتزامًنا مع تشــکیل اللجنة الثور

اخلامنــيئ مشــهد متوّجًها إیل طهــران، کي ميهد األرضّیة لعودة اإلمام وتشــیید 

احلکومة اإلسالمّیة. وأخیًرا يف اللحظات املهبجة عند دخول اإلمام إیل إیران 

يف عشرة الفجر املبارکة، یرافق اإلمام وهو یرى بأّم عینه سقوط النظام امللوکّي، 
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إمثار أّول حکومة إسالمّیة يف إیران احلبیبة واألبّیة.  و

مساحة آیةاهلل اخلامنيئ بعد انتصار الثورة ويف فترة رئاسته خطب عّدة مرات 

عن هذا احلدث العظمي، ومن نشاطاته يف هذا املضمار إرسال رسائل الهتنئة 

إلقاء اخلطابة يف مسیرة 22 هبمن)ذکرى انتصار الثورة(،  مبناسبة عشرة الفجر، و

يف مجع السفراء والضیوف األجانب، يف أّیام عشرة الفجر. 

ومن القضایا اليت استأثرت باهتمامه قضّیة تصدیر الثورة وتبلیغ رسالهتا إیل 

ّیة الثانیة يف سنة 1980م. عیل  أمساع العامل. حبیث سافر يف مرور الذکرى السنو

انتصــار الثــورة اإلســالمّیة إیل اهلند، وحتــّدث مع أبناء الشــعب اهلندّي حول 

الثورة اإلســالمّیة. ويف خطبة صالة اجلمعة يف 12 دیســمبر عام 1980م، یقول 

بشــأن ســفره هذا: يف اجتماع مجاهیرّي عظمي عندما وصلت رســالة الشــعب 

اإلیــراين وثورتــه إیل أمســاع النــاس، انتاهبم محاســة عظیمة حبیــث قال بعض 

القامئنی عیل عقد هذا االجتماع، وهم من إخواننا أهل السّنة بأنکم قد زرعمت 

بذور الثورة اإلسالمّیة يف قلوب هذه احلشود. 

ًیا يف شــهر  وخــالل فتــرة رئاســته، کان فنــدق اللــه بطهران یســتضیف ســنو

دیسمبر افتتاحّیة عشرة الفجر، عدًدا من الشخصیات العاملّیة البارزة.

أدیل الســید اخلامنيئ مبواضیع أساســیة عن الثورة يف افتتاحّیة عشرة الفجر 

لألعوام التالیة: 1984م، و1986م، و1987م، 1989م، والفقرات التالیة تتعلق 

یة  باملحاضرة اليت ألقاها يف 10 فبرایر 1984م مبناســبة إفتتاحیة الذکرى الســنو

اخلامسة النتصار الثورة اإلسالمیة يف فندق استقالل بطهران.

یر اإلرشاد آنذاك حماضرة قصیرة بعد تالوة من آّي الذکر احلکمي مّث ترك  ألق وز

یة، وکان ثالمثائة شخصیة عاملیة بارزة ضیوف املراسمي.  املنصة لرئیس اجلمهور
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یا، ورئیس نقابة  یرأسها أحد األساتذة املرموقنی يف العلوم اإلنسانیة من نیجر و

املحامنی يف املحمكة العلیا بباکســتان، ووالد أحد شــهداء املقاومة يف معتقل 

األنصار بلبنان، بعد حماضرة السید اخلامنيئ أنشد شاعر باکستايّن قصیدة يف 

ین من کینیا  إشــادة الثــورة اإلیرانیــة، وبعده خطــب ثالثة من الضیــوف البارز

ولبنان وباکستان.
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بسم  اهلل  الّرمحن  الّرحمي

اَة 
َ
ل َقاُموا الّصَ

َ
ْرِض أ

َ
أ

ْ
اُهْم فِي ال ّنَ

َّ
ِذيَن ِإْن َمك

َّ
ِکتاِبــِه: >ال  اهلُل احَلکــمُي يف 

َ
قــال

ُموِر < 1.
ُ
أ

ْ
ِه َعاِقَبُة ال ِر َوِلّلَ

َ
ُمْنك

ْ
وِف َوَنَهْوا َعِن ال َمْعُر

ْ
وا ِبال َمُر

َ
َكاَة َوأ َوآَتُوا الّزَ

حنــي بقــدوم مجیع الضیوف الکرام الذین شــرفونا حبضورهــم يف هذا احلفل 

املهم واملصیرّي لبلدنا الذي یعّد يف احلقیقة مبنزلة بیهتم.

یًدا يف   فر
ً

ید بیانه أن أقول مبا أّن هذا احلفل یعّد حفال أوّد قبل أن أشرع مبا أر

یخ بلدنا بعد  نوعــه، حیــث إنه فائق األمهیة، وال یقاس بأّي حدث طوال تأر

یات الســعیدة يف بدایة اإلســالم؛ أفّضل أن أحتّدث  یة وتلك الذکر البعثة النبو

 أو رئیًســا بل بصفيت رجل دین مالزم الکفاح حیث 
ً

معکم ال بصفيت مســؤوال

جّربه بنفسه، واستشعر مبلء وجوده هذا احلدث العظمي الذي حتّقق يف بلدنا 

وبنی أبناء شعبنا.

یخ اإلســالمي رســالة  هذه األحداث حتمل لکل الشــعوب املســلمة، وللتأر

تعلیمیــة منوذجیــة ملؤهــا االعتبار. یرتکز حدیيث أساًســا عیل إلقــاء نظرة عابرة 

عیل الثورة اإلسالمیة يف إیران. فقد قیلت وکتبت أشیاء کثیرة خالل السنوات 

ة من األعداء بعًضا مهنا - وهي اليت تشّکل 
ّ
اخلمس منذ الثورة؛ فقال وکتب ثل

أضخم حجم عما قیل وکتب عهنا- وبعًضا آخر أدیل به مجاعة من األصدقاء. 

ومن الواضح أّن يف حببوحة عربدة أعداء الثورة الســکارى وعنادهم مفّما ُبّثَ 

وانتشــر بنی شــعوب العامل نادًرا هو نقل الکلمة الصادقة اليت فاه هبا أصحاب 

الثورة ومالزموها. 

1. سورة احلج: اآلیة 41.
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یح البســاتنی الفّواحــة والورود  یــب أن الثــورة کنســمي الربیــع النــدّي وکر ال ر

الــيت تنمــو يف الربیع، حیث ال حتّد حبدود وال تّط خبطوط، ومل تبال بأّي ســّد 

یعترض دوهنا، وقد ذاع صیت الثورة يف مجیع األرجاء عیل رغم العراقیل اليت 

حالت دوهنا، ومهما یکن من أمر مفن الضروري أن ُیستَمع إیل قضایا الثورة عن 

لسان هذا الشعب الذي انبثقت جبهوده الثورة.

أهّيا الضیوف الکرام، نأمل خالل فترة إقامتکم يف بلدنا الثوري اإلسالمي أن 

تتاح لکم الفرصة حت تتلّقوا قضایا الثورة وأحداهثا من أفواه الذین باشــروها 

کثر  واستشــعروها، وتتلّمســوا مبشــاهدة إجنازات الثورة هذه الظاهــرة العظیمة أ

کثر، وحدیيث الیوم ُیَعّد خطوة باجتاه ما نروم إلیه ونبغي. فأ

ین عاًما. ال  یة منــذ عــام 1962م؛ أي منذ واحد وعشــر بــدأت حرکتنــا الثور

یة کانت کثیرة يف القرن األخیر، وشعبنا اجتاز اختبارات  شّك أّن حتّرکاتنا الثور

یة من أهّم أشــکاهلا اإلسالمیة وأجنحها؛  عدیدة، حیث کانت التحّرکات الثور

وکذلــك حدثــت يف هــذه األثناء الّتحــرکات الوطنیة خــالل هذا القــرن أیًضا؛ 

.
ً

ولکن قد کان شعبنا يف مجیع تلك االختبارات واإلرهاصات والتجارب فاشال

یته اللذین یتمّنامها،  مل تتسّنَ الفرصة هلذا الشعب أن یبلغ إیل استقالله وحر

یبلــغ إیل اإلســالم الذي کان هيواه مبلء کیانــه. وکان اختبارنا األخیر اختباًرا  و

ناجًحــا حیث کان یســتمّد جبمیع جتارب الکفاحات املاضیــة. ابتدأت ثورتنا 

َّ انتقلت  عــام 1962م مــن احلــوزة العلمیة، أي مــدارس العلوم الدینیة ومــن مثَ

إیل املســاجد. یعــين انبثقــت الثــورة بدافــع الدیــن وبتقّبل املســؤولیة الدینیة 

وباهلتافــات الدینیــة والقیــادة الدینیــة، ومــن الواضح أهنا انتشــرت واّتســعت 

رقعهتا يف جمتمعنا اإلسالمي املعتقد بسرعة فائقة.
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وکان رّدة فعل النظام امللکّي الغاشم عیل هذه احلرکة الدینّیة یتمّتع بسمتنی 

يف مواجهــة التحــرکات الدینیــة يف أغلب األحیــان. هاتان الســمتان إحدامها 

هــي رمي الثــورة بالرجعّیة من قبل قادة األنظمة الــيت تواجه احلرکات الدینّیة 

يف العامل اإلســالمّي، مما یعود ذلك علهيم مبزایا، حبیث یلهثون وراء مصاحلهم 

یر موقفهم - حینما یعّرفون احلرکة بأهنا رجعیة مفن   یسعون تبر
ً

وأهدافهم - أّوال

؛ وهبذا یبّررون موقفهــم من احلرکة. إضافة 
ً

الطبیعــي أن یکــون کفاحها معقوال

إیل أهّنم ميّنون داعمهيم ومحاهتم العمالقة الوجلنی من الدین، وهکذا جيلبون 

دعمهم وتأییدهم ألنفسهم من جهة، ومن جهة أخرى یبّررون أنفسهم، حبیث 

ا. ولذلك هذه هي  ّیً حياولون استقطاب الشرائح التقّدمّیة واملثقفة واملتنّورة فکر

الســمة الدامئة والعاّمة يف جماهبة احلرکات الدینّیة يف مجیع العامل، وبلدنا أیًضا 

له نفس السمة. 

ّیة ظاملة  الســمة الثانیــة؛ نظــرة ازدراء واســتخفاف مصحوبة بــرّدة فعــل قو

قاســیة. کلتا الســمتنی کانت موجودة وملحوظة يف رّدة فعل اجلهاز احلاکم يف 

مواجهة القادة الدینّینی والعلماء واحلوزة العلمیة وبالتايل أبناء الشــعب، بید 

أّن هــذه التضییقــات مل تکن لتحول دون تنامي الثورة. حیث واصلت ســیرها 

بثالث مسات بارزة. السمة األویل هي االجتاه الدیين. کانت احلرکة متيض مئة 

باملئة مع أهدافها الدینّیة وهتافاهتا ودواعهيا الدینیة. السمة الثانیة تتمثل يف 

احلضــور اجلماهیــرّي. وال أقصــد بذلك أّن مجیع أبناء الشــعب يف بدایة الثورة 

شارکوا فهيا، أقصد أّن ذلك ال خيّص شرحية حمّددة، حیث شارك أبناء الشعب 

من خمتلف الشرائح، من العّمال و املثقفنی والتجار وعیل رأسهم العلماء وطلبة 

یدة  العلــوم الدینّیــة من ســّکان املــدن والقرى. الســمة الثالثة هي القیــادة الفر
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الصارمة، کما نشاهد میزاهتا عند الرسل وقیادهتم يف القرآن الکرمي. وقیادة الثورة 

منذ بدایهتا کانت تابعة حلرکة األنبیاء والرســل، هلا نفس اخلصائص؛ األمل، 

والصرامة، واجلرأة، والثقة التاّمة بعامة الناس وطبقاهتم املختلفة، وفقدان الثقة 

باملترفــنی واالستســالم ألمر اهلل وعــدم املباالة باالنتصار الظاهــري، بل العنایة 

الفائقة بالعمل والتقّدم. هذه السمات الثالث کانت موجودة يف ثورتنا. لکن 

یة، کانت  عیل رغم تلك اإلجيابیات وبواعث احلیاة يف حرکتنا اإلسالمیة والثور

ثورتنا فتیة، مبا هلا من صفات حت هشاشة التجارب وفجاجهتا. 

يف اخلطــوات األویل مــن الثــورة، حتققــت مرحلــة مفصلیــة وحساســة وهي 

اخلامس عشر من خرداد عام 1342 )1963/6/6م(. کان اخلامس عشر من 

ا حلضور الناس يف وسط احلدث هبتافات دینیة وااللتفاف  خرداد جتسیًدا حّیً

حــول قیــادة الثــورة من جهــة، ومن جهة أخــرى تبلوًرا لقســوة النظــام وعنفه 

وصرامته يف جماهبة احلرکة اإلسالمیة. آنذاك قام الشعب عیل النظام يف طهران 

یز، وحت يف بعض القرى، بإطالق  وبعض املدن مثل قم، مشهد، شیراز، تبر

هتافات باسم اإلسالم وقائد الشعب، سددوا أیادهيم القابضة عیل احلدید يف 

وجه اجلهاز احلاکم. 

کــم مبجــزرة دون رادع یردعه، ومل نّطلــع عیل إحصائیة  وقــد بــدأ اجلهــاز احلا

مضبوطة عن عدد الضحایا حت اآلن؛ یعين مل تتســّنَ إحصائیة املجزرة عیل 

رغم ميض ثالثنی عاًما عیل انتصار ثورتنا. 

 بــأن حيصل املناضلــون عیل إحصائیة 
ً

يف تلــك األیــام بات األمر مســتحیال

حیــث کان النظــام یضیــق اخلنــاق علهيــم، ولکن یقــال بأن عــدد القتیل من 

الشــعب يف ذلــك الیــوم عشــرة آالف، وذلك ما یمّن عن صرامــة اجلهاز احلاکم 
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وشّدته يف مقع عناصر احلرکة، وهذا بنفسه یعّد مرحلة. 

نقلتنــا هنضــة 15 خرداد من مرحلة إیل مرحلة أخــرى من الکفاح والنضال. 

کثر البلدان اإلســالمیة، وقــد واجهت  لکــن جتربــة 15 خــرداد قــد حدثــت يف أ

یة يف بعض األحیان ويف بعض مراحل نشاطها مثل  احلرکات اإلسالمیة والثور

تلك أعمال العنف القاسیة واهلمجیة، وستواجهها يف املستقبل أیًضا.

کثــر احلرکات يف هذه املرحلــة، وأحیاًنا تنقطع حلقة الکفاح، ولکن  تفشــل أ

جتربتنــا تعــّد معجزة منقطعة النظیر. هنضة 15 خــرداد مل ُتهني کفاحنا، ومل تعد 

کــم تقيض عــیل النضــال، بل أصبــح ذلك بدایة املشــوار  فظاظــة اجلهــاز احلا

یة جدیدة للنضال والثورة. لالخنراط يف مرحلة مصیر

دخل النضال بعد هنضة 15 خرداد من مرحلة احلماسة واهلیاج الذي یفوق 

عــیل التدبیــر والکفاح الشــدید املتأجج إیل مرحلة جدیــدة؛ حیث إهنا کانت 

یل األمد، وعن بنیان مرصــوص بالصبر والتؤدة واالنتظار  عبــارة عــن کفاح طو

یة اإلســالم من خالل املســتجّدات  واألمــل وهتذیــب النفس عیل أســاس رؤ

االجتماعیة واحلرکات التأرخيیة.

یة، ومــن مّثَ ميکن أن أقوم بشــرحها  هنــا أشــیر فقــط إیل کلمة عن هــذه الرؤ

یة اإلســالمیة، تضمــن التحرکات و  کثــر يف هنایــة حدیــيث، فعیل أســاس الرؤ أ

املستجّدات االجتماعیة مسیرهتا باملعرفة واإلميان.

مل یکن الغضب الفئوي الَعِمي هو ما جيبر اإلنسان لینخرط يف ساحة النضال 

 عن األخرى، فالنضال یکون 
ً

یبدل أنظمة بدال و خيلق املستجدات التأرخيیة و

عن معرفة وفکر نّیر؛ حیث یتبلوران باملعرفة الصائبة واإلميان الکامل بنی آحاد 

الناس.
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ین مثل هذه   املرحلــة الــيت تيل هنضة 15 خرداد هي مرحلــة االنطالق لتکو

 
ً

املعرفة، ومثل هذا اإلميان الراسخ واملتجّذر؛ حیث إّن إميان الشعب یعّد عامال

رئیًســا لتمّدد الکفاح وتطّوره، من أجل مواجهة مدروســة وعقالئیة ولیســت 

ملجــرد مواجهــة مبنیــة عیل الشــعار واحلماســة بــل کان اإلميان یعوزه التفســیر 

الصائب من اإلسالم ومتانة االستدالل بالنسبة إیل املفاهمي اإلسالمیة.

ا، والتفســیر  ّیً ــر يف بلدنــا تفســیًرا اســتعمار يف تلــك األیــام کان اإلســالم یفّسَ

االستعماري للدین مل یکن بيشء جدید، فجمیع الشعوب اإلسالمیة تتلّق هذا 

یلة، هناك َتعاضد عامالن ملّد التفسیر اإلستعمارّي  التفسیر طوال القرون الطو

وترســیخه، ومهــا األعداء املتعّمــدون املّطلعون، واألصدقاء غیــر الواعنی وغیر 

املّطلعنی.

یتحّول  وهذا التفسیر تفسیر یدع الدین أن یتوقف مفعوله يف إثارة الشعوب، و

إیل دواء منّوم وخمّدر حيول دون هنوضهم. وعیل أساس تفسیرهم االستعماري 

ینفصل عن السیاســة وتســییس مواقف حیاة  للدین؛ الدین حبذافیره یتمّیز و

البشر. 

ميکن أن یعــّد ذلك أعیل  مــا الدیــن إال عالقة شــخصیة وروحیة مــع اهلل، و

رتبــة تتصــور للدیــن مــن مکانــة ومســوؤلیة. والدیــن عیل أســاس تفســیرهم 

یة بنی البشر، عالقة تعبدیة، وجمموعة  االستعمارّي، ُیَعّد عالقة أخالقیة وتربو

من التکالیف الفردیة.

یة،  عیل أساس هذا التفسیر، ال یويل الدین اهتماًما ألهّم قضایا احلیاة احلیو

وال ینظــم برجمــة االقتصــاد، فعــیل أســاس هــذا التفســیر، ال حيــدد الدین منط 

داقــات والعــداوات، وال یتقّبل عیل عاتقه مســؤولیة  احلکومــة، وال یبــنّی الّصَ
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إزاء العالقــات االجتماعیــة وأواصرهــا. وهــذه کلها تعتين هبا الــرؤى والقواننی 

األخــرى- مــا عدا الدیــن- يف املجتمعات. الدین اجتاه فــردي، اجتاه روحي، 

وأمر یتعلق باخللوات والبواطن.

عــیل أســاس التفســیر االســتعماري للدیــن، ال یلــزم جماهبة القــوى املعادیة 

للدین حبیث یعّد حراًما أحیاًنا، ويف ضوء هذا التفســیر حتمل املفاهمي القرآنیة 

معــان ومدلــوالت غیر املعاين اليت قصدها القرآن، والتوکل عیل اهلل یفّســر عیل 

یض األمور کلها إیل اهلل، وتعطیل الدور اإلنســاين، والصبر یعين حتمل  أنه تفو

الظلم والضمي ووقائع احلیاة املرة کلها، کما أن القضاء والقدر یوحیان بعدم تبّدل 

ینی. الشدائد واملرارات واملعاناة اليت تفرضها عیل البشر أیدي الطغاة السلطو

وعیل حسب هذا التفسیر االستعمارّي، فإدارة العامل کما کانت يف ما مىض، 

ین.  ین رغم انوف اآلخر  إیل األبد بأیدي املتغطرسنی واملتجّبر
ّ

ستظل

وعیل أســاس هذا التفســیر لیس الدین يف ظل ســیادة العلــوم واحلضارات 

املادیــة إال کاملکتــوب علیــه باملوت الذي ال حیلة تنفعه ســوى احلزن واألیس 

وال یرجتی إنقاذه. 

بدأ التفســیر االســتعماري للدین بعد الصدر األول من اإلســالم يف العهدین 

األموي والعبايس، واألمراء الذین امتدت ســلطهتم إیل أحناء العامل اإلســالمي 

 یکــون حجر عثرة أمامهم، 
ّ

آنــذاك، دّســوا يف الدین مــا ال ميّت إلیه بصلة، لئال

ین هلذا اهلدف آالف األلسنة واألقالم واحلناجر والعقول العمیلة املرتزقة،   مسخر

فتمّکن هذا الدین يف قلوب اجلماهیر، ومأل عیوهنم.

 يف أوساط املتدیننی من املجتمع اإلیراين املسلم، 
ً

وکان هذا التفسیر متداوال

وکان یــرّوج لــه أذناب النظام احلاکم، وبعض الَغَفلة البرئینی أیًضا؛ آنذاك کان 



الفجر 
الصادق

29

کثر  النضــال عــیل جهاز احلکم من وجهة نظــر بعض املتدیننی – ولعل األدّق أ

یًرا، وکان جهاز  الذین کانوا یزعمون أنفسهم محلة الدین – سلوًکا ال یتقبل تبر

کثر، وذلك لیجّردوا هذا الشــعب من حراکه  کثر فأ احلکم ینفخ يف هذا الرماد أ

یعين االعتقاد الراسخ.

أثــارت هتافــات الشــعب فهيــم العــزم واحلماســة لکــن کان یعوزهــا العمق 

یة الثابتة واملســتدلة؛خطرت هذه الفکــرة القائلة بضرورة القیام  واجلذور الفکر

حبراك متجذر متواصل عیل املدى البعید ألجل النضال؛ وذلك بعد أن وّجهت 

ینی کانوا یترقبون لیعرفوا واجهبم  إلینا ضربة يف 15 من خرداد، وکثیر من الثور

يف غیاب القائد الذي ألق بالقبض علیه جالوزة النظام امللکي، وزّجوا به إیل 

السجن يف طهران.

يف 15 من خرداد استشعرنا احلاجة املاّسة إیل املعرفة التامة واإلميان الراسخ 

األصیــل، ومــن هنا تبنّی أن دميومة الثورة وترســیخها وضمــان انتصارها رهینة 

بتقدمي تفسیر قرآين صحیح من الدین.

من جهة أخرى شــرعت األجهزة العمیلة للنظام مبوجة إعالمیة دون منازع 

هلــا، تلــك املوجة اليت کانت تقلب احلقائق رأًســا عیل عقــب، وحترف األفکار 

م،  من الهنج النیر للنضال عیل اجلهبات کافة، وترمي املناضلنی بسهام من الهّتُ

یه صــورة القادة لدى الشــعب، ومن منطلق هــذه احلقائق  وتســعی إیل تشــو

عــرف رّواد النضــال وهم رجال الدین املناضلــون املتقّدمون ومن اصطّف إیل 

جانهبم، عرفوا واجهبم املتمّثل يف أمور ثالثة: 

ثــت مجیــع القضایا الدینیة شــیًئا فشــیًئا  : التفســیر الصحیــح للدیــن. حُبِ
ً

أّوال

طوال مخســة عشــر عاًما. في عام 1968م، - أي بعد حادث اخلامس عشــر 
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من خرداد مبا یقارب مخس ســنوات – کان أهّم حبث دیين یعين والیة الفقیه 

القضّیة الرئیسة يف احلکومة اإلسالمّیة، ُطِرح مبهنج استداليّل متأّصل عیل ید 

قیمت اجتماعات 
ُ
اإلمام اخلمیيّن يف تلك األیام من منفاه بالنجف األشرف. ا

ین  متعــّددة يف مجیــع أحناء البــالد يف احلوزات العلمیة بطهــران عیل ید املفکر

ین والباحثنی اإلسالمینی لتفسیر مباديء اإلسالم ومسائله  والدارسنی واملفسر

األساسیة يف احلقول املعرفیة. هذا اجتاه واحد. 

ثانًیــا: فضــح جهــاز احلکــم، کان من الضرورّي کشــف القنــاع عن فضائح 

ّیفة امللّونة الــيت صنعها اجلهاز  کــم. حت تظهــر حقیقة الصــورة املز اجلهــاز احلا

احلاکم لنفسه بالدعایات املکذوبة الواسعة. وهذه الفضائح کانت تنتشر من 

قبــل املناضلــنی يف اخلطــوط األمامّیة عبر املحاضــرات والالفتــات والبرقیات 

والکتــب والکراســات. وکان األثــر األول هلــذا الفضــح ســوء الظــن الشــعب 

بالدعایات احلکومّیة الواســعة، وبتعبیر آخر کان ینزع ســالح النظام من یده، 

یکشف للشعب حقیقة اخلطوات البسیطة اليت بادرها إلهيا النظام  یکهمه، و و

الســتقطاب قلــوب اجلماهیر مثــل اإلصالحات األرضّیة الزائفــة ذات الصبغة 

لة، کما کان یثیر فهيم الشك والظن جتاه تلك اخلطوات. 
ّ
یة املضل االستعمار

وثالًثا: تشجیع أبناء الشعب عیل النضال و التکاتف والتعاضد، حیث کانت 

فئات من الشــعب تنضّم إیل ســاحة النضال شــیًئا فشــیًئا، فتوّزع البیانات، 

م املساعدات املالّیة، وُتعَقد اجللسات، وتنشأ  وُتَسّجل األشرطة وتوّزعها، وُتقّدِ

العالقات وتتوطد، وخالصة القول أّنه تنضج فکرة النضال قلًبا وقالًبا، وکان 

الشــعب یقترب حلظة بعد أخرى إیل اعتقاد متجذر راســخ باســتنفار شــامل. 

وکان هذا االستنفار اجلماهیري العام يف إیران هو الدعامة الرئیسة لثورتنا اليت 
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یًبا –منذ سنة 1964م حت 1978م.  طالت مخسة عشر عاًما تقر

وطوال هذه الفترة مورست ضغوط شدیدة. فلو أراد أحد أن یعّبر عن مشاهد 

د، وما حتّمله أبناء الشعب واملناضلون 
ّ
النضال واملقاومة الرائعة، والصبر والتجل

طوًعا، من اعتقال وني واستشــهاد وتعذیب، يف ســبیل اهلل تعایل، أو أراد أن 

یشرح ما جلأ إلیه النظام من القسوة والبطش والعنف يف مقع املناضلنی،  یعّدد و

یدّق عن الوصف. شارك يف هذا النضال   عن التعبیر و
ّ

فذلك خطب فادح جيل

الذي طال قرابة مخســة عشــر عاًما آالف الرجال احُلَفواء املشتاقنی من رجال 

یة الثورة عیل عاتق رجال الدین الشباب الولعنی.  الدین وغیرهم. وکانت حمور

فأینمــا یوجــد رجل دیــن مناضل، رفرفت من حوله قلوب ُکُثر شــّیقة. وکانت 

ّیة:  ثالث خصائص تؤّهل رجال الدین لقیادة احلرکة الثور

کبــر مســعاهم الکفــاح واجلهــاد والنضــال و أصبــح الکفاح يف  األویل: کان أ

کبر مّههم هــو النضال.  حیاهتــم منًطــا شــائًعا ثابًتا. وال شــك أن رجــال الدین أ

إميان راسخ بالثورة.  وکانوا یؤدون مجیع مسؤولیاهتم مبنحی ثوري و دافع قوي و

ینی تعّد من أرکان  الثانیة: القاعدة الشعبیة. يف بلدنا وجمتمعنا شرحية احلوزو

النسیج االجتماعي. فکان الشعب یتوقع مهنم لیس دیهنم فحسب بل طاملا 

کلهم املعیشــیة واملادیة. رجل الدین کاألب العطوف  کانوا یطالبون حبل مشــا

یون مازالوا کذلك واآلن عیل نفس ذلك  لشعبه، کاألخ الويف يف أناسه. واحلوزو

املنوال، حیث ال یستلمون راتًبا من أّي جهة بل الناس هم الذین یدعموهنم 

ا. إهنم فیما بنی الناس  ینی والشــعب وثیقة جّدً ــا. والعالقــات بنی احلوزو مالّیً

یتحسسون آالمهم وهذا ما هيب الوسط احلوزوي  یقعون يف قلوب الناس، و و

والعلمــايئ مبن فهيم الطلبة واألســاتذة ومحلــة العلم مسة بارزة يف بلدنا لیوّظفوا 
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یة. وکان النــاس یؤمنون هبم یســمعون لکالمهم  هــذه الطاقــة لغایاهتــم الثور

یتقبلوهنم بصدر رحب.  و

یون  الثالثة: احلضور الناشــط الواســع يف مجیع املجاالت، حیث کان احلوزو

بأعــداد غفیــرة یّتجهــون إیل أحنــاء البالد من املدن والقــرى منطلقنی من مرکز 

احلــوزات العلمیــة بقــم وبعض احلــوزات األخرى مثل حوزة مدینة مشــهد - 

لکن أســاس احلوزات وقطهبا کان يف قم املقدســة دوًما- يف أشــهر حمّرم وصفر 

ورمضان وسائر املناسبات إللقاء اخلطب واملحاضرات الدینیة. 

یســتطیعون نقل رســالة الثورة من قّم  وکانوا یلقون رحاهلم يف کل مکان، و

إیل أرجاء البالد، هذا النضال املتواصل هبذه اخلصائص هو الذي أذکی زناد 

الثــورة، ووّفــر األرضیــة املناســبة، ووّســع نظاق الثــورة إیل عقر البیــوت والدوائر 

واجلیش، والقرى، واملصانع، واجلامعات واألسواق، وهّیأ مجیع الشعب حلرکة 

یة مدروسة جادة هادفة واعدة وسعیدة. ثور

وکما قلت کانت ردة فعل النظام طوال هذه الســنوات قاســیة للغایة وهناك 

الســجون واملنــايف، واملحاکم، والضغوطات واملشــانق، واستشــهد عدد غفیر 

يف هــذه الســبیل، وکانت هناك مواجهات جهادیة أخــرى تدور رحاها، وجتدر 

یة1 والوطنیة يف 15 من خرداد؛ حیث بلغ بطش  اإلشــارة إیل أن القوى الیســار

هت ضربــات النظام إیل  النظــام مبلغــه وانســحبوا من ســاحة املواجهــة، وُوّجِ

یون  یثمــا کان النظام یواصل بطشــه، وقد وقف الیســار القــوى اإلســالمیة ور

یة کثیًرا  ینی الثور والوطنیون موقف املتفرج. وحنن اســتفدنا من جتارب الیسار

میوهلم  یبدون عن  کانوا  إذ  السوفیتّیة  والعلمانیة  املارکسیة  یقة  کانوا یسلکون عیل طر الذین   .1
املجاهبة لإلسالم.
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ینی حتت وطأة  فــي معمعــة الثــورة واملواجهات کنا نتلــّق ضربات من الیســار

ینی عن   متنعنا التصادمات مع الیسار
ّ

أشّد الضغوطات. عیل رغم أننا سعینا أال

مواجهة النظام، إال أهنم مل یبالوا بذلك. 

یب أن الوطنینی کانوا خمتلفنی عن غیرهم، فإهنم انسحبوا من الساحة  ال ر

وقــد انشــغلوا حبیاهتــم بتاًتــا. ومل ميّتــوا يف ســلوکهم إیل النضــال بصلــة، ولکن 

ینی کانت أحیاًنا مواجههتم عیل اإلسالمینی أشّد ضراوة من مواجههتم  الیسار

عیل جهاز احلکم.

فلــم یکن لدهيــم أّي مواجهة يف بعض األدوار، ويف بعض األدوار قد اخنرط 

ین معادین  کــم. وأصبحوا مبنزلــة منّظر ینی يف اجلهاز احلا کثــر الرجــال الیســار أ

یغّذونه  یکتبــون له املــادة الالزمــة للمجاهبــة، و لإلســالم والدیــن، یوّفــرون و

باإلذاعات والبیانات واملجالت واملنشــورات؛ لذلك إحدى معضالتنا وحمننا 

ینی. طوال النضال هي مواجهتنا للیسار

ومل یکن مبقدورنا يف هذه العجالة أن نتطّرق إیل قضایا النضال، وأســالیبه، 

یاته املترســخة يف األذهــان، واللحظــات احلامسة اليت  بــه، وذکر ودقائقــه وجتار

یتنفــس فهيــا الدهــر الّصعــداء، وکذلــك املــرارات، واآلالم، وعظمــة املقاومة، 

ص.
ّ
وحالوة التخل

 لغة الفّن تستطیع رسم غیض من فیض تلك الدقائق واملحاسن. بعد 
ّ

ولعل

15 من خرداد يف ســنة 1978م -أي قبل ســّت ســنوات- بدأ الشــوط الثاين 

یر الذي خاضه شعبنا، وکانت هذه املرحلة حتمل أمًرا معجًزا مل  من النضال املر

یکن یتوّقعه أحد لیکون منعطًفا خطیًرا.

هذه املرحلة هي رحیل النجل الکرمي الشهیر الفاضل واملجاهد لقائد الثورة 
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وقائــد األمــة، وبعــد نعیــه بــنی الشــعب اإلیــراين حیــث ذاع نبأ رحیــل احلاج 

مصطىف اخلمیين املشبوه الذي ترّجح فیه ضلوع أیادي األعداء اآلمثة، انتابت 

الشعب اإلیراين حالة من املواساة واحلداد هلذا الرحیل املفاجيء کما امتألت 

 يف مواجهة 
ً

هبم حًبا ومودة جتاه الوالد الذي صبر عیل مضض صبًرا مجیال قلو

هذا املصاب اجللل.

ا؛ الشعب ببیان حنی أقاموا جمالس  ا مّجً کّن الناس حّبً وعّزى الوالد الذي أ

التأبــنی الــيت اعتبروهــا رمــًزا للتعبیر عن مشــاعر احلــب الفیاضة واألحاســیس 

هبم. املکبوتة يف قلو

ومرة أخرى شعر الشعب أن هذا الرجل أبیل بالء حسًنا وضّحی بفلذة کبده 

يف سبیل اهلل وهو الذي طاملا تقّدمهم يف أمّض الظروف واجتاز هبم من أصعب 

مسالك النضال، وسبق اجلمیع إیل إبداء تأهّبه الحتمال کل النوائب.

مــن اجلدیــر أن یعلم اإلخوة واألخوات أّن احلاج اآلقا مصطىف اخلمیيّن جنل 

اإلمــام کان قــد خــاض النضال منــذ أیامــه األویل حیث یعّد أحــد املؤّججنی 

حلرکة 15 من خرداد بعد اعتقال والده، وحمور التحرکات واملساعي يف قم بعد 

إیل ترکیا يف عام  طِلــق ســراح اإلمام اخلمیين لُینــىف بعد أشــهر
ُ
غیــاب أبیــه. وأ

1965م، وبعــد مــّدة قصیــرة ُنِيَ احلاج مصطىف أیًضا، وعــاش يف منفاه خالل 

 عظیًما، فقهًيا، جماهًدا، 
ً

هذه املدة حت انتقل إیل رمحة اهلل. وکان املرحوم رجال

 منشــوًدا ملســتقبل هذا الشعب؛ هذا 
ً

ا لوالده، وأمال فیلســوًفا، مفّســًرا، ولًدا باّرً

هــو من فقده الشــعب فُرزؤا به، وصار احلداد هــذا مقدمة لالخنراط يف مرحلة 

جدیدة أخرى.

رأت األجهــزة األمنیــة هیاج الشــعب، وتداولت األلســنة باســم اإلمام الذي 



الفجر 
الصادق

35

مل ُیســَمح ألحــد بان یفوه بامسه، ولکن دوّي هــذا احلدث والعواطف املکبوتة 

أفلت زمام املبادرة من قبضة األجهزة حیث جتّسدت تلك العواطف يف الفرصة 

املؤاتیة.

أرادت األجهــزة األمنیة أن تبدي ردة فعل معاکســة حلرکة الشــعب، فبدؤوا 

موجــة مــن الدعایات يف الصحف وأهانوا اإلمــام وجنله احلاج مصطىف، وهذه 

اإلساءة أثارت ردة فعل قاسیة صارمة للغایة، قد بدأت من قم.

يف أواخــر عــام 1978م، بــدأ من جدید احلراك الثوري العظمي يف قم عیل ید 

رجال الدین وأهالهيا.

کثــر وکان  إال أن هــذه املــرة اتــذ احلــراك طــوًرا آخــر  واتســم بعمــق ونضج أ

مبشارکة فعالة حیث مل یعد جهاز احلکم قادًرا عیل أن حيول دوهنم. جلأ النظام 

إیل أعمال العنف اليت دفعت إیل حّدة حرکة الثورة. عندما ثار الشعب يف قم 

سنة 1978م أي قبل سّت سنوات مارس النظام أشد أعمال العنف علهيم.

ا لشهداء  یز جملًسا تأبینّیً فاسُتشــِهد عدد من أبناء الشــعب. فأقام أهايل تبر

 مبعارضة النظام. جاءت ردة فعل 
ً

قم يف أربعینیهتم فکان جملًسا حاشًدا حافال

یز  یز. ومبناســبة أربعینیة شــهداء تبر النظام قاســیة حیث استشــهد عدد يف تبر

ا کبیًرا هامجوا فیه النظام، فأبدى رّدة فعل أخرى   تأبینّیً
ً

عقد أهايل یزد احتفاال

حیث ُقِتل آخرون يف یزد، فبدأت سلسلة من األربعینیات وتسرعت عجلهتا.

وبعــد عــّدة أشــهر عّمت مجیع املــدن اإلیرانیة الکبرى والصغــرى انتفاضات 

یة هادرة ونشر  شعبیة عظیمة جتسدت يف مظاهرات واجتماعات وخطب ثور

البیانــات. وکان اإلمــام یرشــد الشــعب إیل واجبه يف مجیع األحــداث، وهکذا 

بدأت املرحلة احلامسة الثانیة من النضال حیث انتقلت باملواجهة بنی النظام 
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یــل املتجــذر إیل طــور اهلیــاج واحلماســة  والشــعب مــن طورهــا اهلــادئ الطو

یرة وجها لوجه.  واملعارضة الصارمة املر

ولنعد إیل تلك اخلصائص الثالث املذکورة هلذا النضال يف مسهتل اخلطابة. 

کثر يف هذه املرحلة.  إرهاصاهتا مجیًعا بوضوح أ فقد الحت عیل األفق بوادرها و

کثر نضًجا وعمًقا وحنکة ومراًسا وانتشاًرا. من جهة ازداد  صار االجتاه الدیين أ

النــاس معرفــة بالدیــن ومن جهة أخرى ُمــيِنَ أدعیاء النضــال بامللل واخلیبة. 

یون والکتل املنتمیــة إلهيم والتنظیمــات العقیمة الذین مل  الوطنیــون والیســار

یثمروا شیًئا فقد خلفوا للشعب جتربة دفعت هبم حنو االجتاه الدیين واهلتافات 

کثر. عرف الشــعب حقیقة النضال وجذوره اإلســالمّیة، حیث  کثر فأ الدینیة أ

یقفوا مکتويف األیدي 
ّ

کانوا یعلمون أسباب النضال کما أهنم عرفوا ملاذا جيب أال

أمام العدو املتســیطر. والقضّیة هلا مبرر إســالمي و قرآين مبعناه املتکامل عرفه 

الشعب طوال هذه السنوات املدیدة. 

ترعرعــت األجیــال الصاعدة ونشــأت نشــأة إســالمّیة؛ والصغــار يف 15 من 

ین من حیاهتم. ُینَقل عن اإلمام کلمة أدیل هبا عام 1964م  خرداد، بلغوا العشر

کیر  قائال إّن جنود الثورة يف مهودهم اآلن. وکان کذلك. األطفال الصغار يف بوا

یاء يف فترة تأجج الشــوق والولع الثوري، واکتظت هبم  الثورة صاروا شــباًبا أقو

الساحات والشوارع واملساجد واحلسینیات. 

ینبغي القول هنا أن  کانــت اخلصیصة الثانیة احلضور اجلماهیري الواســع، و

کیر الثورة کان من مجیع الشرائح، لکن  احلضور اجلماهیري العام املوسع يف بوا

يف هــذه األثنــاء مل یکــن مبهم أن مجیع الشــرائح تشــارك يف الثــورة، حیث کان 

کثــر الشــعب من هــذا املجتمع یشــارکون يف املظاهرات والتجمعــات. عندما  أ
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ّیة نأخذ شــرحية األطفال بنظر االعتبار، والشــرحية األخرى  کثر نطلــق کلمة األ

هم املقعدون. وأغلبیة الذین کان مبقدورهم املشارکة يف املظاهرات واملسیرات 

واملجالس، حضروا فهيا. 

وکان عــدد املشــارکنی باملظاهــرات يف طهران تتراوح بــنی ملیوننی إیل ثالثة 

یز واملدن الکبیرة األخرى کان حيضر  مالینی. ويف مدن کمشــهد وأصفهان وتبر

ما یقارب ملیون متظاهر. 

ید من  واخلصیصــة الثالثــة: قیادة الثــورة. کان قائــد الثورة یواصــل دربه مبز

الصرامة، والشعبیة، والتضحیة، واألمل، واحلمكة. وکان له حضور مستمر، ومل 

 وکان اإلمام جيیب عنه. ومل خيطر بباله يشء من التردید يف 
ّ

یبق من ســؤال إال

یقــه احلــّق، ومل یعروه التخاذل واملداهنة طرفة عنی. وکان مجهوره الشــعب  طر

وکان عیل صلة وطیدة هبم. 

کانــت آالف األیــدي تــوّزع عیل اجلماهیر أشــرطة نــداء اإلمــام الواصلة من 

ا. وکانت اجلماهیر حاضرة يف الساحة، واجلمیع یسألون  النجف األشرف یومّیً

یتلّقون اجلواب، وهم يف نشــاط وحراك. وهکذا اســتمّر النضال،  عن اإلمام، و

یًبا.  ودخل مرحلته الثالثة، أي مرحلة االنتصار، بعد عام وبضعة شهور تقر

يف 12 مــن شــهر هبمــن )2 من فبرایر( – بالضبط يف مثل هــذا الیوم من عام 

1979م قبــل مخســة أعــوام - عاد اإلمام إیل ربوع الوطن وســط حتّیر املراقبنی 

الدولّینی، بعد أن قىّض زهاء مخسة عشر عاًما من عمره يف مهجره أو باألحرى 

ا ال یسمح ألحد بتنّبؤ األحداث، لکّن اإلمام  يف منفاه. حیهنا کان األفق ضبابّیً

قــد دخل البــالد منتصًرا منذ اللحظة األویل. فقد رســم فور وصوله، اخلطوط 

ّیة اإلســالمّیة، حیث زار مقبرة جّنة الزهراء ومراقد  یضة لسیاســة اجلمهور العر
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شهداء الثورة فهيا، وألق خطابته األویل اليت حّدد فهيا واجب اجلمیع. فتبّینت 

عاهتا ومصیرها. أعلن اإلمام أّنه سیشّکل الدولة، بینما کانت 
ّ
أهداف الثورة وتطل

الدولــة امللکّیــة قامئة آنذاك، وکان البرملان الصــورّي کالدمیة موجوًدا، والدوائر 

ّیة  تابعــة للدولــة، واجلیش ملکّي، ويف هذه الظروف أعلن اإلمام قیام اجلمهور

ّیة يف املنطقة.  ّیة السلطو اإلسالمّیة، وأفول السیاسة األمیرکّیة االستعمار

کانت هذه هي املرحلة الثالثة، مرحلة االنتصار. أهّيا اإلخوة واألخوات! ومنذ 

ذلك احلنی إیل یومنا هذا، تسیر األمور عیل وفق مسارها الطبیعّي املألوف، ومل 

حيــدث يشء خــالف ذلك. منــذ اللحظة األویل، کّنا نترّقــب تواطوء األطراف 

العاملّیة املعارضة علینا، فکان ذلك بالفعل. فإّننا ال نستغربه، کما ال نستغرب 

ّیة؛ إّننا کّنا  ین اليت تهتّجم عیل ثورتنا وهذه اجلمهور الوجــوه الکاحلة للمتجّبر

عاِلنی هبا من قبل، وتأّهبنا هلا مسبًقا، ومازلنا عیل حالة التأّهب القصوى. 

یر عیل أعداء هذه الثورة. مَفثلنا َمَثل الذین  إّننا مستعّدون خلوض نضال مر

حزاَب 
َ
ى الُمؤِمنوَن الأ

َ
ّما َرأ

َ
یــز: >َول کتابــه العز یصفهــم اهلل تعــایل يف حمکــم 

کّنــا نعلــم بأهّنــم  ُه<1 إّننــا 
ُ
ُه َوَصَدَق اهلُل َوَر سول

ُ
قالوا َهذا ما َوَعَدَنا اهلُل َوَر سول

ــا؛ وهنجنــا حيــّدد  إعالمّیً ــا و یفرضــون علینــا حصــاًرا اقتصادّیً ســهيامجوننا، و

ة املتمّثلة يف »لا شرقّية لا غربّية«، ودفاَعنا عن املستضعفنی 
ّ
سیاَستنا املستقل

والشــعوب الرازحــة حتت الظلم، ومعارضتنا جلمیع األیــدي واألنظمة الغامشة، 

یة عیل  هــا جار
ّ
 ذلــك کان ینــئ مبســتقبلنا ومصیرنــا. وعلیه، فاألحداث کل

ّ
کل

مسارها الطبیعّي، والثورة ماضیة ُقُدًما يف هنجها الصحیح. 

لقــد أحرزنا انتصــارات باهرة. مفنذ األیام األویل النتصــار الثورة وعودة اإلمام 

1. سورة األحزاب: اآلیة 22.  
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إیل الوطــن، قــال يف خطابتــه اخلالــدة عنــد مزار الشــهداء يف جّنــة الزهراء: لو 

ین عاًما، فستزول مشکالت البالد شیًئا  تعاون أبناء الشعب عیل العمل عشر

 املشکالت بسرعة قیاسّیة. ولو أخذنا بعنی االعتبار 
ّ

فشیًئا. ومل نکن نتوّقع حل

ین عنه.  توقیت اإلمام الراحل، لسنا متأّخر

ّیة اإلسالمّیة،  ّیة واالستقالل واجلمهور متيض مخسة أعوام، وحنن ننعم باحلر

وقضینا أربعنی شهًرا من هذه األعوام يف حرب ُفِرَضت علینا يف رقعة جغرافّیة 

کثر من ألف کیلومتر من الطرق. واحلرب لن جتلب  ر مبئات الکیلومترات وأ تقّدَ

 أهّنا 
ّ

إیل البــالد ســوى البطالة، واملجاعة، والرکود، والســخط واالحتجــاج. إال

متنا أّن العدّو لدود يف معارضته. 
ّ
ّیة يف بالدنا، وعل أذکت جذوة اهلمم الثور

ولدینا وجهة نظر خاّصة بنا يف تفسیر ثورتنا. ولیس هذا التفسیر مقصوًرا عیل 

ثورتنا دون غیرها من الثورات، بل إّنه یعّم مجیع الثورات الشــعبّیة، وال ســّیما 

یة االجتماعّیة املادّیة يف تفسیر الثورات.  ثورتنا اإلسالمّیة. إّننا ال نقمي وزًنا للرؤ

ا؛ شأهنا  کاذیب انکشف لنا کذهبا عملّیً یا1 أ فالصراع الطبيّق، وسخط برولتار

شأن القواننی الطبیعّیة الباطلة. فمكا أّنه ال أحد یصّدق الیوم دوران الشمس 

حــول األرض، أو أّن األرض مســّطحة، کذلــك ال نصــّدق إمکان الصراع عیل 

حسب تلك القواعد والتحلیالت املاّدّیة ملختلف الرؤى واملذاهب. 

ا  ا وثقافّیً هلذه الثورة تفســیر إســالمّي إهلّي. إّننا حنســب الثورة تطّوًرا أخالقّیً

ا، یعقبه تطّور اجتماعّي واقتصادّي وســیايّس، وبالتايل یشهد اإلنسان  وعقدّیً

ُر  ما ِبَقوٍم   جلمیع أبعاده. کما یقول القرآن الکرمي: >ِاّنَ اهلَل لا ُيَغِيّ
ً

تطّوًرا شامال

یعیشون عیل  جراء الذین ال ميلکون أّي وسائل إنتاج، و
ُ
ق عیل العمال األ

َ
1. مصطلح مارکيّس ُیطل

بیع جمهودهم وقّوة عملهم.
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نُفِسِهم<1 مت یغّیر البشر خصاهلم السوء، وما یشیهنم من 
َ
وا ما ِبا ر َحتَّي ُيَغِيّ

ة إميان، تشهد أوضاعهم وظروفهم االجتماعّیة تغّیًرا، دون 
ّ
ضعف، ونقص، وقل

 إذا شعر البشر بأّن مسؤولّیهتم الثورة. 
ّ

أن مينعه مانع. وال یبدأ هذا التغّیر العاّم إال

ین.  ال أحد ميکنه القول: أنتظر هنضة اآلخر

َهة إیل الشــعوب املســلمة قولــه تعایل:  ومــن أعظــم املواعــظ القرآنّیة املوّجَ

ن َتقوموا هلِل َمثنى َوُفر ادى<2 عیل املســلمنی أن 
َ
م ِبواِحَدٍة ا

ُ
ِعُظك

َ
ما ا

َ
>ُقل ِاّن

یعرفوا مسؤولّیهتم فرادى أو مثىن؛ هذا الشعور باملسؤولّیة مقّدمة لتطّور عظمي 

یة اإلسالمّیة وعلم االجتماع التوحیدّي، فإّن  وحرکة عاّمة. وعیل أساس الرؤ

ه إیل اجلمیع.  ًها إیل شرحية دون شرحية، بل إّنه موّجَ النداء اإلهلّي لیس موّجَ

ه یشــمل املؤمننی عاّمة، ولیس شــرحية خاّصة 
ّ
واخلطــاب يف القرآن الکرمي کل

مهنم. 

یعارضونه کما یقول تعایل:  مفــن خصائــص املؤمننی أهّنم یقاتلون العــدّو و

ذيَن آَمنوا ُيقاِتلوَن في َسبيِل اهلِل< 3 وعــیل حســب اآلیــة معارضة أعداء 
َّ
>ال

اهلل مثرة اإلميان به. القرآن خياطب اجلمیع ولیس طبقة من املؤمننی، إذ یقول: 

ُه<4 
َ
>لا َتِجُد َقوًما ُيؤِمنوَن ِباهلِل َوالَيوِم الآِخرِ  ُيواّدوَن َمن حاّدَ اهلَل َو َرسول

یة تأثیر الدعوة القرآنّیة، ینبغي أن ینظروا يف الناس، کما جيب  فالذین یوّدون رؤ

صوا مــن الرکود واجلهل والفســاد الذي 
ّ
عــیل النــاس تلبیة النــداء اإلهلّي لیتخل

ّیة، یقول القرآن الکرمي: فرضته علهيم األنظمة السلطو

1. سورة الرعد: اآلیة 11. 
2. سورة سبأ: اآلیة 64.

3. سورة النساء: اآلیة 67.  
4. سورة املجادلة: اآلیة 22.
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م<1. 
ُ

ذيَن آَمُنوا اسَتجيبوا ِلّلِه َو ِللّرَ سوِل ِاذا َدعاُكم ِلما ُيحييك
َّ
َها ال ّيُ

َ
>يا ا

ین؛  یخ، سینشطر املجتمع شطر عیل حسب التفسیر اإلسالمّي واإلهلّي للتأر

مستکبرون ومستضعفون. لیس الکالم عن الفقیر والغيّن، أو العامل واملوّکل، 

ون 
ّ
ین الذین یتول إمّنا الکالم عن املستکبر أو الشرائح االجتماعّیة املختلفة؛ و

دّفــة األمــور باســتبداد مــن أجــل مصاحلهم، وعــن املســتضعفنی أي اجلموع 

إرادهتــم وســیرهم. والقرآن  ین و ّیة اهلائلــة الــيت تضــع إلدارة املســتکبر البشــر

ها ِشَيًعا 
َ
هل

َ
: >ِاّنَ ِفر َعوَن َعلا فِي الأر ِض َو َجَعَل ا

ً
خياطب املســتضعفنی، قائال

َيسَتضِعُف طاِئَفـًة ِمنُهم<2، إّن فرعون مستکبر، والناس مستضعفون. 

ويف مجیــع األنظمــة اجلاهلّیــة توجــد هاتان الطبقتــان؛ طبقة مســتبّدة برأهيا 

ّیة  هتّمهــا مصاحلهــا فحســب، وطبقة تضّم عامة الشــعب واحلشــود اجلماهیر

إرادهتم   الشــرائح والطبقات اليت تستسلم ألفکار املستبّدین و
ّ

اهلائلة، من کل

ومطالهبم.

ین.  وال بــّد مــن الشــدائد واملشــاّق يف نضال املســتضعفنی عیل املســتکبر

الینبغــي التفــاؤل وحســن الظــّن، الینبغــي طلــب الدعــة والراحــة. بــل جيب 

احتمال الصعوبات يف سبیل احلکومة اإلهلّیة وحکومة املستضعفنی املؤمننی 

م 
ُ

وا ِمن َقبِلك
َ
ذيَن َخل

َّ
ال َمَثُل  ْم 

ُ
َيأِتك ّما 

َ
َول ـَة  الَجّنَ وا 

ُ
ن َتدُخل

َ
ا م َحِسبُتم 

َ
>ا

َمَعُه  آَمنوا  ذيَن 
َّ
َوال  

ُ
الّرَ سول  

َ
َيقول َحتّى  َوُزلِزلوا  ّر اُء  َوالّضَ الَبأساُء  تُهُم  َمّسَ

َمتَى َنصُر  اهلِل<؛ لکــن تلــك الصعوبات واملســاعي ســائرة حنو اخلیر واحلســن 

والبــّر والنــور. نتیجــة هــذا النضــال مضمونــة >ألا ِاّنَ َنصَر  اهلِل َقر يٌب<3 وهذا 

1. سورة األنفال: اآلیة 42.  
2. سورةالقصص: اآلیة 4.
3. سورة البقرة: اآلیة 214.
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ذيَن اسُتضِعفوا 
َّ
ى ال

َ
املستقبل املشرق الواعد للمستضعفنی >َوُنريُد أْن َنُمّنَ َعل

ُهُم الوارِ ثيَن<1؛ وأینمــا یعمــل املؤمنــون، 
َ
ـة َو َنجَعل ُهم أِئّمَ

َ
فِي الأرِض َوَنجَعل

وا الّصاِلحاِت 
ُ
م َوَعِمل

ُ
ذيَن آَمنوا ِمنك

َّ
فســوف حيالفهم االنتصــار، >َوَعَد اهلُل ال

ُهم 
َ
َنّنَ ل

ّ
ُيَمِك

َ
ذيَن ِمن َقبِلِهم َول

َّ
َف ال

َ
ُهم فِي الأر ِض َكَما اسَتخل َيسَتخِلَفّنَ

َ
ل

ُهم ِمن َبعِد َخوِفِهم أمًنا<2.  ّنَ
َ
ل ُيَبِدّ

َ
ُهم َول

َ
ِذي ارَتَضى ل

َّ
ديَنُهُم ال

یــل العقبــات الــيت تعتــرض کمال  هــذا اجلهــاد الــذي خيوضــه املؤمنــون یز

َفَسَدِت الأر ُض<3 والبّد 
َ
ولا َدفُع اهلِل الّناَس َبعَضُهم ِبَبعٍض ل

َ
اإلنســان >َو ل

 موسى 
َ

 بالصبــر واملقاومــة >قال
ّ

يف هــذا النضــال من االســتعانة بــاهلل والتحيل

ِعباِدِه  ِمن  َيشاُء  َمن  يورِ ُثها  ِلّلِه  الأر َض  إّنَ  َواصِبر وا  ِباهلِل  اسَتعينوا  ِلَقوِمِه 

مية  یات الطواغیت أهنا غیر قابلة للقهر واهلز قيَن4<؛ ال تعين عنتر َوالعاِقَبـُة ِللُمّتَ

ن ِمن َقر َيـة هَي  ِيّ
َ
ا

َ
کما أهنا ال تعين خســارة املعرکة يف نضال املســتضعفنی >َوك

م 
َ
>أَو ل ُهم<5، 

َ
كناُهم َفلا ناِصَر  ل

َ
هل

َ
ا تي أخَر َجتَك 

َّ
ال ًة ِمن َقر َيِتَك  ُقّوَ َشّدُ 

َ
ا

ذيَن ِمن َقبِلِهم كانوا 
َّ
َيسير وا فِي الأر ِض َفَينُظر وا َكيَف كاَن عاِقَبـُة ال

ًة َو أثاُر وا الأر َض َو َعَمر وها<6؛ هــذه بشــائر القــرآن، ويف هنایــة  أَشّدَ ِمنُهم ُقّوَ

یمّت إرســاء  املطــاف حینمــا ینتصــر هــذا اجلهاد، وتثمــر هذه اجلهــود الدؤوبة، و

دعامئ الثورة اإلســالمّیة واحلکومة املنبثقة عهنا، حینئذ ُیکَتب هلذه احلکومة 

البقــاء والدميومــة، وهي باقیة لن تزول عیل حســب القواننی القرآنّیة الطبیعّیة 

1. سورة القصص: اآلیة 5.
2. سورة النور: اآلیة 5.  

3. سورة البقرة: اآلیة 251
4. سورة األعراف: اآلیة 128 

5. سورة حممد: اآلیة 13.
6. سورة الروم: اآلیة 9.
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َبُد َفَيذَهُب ُجفاًء َو أّما ما َينَفُع الّناَس  ا الّزَ ّمَ
َ
واإلرادة اإلهلّیــة املحتومــة، >َفا

ُث فِي الأر ِض<1.
ُ

َفَيمك

ــل هذه الثــورة، وهــذا احلــدث العظمي يف 
ّ
یــة الــيت تفّســر وتعل هــذه هــي الرؤ

یــة إیــران اإلســالمّیة؛ وبالطبــع إّن دراســة التحــوالت االجتماعّیــة ُتَعّد  مجهور

موضوًعــا فائــق األمهّیــة وتضّم يف طیاهتا دروًســا وعبًرا عدیــدة، مثلما حصل 

يف بلدنا من منظور اجتماعّي دیيّن، وما أسلفناه إمّنا ميّثل جانًبا یسیًرا من هذا 

املوضوع املفصل. وتطرقنا إیل هذا املوضوع يف هذه العجالة بإجياز لکي تسنح 

الفرصة لإلخوة املسلمنی واألخوات املسلماتـ  وعیل وجه اخلصوص اإلخوة 

واألخوات من ســائر البالد يف هذا االجتماع ـ الذین یراجعون القرآن والکتب 

اإلسالمّیة ومصادر احلدیث، لیدرکوا هذا احلدث الذي من شأنه احلدوث يف 

العامل من جدید.

أشّد انتباهکم إیل نقطتنی، مّث أهني کالمي. انتصرت ثورتنا بعد مخسة عشر 

عاًمــا، والیــوم متّر مخســة أعــوام عیل انتصارهــا. وحيمل انتصار الثــورة ودميومة 

هة إیل  هــذا االنتصــار إیل الوقت الراهن، رســالتنی اثنتنی؛ الرســالة األویل موّجَ

بنا  مســلمي العامل ورسالة إیل أنفســنا حنن، الذین عایشنا وقائع النضال، وجّر

إهّنا  هذه الثورة. والرسالة املوّجهة إیل مسلمي العامل تّتسم بفصاحة وبالغة، و

ها. 
ّ
یات القوى العاملّیة کل حتسب تطبیق اإلسالم وانتصاره أمًرا ممکًنا رغم عنتر

؛ بل إّنه يف بدایته. لقد  ِ
ّ

ولیعلم مسلموا العامل أّن عهد اإلسالم مل ینقِض ومل یول

یق الذي طاملا کان مســدوًدا. وتســتطیع الشعوب  شــّق الشــعب اإلیرايّن الطر

املســلمة األخــرى أن تنظــر إیل هــذه التجربة الثــّرة مبنزلــة درس وجتربة نافعة. 

1. سورة الرعد: اآلیة 17.
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مــا مــن أحــد يف أّي بقعة من بقــاع العامل بقادر عیل أن حيــول دون تنامي املّد 

مييض قدًما. إّن الشعوب  اإلسالمي الذي هنض عیل إميان اجلماهیر الراسخ و

اليت تســیر بدافع اإلميان واإلســالم، وتستنیر بالّتجارب األخرى، إهّنا منتصرة ال 

حمالة. واإلسالم جيد مکانته املرموقة، والشعوب ستقبل علیه. 

لقــد توّصــل املســتعمرون إیل نتیجــة قبل قــرن من الزمــن، وهــي أّن اإلميان 

النابــع مــن اإلســالم ميّثل حتّدًیــا وخطًرا عــیل مصاحلهم؛ فکانــوا یبحثون عن 

حیلة ینزعون هبا هذا الســالح أي الروح اإلميانیة من املجتمعات اإلســالمّیة، 

یلة املــدى بأناة. وبالضبــط يف الوقت الــذي کانوا  وبــدأوا مبمارســة خّطــة طو

یشــعرون بالنجاح، وأّن اإلســالم مل یبَق منه يشء ُیذَکر، بدأت حیاة اإلســالم 

بت أحالمهم وُقلبت حســاباهتم. وهذا هو الســبب يف هذا اهلجوم  ثانیة؛ فُخّیِ

یدون أن تغدَو هذه الثورة  البربرّي الشرس عیل هذا الشعب وثورته. إهّنم ال یر

جتربة للشــعوب األخرى. وجمّرد بقائنا وتقّدمنا بعد انتصار الثورة رغم کل هذا 

العداء واهلجوم الشــامل ُیَعّد معجزة من معاجز اإلســالم فحســب، ولیس لنا 

فیه دور. هذه جتربة للشعوب کاّفة، وحصول جتربة ناجحة للشعوب یشّکل 

مصــدر ذعــر وقلق لالســتعمار. وعیل هذا فإّن رســالة الثورة إیل الشــعوب هي 

العــودة إیل اإلســالم. واإلســالم یقــول أنا حّي، أســتطیع البقاء عیل الســاحة. 

ميکن للشعوب أن تعتنق اإلسالم وتعمل بتعالیمه، وتستطیع إعادة اإلسالم  و

إیل مســرح حیاهتا مّرة أخرى، واإلســالم مالك ینقذ الشــعوب يف العصر الذي 

تعّثرت املدارس والتجارب املختلفة.

بنا هذه الثورة عن کثب   وأّما رســاليت إیل أبناء شــعبنا فهي: حنن الذین جّر

ورســالة الثــورة إیل الشــعب اإلیــرايّن املســلم أّن الثــورات قامئة عــیل اجلماهیر 
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ّیة  إمياهنــا. مفادامــت قلوبنــا عامــرة باإلميــان، ومادمنــا نواصــل مســیرتنا الثور و

واإلســالمّیة يف اجتاههــا اإلســالمي األقوم، فســوف ننعم هبــذه النعمة اإلهلّیة. 

ولــن تبق أّي نعمة لإلنســان من دون عمل، وجهــد، وتضحیة، وهذه النعمة 

الکبرى کغیرها من النعم. 

مازال أمامنا عمل کثیر. لیس لنا إال القول بأّننا سائرون حنو النظام اإلسالمّي 

املثــايّل. ونعتــرف صادقــنی أّن مثــة بوًنا شاســًعا بیننــا وبنی الوصــول إیل غایة 

 قّوة.
ّ

 أّننا سنقطع هذه املسافات الشاسعة بفضل اهلل وبکل
ّ

القصد؛ إال

ها. فعــیل الصعید الداخيل 
ّ
عاتنا اإلســالمّیة کل

ّ
إّننــا عازمون عیل حتقیق تطل

حنــن مصّممــون عــیل اجتثــاث جــذور الفقــر، وحمــو األمّیــة. وأغلبّیــة قوانیننا 

 یبق قانون غیر إســالمّي يف البــالد. وقد أحرز 
َّ

یــد أال إســالمّیة الیــوم؛ لکننــا نر

ا الرتقاء  ا عظیًما؛ لکن احلقیقة أّن اإلسالم ال یضع حّدً ّیً شعبنا تقّدًما ووعًیا ثور

ّیة األجنبّیة املســتوردة  ین بالتربیــة الثقافّیة االســتعمار البشــر أبــًدا. کّنــا متأثر

طــوال ســنوات متمادیــة؛ لذلــك حنن حباجة إیل جهــد إلزالة تلــك التأثیرات. 

ق بشؤوننا الداخلّیة جتدر اإلشارة إیل مساعي نّواب الشعب لسّن 
ّ
ويف ما یتعل

 خمتلف 
ّ

القوانــنی اإلســالمّیة الالزمــة، ونتوّقع بفضــل القواننی اإلســالمّیة حل

یب. من جانب آخر حنن عاکفون عیل دراسة  املشاکل العالقة يف مستقبل قر

، وسنتحرك من أجل 
ً

یال قضیة الثقافة والتربیة اإلسالمّیة اليت تستغرق زمًنا طو

معاجلــة هــذه القضّیة. أصبح الکثیر مــن التقالیــد واآلداب املتوارثة من العهد 

کثر. فالیوم مل  کثر فأ البائد منســوًخا؛ لکن یســتدعي األمر طمث تلك اآلداب أ

تعد تلك الثروات اخلیالّیة اهلائلة املکتســبة من احلرام يف بلدنا؛ کما ال یوجد 

یاء العمالء الذین کانت ثرواهتم تکســر طــوق العّد واحلصر؛  الیــوم أولئــك األثر
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 أّن هذا لیس بکاٍف؛ جيب استئصال الفقر، جيب القضاء عیل احلرمان من 
ّ

إال

ینی وهو من أشّد العقد املفروضة علینا طوال سننی متعاقبة. القرو

ّیة اإلســالمّیة، فإّننــا نؤمن بوحدة  ويف جمــال السیاســة اخلارجّیــة للجمهور

مســلمي العامل، وخبروج البلدان اإلســالمّیة من نیر القوى املتجّبرة، ونعتقد أّنه 

جيب أن تدم ثروات  العامل اإلســالمّي وخیراته املســلمنی والشعوب املسلمة، 

ى 
َ
ن َيجَعَل اهلُل ِللكاِفر يَن َعل

َ
حنــن نعتقــد بضــرورة تطبیــق املبــدأ القائــل: >ل

إّننــا ندعــو قــادة الــدول اإلســالمّیة إیل تقارب بعضهم  ا<.1 و
ً
الُمؤِمنيَن َسبيل

هبم أیًضــا، واالبتعــاد عــن أعــداء اإلســالم واملســلمنی. حنن  ببعــض وبشــعو

نعتبر احلّج مشــهًدا وموعًدا عظیًما للمســلمنی. ونرى أّنه جيب إتاحة الفرصة 

یتمّتعوا بالتعاون.  لیتبادل املســلمون قضایاهم يف موســم احلّج، ولیتعارفوا، و

ّیة  ــة حقائق کثیرة يف البلدان اإلســالمّیة الیوم تعرضها األبواق االســتعمار فَثّمَ

والصهیونّیــة عــیل األغلب مقلوبة. وأىّن یکون أفضل مــن احلّج إلیصال تلك 

احلقائق إیل العامل اإلسالمّي؟ 

إّننــا مؤمنــون بتآخــي املســلمنی، وبکرامــة اإلنســان، وبأّنــه ال فضــل لقــوم 

عــیل قــوم، وشــعب عیل شــعب، وال لغة عــیل لغة، وال رقعة مــن األرض عیل 

رقعــة. حنــن نعتقــد بأّن من واجب الشــعوب الغنّیة أن متنح الشــعوب الفقیرة 

مــن خیراهتــا اإلهلّیــة، ونعتقد ضرورة إهنــاء النفــوذ األمیرکّي املتزاید يف الشــرق 

یقیا وشــرق آســیا. وال بّد أن تنهتي الغطرسة املتأّصلة يف القوى  إفر األوســط، و

هبا. حنــن نعتقد بأّنه  الکبــرى وعیل رأســها أمیرکا. إّن الدول اإلســالمّیة لشــعو

جيب اســتئصال الغّدة الســرطانّیة املتمّثلة يف إسرائیل والکیان الصهیويّن من 

1. سورة النساء: اآلیة 141. 
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قلــب العــامل اإلســالمّي لألبد. تتعاقب ســنوات متمادیة – قرابــة أربعنی عاًما 

- وحنــن نتلــّق ضربات مــن هذه القاعدة األمیرکّیة، لذلك جيب ســحب هذه 

القاعدة. فلســطنی للشعب الفلسطیيّن، فلسطنی لألمة اإلسالمّیة. فلسطنی 

جزء ال یتجّزأ من العامل اإلســالمّي العظمي. جيب أن تغادر أمیرکا مجیع املناطق 

الــيت توّســع حضورهــا یوًما بعــد آخر، حنن نرفــض ذلــك، وال نتحمل احلضور 

األمیرکــي يف لبنــان اإلســالمّي واســتمراره. إّن حتــرکات االســتکبار األمیرکــّي يف 

الشــرق األوسط احتالل، وظلم، وقســوة. نعتقد أّن عیل املسلمنی أن یوّجهوا 

ّیة يف حنر أمیرکا. مُفخّططو السیاســة العاملیة الکبــرى حيوکون مؤامرة  ضربــة قو

شــاملة عیل الدول اإلســالمّیة؛ لذلك نرى أّن عیل الدول اإلســالمّیة أن جتابه 

تلك املؤامرة جماهبة شاملة. 

االحتالل العســکرّي الغاشم ألفغانســتان، مرفوض من وجهة نظرنا، وال بّد 

مــن إهنائــه. والشــعب األفغايّن املســلم هو الــذي یقّرر مصیــره. إّنه من حقهم 

ون. فقضایا أفغانستان 
ّ
أن یرمسوا مستقبل بلدهم؛ ولیس األجانب، وال املحتل

وفلسطنی لبنان قضایا متماثلة لدینا. 

والسبب الرئیس يف هذه القضایا أّن العدّو یطمع يف املسلمنی  ألهّنم متفّرقون. 

عیل العامل اإلسالمّي أن یّتحد مبعىن الکلمة؛ احتاًدا یتمّثل يف اجتماع الشعوب 

ّیة  ین جهبة قو ولیــس الناطقــنی عهنا الذین ال خيدمــون مصاحلها. جيب تکو

ّیة اإلســالمّیة،  معادیة لالســتکبار يف العامل اإلســالمّي، حنن بوصفنا اجلمهور

مســتعدون لنتطــّوع. إّننا نشــعر بقــّوة أمام مجیــع القوى العاملّیــة، اعتماًدا عیل 

الدعم اإلهلّي واختبار شعبنا خالل هذه السنوات، ولن نشعر بضعف. ونؤمن 

بــأّن مجیــع املؤامــرات الــيت حتــاك علینــا يف العــامل ســتبوء بالفشــل واإلخفاق، 
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وســننتصر عــیل مجیــع أعدائنا من الشــرق والغرب؛ وذلــك وعد إهلــّي. قال لنا 

َينُصَر ّنَ اهلُل َمن َينُصرُه< 1 إّننا ننصر اهلل، 
َ
اهلل تعایل وهو أصَدُق القاِئلنی: >َول

وحنــي دینــه، ونقــمي الصالة، ونــؤيت الــزکاة، ونأمر باملعروف ونهنــی  عن املنکر، 

ولذلك حنن موقنون بأّن اهلل ســینصرنا، وهبذا األمل بدأنا من جدید. فحّقق 

ّیة اإلسالمّیة، ونسیر عیل أمل مواصلة هذا املهنج،  اهلل أملنا يف إقامة اجلمهور

یب أن اهلل تعایل لن خيّیب ذلك األمل. وال ر

یوّفقنا مجیًعا للعمل  أسأل اهلل أن یقّرب قلوب األّمة اإلسالمّیة إیل بعضها، و

ميــّن علینــا بالنصر املــؤّزر عیل  بالقــرآن، وجيعلنــا يف زمــرة عبــاده الصاحلــنی، و

أعدائه.

والّسالم علیکم ورمحة اهلل وبرکاته

1. سورة احلج: اآلیة 40.



املبحث الثاين

لة عىل الثورة اإلسالمّية إطال





یــل عــام 2008م أصبحــت شــیراز مدینة أخرى، شــیراز  يف الثالثــنی مــن إبر

مملوءة باحلشود، تضّج باحلماسة والنشاط الثوري، طافحة باملحبة والعاطفة، 

مملوءة باحلمكة واملعرفة. 

یارته  یل 2008م تســتضیف شــیراز مساحة قائد الثــورة يف ز الثالثــنی مــن إبر

ین إیل حمافظة فارس؛حیث إهنا تستغرق تسعة أیام. قام مساحة  الرابعة والعشر

یق  آیــة اهلل اخلامنــيئ يف ذلــك الیوم، بعد اســتقبال شــعب عارم ومــروره بالطر

الذي ازدحم الناس عیل جانبیه الستقباله، والذي استغرق ساعات، بالتوجه 

إیل ملعب حافظیة حیث ألق للناس خطبة. 

یز،  یارة أهايل شــیراز العز وشــکر يف هذه اخلطبة قائد الثورة اهلل الذي وّفقه لز

وبعــد أن ذکــر النقــاط املمیــزة وخصائص تلــك املدینة وأهلها، طــرح موضوًعا 

ا عن الثورة اإلسالمّیة يف إیران. وکان البحث عنوانه »إطاللة عیل الثورة  مهّمً

اإلسالمیة«:

أقول إنه بعد ميض حنو 30 عاًما عیل  حادثة الثورة اإلســالمیة من املناســب 

إلقاء نظرة عامة ومستوعبة عیل هذه احلادثة 2008/4/30 
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وحتدث مساحته عن ضرورة وسبب النظرة الواسعة عیل الثورة اإلسالمیة. 

 بعد ميّض ثالثة أیام من اخلطبة التق مساحة قائد الثورة بأساتذة جامعات 

شیراز وطالهبا، وأشار مرة ثانیة إیل هذا املوضوع املهم. وکان هذا اللقاء، مثل 

لقــاء الیــوم األول مع عامة الناس، لقاًءا مثیًرا للغایة نظًرا لوجود حشــود غفیرة 

من األساتذة والطالب يف اهلواء الطلق، عیل أرض حدیقة جامعة شیراز. 

یــد أن أقولــه لکم الیــوم أهيا األعــزاء، هو تفصیل حول ذلــك املوضوع  مــا أر

الــذي حتدثــت عنه يف الیوم األول أمام عامة الناس، وهو نظرة واســعة وعابرة 

عن الثورة.2008/5/4

وقد توّسع هذه املرة بصورة أعمق يف املوضوع. وأشار إیل نفس املوضوع يف 

یارته.  خطابات أخرى قاهلا عیل امتداد ز

***

خطــاب »إطاللــة عــیل الثــورة اإلســالمیة« هــو خطــاب یســتند إیل جتمیع 

یل من عام 2008م  یخ ثالثنی إبر یارته بتأر خطبتنی لســماحة قائد الثورة يف ز

إیل حمافظــة فــارس. عام 2008م العام الذي یکون فیه قد مىض ثالثون عاًما 

عــیل عمر الثورة اإلســالمیة، والشــعب اإلیراين عیل أعتــاب الدخول يف العقد 

الرابع للثورة. وهذا األمر کان له تأثیر يف اختیار مثل هذا املوضوع.

التحلیل الواســع للثورة اإلســالمیة هو موضوع أشــار إلیه مساحة قائد الثورة 

یلة؛ لکن خالل ســفره عــام 2008م إیل حمافظة  اإلســالمیة عــیل مّر أعــوام طو
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فارس مّت التطرق هلذا املوضوع بشکل مفّصل، لتکون هذه السطور مجًعا لتلك 

اخلطابات. 

بعــض أقســام هاتــنی اخلطبتنی هــي کلمات مّت ذکرها حبســب املســتمعنی 

واجلمهــور احلاضر يف االجتماع. ولتوحید مضمون املطلب مّت غّض النظر عن 

تلك األقسام؛ لنقل املوضوع املهم الذي ذکره يف تلك اخلطبتنی بشکل أفضل. 

األقسام املحذوفة أشیر إلهيا بعالمة )...(.

***

القسم األول: 
یارة حمافظة فارس( 2008/4/30 لقاء مع أهايل شیراز )الیوم األول لز

بسم  اهلل  الّرمحن  الّرحمي

یخ بالدنا ومهما نظرنــا إیل  الوراء، فال جند أّي منوذج مماثل  مهمــا راجعنا تأر

ید إیضاح هذه النقطة بعض اليشء. مت انتقال السلطة  للثورة اإلســالمیة. وأر

ینی وبواسطة اجلیوش،  ب اهلیمنة العسکر
ّ

یق ُطال یخ بالدنا عن طر طوال تأر

یــق اصطفاف القــوی بوجه  ًیا، أي عن طر مبــا یســّمی  الیــوم انقالًبــا عســکر و

بعضها،  ومل یکن للجماهیر أي دور يف ذلك. ســادت وبادت ســالالت ودول 

متعــددة يف هــذا البلد؛ ومل یکن للشــعب دور يف أي من هذه التداوالت ونقل 

 مدینتکم شــیراز هــذه وحمافظة فــارس؛ حیث حکم 
ً

الســلطة. فلنضــرب مثال
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یون، وانتزعوا الســلطة من أیدي الزندینی، فنشــبت  الزندیون مث جاء القاجار

حرب بنی طرفنی طامعنی يف السلطة وجیشهيما، ومل یکن للناس إسهام ودور 

إیل  یخ بالدنا - سواء قبل اإلسالم أو بعد اإلسالم و يف ذلك. کلما نظرنا يف تأر

یومنا هذا - جند أن تداول السلطة کان عیل هذه الشاکلة دوًما. وهناك استثناء 

واحد يف الزمن القدمي سوف أشیر إلیه. وما عدا ذلك کان انتقال السلطة جيري 

یة وبدون تدخل اجلماهیر.. مل یکن  دوًما بواسطة اجلیوش واهلجمات العسکر

للناس حمّفزات تدفعهم.. سواء حینما حتیل دولة معینة السلطة لدولة أخری ، 

أو عندما تنشب توترات ونزاعات عیل السلطة داخل الساللة الواحدة،  وهنا 

أیًضا لو أردنا تقدمي املثال من مدینتکم شیراز فقد کان حيمكها أحد أبناء امللك 

القاجاري فتح عيل شــاه یدعی حســنی عيل میرزا،  وحینما تويف أبوه أراد هذه 

احلکومة لنفسه. ويف طهران تربع عیل العرش حممد شاه حفید فتح عيل شاه،  

فنشــبت احلرب بنی الطرفنی خارج بّوابات شــیراز. وقد سحق الناس يف هذه 

احلرب طبًعا وطالهتم خســائر جســیمة، وتعرضت مزارعهم وأمواهلم وأرواحهم 

یخ.  للخطر، لکهنم مل یتدخلوا أبًدا يف هذا النزاع. هکذا کان احلال عیل  مّر التأر

خيًیا  أملحت إیل  أنه کان مثة استثناء واحد فقط، وهو استثناء مشکوك فیه تار

وممتزج باألســاطیر. إنه قصة کاوه احلداد )آهنگر(1؛حیث یقال: إن هذا احلداد 

إذا  حتــرك مبعونــة اجلماهیر وأزال ســلطان الضحاك ذي احلیتنی )مــاردوش(. و

یخ  یخ. طبًعــا يف التأر صــح هــذا فهي احلالــة الوحیدة اليت ال نظیر هلــا يف التأر

إیل  اآلن مل تذکر أمساء  یــة و نــه الغربیــون لبالدنا خــالل الفتــرة الهبلو الــذي دّوَ

یــخ بشــکل آخر،  یــدون والضحــاك وکاوه احلــداد )آهنگــر(. لقــد کتبــوا التأر فر

کتاب الشاهنامة قصة احلداد ضمن األحداث اليت جرت  1. ذکر احلکمي ابوالقاسم الفردويس يف 
یدون. بنی الضّحاك و فر
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وهــذه حبــد ذاهتا قضیة مســتقلة ال نروم اخلــوض فهيا. إذا صح هــذا النموذج 

کبر نقل للســلطة  کبر تغییر، وأ خينــا. الثورة اإلســالمیة تعد أ فهــو الوحیــد يف تأر

خينا، أي إهنا بدلت أســاس احلکم امللکي والســلطان الفردي  عــیل امتــداد تار

کبــر – حیث متت بواســطة القوی   إیل حکومــة شــعبیة  - وهــذا هــو التحول األ

یة الشعبیة. هنا مل تکن القضیة قضیة مواجهة بنی سلطتنی أو حرًبا  اجلماهیر

بــنی طرفــنی متنازعنی عیل  الســلطة. فقد نزلــت اجلماهیر إیل الســاحة بقیادة 

یادهتم. واســتطاع الشــعب بقدراته اإلهلیة انتزاع الســلطة من  رجال الدین ور

أیدي املستبدین وامللوك والطواغیت الفردینی وجعلها حکومة شعبیة. هذا هو 

احلدث الوحید من نوعه عیل  امتداد تأرخينا يف حدود معرفتنا وفهمنا.

إنه حدث جدیر بالدراسة واالهتمام من زوایا عدة. أقول: إنه بعد ميض حنو 

30 عاًما عیل  حادثة الثورة اإلسالمیة من املناسب إلقاء نظرة عامة ومستوعبة 

عــیل هــذه احلادثــة. لیســت النظــرات اجلزئیة والنظــرات اخلاصــة باألحداث 

الوســیطة الصغیــرة واملنعطفات املقطعیة معّبرة، ولیســت دقیقة جــًدا. ینبغي 

إحیاء النظرة العامة املســتوعبة للثورة اإلســالمیة وتروجيها عیل  مستوی الرأي 

العــام،  وقــد کان لکثیــر مــن مجاهیرنا وشــخصیاتنا املعروفة، وبعــض األجانب 

مثــل هــذه النظرة. يف کل أحداث العامل ینبغي مالحظة مجلة من العناصر إیل  

جوار بعضها. مهنا العوامل األولیة أي العوامل العلیا يف احلادثة، کاملحفزات، 

واألهداف، واألرضیات التأرخيیة واجلغرافیة، واجلغرافیة - السیاسیة. هذه أمور 

مؤثــرة يف معرفــة احلادثــة. العنصر الثاين هو النظر إیل  بطــل احلادثة وصاحهبا. 

کان العنصر األول يف حادثة الثورة اإلسالمیة إميان الشعب وکفاحهم يف سبیل 

إرهاصات هذا الکفاح اليت التئمت يف ثورة الدستور، وهنضة التنباك   التحرر، و
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عــیل  یــد املیــرزا الشــیرازي، ويف األحــداث املختلفــة األخری  مــن هنضة تأممي 

النفــط، وقــد انتفعت صحوة رجال الدین واإلمام اخلمیين من هذه األرضیات 

عیل أحسن حنو ممکن، فانطلقت هذه املسیرة. وکانت هذه األرضیة املمهدة. 

أما عنصر فرسان الساحة يف هذه احلادثة فقد متثل يف مجاهیر الشعب. اجلماهیر 

یخ. من اخلطأ  هي اليت سطرت حادثة الثورة اإلسالمیة العظیمة الفذة يف التأر

إنــکار دور اجلماهیــر وجتاهــل مشــارکهتم، وهــذا مــا یالحظه املرء لألســف يف 

بعض اآلراء شــبه املســتنیرة. حینما متیل اجلماهیر جلهة معینة یســمي الذین 

یة أو الغوغائیــة«. أي  ال ینتفعــون مــن ذلــك التحــرك اجلماهیــري بـ »الشــعبو

حتــرك العــوام! فهذا خطأ. الذي اســتطاع إجياد الثــورة ودفعها حنو االنتصار هو 

یة واحلضور اجلماهیري املعتمد عیل  اإلميان. اســتطاع شــعب  اإلرادة اجلماهیر

خيــي وموروثاته  یائــه الوطــين وفخره مباضیــه التأر إیــران بإميانــه ومشــاعره وکبر

الثقافیــة العظیمــة خلــق هذا التحــرك اهلائــل. وکان هدفه - الــذي یذکره کل 

یة يف ظل اإلســالم.  من ســألناه بلغته اخلاصة - هو کســب االســتقالل واحلر

کان شــعار »الاستقلال،  الحرية، الجمهورية الإسلامية« الــذي شــاع زمــن 

یدون ذلك. کانوا یرون  الثــورة تعبیــًرا عن مکنون قلوب الناس. کان الناس یر

ین ألي اســتقالل يف الــرأي، أي أهنم  حــکام هذا البلد العظمي وساســته مفتقر

تابعون لألجنب والقوى املستکبرة اليت ألقوا أطواق طاعهتا يف أعناقهم. کانوا 

ضعفاء غیر مستقلنی أمامها، ومتشددین متفرعننی عیل شعهبم.. یتعاملون مع 

یقهم.  اجلماهیر بالضغط والعســف واهلراوات، وال یســمحون هلم بانتخاب طر

یة إیل ما قبل الثورة اإلسالمیة توّجُه  مل حيدث قّطُ طوال أعوام الثورة الدستور

هذا الشــعب بشــوق ورغبــة ومعرفة إیل صنادیــق االقتراع ومل ینتخبــوا أحًدا. 
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مل یکــن مثــة معــىن النتخاب احلکومــة، حیث إهنــا کانت وراثیة، واملســؤولون 

والساســة کانــوا ممــن تويص هبــم القوى األجنبیــة. کان املجلــس الذي انبثق 

عن ثورة الدســتور حتت عنوان جملس الشــورى جملًســا مفروًضا غیر منتخب، 

وکان الشعب أسیًرا للقرارات اليت تتخذها له هذه املنظومة غیر املسؤولة وغیر 

یضمن عزته  یــة و یتمتــع باحلر امللتزمــة. أراد الشــعب أن حيظــی باالســتقالل و

الوطنیة، وحيرز سعادته ورفاهه الدنیوي ومشوخه املعنوي واألخروي. فقد کان 

هذا طموح الشعب، وقد خاضوا غمار هذا املیدان. فهذا هو العنصر الثاين. 

العنصر الثالث يف أي حدث هو العوامل املعارضة واملعرقلة لذلك احلدث أو 

احلرکــة، وهــي اليت تفرض بعض التکالیف علهيا. وکذا کان احلال يف أحداث 

الثورة اإلسالمیة؛ إذ کان هناك العنصر املعارض منذ البدایة. معىن هذا هو أن 

یته بسعیه وجهوده، لکنه جيب أن یدفع  الشعب اإلیراين یکسب استقالله وحر

ید دفع تکالیف  تکالیف ذلك أیًضا. الشــعب أو الشــخص أو أي إنســان ال یر

اليشء الذي ینشده، وال یتحمل الصعاب ألجله فلن یبلغ ذلك اليشء إطالًقا. 

ها عوامل 
ّ
فالقعود وطلب السالمة والتقاعس عن السعي واجتناب املخاطر کل

ال تســمح لإلنســان بالوصول إیل مطاحمه أبًدا. کذلك هي الشعوب. الشعب 

یتابع  الذي یبلغ العزة والشــموخ هو الذي خيوض غمار الســاحة بشــجاعة، و

یسدد تکالیفها ببسالة، وقد فعل الشعب اإلیراين ذلك. التکلفة اليت  املهمة و

دفعهــا الشــعب اإلیــراين کانت مثانیة أعــوام من احلرب املفروضــة؛ کانت هذه 

یة والعزة وقــد دفعها بکل  تکلفــة نزعة الشــعب اإلیــراين حنو االســتقالل واحلر

رحابــة صــدر. حیــث صبر عــیل مثانیة أعوام مــن احلرب؛ ألن هــذه هي تکلفة 

اســتقالل الشــعب واقتــداره وفخــره الوطين. کانــت ضحایا اإلرهــاب األعمی 
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يف عقد الســتینات يف هذا البلد تکلفة دفعها الشــعب اإلیراين. وکذلك احلظر 

إیل الیــوم؛ فهذه کانت  االقتصــادي املفــروض عیل شــعبنا منــذ بدایة الثــورة و

التکالیــف الــيت دفــع فواتیرها الشــعب اإلیراين؛ وکذلــك أنواع احلظــر واحلصار 

االقتصادي. اآلن حیث أحتدث معکم هتدد القوى املستکبرة منذ سنتنی بأننا 

سنقاطع الشعب اإلیراين ونفرض علیه احلظر. وکأهنم مل یفعلوا ذلك حلد اآلن.

یضغــط معســکر الرأمسالیــة واالســتعمار بــکل قدراتــه السیاســیة واملالیــة 

واالقتصادیــة، وبــکل شــبکاته الدعائیــة رجــاء أن یســتطیع فــرض التراجــع 

یــدون فرض تراجع الشــعب  واالستســالم عــیل الشــعب اإلیــراين. فهــم ال یر

اإلیــراين عــن حقــه النــووي فحســب - احلق النــووي أحد حقوق الشــعب 

اإلیراين - بل عن حقه يف العزة، واالستقالل، والقدرة عیل اتاذ القرار، وعن 

یق التقدم العلمي  حقه يف التقدم العلمي. یسیر الشعب اإلیراين الیوم يف طر

فه يف عهــد الطواغیــت، وقد ارتبك 
ّ
یــض قرننی مــن تل یــروم تعو والتقــين، و

یدون الســماح لشــعب إیــران الواقــع يف هذه النقطة احلساســة  هــؤالء وال یر

من العامل والذي رفع رایة اإلسالم بأن حيرز هذه النجاحات؛ لذلك ميارسون 

الضغــط، لکــن الشــعب اإلیــراين واقــف ثابــت. إنــين أخاطــب هــذه الدول 

یفتحون  العظمــی وعمالءها الذیــن یغمضون أعیهنم، فال یــرون احلقیقة، و

مفهم معربدین و مهددین، فأقول هلم؛ هتدید الشــعب اإلیراين لن جيبره عیل 

یق  یق الــذي اختاره: طر التراجــع، الهتدیــد ال ميکن أن یثين شــعبنا عن الطر

یق حنــو االســتقالل الکامل،  یــق حنو الکرامــة الکاملــة، طر حنــو المكــال، طر

یق حنو تطبیق مجیع أرکان الدین يف هذا البلد، فاإلسالم ميکنه حل مجیع  طر

یق الذي اختاره الشعب اإلیراين، ولن یتراجع عنه. ال  کلنا. هذا هو الطر مشا
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ميکن لهتدیدات العدو فعل يشء. 2008/5/4 

نفــرض علیکــم احلظــر؛ نفــرض علیکــم احلصــار  بأننــا ســوف   هيــددون 

االقتصــادي؛ مــن الــذي خســر يف هــذه األعــوام الثالثــنی اليت حاصــرمت فهيا 

الشــعب اإلیراين بشــدة أحیاًنا وبشــدة أقل أحیاًنا أخرى؟ هل کان الشــعب 

. لقد اســتثمرنا احلظــر لصالح تقّدمنــا. ذات یوم کنا 
ّ

اإلیــراين هــو اخلاســر؟ کال

یة؛  یة؛ مل یکونوا یبیعون لنا أبســط املعدات العسکر حباجة للمعدات العســکر

وکانــوا یقولــون: احلظــر. وقــد اســتطعنا اســتخدام هــذا احلظــر واالنتفــاع منــه؛ 

فاکتسب الشعب اإلیراين الیوم قدرات جعلت أولئك الذین حاصرونا باألمس 

یة األویل يف املنطقة.  یتخبطــون؛ ألن إیــران بدأت تتحول إیل القدرة العســکر

یل هذا الهتدید  هذا کان نتیجة حظرکم. احلظر مل یضرنا شیًئا؛ فقد استطعنا حتو

إیل فرصة. وکذا احلال الیوم. حنن ال خنیش حصار الغرب. وســیبدي الشــعب 

اإلیراين حبول اهلل وقوته حیال أي حظر وأي حصار اقتصادي جهوًدا ومساعي 

تضاعف تقدمه أضعاًفا.

هذه هي النظرة الشاملة للثورة، أي النظرة للمحفزات، واألرضیات، والعوامل 

الفوقیة للثورة، وتأسیس النظام، والنظر للعامل املحوري يف الثورة أي الشعب 

إميانــه الدیــين، والنظر للتکالیف.. مفثل هذه النظرة للثورة جتعلنا ال هنمت کثیًرا  و

للقضایــا اجلزئیــة الصغیــرة مهما کان شــأننا وموقعنــا ومکاننا، بــل ننظر لعظمة 

الثورة ومسارها العام الذي تواصله واحلمد هلل طوال هذه األعوام الثالثنی بقوة 

وقدرة، فقد حترك الشعب اإلیراين إیل األمام يف کل یوم بنحو أفضل من الیوم 

یادة مؤامرات األعداء وجهودهم. السابق رغم ز

یة اإلســالمیة اإلیرانیة بإعالنــه أهداف  لقــد قلهتــا مــراًرا، إن نظــام اجلمهور
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العدالــة عــیل مســتوى العامل، قد خلــق له أعــداء حمتملنی.کل أولئــك الذین 

یؤمنون باهلیمنة والبلطجة والعدوان عیل مستوى العالقات العاملیة یعارضون 

هذا النظام، وهم غاضبون. واحلال نفسه مع شعار االستقالل الوطين؛ حیث 

ین واملتســلطنی، وکل من تعبث  یصطّف األعداء يف وجهنا. إّن مجیع املحتکر

أیدیــه بــدون حق باملــوارد املادیة هلذا البلد وتهنهبا، مــن الطبیعي أن یقفوا يف 

وجه هذا البلد عندما أعلن استقالله وقطع أیادي الغرباء. ال ینبغي تصّور أن 

یة اإلسالمیة، أو عمل قام به  ذته اجلمهور
ّ

عداوة األعداء ترجع إیل موقف ات

عارات  مسؤول ما. املسألة هي مسألة أصل النظام وبنیته؛ املسألة تتعلق بالّشِ

األساسیة للنظام ولإلمام. 2008/5/3

حلسن احلظ استطاع الشعب اإلیراين الیوم ومن خالل دفعه تکالیف کانت 

 ومسافات 
ً

ثقیلة - لکنه دفعها بکل شــوق ورغبة وشــجاعة - أن جيتاز ســبال

یصــل إیل حیــث حنــن الیــوم واحلمــد هلل. لکننا ما نــزال يف  یلــة صعبــة، و طو

ميته الراسخة وهبمم شبابه، ومبواهبه  یق. ســوف یســتطیع شــعبنا بعز أول الطر

یق، وسوف یتمه إن  املتراکمة يف طاقاته اإلنسانیة أن یصل إیل هنایة هذا الطر

شاء اهلل مبناهج عملیة وبکل مشوخ.

یة اإلســالمیة، حیث إهنا نشأت عهنا.  یة؛ اهلو الشــعب اإلیراين یشــعر باهلو

یة اليت یتعنی عیل األمة أن  ُیشــعر أن إیران اإلســالمیة قد اســتعادت تلك اهلو

تســتعیدها، وعیل أساســها حتــدد أهدافها وخططها وتضــع جهودها وحترکاهتا. 

وهو العمل الذي قام به شعبنا وما زال یقوم به بشکل جید، إنين ال أقبل مطلًقا 

آیات الیأس اليت یرددها البعض باستمرار، وأنکرها علهيم. إنين أرى بأم عیين 

مــن خــالل االّطــالع عیل خمتلف قضایــا بالدنا الکبیرة وشــعبنا العظمي، وبعد 
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ميض حوايل ثالثة عقود عیل انطالق الثورة اإلســالمیة، أصبح هذا الشــعب 

کثر عمًقا وخبرة ومتسًکا مبباديء الثورة.  وشبابه مع مرور الوقت أ

یشــبه الشــغف الثــوري اللهــب الــذي یرتفــع، ميکن هلــذه الشــعلة أن تبو؛ 

یتقّدم هبا حنو  لکــّن ذلك احلطب القوي الذي اســتطاع أن یطلــق النار ثانیة و

کثر من اللهب. النیران تبو لکّن النیران باقیة. وهي  االشتعال والتوهج، تأثیره أ

تتزاید یوًما بعد یوم ببرکة النیران الدامئة اليت أوجدهتا هلذا الشعب.2008/5/5

والّسالم علیکم ورمحة اهلل وبرکاته
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القسم الثاين: 
اللقــاء مــع أســاتذة جامعــة شــیراز وطالهبــا )الیــوم الرابع للســفر إیل حمافظة 

فارس( 2008/5/3

بسم  اهلل الّرمحن الّرحمي

یــد أن أقولــه لکــم الیوم أهيــا األعزاء، فیــه القلیل مــن التفاصیل حول  مــا أر

املوضــوع الــذي ذکرتــه يف الیــوم األول؛ وقلتــه أمــام عامــة الناس؛ وهــو النظرة 

الواسعة واملستلهمة من الثورة. وألننا عیل أبواب الدخول يف العقد الرابع، وقد 

إن إلقاء نظــرة عیل حدث مثل حــدث الثورة  مضــت حــوايل ثالثــنی عاًمــا؛ و

إبداء الــرأي حــول الوظائف خصوًصــا يف مثل هذا  ــب احلکــم و
ّ
العظــمي تتطل

الوقت.

عــیل الرغــم من مــيض ثالثنی عاًمــا، ال شــّك أّن الثورة مازالــت يف عنفوان 

یة کثیرة خاصة ثورتنا حبمد اهلل، لکن يف الوقت نفســه،  شــباهبا. القوى الثور

وخــالل هــذه العقود الثالثة، عندما ینظر اإلنســان فالبّد أن یصدر حمًكا عن 

طــیء يف مثــل هذا احلکــم؛ وهذا ال 
ُ

األداء والنجــاح والفاعلیــة. علینــا أن ال خن

یتأّت إال بنظرة شاملة. وسأعرض مواضیع يف هذا املجال. 

إّن مــا ســأذکره هنــا أنمت تعلمونه أهيا الشــباب األعزاء؛ وأنــا أعرفه. وقد قلت 

مراًرا أّن ما أقوم بعرضه لیس مبعىن وحي منزل. ال تظنوا أّن ما أقوله اآلن وحي 

منزل؛ ال! إنين أقول رأيي، وأوّد مناقشة ذلك يف أجواء طالبیة.

إّن ما سأناقشه هنا هو رأيي األسايس. 
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مّبــا ال أصــل يف هنایــة االجتمــاع إیل نتیجــة کاملــة، فلیکــن لدیکــم النّیــة  ر

الســتخالص تلك النتیجة؛ ســواء يف التنظیمات أو املجموعات الطالبیة، أو 

بأنفسکم. 

یة اإلســالمیة،  إذا ألقینــا نظــرة شــاملة عــیل الثــورة وحــدث ظهــور اجلمهور

نا. فبعض األحیان تــؤدي النظرة اجلزئیة 
ّ
فــإن النظــرة الدقیقة ال ميکــن أن تضل

یق منذ البدایة حت الهنایة، إیل تضلیل اإلنســان، حت أن  املتقّطعة إیل الطر

ل اإلنسان، وکذلك اهلدف ميکن أن یفعل اليشء نفسه.
ّ
یق أحیاًنا یضل الطر

یــد أن أقــول أننا لســنا جزئینی، ألننا خنطــط للنظر يف التفاصیل؛ حنن ال  ال أر

إلقاء نظرة عیل الفصول املختلفة واألقســام املتعددة،  ننکــر ذلــك. التخطیط و

یــد أن نقول أّن هــذه النظرة إیل األجــزاء واملکونات ال  یعــين النظــرة اجلزئیة. نر

جتعلنــا نتجاهــل النظرة الکلیــة؛ ألن النظرة إیل الکل فهيا عبرة مســتفادة. لقد 

حّضرت عدة حلقات ملناقشة هذا املوضوع. 

احللقة األویل ماذا کان هدف الثورة؟

کان هــدف الثــورة بنــاء إیــران باملزایا اليت ســأذکرها: مســتقلة، حــّرة، تتمتع 

باألمن والثروة، متدینة وتتمتع بالروحانیة واألخالق، رائدة يف ســباق املجتمع 

البشري العظمي يف العلم وبقیة املکتسبات. فهناك سباق منذ البدایة واألزل، 

یة، يف العلــم ويف بقیــة املطالــب  ســباق بــنی أفــراد البشــر يف املنجــزات البشــر

یة  یة. الرائــد يف هذه املســابقة هــي البالد، والتمتــع باحلر واملکتســبات البشــر

یة اجتماعیــة فقط، بالرغــم من أن  یة لیســت حر یــة. فاحلر بــکل معــاين احلر

یــات املهمــة. فاملقصــود من  یــة االجتماعیــة واحــدة مــن مصادیــق احلر احلر

یر البالد واستعادهتا من أیدي  یة االجتماعیة، هو حتر یة باإلضافة إیل احلر احلر
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األجانب واســتیالهئم؛ حیث تکون البالد أحیاًنا مســتقلة من حیث الظاهر، 

لکهنــا حتــت النفــوذ. إن التحــرر من االســتبداد، هــو التحــرر االجتماعي الذي 

یة الثانیــة، وکذلك  وصفنــاه بــاألول، و التحــرر مــن حتکــم األجنب، وهــي احلر

زه األخاليق، وارتقاؤه الروحّي.  یة، اليت هي خالص اإلنسان ومتّیُ یة املعنو احلر

مجیع األعمال مقدمة لتکامل اإلنســان ومسّو اإلنســانیة. هذا ینبغي أن یظهر يف 

جمتمعنا اإلسالمي. 

ويف هذا السیاق کانت إیران مرغوبة يف الثورة. 

أنت تسأل من أین حتصل الثورة عیل تلك اخلصائص؟ أین دّونت؟ 

أنا أقول: إهنا من کلمة اإلسالم. اإلسالم هذا هو يف األساس. 

فکل من یتصور غیر هذا حول اإلســالم، فهو مل یعرف اإلســالم. فالشخص 

یة، وذلك من خالل  الذي یتصور أن اإلســالم تطرق فقط إیل اجلوانب املعنو

یة، والعبادة والزهد وأمثال ذلك،  االستنتاجات والفهم اخلاص للجوانب املعنو

یة اليت تصهم؛ فإنه  إیل املطالب البشر وال یتطرق إیل دنیا الناس وملذاهتم، و

مل یعرف اإلسالم. 

اإلســالم لیــس هکذا. اإلســالم کل تلك األمور اليت ذکرناهــا؛ وذلك اليشء 

یــة للمجتمــع. مثــل العدالة، مثــل األمن، مثل  الــذي یتعلــق بالقضایــا الدنیو

یة واالستقالل. وکذلك کل ما هو متعلق  الرفاهیة، امتالك الثروة، التمتع باحلر

بقضایــا اآلخــرة. مثــل الصــدق، التقــوى، النمــو األخــاليق، التکامــل املعنوي 

لإلسالم، فکلها مندرجة يف کلمة اإلسالم. 

يِهم 
َ
َفَتحنا َعل

َ
َقوا ل

َ
هَل الُقرى آَمنوا َواّت

َ
و أّنَ ا

َ
تقــول لنــا اآلیــة القرآنیــة: >َول
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ماِء َوالَارِض<1 بــرکات الســماء هي الفتح الروحي، هي الرمحة  َبَركاٍت ِمَن الّسَ

ب إیل اهلل، هي استغفار مالئکة السماء ومحلة العرش لعباد  اإلهلیة، هي التقّرُ

اهلل عیل األرض. وبرکات األرض تعين کل ما یتعلق باحلیاة األرضیة لإلنسان؛ 

یة، الرفاهیة، االســتقالل، األمن، سعة الرزق، صحة اجلسم وأشیاء  یعين احلر

من هذا القبیل. 

إذا کان اإلميــان والتقــوى موجودیــن، فــإن بــرکات الســماء وبــرکات األرض 

ســتتحقق للبشــر. لذلــك عندمــا قلنا الثــورة اإلســالمیة، فهذا معنــاه ذکر تلك 

یز، إّن اإلســالم هو الســبیل الوحید خلالص  البــرکات. اعلم أهيا الشــعب العز

کلها؛ فاإلسالم یستطیع  هذا الشعب ومجیع الشعوب اإلسالمیة من مجیع مشا

إنقاذنا. العقود الثالثة اليت مّرت عیل انتصار الثورة اإلسالمیة ونظامها، الثورة 

الــيت هــي الیــوم يف عنفــوان شــباهبا ونشــاطها، أینما عملنا باإلســالم بشــکل 

إذا مل ننجح يف مــکان فألننا مل نقم بواجبنا  کبــر؛ و أدّق وأفضــل، کان جناحنــا أ

کمل وجه؛ فلو مقنا به لبلغنا أهدافنا. 2008/5/4  اإلسالمي عیل أ

یــد بنــاء إیــران بتلــك  حســٌن، هــذا مــا کان موجــوًدا يف الثــورة؛ فقــد کنــا نر

اخلصائص. أضف إیل ذلك أّن القضیةمل تکن إیران فقط؛ بل املقصود هو إیران 

بعنــوان منوذج للمجتمعات اإلســالمیة يف الدرجــة األویل، ومجیع املجتمعات 

یة يف الدرجة الثانیة. البشر

ید أن نبين هذا املجتمع بتلك اخلصائص. حنن الشــعَب اإلیراين ثورًة  کنا نر

ین. ولنضع ذلك أمام  وثّواًرا؛ ولیس املقصود أنا شخصًیا وعدة أشخاص آخر

یة واألمة اإلسالمیة؛ لیقولوا أّن هذا هو ما یرغب فیه اإلسالم، هذا  أعنی البشر

1. األعراف: اآلیة 96. 
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ما یقدر علیه أهل هذا العصر. 

لیس األمر کما یتخیلون، نعم، هذا مرغوب لکن غیر ممکن! حیث کان یقول 

بعض األشخاص من ذوي النوایا احلسنة يف مرحلة کفاح الهنضة اإلسالمیة: 

ســید! ملــاذا تتعب نفســك بــال فائدة؟ ال فائــدة من ذلك! نعــم، کالمك هذا 

ید أن تظهر جلمیع األشخاص يف کل  صحیح، لکنه ال یتحقق! فالثورة کانت تر

بقعــة من بقاع العامل اإلســالمي، أّن هــذا النموذج ممکن وقابل للتحقق؛ وهذا 

ید  مثاله. هذا هو اليشء الذي کان هدف الثورة. هذا هو اهلدف منذ البدایة. أر

أن أقول لکم أن نفس اهلدف موجود الیوم، ويف املستقبل؛ فهذا هدف ثابت. 

هذه هي احللقة األویل من موضوعنا. 

احللقة الثانیة من املوضوع هي أن الثورة اإلســالمیة کان لدهيا هذا اهلدف؛ 

فنحن ال نعیش يف فراغ، إننا نعیش يف سلسلة من احلقائق؛ فکم تساعد تلك 

 إیل تلك األهداف، وکم هي غیر مساعدة. 
ً

احلقائق وصوال

کیــد لــو مل تکــن تلــك العوائق اليت أذکرهــا اآلن لکان الوصــول إیل تلك  بالتأ

مبا خالل مخس ســنوات أو عشــر ســنوات،  األهــداف ال یتطلــب وقًتــا کبیًرا. ر

یــق قوي منظم حتقیق تلك األهداف؛ لکــن هناك عوائق تعترض  یســتطیع فر

اإلنســان. ويف احلقیقة هذه العوائق هي اليت تضي عیل جهد اإلنســان معىن 

 لــو مل یکن هناك عوائــق ملا کان 
ّ

إال یــة، لیصبــح امسه جهــاًدا؛ و وحقیقــة معنو

للجهاد معىن. اجلهاد یعين اجلّد واجلهد املصحوبنی باملشــقة والتحدیات مع 

العوائــق. مــاذا کانت تلك العوائق؟ لدینا نوعان مــن العوائق: عوائق داخلیة 

وعوائق خارجیة. 

 مفا هي العوائق الداخلیة؟ یعين تلك األشــیاء املوجودة داخلنا حنن البشــر. 
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ســواء يف ُصّناع القرار لدینا، أم شــعبنا، أم املتفّرجنی عیل املشــهد من خارج 

خندق النضال والثورة. العوائق الداخلیة هي نقاط الضعف؛ الضعف الفکري، 

الضعف العقالين، حّب الراحة والسهولة والتخّیل. 

فــإذا تصورنا أّن شــیًئا ما ســهل، فهذا بنفســه واحد مــن عوائق حتقق ذلك 

الــيشء. جيــب تقدیــر العمل وتقییمــه، وکذلك ینبغــي تقدیر مشــاکل العمل، 

مبــا یتطابــق والواقــع أو عــیل األقل مبا یقترب مــن الواقع. فتصّور الســهولة مثل 

یق.  استسهال األمر والغفلة؛ کلها عوائق تعترض الطر

اهلــروب من التحدي هــو أحد نقاط ضعفنا الداخلیة. اهلروب من التحدي 

کبر   طلب العافیة؛ طلــب العافیة أمر جید. العافیــة واحدة من أ
ً
یســمونه خطــأ

النعم اإلهلیة؛ »يا ولّي العافية، نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة«.

العافیة لیست مبعىن اعتزال العمل؛ بل معناها العمل بشکل صحیح، وضع 

اخلطــوات يف مکاهنــا الصحیــح، توجیه الضربــة يف الوقت املناســب والتراجع 

يف الوقت املناســب؛ هذا معىن الســالمة، فالعافیة من البالء مثل العافیة من 

الذنوب. 

لذلك فطلب السالمة لیس باليشء السئي؛ لکن بالغلط یقولون: إّن طلب 

السالمة هو اهلروب من التحدیات! یعين يف احلقیقة نفس طلب السالمة هو 

اعتبار مواجهة املشــاکل، وذلك أمر بشــع وغیر مقبول،کما أّن عدم االســتعداد 

ملواجهة املشاکل یعّد عیًبا. فهذه نقاط ضعفنا الداخلیة. 

إحــدی نقــاط ضعفنــا الداخلیة األخرى هــي التربیة االجتماعیــة املوجودة 

خيیــة، فکلهــا کانت عند شــعبنا يف بدایة الثورة. أهيا الشــباب  والعــادات التأر

مّبــا ال یکــون لدیکــم تصّور صحیــح عن حاالتنا النفســیة وتربیتنــا التأرخيیة  ر
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عندما انتصرت الثورة. الیوم نرى اجلمیع یرّددون: حنن نستطیع. إهنا حقیقة، 

فــإذا قالــوا: هل باســتطاعتك أن تتفّوق عــیل أرىق الصناعیــنی يف العامل وأمهر 

احلرفینی، فإنك ستقول: نعم؛ فإذا بذلنا جهودنا وسعینا، فسنحقق ذلك. 

یة اإلســالمیة  واحلقیقــة أّنــه یــرى الشــباب العلمــاء املســلمون يف اجلمهور

ین عیل القیام بأي عمل. واألمر مل یکن هکذا يف أوائل  اإلیرانیة أنفســهم قادر

الثورة. فکانت التربیة السابقة عکس ذلك متاًما. فکل عمل یمّت طرحه،کانوا 

، فیجیبون: حنن ال نســتطیع! 
ً

یقولون حنن ال نســتطیع! إصنع هذا اليشء مثال

فلنواجه ذلك الشعار اخلاطئ يف العامل، فیقولون: حنن ال طاقة لنا بذلك، حنن 

ال نستطیع!

فنحن نستطیع الیوم، هي نفس کلمة ال نستطیع باألمس. هذه هي التربیة 

األخالقیة والتأرخيیة املتبقیة من العصور املاضیة. 

یة الفســاد، ومساع الزور مــن أولئك الذین یتوقع  قــد أصبــح االعتیاد عیل رؤ

املجتمــع مهنــم العدالــة والطهارة واإلنصــاف والعّفة عادة! یعين لــو جاؤوا قبل 

الثورة، وقالوا للناس أن املســؤول الرفیع يف البالد- وأرفع شــخصیة کان الشاه 

نفســه، أو الوزراء و املســؤولنی- قد فعل أمًرا ما، أو أن فالًنا فاســد وقام بعمل 

قبیح سئي ملا تعّجب الناس. ولقالوا: هذا يشء معروف وواضح!

یعــين أهنــم قــد اعتــادوا عیل أن املســؤولنی الذین مــن املفتــرض أن یکونوا 

یــن وعفیفــنی، هــم باحلقیقة ملّوثون وفاســدون. وکنــا نتعجب کیف يف  طاهر

صــدر اإلســالم قــام خلیفة ســکران بالصالة صــالة الصبح يف الناس! ســواء 

یخ اإلســالم  اخللیفــة نفســه، أو أمیر معــنّی من قبل اخللیفة. هذا مذکور يف تأر

ها ســت 
ّ

م. فصالة الصبح رکعتان؛ لکن مبا أنه کان خمموًرا صال
ّ
ومعروف مســل
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کثر!  یت الصبح برکعات أ
ّ
رکعات! قالوا: لقد صل

إذا أردمت لزدتکم! قال: نعم، أنا سعید؛ و

یــخ. کان النــاس یرون يف ذلك الزمــان أن اخللیفة یقوم  هــذا مذکــور يف التأر

ميّرون بتلك القضیة ال مبالنی.  مبثل هذا الفسق، لکهنم کانوا یتحّملون و

يف فتــرة مــا کنا حنــن هکذا أیًضا يف فتــرة الطاغوت. لقد کنــا نواجه طاغوًتا 

حت ما قبل انتصار الثورة اإلسالمیة. القضیة کانت هکذا. فالناس مل یکونوا 

متعّجبــنی مــن أّن ملــك دولــة إســالمیة یفســق، یفجــر، یعربد، یقــوم بأعمال 

بغیضة. 

 عاًلا وفقهًيا کبیًرا، 
ً

یز کان رجال مبا أخبرتکم يف الســابق أن أحد علماء تبر ر

 کبیًرا يف السن، 
ً

وکنت قد رأیته شخصًیا. کان أستاذ والدي عاًلا جهبًذا ورجال

یز نقــل يل الکثیر من تالمذته  لکنــه کان بســیًطا للغایــة! عندما ذهبت إیل تبر

یز،  یدین؛ أنه عندما جاء حممد رضا شــاه يف فترة شــبابه إیل تبر وأصدقائه املر

وذهــب إیل ذلــك الســید. احترمه کثیًرا وذهب إیل املدرســة الــيت کان یدّرس 

فهيــا. وبعــد أن ذهب حممد رضا، رأى ذلك العامل التيّق الذي کان بســیًطا کما 

ذکرنــا، فقــد اندهش الســید بشــخصیة الشــاه وکان یتحدث عنــه دامًئا، قال 

األصدقاء: أهيا الســید، أنت تتحدث عن هذا الرجل وهو یقوم هبذه املفاســد 

واألعمال السیئة. فقد کان من املفترض أن تکون األعمال کبیرة للغایة يف نظر 

 کان یشرب اخلمر! 
ً

ذلك العامل. مفثال

 یشرب اخلمر!
َّ

ید أال فقال: حسٌن، إّنه الشاه وتر

فقالوا: یا سید! أّنه یلعب القمار.
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!
ً

ید أن یلعب مثال فقال: هو الشاه مفاذا تر

یــر، لذلك ميکنــه أن ُیظهر الفســوق  کان العــرف هکــذا؛ ألّنــه ملــك، ألّنــه وز

والفجور والسیئات. هذه جزء من العادات يف جمتمعنا. 

وهذه عوائق داخلیة أیًضا؛ إهّنا أشــیاء تلق عقبة أمام الوصول إیل اهلدف 

واملقصد السامي. 

ــق بالعــادات والتقالیــد اخلرافیــة 
ّ
الغضــب والعواطــف غیــر املقیــدة؛ والتعل

املوروثــة، وســوء فهــم املوروث الدیين، وســوء فهــم النظام الدیــين، هي نقاط 

ضعف داخلیة. 

مل یفهــم بعــض النــاس الکثیــر من األشــیاء. کّنــا نواجه بعض مــن یعارض 

املواجهة اســتناًدا إیل روایة »كل راية ُترفع قبل راية المهدي عجل اهلل فرجه 

یــد أن تبدأ املواجهة قبل مواجهة صاحب  هي في النار« کانــوا یقولــون: أنت تر

الزمان عجل اهلل فرجه؟ حسٌن، إن رایتك اليت ترفعها يف النار!

إهنم ال یفهمون معىن احلدیث. هناك جمموعة من صدر اإلســالم قد مسعوا 

 ،
ً

ميأل الدنیــا عدال منــذ زمــن األمئــة؟مهع؟ أن املهــدي عجل اهلل فرجه ســیظهر و

یة؛ فقد کان األمر مشتهًبا عیل بعضهم. وکانوا یّدعون املهدو

یة کان يف بين أمیة أیًضا، ويف بين العباس  حرّي بنا أن نعلم أّن اّدعاء املهدو

ین ســواء يف زمن بين  یة لدى أشــخاص آخر أیًضا، وکذلك کان اّدعاء املهدو

العباس أو يف األزمنة اليت تلهتا حت اآلن. 

 حيارب 
ّ

یة اليت من رفعها يف النار. هذا لیس معناه أال نعــم، هــذه رایة املهدو

یثورون لتشــکیل املجتمــع اإلهلي واملجتمع  النــاس الظلم، فالناس یهنضون و



الفجر 
الصادق

71

یــن. کما ترون فهــذه مجیعها عوائق  اإلســالمي والعلــوي. فهذا فهــم يّسء للّدِ

ید، حنن الشــعب اإلیراين أن  داخلیــة، وبعــد انتصــار الثورة اإلســالمیة، کّنا نر

نسّیر البالد حنو تلك األهداف. 

حسٌن، کان کل واحد مهنا عقبة. وبالطبع کانت مجیعها قابلة للحل، ال أهّنا 

ت معظمها. 
ّ
؛ وقد ُحل

ّ
ل

ُ
ال حت

لذلك ميّثل الشــرح واإلیضاح دوًرا بالغ األمهّیة يف النضال اإلســالمي. إّنين 

أخبرکم هبذا أهيا الشــباب الذین تشــعرون باملســؤولیة. فالشــرح مهم للغایة. 

یــؤّدي تســلیط الضوء عیل احلقیقة، وبیاهنا و تبلیغهــا دوًرا بالغ اخلطورة، يف  و

النضال اإلسالمي، وال ینبغي تضییعه.

عیل عکس الفکر املارکيس السائد يف ذلك الیوم. فلم یکن أتباع املارکسّیة 

یعتقدون بالتفسیر. کانوا یقولون: النضال سّنة ستتحقق شئمت أم أبیمت، قلمت أم 

مل تقولوا. يف عام 1960م، کان هناك شاب من هذا القبیل، من مدینة مشهد، 

وعیل معرفة بنا، وعیل صلة بتلك التنظیمات اليت کانت قد ظهرت مؤخًرا يف 

تلك األیام، وکان شیوعًیا، جمموعة الغابة وأمثاهلا. قابلين يف مکان ما؛ قال: إّننا 

ث  یــد القیــام بعمل ما. فقلت له ال ميکن عیل هذا الصعید االجتماعي؛ حتّدَ نر

ید أن تفعل. فقال يل  هثم، بنّی للناس ماذا تر ، اشرح هلم، حّدِ
ً

مع الناس قلیال

یقة إسالمیة!  مبنهتی اجلسارة: هذه طر

یقة اإلسالمیة. فالهنج اإلسالمي هو الشرح، وتلك الشروح  نعم هذه هي الطر

ت إیل أن تتفوق الثورة اإلسالمیة عیل الکثیر من هذه الفرضیات التأرخيیة  أّدَ

والتعالمي اخلاطئة. 

بالطبــع، مل نتغلــب بعُد عــیل بعضها، وتلــك دوافع أخرى. مثل االســهتالك 
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واإلســراف وتلــك األشــیاء. فهــي جزء مــن تراثنا ومــن ماضینا، ولألســف فقد 

ص من هذا الثوب البشــع الذي ال یناســب 
ّ
احتفظنا هبذا التراث. دعونا نتخل

قوامنــا، حنن الشــعب اإلیراين مســهتلکون للغایة، و جيب حــل هذا األمر. کل 

ه. جيب عیل اجلمیع التکاتف وحــل هذه القضیة. وال 
ّ
هــذا جيــب دراســته وحل

یون دوًرا يف ذلك.  شك أن لإلذاعة والتلفز

حســٌن، هذه عوامل داخلیة؛ مث تأيت العوامل اخلارجیة، وهي إیل ما شــاء 

ر من الثورة أو من أهدافها فقد وقف يف وجهها.  اهلل! فکل من تضّرَ

 یتضرر بعض من األمن، واآلخر یتأّذى من العدالة، کما أّن جمموعة أخرى 

تتــأذى مــن زوال حکم الطاغوت، هناك مجاعة أخرى تتأذى من زوال حکم 

األجانب.

هــذا ال حيتــاج إیل شــرح، أنــمت تعلمون من هم األشــخاص املتضــررون من 

یة وأمثال ذلك. لقد اصطّفوا يف وجه الثورة. وما  العدالة أو االســتقالل أو احلر

زال هذا االصطفاف مستمًرا.

 کانت أحناء البالد األربعة يف بلوشســتان، يف کردســتان، يف ترکمن صحرا، 

یعــة القومیــة باملواجهــات واحلــرب يف أول  ويف مناطــق خمتلفــة؛ تشــتعل بذر

الثورة- وأنمت أهيا الشباب ال تتذکرون - العام األول من الثورة. 

یرون أن هذه املجموعات ال عالقة هلا باإلسالم وال بالثورة  کانوا یتبعوهنم، و

اإلسالمیة. 

ــا إیل هنــاك وأعرف  أنــا شــخصًیا کنــت أعیــش يف بلوشســتان. کنــت منفّیً

البلــوش. وأعلــم أّنــه لیــس لدهيم أدىن مشــکلة مــع الثورة؛ لکــن کانت تقف 

فئــة باســم البلــوش يف وجــه الثورة باحلیلــة واخلداع. األمر نفســه ینطبق عیل 
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یضهم اّتضح من أین  کردســتان. وکذلك األمر نفســه يف ترکمن صحرا. بعد حتر

یض.  یمّت التحر

إن  حســٌن، کل هــذه کانــت عقبات يف وجــه الثورة. مل یکن األمــر کذلك، و

یق معّبد. بعد هذه القضیة العرقیة، ظهر  هذه الســیارة تســتطیع السیر عیل طر

یرة مدهشة أخرى. التنافس الداخيل فیما بیننا، وتلك حادثة مر

بعد ذلك طالت احلرب املفروضة مثاين ســنوات. وأنمت ترون أن هذه القوى 

مية من  کمــة الــيت یتحــیل هبا شــعبنا يف مواجهة العدو، قد اســتطاعت هز املترا

یقف وراء صّدام ضد الثورة اإلســالمیة. فلو وضعت تلك الطاقات يف خدمة 

یة اإلسالمیة، لبلغت البالد مبلًغا کبیًرا  أهداف التنمیة والتطور وبناء اجلمهور

من التطور. 

فقــد اســتفدنا بطبیعة احلــال من احلــرب املفروضة. لقــد کان ذلك الهتدید 

مبنزلــة أفضــل فرصة. لقد حّول الشــعب اإلیراين هذا الهتدیــد إیل فرصة کبیرة 

إیل ســاحة للتجارب فتحققت  إیل خمتبر عظمي، و باملعــىن احلقیــيق للکلمــة، و

بــرکات کثیــرة؛ لکن احلقیقة هــي أّن فرض احلرب عیل بلــد ما خيلق له الکثیر 

من املشاکل. 

لذلــك فــإن حمتکــري العامل من ناحیة، واألشــرار املحلینی مــن جهة أخرى، 

ومؤامــرات القــوى العظمی من جهة، وأیادي الدعایة السیاســیة واالقتصادیة 

املغرضة لتلك القوى العظمی اليت ُقطعت یدها عن إیران بعد الثورة اإلسالمیة 

یکا- ما زالت مستمرة حت اآلن. مجیعها کانت تقف  من جهة أخرى-یعين أمر

يف وجه هذه احلرکة العظیمة. 

انظروا اآلن مع وجود کل تلك العقبات، وتعالوا لنقمّي ولنرى کیف کانت حرکة 
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یة اإلسالمیة حنو تلك األهداف. لو أردت اآلن تقیمي  الثورة اإلسالمیة واجلمهور

یة اإلسالمیة اإلیرانیة والثورة  األمر العتبرته جیًدا جًدا. حیث کان أداء اجلمهور

 تلك املشاکل؟ وقعت أحداث انتقال 
ّ

اإلسالمیة أداًءا جیًدا. وهل قاومت کل

یقیا ويف آســیا ويف الکثیر من األماکن؛ لکن مل یقاوم  الســلطة يف عصرنا يف أفر

أّي مهنا. 

وقعت ثورات العامل الکبرى قبل عصرنا أیًضا. مثل الثورة الفرنسیة الکبرى، 

کتوبــر. ومل تثبــت أي مهنــا أمــام تلــك األحــداث  مثــل الثــورة الســوفیتیة يف أ

املتنوعة، فاحنرفت منذ البدایة. 

تتبلــور الصفــة الشــعبیة، والصفــة اإلســالمیة، والصفــة املثالیــة، يف وقوف 

شــباب الثــورة هنا بعد ثالثنی عاًما، حیث یناقشــون تطلعــات الثورة بصفهتا 

یطرحوهنا بصوت عال، فهو للثورة جنــاح کبیر. ومل یکن  آمــاال ومطالــب هلــم، و

األمر هکذا يف الثورات األخرى. 

انظــروا إیل األعمــال األدبیــة الفرنســیة يف القرن التاســع عشــر. وقعت الثورة 

الفرنســیة الکبیرة يف هنایة القرن الثامن عشــر. ووصل نابلیون يف بدایة القرن 

التاســع عشــر إیل احلکم، يف ذلك الوقت. انظروا إیل اآلثار األدبیة يف أواســط 

القــرن الثامــن عشــر یعين ما یترواح بــنی 1830م إیل 1840م وهي کثیرة، ســواء 

الشــعر والروایــة. َتــرْوا أّيَ وضع کانــت علهيا بعد مرور ثالثــنی عاًما من انتصار 

ثورهتــم؛ کانــت حالة من االســتبداد املطلق، من الفســاد املطلــق، من التمییز 

الطبيق املرعب للغایة يف ذلك الوقت. 

إّن جنــاح الثــورة اإلســالمیة هو جناح هائــل. واألحداث اليت کانت ُتســمی 

ثورة يف عصرنا هي يف احلقیقة انقالب عســکري، أو وصول جمموعة مســلحة 
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إیل احلکم؛ مثل: کوبا والکثیر من البلدان األخرى. فکانت مجیعها متتلك تلك 

احلالــة الــيت أشــرت إلهيا؛ یعــين مل یصبروا ومل یســتطیعوا الثبــات يف وجه تلك 

العقبات. حســٌن، انظروا اآلن إیل تلك العقبات مجیعها تعتبر جزًءا من الســنن 

اإلهلیة. ووجود هذه العقبات لیس عیل سبیل املصادفة.

األســوأ مــن ذلــك الثورة الســوفیتیة. إهنا ســنن إهلیة؛ یعين الســعي و احلرکة 

 ملا کان للجهاد معىن. 
ّ

إال تواجه عقبات و

ا َشياطيَن الِإنِس َوالِجّنِ ُيوِحي َبعُضُهم ِالى  ّلِ َنِبًيّ َعُدّوً
ُ
َذِلَك َجَعلنا ِلك

َ
 >َوك

وًرا<1.  َبعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغُر

وا  ر
ُ

كاِبَر ُمجِرميها ِلَيمك
َ
َذِلَك َجَعلنا فِي ُكّلِ َقرَيـٍة أ

َ
ويف آیة أخرى: >َوك

ا ِبأنُفِسِهم<2. فلم یقل األنبیاء يف وقت من األوقات أننا 
ّ
وَن إل ر

ُ
فيها َوما َيمك

یق معّبــدة؛ ال! بل إهنم یتدخلون عندما تصبح  ســنتدخل عندما تصبح الطر

یــة اإلســالمیة اإلیرانیــة والثورة  ا؛ مثــل اجلمهور األجــواء معّقــدة و صعبــة جــّدً

اإلســالمیة. ويف املقابــل فــإّن الســّنة اإلهلیــة تقتيض أّنــه إذا اســتمرت احلرکة 

یة اإلسالمیة، وقد متت متابعهتا  ّیة، واحلرکة اإلهلیة اليت مصداقها اجلمهور الّنبو

فستتغلب عیل کل تلك العقبات؛ فهذه سّنة إهلیة أیًضا.

دباَر 
َ
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َّ
َول

َ
وا ل ذيَن َكَفر

َّ
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ُ
ك

َ
و َقاَتل

َ
جــاء يف ســورة الفتــح املبارکــة: >َول

ن َتِجَد 
َ
ت ِمن َقبُل َول

َ
ِتي َقد َخل

َّ
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ً
ـة اهلِل َتبِديل ِلُسّنَ

1. سورة األنعام: اآلیة 112.
2. سورة األنعام: اآلیة 123.

3. سورة الفتح: اآلیتان 23-22.



الفجر 
الصادق

76

ال شك أن مجیع هذه االصطفافات اليت تشکلت منذ الیوم األول ضد الثورة؛ 

ضِیَف إلهيا بعض االصطفافات األخرى. 
ُ
قد تغّیر شکلها بعض اليشء، فقد أ

الیوم لألســف- وکما قال الشباب- قد خلقت االسهتالکیة وسباق املظاهر 

وســباق مجع املال والســعي من أجــل املال، طبقة جدیــدة. ال یعارض النظام 

اإلســالمي إنتــاج الثــروة وال توفیرها، بل یشــجع عــیل ذلــك. إذا مل یکن هناك 

إنتاج هلا فإن حیاة املجتمع وبقاءه سیتعرضان للخطر. ولن حيقق املجتمع القوة 

یة؛ هذا مبدأ إســالمي. لکن أن تدّق قلوب الناس من أجل مســابقة  الضرور

األرســتقراطیة، والمكالیــات، فهو يشء غیر مناســب إطالًقا؛ وهو لســوء احلظ 

بداخلنا، والذي أشرت إلیه سابًقا: اإلسراف واالسهتالك املفرط. 

و هــذه االصطفافــات اخلارجیــة موجــودة أیًضــا. فأنــت تــرى اآلن؛ یتصــور 

یــکا حتتــاج يف داخلها إیل وجود عــدو. لذلك فإهنم یضّخمون  البعــض أن أمر

یعتبرونه دامًئا خطًرا کبیًرا.  النظام اإلسالمي، و

یکیــنی من أجل منع  بالطبــع هــذا صحیح. فهذه من سیاســات القادة األمر

الشــعب عن التفکیر باملشــاکل الداخلیــة، والتمییز العريق، والفــوارق الطبقیة 

العجیبة، واملشــاکل الکثیرة اليت یعانهيا بلدهم؛ لکي یشــغلوا الناس عن هذه 

القضایا فإهنم حباجة دامًئا إیل عدو يف اخلارج. 

هــذا مــا فهمنــاه ونعلم به؛ لکن مســألة تضخمي إیران فهي مســألة أساســیة 

یکینی؛ حقیقة األمر هکذا. قوامها هو العدوان والســیطرة  يف فکر الساســة األمر

وبسط یدها هنا وهناك. لقد أقنعوا احلکومات وأسکتوا الشعوب.

أیــن الرایــة الوحیــدة اليت وقفــت يف وجههم؟ احلکومة والشــعب. بال فرق. 

یة،  یرفض رئیس اجلمهور یة اإلسالمیة معها أفراد الشعب واحلکومة، و اجلمهور
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ومسؤولو البالد مجیعهم الظلم والتمییز والتبعیة دون تقّیة.

هذا خطر کبیر لتلك القوة العظمی اليت ال تقّید نفسها داخل أسوارها الوطنیة؛ 

ألن صوت هذا الشعب وثورته شّکال عامل صحوة وحتذیر للشعوب األخرى، 

کما کانت وحصلت تلك الصحوة حت اآلن. 

ملــاذا ُیعَتبــر التقــّدم العلمي ألّمــة أو لبلد ما، هتدیًدا من منظــور مجاعة ما يف 

قمة سائغة. أرادوا 
ُ
ین، واملستبدین؛ قد فرضوا إیران ل العامل؟ ملاذا؟ ألّن املحتکر

أن یبلعوا دفعة واحدة هذا البلد بذخائره وموقعه اجلغرايف املمتاز والبارز. لکّن 

صحوة الشــعب اإلیرانّینی، واملواهب وتألق التقّدم العلمي للشباب اإلیراين مل 

یة وتطوراتکم  تســمح بذلك. وعلیه فإن تطورکم التکنولوجي، وطاقتکم النوو

العلمیة األخرى قد أغضبهتم. نعم، إذا کان الشعب اإلیراين غیر مهمّت، والشاب 

اإلیراين بال تفکیر: ومل یتوجه حنو العلم والعمل واإلنتاج واالبتکار، وأمىض وقته 

یدون أن  یدونه؛ إهنــم ال یر يف اللهــو والعبــث أســعد ذلــك أعداهئم. هذا مــا یر

تصبح مدینة شــیراز مرکًزا للتقّدم العلمّي. ولقد ذکرت مدینة شــیراز بالتحدید؛ 

ألهنــا مــن وجهة نظر التقدم الصناعــي تقع يف طلیعة مدن البــالد وحمافظاهتا، 

ین يف  وأصبــح شــبابکم ورجالکــم ونســاؤکم يف بعض جماالت العلوم مشــهور

یــدون أن تزدهر جامعاتنا،  یدون هــذا. إهنم ال یر مجیــع أحنــاء العــامل. إهنم ال یر

یدون أن یســود عیل  وحوزاتنا العلمیة، خمتبراتنا ومنشــئآتنا اإلنتاجیة. إهنم یر

حیاة الناس اختالط الفتیات بالشباب، ومتتزج الشهوة باإلمهال وأمثال ذلك؛ 

یکا  یدونه. لقد فعلمت أنمت عکس ذلك؛ هذا هو سبب غضب أمر هذا هو ما یر

والصهاینة وکل هذه الدعایة. 

یکا؟ حســٌن، إذا أردنا أن ال نثیر عداوة  یقول البعض ملاذا تثیرون عداوة أمر
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یــکا، فعلینــا أن ننــام، أن نکــّف عن العمل والســعي، وأن ننــیس مفاخرنا!  أمر

کرة لنا. فهل یرىض الشــعب اإلیراين هبــذا؟! إهنم  یکا شــا عندهــا ســتکون أمر

 مــا يف دولــة مــا قد قال کالًما، أو ألّن سیاســتنا تســیر 
ً

ال یعادوننــا ألّن مســؤوال

يف اجتاه معنی؛ ال، إهنم یعادوننا بســبب صحوة الشــعب اإلیراين. أینما یوجد 

مرکــز للصحــوة، فإنه یتعرض هلجوم أعداء شــعبنا. انظــروا، يف کل مکان تظهر 

کثر_ تشتّد  ق فیه وعي شباب األّمة ومّههتم واستعدادهم أ
ّ
یتأل فیه الصحوة، و

کثر. 2008/5/3  عداوهتم هناك أ

تترکز جهود األعداء الیوم عیل القضاء عیل مرکز احلرکة اإلسالمیة العظیمة، 

وقلب األمة اإلســالمیة، وهو الشــعب اإلیراين الذي أصبح ســبًبا لتحّرك العامل 

اإلسالمي. فجهود االستکبار، وجهود األعداء ترّکزت عیل هذا، وهو إبعاد هذا 

النموذج العميل عن أعنی مسلمي العامل. 

إّن إیران اإلسالمیة منوذج عميل. وأظهرت للعامل االسالمي بوجودها، بقوهتا، 

بتقدمها، باحتادها، أّنه ميکن إقامة النظام اإلسالمّي يف هذا العامل املتراکم من 

أجــل مواجهــة مؤامــرات األعداء املتراکمة؛ وأّنه ميکن إظهار ســلطة اإلســالم. 

إیران اإلسالمّیة تضع هذه التجربة أمام عیون الشعوب اإلسالمیة.  و

یرة هــي تغییب هذا النمــوذج من  وجهــة نظــر العــدو، إرادتــه، ورغبته الشــر

مرآی الشعوب اإلسالمیة؛ إّما من خالل اهلجوم السیايس والعسکري واألمين 

واالقتصادي، أو من خالل احلمالت الدعائیة وتوجیه االهتامات. 2008/5/9 

إهنم یشــعرون باخلطر. فقد بذلوا مجیع ما بوســعهم، ولکن مع هذا کله، فإن 

الشــعب اإلیــراين وأنمت أهيا الشــباب قادرون عیل الثبــات يف وجههم والتغلب 

ین عاًما مضت،  کثر من عشر علهيم مجیًعا؛ لکن بشرط. إننا الیوم متقدمون أ
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کثــر، إداراتنا أقــوى، قدراتنــا العلمیة  کثــر مــن ثالثــنی عاًما مضــت. خبراتنا أ أ

کثر من ذلك الیوم، تصوراتنا عن  کثر مبرات، وقوة حرکتنا االقتصادیة أ متطورة أ

التقدم أفضل بکثیر من تلك األیام. 

کان الکثیــرون يف العقــد األول مــن الثــورة یــرون أن التقدم یمكــن يف منوذج 

کیة.  الیســار. أقصــد یســار عقــد الســتینیات. یعــين منوذًجــا ميیــل إیل االشــترا

وکل مــن یعــارض ذلــك کانت هتمة أو يشء مــا ُتلصق به. کانت جمموعة من 

یة اإلســالمیة نظرهتم لذلك عیل أنه مظهر  املســؤولنی والناشــطنی يف اجلمهور

للحکومة وملکیة الدولة. 

حســٌن، هــذه نظرة خاطئــة. کانت هذه النظــرة ُتعتبر نظرة إیل تقــّدم البالد 

من منظور الفکر الشــريق االشــتراکي الیساري؛ وذلك خطأ. وبالطبع سرعان ما 

اّتضــح خطــأ هذا الفکر، حــت أولئك الذین کانوا یدعــون لذلك فتلك األیام، 

فجــأة تراجعــوا مائــة ومثانــنی درجــة عــن رأهيــم! لقد حتــّول ذلك اإلفــراط إیل 

یط اآلن.  التفر

يف فتــرة مــن الزمــن کانت النظرة إیل التقدم نظرة غربیة؛ أي جيب علهيم أن 

یق الــذي مىض علیه الغــرب، هکــذا کان تصورهم. ومل  ميضــوا يف نفــس الطر

یکونوا یرون أنفسهم مبستوى إنکلترا وفرنسا وأملانیا، فهم یرون أنفسهم مبستوى 

یا اجلنوبیة. وهذا ُرفض أیًضا.  دول مثل کور

الیوم ُرفضت فکرة التقدم العلمي للبالد يف ذهن املسؤولنی وفکرهم، وعیل 

شــکل خطــاب عــام يف ذهن النخــب والعلماء، بــل هو خطأ فادح. الســبب 

یقة الغربیة ال خيتص بالشــعوب  يف ذلــك هــو أن انتقــاد اخلطة التقدمیة بالطر

الشــرقیة، وال خيتص بنا، بل العلماء الغربّیون أنفســهم، وحّت مفّکروهم، قد 
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انتقــدوا تلــك اخلطة؛ کذلــك قد تعّرض لالنتقاد ما یفتخــرون به يف املجاالت 

االقتصادیــة، ويف املجــاالت األخالقیــة، ويف املجــاالت السیاســیة عــیل أنــه 

اللیبرالیة الدميقراطیة. إًذا هذه لیست خطة تقدم أیًضا. 

حنن الیوم نعرف کل هذا. ما هي خطة التقدم اإلسالمي اإلیراين؟ هذا ینبغي 

ینــه، وجيب توضیحه، جيب حتدید جوانبــه وزوایاه؛ هذا العمل مل حيصل  تدو

بشــکل کامــل وجيب أن ُینجز. لکن ما فهمناه هــو أنه علینا العودة إیل اخلطة 

اإلسالمیة اإلیرانیة، هذا بنفسه جناح عظمي. هذا هو النجاح الذي منتلکه الیوم. 

یق  ا، ولیــس طر یــق التقــّدم، لیــس غربّیً یــق التقــّدم. طر حســٌن، هــذا طر

املعســکر الشــريق القــدمي الــذي عفــا علیــه الزمــن. األزمــات الــيت حدثت يف 

الغرب مجیعها تواجهنا، ونعلم أّن هذه األزمات ستحیق بکل بلد یسیر يف هذا 

یقنا اإلســالمي اإلیراين الواضح، وأن نتحرك  یــق. لذلــك علینا أن نّتبع طر الطر

بسرعة؛ بسرعة مناسبة. 

یــق احلل الــذي جيب أن  احلــل املوجــود بنــاًءا عــیل تلــك املقدمات هو طر

جتدوه. علیکم أن تصلوا إیل نتیجة، إیل استنتاج وهو أن اليشء الذي ميکن أن 

أعرضه علیکم کدلیل واستراتیجیة عامة، هو السعي واجلهاد الشبايب واملثابرة. 

فأنمت يف اجلامعات أنشطتکم جامعیة؛ وعلیکم أن تدرسوا، تبحثوا، تفکروا يف 

یــن الغربّینی، واعتماد  یــات. علیکم أن تعتبــروا أّن اقتفاء آثار املنّظر وضــع نظر

یات يف جمــال العلوم  الترمجــة أمــر خاطــئ وخطیــر. حنن حباجــة إیل وضــع نظر

اإلنســانیة. اغلبیــة حــوادث العــامل- حت يف املجــال االقتصادي والســیايس 

ین يف العلوم اإلنســانیة؛ کما أن هلم یًدا يف علم  وغیرمها- حمکومة بآراء املنظر

االجتماع، ويف علم النفس، ويف الفلســفة؛ فهم من حيّددون املؤشــرات. ويف 
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یاتنا وأطروحاتنا، وعلینا أن نعمل؛ علینا  هذا السیاق جيب أن یکون لدینا نظر

یکون لدى الطالب واجلامعة  أن نســعی؛ جيب عیل الطالب أن یبذل جهًدا و

یسعیا وراء تلك األهداف. انتهبوا کي ال یتمّکن  نظرة کلیة إیل أهداف الثورة؛ و

العــدو من اســتغالل اجلامعة والطلبة. هذا هو ذلك الــيشء الذي أؤکد علیه. 

 عدة أشــخاص حمتّجنی 
ً

قــد تــرون أن حادًثــا صغیًرا یقــع يف جامعتکــم، مفثال

مستائنی من قضیة ما، انظروا کیف یبدأون بوضع التفاسیر هلا، کیف حيللوهنا، 

حتلیــالت ال تنســجم مــع دوافــع الطالب، بل عکــس ذلك متاًمــا. فإهنم هبذه 

الوســائل یشککون بالسلطة، باإلسالم، وبالنظام. فینبغي الیقظة؛ خاصة يف 

کثر من أّي وقت آخر.  أجواء اجلامعة فإهّنا بأمّس احلاجة إیل الیقظة، أ

هنــاك عنصر آخر جيب مناقشــته مع الشــباب، وهو مســألة التدّیــن. أعزايئ 

الشــباب! التدّین، وااللتزمات الدینیة، بقدر االســتطاعة واإلمکان هي مصدر 

الرعایــة اإلهلیــة، مصدر توفیق اإلنســان وتقّدمه؛ فال تســهتینوا بذلــك. أود أن 

یاضیة، أو العنصر الکیمیايئ،  أقول: إنه إذا مقت بإنشاء أو اکتشاف الصیغة الر

أو االختــراع، مث مقــت حبلــه، فــإن اهتمامك باهلل سیســاعدك يف هــذه احلالة. 

سیساعدك اهلل تعایل؛ فاألعمال کلها بید اهلل.

مبا قلت ذلك ســابًقا، حنی کان شــبابنا یتابعون موضوع اخلالیا اجلذعیة  ر

یکتشفوهنا، رحم اهلل املرحوم املهندس کاظمي، رئیس تلك املؤسسة عندما  و

یًرا. قــال: اتصلــت ألرى املهندس  جــاء إيّل مــع تلــك املجموعــة وقــّدم يل تقر

 
ً

 مبتابعة هذه القضیة، إیل أین أهنی العمل. ألنه مثال
ً

الشاب الذي کان مشغوال

باألمس قال غًدا سأجنز العمل. رفعت زوجته السماعة، وقالت: إّن املهندس 

قد استطاع إجياد تلك النقطة األخیرة وهو اآلن ساجد یبکي. 
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کان املرحــوم املهنــدس کاظمــي یبکــي هــو اآلخــر لــدي احلدیــث عن تلك 

القضیة. کذلك بکی ذلك الشاب الذي کان يف املجلس. ال ینبغي االسهتانة 

ینی.  بدور احلوزو

ميکن إجناز الکثیر من األمور الصعبة من خالل االهتمام باهلل، والتقّرب إیل 

اهلل، والتوســل للحضرة اإلهلیة والعنایة اإلهلیة. أنمت -أهيا الشــباب- تتلفون 

عّنا؛ إنين أقول لکم هذا. أنمت من هذه الناحیة تتفوقون علینا. قلوبکم طاهرة، 

هبا شــائبة، مثل مرآة صافیة، تعکس الضوء مباشــرة. فوّثقوا  نورانیة، ال تشــو

صلتکم باهلل تعایل، و بالصالة، بالنافلة، بتالوة القرآن، بالدعاء، وبالصحیفة 

هبــذا العمل  الســجادیة. فالصحیفــة الســجادیة مملــوءة باملعــارف الدینیــة. و

یة.  تعززون من بنیتکم الدینیة والثور

یة، فإن الکثیر من هؤالء الذین یعملون  إذا کانت البنیة الدینیة لشــبابنا قو

یاء ینســحبون،  حلــرف األذهان حنو جهات خمتلفة عندما یرون أن شــبابنا أقو

کــن أخرى من العرفــان املادي  الیــوم یوجــد يف نفــس مدینتکم هــذه، ويف أما

الفــارغ مــن املضمــون إیل األدیــان املنســوخة، حت املؤسســات اليت تســمي 

نفسها دینیة باطهنا مؤسسة سیاسیة، فکلها مهنمکة بالعمل، وبالنزاع لتقلل 

بقــدر مــا تســتطیع مــن هــذه املجموعــة الطاقــات اإلســالمیة اهلائلــة. عندما 

یة، فإهنم ســیفهمون أیًضا علهيم  یة والعقائدیة لشــبابنا قو تکون البنیة الفکر

 یأتوا ثانیة وراء شــبابنا. وتتأت من الصحیفة الســجادیة نفســها هذه القوة 
ّ

أال

هبــذه التوجهات، والتضرع، والتوســل بــاهلل؛ حیث إهنا  يف البنیــة العقائدیــة و

مملوءة باملعارف اإلســالمیة اليت تعزز العقائد لدى اإلنسان. وهذه االّدعاءات 

لیست فقط بقول: »يا رب يا رب«، واألمر نفسه یؤخذ به بالنسبة لتالوة القرآن 
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والصالة. عیل أي حال هذا ما أوصیکم به أهيا الشباب. 

أنــمت أهيا الشــباب جيــب أن تکونوا یقظــنی، وأن تعززوا بقدر ما تســتطیعون 

ُبــر احلدید کما جاءت يف عبارات  یة. مثل ُز معارفکــم الدینیــة ومعارفکم الثور

األحادیــث ويف بعــض األدعیــة. »منيع لا يتغلغل فيه شيء، وهو قاطع أمام 

العدو بإرادة قوية«. 2008/5/4.

عــامل الیــوم عــامل یرتکز عــیل االعتقاد واإلميان الراســخ املســتند إیل األســس 

یة  یــة، وهــو مــا جيعــل أمــة تنتصــر. يف عــامل جتعل السیاســات االســتکبار القو

املختلفــة النــاس یتوجهون حنــو اإلباحیــة واالنفالت، هــذه املجموعة املؤمنة 

یة، فیمکن هلــا ببرکة اإلميان أن  الــيت یســتند إمياهنا إیل األســس العقائدیة القو

ب عیل 
ّ
تتغلب عیل کل األمواج اليت تظهر يف الدنیا؛ کما استطاع شبابنا التغل

یة اإلســالمیة اإلیرانیة؛  یة اليت حاقت بنظام اجلمهور مجیع األمواج االســتکبار

کان ذلــك بدایــة انتصار الثورة اإلســالمیة، وبعد االنتصــار عیل صعید الدفاع 

املقــدس، و بعــد ذلك ثبتت هذه األمة عیل أصعدة خمتلفة. أعزايئ الشــباب! 

یة. 2008/5/5  حافظوا عیل هذا اإلميان؛ وعززوا هذا اإلميان باألسس الفکر

حافظوا عیل وحدتکم! ويف مقیاس الشعب اإلیراين فاالحتاد أداة أساسیة؛ 

واألمــر نفســه مبقیــاس طبقــة الطــالب عــیل مســتوى البــالد أیًضــا. ال تدعوا 

االختــالف يف أذواقکــم جيعلکــم تقفــون يف وجه بعضکــم. يف بعض األحیان 

تتطلــب مصالــح البعــض أن تکــون اجلامعات ســاحة للصراعات السیاســیة 

واالخنــراط يف العمــل الســیايس؛ الیــوم واحلمدهلل نرى أن هــذه املعاين أقل. ال 

تســمحوا للتنظیمــات الطالبیة وأجزاء الهنضــة الطالبیة أن تتحــول ألعداء. 

املنافس جید؛ وکذلك املنافسة اإلجيابیة. 
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أحد هؤالء األخوة قال لنا: حنن مســتعدون؛ اعطونا معهد حبوث أو امسحوا 

 الطاقة الشمســیة أو 
ً

لنــا أن نؤســس معهد حبــوث لنعمل عیل قضیة ما- مثال

أي يشء آخــر. حســٌن، تلــك املجموعــة الطالبیــة األخرى تقول: حنــن أیًضا 

لدینا منافسة إجيابیة علمیة معهم. املنافسة اإلجيابیة تعين هذا؛ یعين مسابقة 

الرکــض >ساِبقوا إلى مغفرة من ربكم<1. ســباق يف عمــل اخلیــر، ســباق يف 

م، وحتقیق تلك املعلومات يف اخلارج، ومساعدة الناس 
ّ
اإلنتاج، سباق يف التعل

يف معیشهتم. هذا السباق جید جًدا، املسابقة يشء جید للغایة؛ لکن النزاع، 

والصراع عیل أشــیاء صغیرة وحقیرة، فال! حنن ال نقبل هبذا؛ ال عیل مســتوى 

اجلامعة، وال عیل مستوى البالد، وال حت بنی رجال الدین، وال يف أي مکان. 

إًذا فالعلــم واحــد مــن هذه املحــاور األساســیة؛ والوحدة والتدیــن واقتصاد 

 مبنزلة حمور من تلك املحاور األساسیة. إذا وضعنا هذه األمور موضع 
ٌّ

البالد کل

التنفیــذ يف هذه الفترة الزمنیة مع شــعار االبتکار، فســیؤدي ذلــك إیل االزدهار، 

إذا طبقنا هذه املحاور املذکورة وتابعناها فسنستطیع يف تلك املرحلة أن هنزم  و

العدو بال أدىن شك. 

طبًعا جيب أن یکون العمل االقتصادي والنشاط االقتصادي مبؤشر العدالة 

ومیزاهنــا. فإن کل عمل اقتصادي ســیؤدي إیل الضرر بــدون العدالة. والعدل 

 نســمح للمســتثمر أن یستثمر. هذا تصور خاطئ 
ّ

 نســتثمر أو أال
ّ

لیس معناه أال

لــدى أولئــك الذین کانوا یصفون أنفســهم أنصار العدالــة يف ذلك الوقت. ال! 

یادة خیر وعبادة أیًضا؛ وعمل کبیر للغایة جيب القیام به. القضیة هي إدارة  فالر

هــذه املجموعة بشــکل صحیح. عــیل الدوائر احلکومیة، ومؤسســات البالد، 

1. سورة احلدید: اآلیة 21.
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 یعتدوا عیل 
ّ

یعیة، أو يف التنفیذیة أو القضائیة مجیًعا أال سواء يف السلطة التشر

ین؛ فینبغي أن   یقومــوا باالعتداء عیل احلقــوق؛ وال یتعرضوا لآلخر
ّ

احلــق؛ وأال

تتقدم هذه القافلة بکل أعضاهئا حنو األمام بإذن اهلل. 

اللهم! وفقنا ملا فیه رضاك.

اللهم! ارفع من شأن بالدنا یوًما بعد یوم.

اللهم! وّفق شبابنا األعزاء لبناء املستقبل بشکل أفضل. 

اللهم! احفظ هؤالء الشباب هلذا البلد وهلذه األمة.

غنــا رضا إمام زماننا وويل عصرنا عجل اهلل فرجه والســالم علیکم  ِ
ّ
اللهــم! بل

و رمحة اهلل وبرکاته 





املبحث الثالث

تصدير الثورة 





املقّدمة
أصــدر مساحــة اإلمــام اخلمیــيّن الراحل؟ق؟ يف شــهر فبرایر عــام 1980م، بیاًنا 

ّیة األویل النتصار الثورة اإلسالمّیة، تطّرق يف جانب  مبناسبة مرور الذکرى السنو

عاهتا، 
ّ
منــه إیل موضوع »تصدير الثورة«؛ حیث اعتبره من أهداف الثورة وتطل

واصًفا السعي وراء ذلك من واجبات أبناء الشعب ومهاّم املسؤولنی:

إّن ثورتنــا إســالمّیة؛ لذلــك ســنصّدرها إیل شــّت أرجاء املعمــورة، والکفاح 

 اهلل وحمّمد رســول  اهلل؟ص؟ 
ّ

مســتمّر عــیل قــدم وســاق، ما مل یدّوِ نــداء ال إله  إال

ین  يف أحناء العامل کاّفة. وحنن حاضرون يف الساحة مادامت مقارعة املستکبر

هبا. دائرة يف مشارق األرض ومغار

ین عیل هــذا النداء، ويف نداء مبناســبة عید رأس الســنة  وبعــد ميّض شــهر

کید عیل قضّیة تصدیر الثورة: اإلیرانّیة، أعاد مساحة اإلمام الراحل التأ

علینا أن ندافع عن مســتضعي العامل. علینا أن نبذل ما بوســعنا يف تصدیر 

 عن تصدیر الثورة؛ ألّن اإلســالم ال یفّرق 
ّ

ثورتنــا إیل العــامل، ونــدع فکرة التخيل

یساند مستضعي العامل کاّفة. بنی الدول املسلمة، و

ین الدستور، أبدى جملس خبراء الدستور اهتماًما مبوضوع  وکذلك أثناء تدو
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م 154.
َ
تصدیر الثورة ضمن األصل املرّق

 
ّ

عات الثــورة اإلســالمّیة بکل
ّ
فــي هــذا األصل، ُعــّدَ تصدیــر الثورة مــن تطل

وضوح:

یة إیران اإلسالمیة سعادة اإلنسان يف املجتمع البشري کله مثلها  تعتبر مجهور

یة وســیادة القانون حًقا جلمیع شــعوب العامل.  األعیل، وتعتبر االســتقالل واحلر

ین يف مجیع  وعلیه، فإهنا تدعم النضال املشــروع للمســتضعفنی ضد املستکبر

بقــاع العــامل، ولکهنــا متتنع امتناًعا تاًما عن مجیع أشــکال التدخل يف الشــؤون 

الداخلیة للشعوب األخرى. 

وأعــداء الثــورة الذیــن کانــت تســاورهم خمــاوف مــن إرســاء دعــامئ النظام 

مية، ارتعدت فرائصهم بإثارة قضّیة تصدیر  اإلســالمّي وعدم قابلیته للقهر واهلز

الثــورة. فإّن فکرة تصدیر الثورة اإلســالمّیة بأفکارهــا وعقائدها وآیدیولوجّیهتا 

ّیة، مل تعد ُتطاق. ورسالهتا وثقافهتا وأبعادها الروحّیة املعنو

لذلــك ســعی األعــداء ســعهيم لیحّرفــوا حقیقــة تصدیــر الثــورة ذات الطابع 

ّیة اإلسالمّیة  یهّتموا اجلمهور یايّئ صلب و الفکرّي، فیصّوروها مبنزلة موضوع فیز

اإلیرانّیــة بالتدّخــل يف شــؤون الدول األخــرى عبر اّدعاءاهتــم الفارغة اجلوفاء 

کإرسال األسلحة، وتقدمي الدعم املايل ملختلف اجلماعات.

ونظًرا إیل أمهّیة تصدیر الثورة، واحلساسّیة البالغة اليت یبدهيا األعداء جتاه 

هذا املوضوع، وما علق به من سوء الفهم له، تبدو التوعیة إزاء القضّیة، ضرورة 

ط مساحة آیة  اهلل اخلامنيّئ الضوء عیل 
ّ
قصوى يف املجتمع من فترة إیل فترة. وسل

قضّیة تصدیر الثورة طوال السنوات املاضیة مراًرا وتکراًرا باعتباره إمام اجلمعة 

ّیة وبعد رئاسته، فرّد عیل الشهبات اليت  بطهران العاصمة، أو رئیًســا للجمهور
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ة املنطقّیة 
ّ
یر الرأي العاّم. وأخفــق باألدل تکتنــف القضّیة، وبــنّی املوضوع بتنو

الدامغة، عداء اخلصوم األجانب وخبث احلاقدین يف الداخل.

***

نظــًرا ألمهّیــة املوضوع، خّصصنا هــذا املبحث وهو قبســات من حماضرات 

مساحة القائد املعّظم عیل مّر السننی، مبوضوع تصدیر الثورة.

بسم اهلل الّرمحن الّرحمي

ى الّناِس َو َيكوَن 
َ
ًة َوَسًطا ِلَتكونوا ُشَهداَء َعل ّمَ

ُ
»َو َكٰذِلَك َجَعلناُكم ا

م َشهيًدا«1
ُ

يك
َ
 َعل

ُ
سول الّرَ

أّي جعلناکم أّمة متوازنة معتدلة لتکونوا شهداء عیل من دونکم من األمم، 

 حُيتَذى به، کما أّن النّب شاهد علیکم وأسوة لکم. 
ً

ومثاال

یفة عیل نقطتــنی هتّمنا الیــوم إحدامها الوســطّیة،  تنطــوي هــذه اآلیة الشــر

واألخرى الشاهدّیة.

کثر من مّرة وقلنا مجیًعا ومسعنا، جيب تصدیر ثورتنا. فالیوم کما أعدهتا أ

وعیل النقیض متاًما مما یتبادر إیل الذهن من مساع هذا التعبیر، فتصدیر الثورة 

ال یعــين فتــح البلــدان األخرى، وال یراد به إدخال الفکر اإلســالمي يف بلد آخر 

باحلرب وما شاهبها!

1. سورة البقرة: اآلیة143. 
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بــل تصدیــر الثــورة یعــين أن نتمّکــن مــن نقــل ثقافــة الثــورة وآیدیولوجّیهتا 

وجتربهتا إیل الشعوب األخرى، لتثور وتهنض.

یــَد بتصدیر الثورة حشــد اجلیوش واحلرب واحتالل البلــدان األخرى؛  لــو أر

فلن تبق فرصة أمام شعوب تلك البلدان للثورة.

ّیة وحتتلون بلًدا عیل ســبیل املثــال وتقیمون  لــو حتشــدون القوات العســکر

هناك دولة؛ إذن مفا هو دور أبناء ذلك البلد؟ ومت یثورون؟

احلقیقة أهّنا لن یبق هلم جمال لیثوروا.

فحینئذ مل تصّدروا ثورتکم، بل أمقمت يف بلد آخر، حکومة مماثلة حلکومتکم، 

عیل أقىص تقدیر!

 إذا جعلمت الشــعوب األخرى حتذو حذوکم يف 
ّ

إّنکــم ال تصــّدرون ثورتکم إال

الثورة.

مت یثور أبناء الشعب؟

حینمــا تســتطیعون أن تنقلــوا إلهيــم آیدیولوجّیتکــم وجتاربکــم ودروســکم 

إميانکم وثقافة هذه الثورة، وأن یفعلوا ما فعلمت بفضل ما تلّقوه منکم،  ّیة، و الثور

مبا اکتسبوه منکم؛ هذا هو تصدیر الثورة. و

یــد تصدیر ثورهتا، فهي  هــذه الضّجــة اليت أثارهتــا دول املنطقة؛ بأّن إیران تر

یب أّن  ید احتالل بالدنا، وحشــد اجلیوش؛ هذا هراء ال قیمة له. ومن الغر تر

فئة مّنا أیًضا یعیدون ذلك اهلراء! مفهومهم من تصدیر الثورة یلتيق مع ما یطلقه 

أعداؤنا املعارضون!

یظن بعض إخوتنا أّن تصدیر الثورة یســتدعي دخول بلد ما ودّق إســفنی  و
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احلرب -عالنّیة کانت أو غیر عالنّیة- واحتالل ذاك البلد.

هذا خطأ! إذن املفهوم املشــار إلیه لتصدیر الثورة ســیحصل حینما یتحّقق 

 اخلطابة، أي إذا غدومت شهداء وشهوًدا عیل 
ّ

مضمون اآلیة املذکورة يف مسهتل

سائر الشعوب.

ما معىن الشهداء والشهود؟ ماذا یعين الشهید؟ وماذا یعين الشاهد؟

الشاهد یعين املثال والنموذج والقدوة؛ عندما تّدعي یقال لك: هات شاهًدا!

.
ً

، ودلیال
ً

أي مثاال

حینما تقول أّن الشــعوب تســتطیع إخضاع القوى العاملّیة العظمی بالتوّکل 

عیل اهلل وباالستعانة بقواها، یقال لك: أین الشاهد عیل ذلك؟

فتقول: شاهدي عیل ذلك املسلمون يف صدر اإلسالم!

مفا هو دور املسلمنی يف صدر اإلسالم؟ إهّنم شهود.

عیل من ؟ عیل غیرهم من سائر الشعوب اليت لیست عیل تلك احلالة.

فالشــاهد یعــين النموذج واملثــال، فحینما تنظر الشــعوب األخرى إیل صدر 

ب 
ّ
اإلسالم وما بعده واملسلمنی يف صدر اإلسالم، جتد بأّنه من املمکن أن تتغل

صفر األیدي وباإلميان والثقة باهلل تعایل، عیل القوى الکبرى الیوم.

1982/ 1/15 

م سائر 
ّ
تصدیر الثورة هو أن نعیش عیشة إسالمّیة، وحنیا حیاة طّیبة، لیتعل

املسلمنی يف العامل.

ّیة لتتناهی إیل  تصدیــر الثورة هو أن نوّضح أفکارنا وآراءنا اإلســالمّیة والثور

مسامع العامل.
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تصدیــر الثورة املنشــود يف النظام اإلســالمّي خيتلف عــن مثیالته يف األقطار 

کانــوا یوفــدون إلهيــا عناصرهــم، لیحققــوا نوایاهــم يف األنظمــة  األخــرى؛ إذ 

! إّننا لســنا حباجة إیل ذلك. فکالمنا کالم مفهوم يف الوســط 
ّ

یب. کال بالتخر

اإلسالمّي.

کبر جتیش احلماسة مبسلمي العامل. حینما تنتشر يف  حینما نّردد هتاف اهلل أ

الدول اإلســالمّیة صور عن صالة اجلمعة بطهران ولقطات ومشــاهد من هذه 

یرة من محاسة املسلمنی يف السعودّیة وأرض  املسیرات العظیمة، تنتاب قشعر

یة وسائر دول املنطقة، واألردن واملراکش وتونس! احلجاز والعراق وسور

ها هم املسلمون الیوم يف أرجاء املعمورة یرّددون شعارات باسم هذا الشعب 

وذلك من أجل تضحیاتنا!

هــذا هــو تصدیــر الثــورة. لیــس تصدیــر الثــورة أن نناقشــهم عــیل الشــؤون 

السیاسّیة لبلداهنم. أضف إیل ذلك أّن دستورنا یقّر بأّننا لن نتدّخل يف شؤون 

أّي دولة. وهذا صحیح متاًما، وحنن ال نتدّخل بالفعل.

إّننــا نعــّرف بثورتنــا، ونقــول کلمتنــا ورأینا. فهــي مشس إذا طلعت اســتضاء 

بأنوارها اجلمیع، وانتفعوا هبا. 1998/4/8

تصدیر الثورة هو نشر الثقافة اإلسالمّیة اإلنسانّیة، ونشر الصفاء واإلخالص، 

کید عیل القمي اإلنسانّیة. والقیام هبذه املهّمة من دواعي فخرنا،  واالعتماد والتأ

یق األنبیاء، وعلینا أن نواصله. یق طر إّن هذا الطر

ّیة وکشــف النقاب عن املســتبدین والظلمــة يف العامل،  ..تصدیــر القمي الثور

إن مل نفعــل ذلــك، فقــد قّصرنا. لقــد أثبت الشــعب اإلیرايّن  واجبنــا اإلهلــّي. و

ّیــة اإلســالمّیة وتلــك الشــخصّیة املرموقة اليت أخضعــت العامل أمام  واجلمهور
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عظمهتــا، أثبتــوا أّن مجیــع القــوى العاملّیة عاجــزة عن مواجهة مثل هــذا العزم 

واإلرادة اإلسالمّیة الراسخة الصلبة اليت یتمّتع هبا الشعب. 1989/7/9

حتمل ثورتنا کثیًرا من الرسائل، وبالطبع ستتناهی هذه الکلمات إیل مسامع 

الشــعوب، شــئنا أم أبینا، ســعینا، وذلك أمر ال نســتطیع إیقافه، ولو أردنا مجیًعا 

إیقافه، فلن یتوّقف.1987/3/23

إذا کان اإلســالم مبنزلة غیوث  إّننــا مل نِرْد حکر اإلســالم عیل أنفســنا قــّط. و

إذا کان الفکر اإلســالمّي والشــرائع  الرمحة اإلهلّیة اليت تنزل عیل حیاة البشــر، و

یدها لبضعة  مية، فلماذا نر ّیة، وضماًنا حلیاة إنسانّیة کر اإلسالمّیة إنقاًذا للبشر

مالینی إیرايّن فقط؟

ّیة مجعاء.60/11/29  یدها للبشر إّننا نر

 من 
ّ

، توّدون عرضه عیل کل
ً

إّنکــم حینمــا جتدون حقیقة، وترون أمًرا مجیــال

حتّبونه.

حینما یدرك املجتمع اإلسالمّي، حقیقة اإلسالم والتوحید اجلمیلة، یوّد أن 

ین ما  موا اآلخر
ّ
یدون أن تعل یفّهمه للجمیع. وال أحد قادر عیل أن یسأل: مِلَ تر

أدرکتموه؟

ین، فســوف یؤّثر هذا الفکــر وهذه احلقیقة  إذا مل ُنــِرد تعلیمــه ونقلــه لآلخر و

عــیل عقــول الذیــن حيّبــون معرفتــه، وســوف یتمّکن هــذا الفکــر يف أذهاهنم. 

1982/2/18

ا، شــأهنا شــأن اجلّو الربیعّي العلیل الذي لن ميکن  إّن الثورة ستنتشــر تلقائّیً

حبســه يف حدیقــة أو صحراء، أو مدینة. مثله مثل شــذى أزهــار الربیع الذي 



الفجر 
الصادق

96

ا. یفوح يف اجلّو تلقائّیً

والسبب األساس هو أّننا حنن اإلیرانّینی مل تسنح أمامنا فرصة منذ انطالقة 

الثــورة لنأخــذ خطوة جّبــارة جتاه تصدیرها، مع ذلك ترون العودة إیل اإلســالم 

یقیا إیل الشــرق األوسط  واملّد اإلســالمي یعّمان املنطقة بأســرها، من مشال إفر

وآسیا القصوى.

وأما اإلجابة عن الســوال القائل: کیف ســنحافظ عیل عالقاتنا الدولّیة يف 

ضوء تصدیر ثورتنا؟

إرسال  فاجلواب بسیط. إن کان تصدیر الثورة یعين تصدیر السالح والعتاد و

املقاتلنی لفتح البلدان األخرى، أجل! مل یکن ذلك یتناغم والعالقات الدولّیة 

قّط... لکّن تصدیر الثورة یعين تصدیر ثقافة الثورة وتبلیغها. 1982/2/18

کان اإلمــام اخلمیــيّن الراحــل، یعتبــر الثــورة عاملّیــة، تعــود جلمیع الشــعوب 

املسلمة، بل غیر املسلمة.

مل یکن اإلمام یأَب ذلك... ومعىن ذلك أن الراحئة العطرة هلذه الظاهرة اإلهلّیة 

الرمحانّیــة ال بــّد أن تفــوح يف العامل، ولتعرف الشــعوب واجهبا. ولتعرف ما هي 

ّیهتا؟.2010/6/4 ّیهتا؟ وأین هو هو

جيــب نشــر هــذا النظــام الفکرّي يف العــامل؛ هذا هــو تصدیر الثــورة، إّنه یعين 

ّیة اإلســالمّیة باعتبارها  ّیة للثورة يف اجلمهور أن جتوب أصداء املنظومة الفکر

قاعدة النظام اإلسالمّي.

.. کیف ميکن هلذا أن یؤّدي إیل تصدیر الثورة؟

مبا تقولون لیس هذا تصدیًرا للثورة، هذا نقل معرفة؟ هذا هو بیت القصید.  ر
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س هناك هذه القاعدة، ومل تنشأ هذه املعرفة  إذا لن تنتقل هذه املعرفة، ومل تؤّسَ

هناك، لن تتحّقق أمنّیتکم يف أرجاء املعمورة، إذن ال بّد من نقل هذه املعرفة.

اخلطوة األویل يف هذا النقل املعريّف هي أن یعرف الناس کالمکم بوضوح.

ومــن هنــا فقد کانــت املهّمــة األویل للمبعوثنی األوائــل الذیــن أوفدهم نّب 

اإلســالم1، أن یوّضحــوا أهــداف مهّمهتــم. فعــیل ســبیل املثــال کانــوا یقولون: 

»ِلَنخُرَج الِعباد ِمن ِعباَدة الِعباد ِالى ِعباَدة اهلل«.2 

فعندما ســأل ملك احلبشــة املســلمنی: مــاذا تقولون؟ فأخــذوا یقولون: کّنا 

کل املیتــة، نشــرب املیاه العکرة اآلســنة، یقاتل بعضنــا البعض جّراء  أناًســا نــأ

یشهر بعضنا السالح يف وجه  سوء أحوالنا، مل یکن بنی اإلخوة ثقة متبادلة، و

بعض، وکّنا نفعل کذا وکذا، کّنا يف منهتی السفالة والوضاعة والفقر؛ مّث جاءنا 

رســول من أنفســنا، فتــح عیوننا، أخرجنا مــن بیوتنا الضّیقة، وعّرَفنــا اهلَل، ومل 

یقّصر يف هدایتنا3.

مل یدعوا اإلمبراتور إیل اإلسالم، وال قالوا له أنت عیل ضالل.

إذا أردمت الصالح، فکونوا هکذا.

وحینما سأهلم عن موقفهم من املسیح؟ع؟، قرأوا اآلیات األویل لسورة مرمي 
َک َعبَدُه َزَكِرّيا<.4 سالم اهلل علهيا: >كهيعص  ِذكُر َرحَمِت َرّبِ

مهم رسائل الدعوة 
ّ
1. املراد به السفراء الذین أوفدهم الرسول األعظم إیل ملوك العامل آ نذاك، وسل

إیل اإلسالم. 
2. هذا هو رّد الناطق باسم املسلمنی عیل رسمت فرخزاد، قائد اجلیش اإلیرايّن يف معرکة القادسیة. 
حینما سأل رسمت عن دافع املسلمنی إیل حتشید اجلیش قیل له: جئنا نسوق العباد من عبادة غیر 

اهلل إیل عبادته تعایل./ التنبیه و االشراف، ذیل وقائع السنة الرابعة عشرة للهجرة. 
یة )ابن هشام(/ ج1/ ص322. 3. السیرةالنبو

4. سورة مرمي: اآلیتان 1 و 2. 
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ّیة. هذا هو تصدیر الثورة، تصدیر الفکر الثورّي، تصدیر الثقافة الثور

وما هذه الثقافة؟ 

 إّننا مل نقم بثورة جمّردة عن الفکر اإلســالمّي. 
ً

بیت القصید یمكن ههنا. أّوال

! إهّنما أمر واحد 
ّ

لســنا أمام ظاهرتــنی: إحدامها الثورة، واألخرى اإلســالم! کال

وهو اخلروج من الشرك، وحکم الطواغیت، والطاعة لغیر اهلل سبحانه، والتسلمي 

حلکــم غیــر حکــم اهلل، إیل نظــاٍم فیــه احلکم هلل تعــایل، والقوانــنی من جانبه 

تعایل، والقمي إهلّیة أیًضا.

وهذا هي ثورتنا. الثورة بشکل عاّم تعين االنتقال من يشء إیل يشء، وتغییر 

 يشء.
ّ

ظروف احلیاة والفکر وکل

وحنــن انتقلنــا هکــذا مــن موقــف إیل آخر-واملوقــف الــذي انتقلنــا إلیــه هو 

اإلسالم- مففهوم ثورتنا ومغزاها التأسلم.

إذن لیس هناك أمران منفصالن متباعدان عن بعضهما. ال أقول هذا لکم، 

یزان  إمّنــا أقولــه للذیــن مــا زالوا یتصّورون أّننا منلك شــیئنیـ  ومها قّیمــان وعز و

إن شاء اهلل ال نفّککهماـ  أحدمها الثورة واآلخر اإلسالم.  بالطبع، ربطنا بیهنما و

ّیة. وعلیه فهما ميّثالن أمًرا  إســالمنا حرکة ثور ! فثورتنا هنضة إســالمّیة، و
ّ

کال

واحًدا.1985/3/1

ّیة القائلة بإمکان التحّول يف جمتمعات العامل  تصدیر الثورة یعين تصدیر النظر

الثالث؛ تصدیر الثورة یعين أن نصّدر الفکرة القائلة بأّن تلك املجتمعات قادرة 

عیل مواجهة االســتکبار العاملّي؛ وأّن الشــعوب الثائرة قادرة عیل أن تقف عیل 

قدمهيا.
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وها حنن ُنثِبت هذه احلقیقة وقد ثبتت يف العامل.

ومــا دامــت هــذه احلرکة قامئــة وهذا الکفاح مســتمّر -ونرجــو أن ال تتوقف- 

کثر یوًما بعد آخر يف العامل، وستزداد الشعوب رجاء  کثر فأ ستّتضح هذه الفکرة أ

.
ً

وأمال

ید  کبر دوافع االستکبار لفرضه احلرب علینا الیوم أّنه یر إخويت أخوايت! أحد أ

ید االستکبار بقاءنا لئال  أن یطئف روح األمل والرجاء يف قلوب الشعوب. ال یر

ّیة  یــد زوال الثورة واجلمهور تکون هناك جتربة ناجحة بنی یدي الشــعوب. یر

اإلســالمّیة، کي ال ترجو الشــعوب أهّنا تســتطیع أن تثور وتصون ثورهتا وتقاوم 

یــد االســتکبار تطئة هذه  وحتافــظ علهيــا، وال تستســلم للشــرق والغــرب. یر

ید القضاء عیل إمکان هذا األمر يف األذهان. 1986/2/1 الفکرة. یر

يّب وقادة الثقافة الغربّیة الفاســدة املنحّطة، ال ینتاهبم اخلجل  إّن العامل الغر

عیل ما یصّدرونه إیل العامل من الفســاد والفحشــاء واإلدمان عیل املخّدرات، 

وشــّت ألــوان الشــقاء والبــؤس والتعاســة. مفن أین تــأيت ثقافة الفحشــاء اليت 

تعصف لألســف الشــدید بالعامل مــن أقصاه إیل أقصاه، وجتتــاح العامل الثالث 

کثر من غیره؟ الفقیر أ

ّیة  االســتعمار واحلضــارة  الغربّیــة  الثقافــة  تصدیــرات  مــن  واحــد  وهــذا 

ّیة. ومن أین تأيت ألوان الفساد واالحنطاط اليت تضّیق اخلناق عیل  االستکبار

ت بشرحية الشباب يف الکثیر 
ّ
ّیة الیوم، وحاالت اإلدمان اخلطرة اليت حل البشر

فة؟ ومن أیــن ثقافة االســهتالك العوجاء املفروضة 
ّ
مــن الــدول الفقیــرة واملتخل

عیل کثیر من الدول اإلسالمّیة وغیرها يف العامل الثالث؟

لــو تتجّولــون يف أســواق دول منطقتنا الفقیرةـ  الدول النفطّیــة وغیرهاـ  ترون 
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إعالنــات للبضائــع الغربّیــة االســهتالکّیة غیــر  أجواءهــا مملــوءة بدعایــات و

ا إیل تلك البضائع المكالّیة؟
ً
ّیة حباجة حّق ّیة. هل البشر الضرور

تشــتري الدول املنتجــة للنفط، هبذه الثروة اإلهلّیــة العاّمة اليت جيب إنفاقها 

عیل إعمار بلداهنا، بضائع ال جتلب سوى االحنطاط والفساد يف احلیاة. وهذه 

هــا صــادرات الثقافة الغربّیــة واألمیرکّیــة واألوروبّیــة إیل دول العامل 
ّ
الظواهــر کل

الثالث. 

ّیة النافعة - مثل الصناعة  إّن أمیرکا والدول الغربّیة صّدرت نتاجاهتا احلضار

ّیة مشــترکة لیســت حکًرا عیل فئة دون فئة -،  والعلم والبحث وهي ثروة بشــر

ودّســت بضمهنا أنواع الشــرور واملفاســد واالحنطاط يف العامل الثالث، وابتلت 

 
ّ

هبا اجلماهیر والشــباب واحلکومات والشــعوب، وأوقعت هبم يف مهاوي الذل

والتعاسة.

یفخــرون بصادراهتم  إهّنــم ال خيجلــون من تصرفاهتم املشــینة، بل یعتّزون و

اخلبیثة إیل الدول األخرى! مِلَ خنجل من تصدیر فکرة التوحید وأخالق األنبیاء 

وروح التضحیــة واإلخــالص وهتذیــب األخــالق إیل ســائر الــدول؟ مِلَ نشــعر 

مها الغیرة 
ّ
باخلجــل من أن نعرض دروًســا عملّیة عیل الشــعوب األخــرى ونعل

واحلمّیة الصحیحة والوقوف بوجه قوى الباطل؟

إّن الشــعوب ال تصــّدق أهّنــا قــادرة عیل مواجهــة عمالء القوى املســتکبرة 

ومرتزقهتا-إّننــا واجهناهــم وانتصرنــا-مِلَ ال نقّدم هــذه التجربة إیل الــرأي العاّم 

العاملّي؟

إّننــا ســنصّدر هذه الثورة. إّننا ال نتراجع عن امتــالك القدرة وتصدیر دروس 

التوحیــد ومدرســة األنبیــاء واألخــالق اإلنســانّیة الطیبــة والصبــر واملقاومــة 
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ل بــدوالرات  يّب املمــّوَ یــد اإلعــالم الغــر والتضحیــة إیل البلــدان األخــرى. یر

ــه بتدبیر الساســة اخلبثــاء الظاملنی الفاســدین، إثارة ضّجة  الصهاینــة، واملوّجَ

ة، وجيعلنا نندم عیل ما نقوله ونعمل علیه من ضرورة تصدیر ثقافة الثورة 
َ
مفتعل

ومفاهیمها. 1989/11/9

إّن الشــعب الذي یســیر بإميان صادق وســلمي، ســینعم بعّزة وراحة ورفاهّیة 

مادّیة، ولن یعود أحد قادًرا عیل أن یفرض أو مييل علیه أّيَ يشء.

إّننا سنتمّکن بفضل اهلل ويف ظالل إميان شعبنا الراسخ، من إقامة جمتمع يف 

ّیة والرفاهّیة واالستقرار، سیکون قدوة  هذه البقعة من العامل ینعم بالعمران واحلّر

للشــعوب، وســیؤّدي إیل تصدیر الفکر الثورّي. وقد مّن اهلل تعایل بفضله عیل 

شعبنا حلّد اآلن، وسیمّن کذلك من بعد.1989/11/19

ولتشاهد الشعوب يف أحناء العامل بأّن شعًبا َوحَدُه یستطیع املقاومة والثبات 

إرادتــه وعزمه،  وعــدم الرضــوخ واالستســالم باالعتمــاد عیل قدراتــه الذاتّیة و

وبالتوّکل عیل اهلل.

إذا عاینت الشعوب هذا الثبات واملقاومة، فسوف تؤمن وتتشّجع عیل أهّنا  و

قادرة عیل إنقاذ أنفسها من نیر الظلم واجلور.

إّنکم ترون أبرز احلرکات اإلسالمّیة الیوم يف البلدان اليت کانت رازحة حتت 

وطأة الضغوط لسنوات طوال؛ مثل والیة کشمیر، وغیرها من الدول اليت یثور 

فهيا املسلمون الیوم.

 أّن 
ّ

یظلمون؛ إال ین سیمارســون علهيم الضغوطات و وال شــّك أّن املستکبر

الضغــوط ال تعــين القضــاء عــیل مثار هذه املســاعي. إّن الضغــوط عاجزة عن 

إیقاف حرکة دؤوبة تتوّکل عیل اهلل تعایل؛ بل إهّنا ستوّســع نطاق تلك احلرکة 
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کثر من قبل. أ

ة، لتروهنم قد 
ّ
لو ألقیمت نظرة عیل الشعب الفلسطیيّن الیوم يف األرايض املحتل

واجهوا الضغوطات مبعىن الکلمة. وهذه املواجهة يف فلسطنی جتري يف ظروف 

عصیبة؛ لکّن الشعب الفلسطیيّن واصل کفاحه.1990/3/13

والظــروف الراهنــة لثورتنــا تتمّثــل يف أّن األمیرکان ســعوا ســعهيم، وبذلوا ما 

بوســعهم بشّت الوســائل، مّرة مبلیارات الدوالرات – ولیس بقرش أو قرشنی- 

مــّرة ثانیــة بعبوســهم، وأخــرى بابتســامهتم اخلّداعــة، أو بأســلحهتم املدّمــرة، 

وبنفوذهــم يف املنّظمــات الدولّیــة، وأخضعــوا الدول العربّیة اجلارة لفلســطنی 

بنفــس الوســائل املذکــورة دولــة بابتســامة، وأخــرى بتقطیب اجلبــنی، وثالثة 

باملــال، واألخــرى بالعصــا، أخضعوهــا لتتفاوض مع إســرائیل. وظّنــوا أّن األمر 

ّیــة اإلســالمّیة اإلیرانّیــة والشــعب اإلیرايّن مهــا الدولة  انقــىض؛ لکــّن اجلمهور

الوحیدة والشعب الوحید الذي أعلن بصراحة وشجاعة ودون تکمّت معارضته 

ملسار املفاوضات.

، ولو کّنا منلکه، ملا دفعناه، ومل نکن منتلك أسلحة، ولو کّنا 
ً

مل نکن منتلك ماال

منتلکها، مل یکن مبقدورنا أن نزّودهم هبا، کذلك مل تکن لدینا إمکانات سیاسّیة، 

یونات وال صحف؛ إمّنا قلنا بأّننا ال نقبل هبذا التساوم. ما إن  ال إذاعات وال تلفز

أعلنت إیران هذا املوقف، حّت أثارت سخطهم یومذاك.

اســتغرب البعض قائلنی بأّنه ال داعي للســخط والغضب؛ فهناك عشــرات 

ّیــدة، ودولــة واحــدة تعــارض، لکــّن اخلبــراء االســتراتیجّینی  دول موافقــة مؤ

األمیــرکان کانــوا عیل علم ودرایة مبدلوالت املعارضة الــيت أبدهتا إیران؛ وهؤالء 

راحوا یدرکون مغزاها اآلن.
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ــوا بأمیــرکا والصهاینة - وهي ال زالــت باقیة – بفضل 
ّ
الِحظــوا أّي نکبــة أحل

حرکة إسالمّیة، بتردید هتاف التکبیر، وحبرکة مؤمنة واثقة باإلسالمـ  وقد تلّقوا 

تلك الدروس من اإلمام الراحل، وتالمذته، وجنوده، وأبنائه.2000/11/15

یق  إسرائیل يف طر إّن صحوة الشعب الفلسطیيّن يف احلقیقة جعلت أمیرکا و

 مل یکن 
ّ

إال مسدود، وهذه القضّیة املهمة نامجة عن صحوة الشعب اإلیرايّن، و

قبلهــا لیــدور خبلــد أحد أّن الشــعب الفلســطیيّن ميکنــه أن یشــّکل حتّدًیا أمام 

إســرائیل والصهاینــة الغاصبنی وأمیرکا! مل حيصل حــّت هذه الفترة مثلما جيري 

عیل الســاحة الفلســطینّیة اآلن. وکذلك صحوة الشعوب املسلمة يف البلدان 

األخرى. 2002/11/22

اإلســالم  منــوذج  عــن  ناجــم  األمــر  وهــذا  کذلــك،  الشــعوب  وســائر 

 
ً

ّیــة اإلســالمّیة يف إیــران. وهکذا تصدر الثــورة، وتقّدم دروًســا ومثاال واجلمهور

للشعوب.1989/11/12

ومن املمکن أن یقمعوا هذه احلرکة أیًضا، ومن املمکن أن یقتلوا عدًدا آخر؛ 

لکن القضّیة لن تنهتي هبذه املمارسات.

یســتیقظ، إذا برز إیل املیدان وتقّدم، فســیکون الفوز  واجلیل الذي یصحو و

ه. هذا 
ّ
حلیفه؛ ولو مقعه اجلبابرة والزم البیت، سیکون منتصًرا عیل رغم ذلك کل

اجلیل خمتلف متاًما عن اجلیل الذي ال یعي وال یشعر، أو ال یبايل مبا ُیفَعل به؛ 

مثل اجلیل الذي عاش فترة احتالل فلسطنی. مل یکن الفلسطینّیون یدرکون 

یات األمور ومســارها عیل الســاحة؛ لکن الیوم اجلیل احلايل صاح وواع،  جمر

وهذا الوعي وهذه الصحوة بفضل نداء اإلسالم، ورسالة الثورة.

هــذا هــو تصدیــر الثــورة؛ هــذه عظمة الثــورة؛ هذا إجنــاز من إجنــازات الثورة 
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اإلســالمّیة، حیث یؤيت موقفها املبارك والرافض ملا جيري عیل الســاحة، مثاره 

وأخضع املستکبرون اجلمیع من أجله.

 يشء یکون مبارًکا من 
ّ

نعم! هذا حّق. حینما جيعل اهلل البرکة يف أمر، فکل

أموال وغذاء وکالم وثورة.

ا؛ وهنا نّظم  إهّنم ذهبوا إیل أسلو1، وعقدوا اجتماًعا، وأثاروا ضجیًجا إعالمّیً

ا2. فتصاخبوا مل عقدمت  ّیة اإلسالمّیة، مؤمتًرا فلسطینّیً رجال مؤمنون يف اجلمهور

کثر مّنا، ومألمت العامل بأسره؛  املؤمتر؟ مِلَ خشیمت أنمت حیث کنمت مبرأى من العامل أ

بینمــا مل نکــن منتلك ذلــك اإلعالم الواســع؟ فاآلن ملاذا ترتعدون وتتوّجســون 

ّیة اإلسالمّیة يف هذه الساحات؟ خیفة من بقاء اجلمهور

م 
َ
ل

َ
وهلــذا کانــت ترتعد فرائصهم؛ وهلم احلّق يف ذلك! فکلمتنا کلمة حّق؛ >ا

ثاِبٌت  ها 
ُ
صل

َ
ا َبٍة  َطّيِ َبًة َكَشَجَرٍة  َطّيِ ا َكِلَمًة 

ً
َمَثل اهلُل  َتَر َكيَف َضَرَب 

اهلُل  َوَيضِرُب  ها  َرّبِ ِبِاذِن  ها ُكّلَ حيٍن 
َ
ُكل

ُ
ا ُتؤتى  ماِء   الّسَ فِى  َفرُعها  َو 

 ِللّناِس<3 هــذه اآلیــة َمَثــل قــرآيّن؛ لکّنکــم تســتطیعون أن تشــاهدوا 
َ

الَامثال

 عصر ومصر.2000/11/15
ّ

مطابقته للواقع يف کل

إهّنــم خيافــون کالمنــا. وال یســمحون ببــّث کلمة ســدیدة واحــدة من أحد 

ا؛ ألهّنم خائفون. ه، وال ینشرونه يف الصحافة املعروفة عاملّیً
ّ
مسؤولینا يف العامل کل

یر الفلسطینّیة  1. إشارة إیل اتفاقّیة خائنة مت توقیعها يف أسلو، وهي االتفاقیة األویل بنی منّظمة التحر
املقاومة،  کبدیل عن  املفاوضات  االتفاقّیة خیار  األویل. طرحت هذه  االنتفاضة  بعد  إسرائیل،  و

ومّهدت األرضّیة للحکم الذايت الفلسطیيّن 
من  بطهران  اإلیراين  النواب  الفلسطینّیة عقده جملس  اإلنتفاضة  لدعم  مؤمتر دويل  إیل  إشارة   .2
عیل  وخارجها  املحتلة  األرايض  داخل  الفلسطیين  النضال  نطاق  وتوسیع  وتعمیق  تنیسق  أجل 
الکیان الصهیوين. ُعِقَد املؤمتر األّول سنة 2000م، و املؤمتر السادس )وهو املؤمتر األخیر إیل یومنا هذا( 

سنة 2016م.
3. سورة إبراهمي: اآلیتان 24 و25.
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وقد ذکرت سابًقا بأّن جنل اإلمام الراحل، نوى أن یطبع نداء اإلمام مبناسبة 

موسم احلّج إزاء مبلغ طائل يف صحیفة غربّیة، لکهّنم رفضوا ذلك.

ميّثل املال هلم الدیــن والعرض والغیرة  وعــیل الرغــم مــن أهّنم عبید املــال، و

 يشء، مل یقبلوا نشــر النداء. ألّن أجهزهتم االســتخباراتیة کانت عیل علم 
ّ

وکل

بــأّن نــداء اإلمــام الراحــل کان یــدّوي هنــاك کالقنبلــة. إهّنــم خيالفــون کالمنا 

وخيشونه. ولنا مواقفنا، وبالطابع حنن دعاة االستقرار واألمن والسالم والوئام؛ 

ومن الوضوح مبکان أّننا ال ندّق طبول احلرب.1995/4/19

ســّطر شــباب هذا الوطن معجزة يف العقدین الســبعینات والثمانینات. لقد 

سّطروا مأثرة مل یسبقهم إلهيا شعب آخر حّت ذلك الیوم. لقد خرج شباب هذا 

الوطن إیل الشــوارع بال ســالح حاملنی أرواحهم، وأبرزوا وجودهم يف الساحة 

ّیة  حبیث رأى ذاك النظام املدّجج باألسحلة واملدعوم جبمیع القوى االستعمار

رِغَم عیل الفرار.
ُ
العاملّیة، أّنه مل یبق جمال لبقائه واستمراره! لذلك أ

تکــّررت هــذه التجربــة الناجحــة بعــد ثورتنا. ومل حتــدث قبل ثورتنــا يف أّي 

بلــد آخــر. کانت الثــورات يف البقاع األخرى من العــامل نتیجة محلة العصابات 

إطالق النار. 2001/5/2 إلقاء املفرقعات و والفدائّینی و

یقیا اجلنوبّیة یعانون التمییز العنصرّي. ويف تلك الفترة عیل  کان السود يف إفر

الرغــم مــن أّن دفة احلکــم کانت بید النظــام العنصرّي، کان املتنــّورون هناك 

ّینی املناضلنی. ميهم لإلمام الراحل والثور یعربون عن مودهتم وتکر

ّیة، کان  طِلَق ســراحه فیمــا بعد وُعنّیَ رئیًســا للجمهور
ُ
وهــذا الرجل الذي أ

ميبابوه؛ أرســل من داخل السجن رسالة یقول  ســجیًنا آنذاك. کنت قد زرت ز

غوا حتّیايت إیل اإلمام اخلمیيّن.2002/9/15 ِ
ّ
فهيا: بل
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یقیــا اجلنوبّیةـ  بعد قلیل من إطالق  »نلسون ماندلا« قبــل انتصــاره يف إفر

یقیا اجلنوبّیة، فأجاب.  ســراحه ـ زار إیران وقابلين، ســألته عن األوضاع يف إفر

قلــت لــه: لدینــا جتــارب أظهّنــا قابلة للتطبیــق يف بالدکــم؛ وهــي أن اجلماهیر 

 
ً

املتطّوعة ـ وهم کانوا یشــّکلون األغلبّیة يف بالدنا ـ خرجوا إیل الشــوارع رجاال

ّیة، وال مبکامن  ونساء بأبداهنم، ال بأیدهيم، وال بأسلحهتم، وال بالقنابل الیدو

العصابــات اإلرهابّیــة، بل خرجوا بأبداهنــم! مل یلّثموا أو ینّقبــوا، جاؤوا بوجوه 

ا 
ً
. فأدرك النظام عجزه عن االستمرار. حّق

ً
مکشوفة! لذلك جعلوا النظام منفعال

ید احلکم؟ عیل من کان یر

یقیا اجلنوبّیة. فقلت: برأيي، هذا النموذج قابل للتطبیق يف إفر

فهــّز رأســه. مل ميــض شــهران عیل عودتــه حّت قرأنــا يف الصحــف أنباء عن 

یقیا اجلنوبّیة! ّیة الکبیرة يف إفر املظاهرات اجلماهیر

حیهنــا عرفــت أّن تلــك البــذرة نبتــت واخضــّرت؛ کالوضــع يف إیــران متاًمــا. 

یقیا اجلنوبّیة بالسود، وانضّم إلهيم حشد  یات املدن يف إفر اکتّظت شوارع کبر

من البیض، ونّظموا مسیرات مًعا، معربنی عن معارضهتم للحکم العنصرّي!

وکانــت النتیجــة نفســها، أّي أّن رئیس النظام رأى أّنه مغلــوب مل یعد قادًرا 

عیل فعل أّي يشء. فغادر البالد، وفّوض األمور إیل بدیل له. سرعان ما عرف 

األخیر عجزه أیًضا؛ لذلك انتقلت السلطة إیل السود يف عملّیة انتقالّیة هادئة، 

ّیة! 2001/5/2  وصار ماندال رئیًسا للجمهور

يف  األخــرى  الــدول  مــن  وکثیــر  املجــاورة  الــدول  أحــد  عمــل  وهکــذا 

العامل.2002/9/15

یرّي  هذا احلدث قابل للتقلید. وأت الشباب اإلیرانّیون هبذا النموذج التحر
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للشعوب األخرى يف العقدین السبعینات والثمانینات. معجزة الثورة اإلسالمّیة 

وقعت يف عقد السبعینات، ومعجزة احلرب الثماين السنوات حدثت يف عقد 

الثمانینات. 2001/5/2

ّیــة  إیــران واجلمهور و اإلســالمّیة  الثــورة  انتصــار  عــدم  واعلمــوا يف حــال 

اإلســالمّیة، مل تکن األنظمة الشــیوعّیة لتهنار بســرعة. بطبیعة احلال صحیح 

أّن املارکسّیة وأنظمهتا کانت تهنزم لکن لوال انتصار الثورة اإلسالمّیة يف إیران، 

ملــا کان یــوم اهنزامهــا الیــوم. من املمکــن أن یکون موعد اهنیارهــا بعد ثالثنی 

أو أربعنی أو ســتنی عاًما آخر. هذا التحول العظمي الذي شــهده العامل إمّنا کان 

ّیة. ولیس هذا القول جمّرد  نامًجا من اإلســالم والثورة اإلســالمّیة وظهور املعنو

ادعاء؛ هذا القول نتیجة حتلیل، وأنا مؤمن واثق به. إّن األحداث اليت عصفت 

بأوروبــا الشــرقّیة، واملعســکر الشــريّق بشــکل عــام، تعــود جذورهــا إیل الثورة 

اإلسالمّیة.1990/1/29

ّیة اإلسالمّیة، بوصفها حکومة دینّیة، اآلمال بإحیاء  لقد أعاد قیام اجلمهور

الفضائل والقمي الروحّیة إیل قلوب زمرة من العلماء والقساوســة املســیحّینی. 

إهّنم یقولون بألسنهتم هذه احلقائق.1993/5/7

دیــيّن.1990/7/23  منطلــق  مــن  الشــرقّیة  أوروبــا  يف  األحــداث  کانــت 

وکانــت قاعدهتــا بولنــدا، وحرکة التضامن ولیخ فاونســا1، کانــت احلرکة آنذاك 

هية.1989/12/1  نز

ّیة. وکان النزاع مع  ومل ميّر عیل انتصار ثورتنا أشهر حّت بدأوا نشاطاهتم السر

یؤّدون فهيا  ّیــة دینّیة و احلکومــة البولندّیــة آنذاك عیل أهّنم کانوا یطالبون حبّر

1. اسم القانويّن البولندّي الذي قاد هذه احلرکة، وانُتِخب يف ما بعد رئیًسا لبولندا.
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طقوســهم 68/11/9 وأعلنــوا: »نريد إقامة الطقوس الدينّية في الكنائس.« 

لکــن النظــام الشــیوعّي مل یکن یســمح بذلــك. حیهنا کنت عضــًوا يف جملس 

الثورة، کان عام 1979م، وکانت تدور بیننا مناقشــات بشــأن تلك األحداث، 

ومهنا أّن البولندّینی وحرکة التضامن یتمّسکون بدافع دیيّن. کیف ميکن أن تثور 

مجاعة يف قلب أوروبا عیل الشیوعّینی؟ وهم من العّمال! ألّن الشیوعّینی کانوا 

یّدعون الدفاع عن الطبقة العاملة الکادحة وحکومة العّمال. 1993/5/7 

حتّدثنــا مــع األصدقاء عــن ذلك، وقلنا إّنه ملــن دواعي الغرابــة والعجب أن 

ا من کان 
ً
 نظام معاٍد للدین. حّق

ّ
نســمع مطالبة کهذه يف بلد شــیوعّي ويف ظل

ل إلیه أهّنم کانوا عیل هذه الدرجة من اخلواء؟ إّن البلدان اخلاضعة هلیمنة  ّیَ خُيَ

یة والتنظیمات احلزبیة، تتفاجــأ بظهور مثل هذه احلرکات  أعــت القــوى الفکر

من الداخل.

کثر من ثالثنی عاًما؛ ولکن يف  کان النظام الشیوعّي اإلحلادي حيکم بولندا أ

البلدان اليت شّوهوا مسعة الدین لعقود متتالیة متطاولة وأقاموا متاحف اإلحلاد1 

إنــکاره تعایل، لیکون   مــا یرمز ملعــاداة اهلل وجحوده و
ّ

ومجعــوا يف املتاحــف کل

هبم! نصب أعنی شعو

ید الذهاب  تقــوم حرکــة عّمالّیة يف بولندا فجأة وهي ترفع هتافات، تقول: نر

إیل الکنیسة؛ مِلَ ال تسمح الدولة؟ ناضلت حرکة التضامن يف بولندا وکافحت 

سننی من أجل ذاك املطلب. 12/1/ 1989

رِغمت احلکومة البولندّیة عیل االعتراف حبرکة التضامن... 
ُ
بعد مدة مدیدة أ

، مّث يف بعــض الدول األخرى مــن أوروبا 
ً

واحلــدث نفســه، وقــع يف بولنــدا أّوال

حيسبون الروح واملالئکة والشیطان من اخلرافات. 1. امللحدون ال یؤمنون بوجود اهلل تعایل، و
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کّیة أي االحتاد السوفیايّت، وشاهدنا  الشرقّیة، وبعدها يف معقل الدولة االشترا

إیل أین آل به األمر. 10/17 /1995

الثورة اإلســالمّیة يف إیران أطاحت باملارکســّیة يف العامل. واحلقیقة أّن اهنیار 

املعســکر الشــیوعي تعــود جــذوره إیل انتصار الثورة اإلســالمّیة يف إیــران. ويف 

الواقع ید اإلمام اخلمیين هي اليت هّزت هذا املعسکر وقّوضته.1996/5/1

ّیة اإلسالمّیة والثورة ومکاسب هذا الشعب النبیل،  ترى الشعوب، اجلمهور

 ذلك دروًسا. مفا نشاهده الیوم من الصحوة 
ّ

وعّزة إیران واإلسالم، وتتلق من کل

 رهنی 
ّ

ّیة يف أرجاء العامل، فکل یقظة الروح املعنو اإلسالمّیة يف خمتلف األقطار و

بالثــورة اإلســالمّیة. مّثة نقطة أوّد لفت أنظار اإلخــوة واألخوات إلهيا، أعزايئ! 

یکّیة ومن  لقد توّصل االستکبار العاملّي الیوم وعیل رأسه الوالیات املتحدة األمر

ّینی والظلمة والطغاة ومناويئ احلّق والعدالة،  مّثَ مجیع األشرار يف العامل والعنصر

ج  توّصلوا إیل نتیجة واحدة جيب أن تنتهبوا إلهيا، وهي أّن الثورة اإلسالمّیة ُیَرّوَ

هلا باســتمرارها وحیاهتا واســتواهئا عیل سوقها. مفا دام هذا النظام قامًئا، بثبات 

وقّوة، وما دامت البالد تزداد إعماًرا وقّوة یوًما بعد یوم، فإهّنم یشعرون باخلطر.

ّیة اإلســالمّیة،  وعلیــه، فــإّن هدفهــم – إن أمکهنم- هــو اإلطاحة باجلمهور

والقضاء علهيا.

وبالطبــع آماهلــم يف ذلــك عیل شــفا الیأس، وهــم یعلمون أهّنا لــن تتحّقق. 

إیران  ّیة اإلسالمّیة و  َیَدعوا اجلمهور
َّ

لکن يف املرتبة الثانیة شغلهم الشاغل أال

ة وعامرة.
ّ
اإلسالمّیة، ُتعَرف يف العامل باعتبارها دولة مستقل

یــدون النیل من اســتقالل إیران، ولذلك یتطاولون علهيا بشــکل أو  إهّنــم یر

یك  ین عیل حتر یتظاهرون بأّنه لوال وقوفنا إیل جانبکم، لن تکونوا قادر بآخر. و
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إن  هــم یتمّکنــون مــن النیل من اســتقالل هذا الشــعب وحتــرّره، و
ّ
ســاکن؛ لعل

عجــزوا عــن ذلك، ســعوا إیل احلؤول دون أن یعید الشــعب إعمــار بلده، وأن 

جيعل الشعوب األخرى تغبط احلیاة يف هذا البلد. 1995/6/4

إّنکم تشــاهدون الیوم نزعة إســالمّیة وحیاة إميانّیة يف شــت أحناء العامل،  و

یقیــا والشــرق األوســط والعــامل اإلســالمّي يف  وصحــوة الشــعوب يف مشــال إفر

مشارقه ومغاربه؛ وتشاهدون الشباب املسلمنی يف البلدان األخرى وقد أقبلوا 

 هذه املشاهد تمّن عن تصدیر الثورة اإلسالمّیة 
ّ

عیل حماسن الدین والقرآن؛ کل

يف انطالقهتا األویل.

إجنازاهتا الرائعة، العامل حدث ما  ..حینمــا انتصرت الثورة ومألت أخبارها و

ینبغي. جيب و

فقد حصل األمر وُقيض الذي أنمت )األعداء( ال ترضون به؛ ذلك األمر الذي 

َتتورم منه أوداجکم وتثور ثائرتکم وهتتاجون من أجله! لن تفعلوا شیًئا أنمت وال 

أحد غیرکم یستطیع فعل أّي يشء. 1993/3/23

 رســالة الثورة؟ 
ً

ّیة ومحاســة حامال أمــن الصدفة أّن شــعبنا مييض قدًما حبیو

أجمّرد حدث طارىء هذا؟

إهّنا ستستمّر؛ وال تستمّر  ّیدها العقل واملنطق و ! إّنه مسار. إّنه عملّیة یؤ
ّ

کال

فحسب؛ بل ستؤّثر يف الشعوب األخرى. 2016/11/8

ّیة  قّدمت الثورة اإلسالمّیة مهنًجا ومنًطا جدیًدا للحیاة إیل املجتمعات البشر

ّیة غّضة. إهّنا ما زالت طر والبالد، و

ّیة  مّبا یبق هذا النمط والنموذج للمجتمعات البشــر إذا کان أداؤنا جّیًدا، فر
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یًدا قروًنا متمادیة. وهذا هو هاجس األعداء واالستکبار والشرکات النفطّیة  فر

یاء العامل االستغاللّینی. وأثر

لو کان هناك إســالم ال ميّس مصاحلهم املادّیة التافهة بســوء، ال یعارضونه 

أبًدا. ال أحد یعارض اإلســالم الذي خيلو من رفض هیمنة القوى الشــیطانّیة 

ا 
ّ
والظلم والتمییز. إهّنم یعارضون اإلسالم التوحیدّي القامئ عیل کلمة »لا إله إل

یقارع الظلم واجلور والتعّســف والتآمر  الّله«، اإلســالم الذي حيمي اإلنســان، و

یســیطر، یقطع أیدي  والغطرســة، إهّنــم یعارضون اإلســالم الذي حینما یعلو و

کلة اجلیفة عیل املائدة  ین، والطفیلّینی، وأ الرأمسالّینی واملتغطرسنی واملستشار

امللکّیة يف هذا الوطن.1990/8/29

ّیــة اإلســالمّیة هي قضّیة إعادة إنتــاج املعارف والتعالمي  إّن قضّیــة اجلمهور

شــخصّیهتم  یســتعیدوا  و ّیهتــم،  هبو املســلمون  لیشــعر  املثــیل،  اإلســالمّیة 

ّیة؛ ولیعرفوا مدلول قوله  یعرفوا التعالمي اإلسالمّیة املنقذة للبشــر اإلســالمّیة، و

یفة بقولــه: >َو َيَضُع َعنُهم  ّیــة الشــر تعــایل؛ حیــث یوّضــح أســرار البعثة النبو

یعرفوا ما األغالل اليت تصّفد أقدام  يِهم<1 و
َ
تي كانَت َعل

َّ
 ال

َ
إصَرُهم َو الأغلال

ید اإلسالم أن یضعها؟ یر اإلنسان يف البیئة املشرکة و

لقد اعترى النســیان األّمة اإلســالمّیة جّراء غفلهتا، فکانت قد نسیت هذه 

احلقائق ِحقًبا متطاولة. مبقدور األّمة اإلسالمّیة أن تکون حّرة، متقّدمة، عاملة، 

یب املنال ببرکة التعالمي اإلسالمّیة.  ذلك قر
ّ

یزة، مقتدرة، کل عز

ّیة طوال القرننی املاضینی  لقد حاول االســتکبار العاملّي واألنظمة االســتکبار

ّیهتا، لیتمّکنوا من التطاول  ُینسوها هو أن تنیس األّمة اإلسالمّیة هذه القضایا؛ و

1. سورةاألعراف: اآلیة 157.
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یقة. لکّن الثورة ذّکرت األمة  عیل شؤوهنا السیاسّیة واالقتصادّیة وثقافهتا العر

 هذه القضایا. 2010/10/25
ّ

اإلسالمّیة بکل

حنن دولة مقتدرة، قلما تعّبر الشعوب األخرى عن موّدهتا لقادهتا ومسؤولهيا، 

وتکون عیل صلة وطیدة هبم. إّن أبناء شعبنا ینتظرون إشارة مّنا لینجزوا عظامئ 

األمور.

هذه احلقائق مهّمة للغایة. هذا احلضور نفسه، هبذه املیزات وهبذا التقّدم، 

هــو الــذي یصّدر الثورة باملفهوم الصحیح، وهــذا هو مثار غضهبم وامتعاضهم 

واستیاهئم.

ه، فال یصّح مواجهة املطالیب بالکّف عن تصدیر الثورة، 
ّ
وبناء عیل ذلك کل

بأن نقّید أیدینا وجنعلها مغلولة، وال نرســل املجالت إیل الدول األخرى، أو ال 

غون عن القضایا اإلســالمّیة، 
ّ
إن أوفدنا ال یتحّدث املبل غــنی إلهيا، و

ّ
نوفــد املبل

أو ال یعقد السفیر عالقات وثیقة مع املسلمنی، أو مع اجلامعات، ال جيوز ذلك 

 یقول البعض إّنکم تصّدرون الثورة!
ّ

لئال

ال وألف ال! إّن الذي حيتّج علینا من أجل قیامنا بتصدیر الثورة، فالتســلمي 

الحتجاجــه یعــين موتنــا! فإذا تســّمرنا وامجنی هنــا، وأهنینا حضورنــا وحیاتنا 

ا، فحینئذ نکون قد نزلنا عند مطامع االستعمار ونزواته!  بوصفنا نظاًما إسالمّیً

ًغــا، وواصلنا 
ّ
إن مل نرســل ورقــة إیل بلــد، أو مل نوفد مبل  مــا دمنــا أحیــاء، و

ّ
ِإال و

حضورنــا املألــوف يف العــامل عــیل الصعیــد الدبلومــايّس، فلــن یتحّقــق للثورة 

التصدیر الذي خيشونه وخيافونه. وهلذا لن یرضوا عّنا. 200/8/6

إيّن زرت يف فتــرة رئاســيت دولــة عربّیــة، کان رئیســها مــن الرؤســاء الوجهاء 

يّب آنذاك. خرجنــا من املطار ورکبنا الســیارة إیل مقّر إقامتنا. کّنا  يف العــامل العــر
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ًبا بنی رکبتیــه، واضًعا یدیه  جالَســنْیِ فهيــا، فإذا بالرئیس، جلــس أمامي، مقّر

عــیل رجلیــه، مطأطيء الــرأس ال جيرؤ عیل أن ینبس ببنت شــفة. األمر الذي 

 عــیل أّن الرعــب ســاوره! لیســت العالقــات بنی رئیســنی هکــذا! فدفعته 
ّ

دل

بشت احلیل والوسائل إیل الکالم؛ حیث سألته عن املناخ هناك، والشوارع، 

والفواکه اليت ینتجوهنا و ...!

ولدى العودة إیل إیران، زرت اإلمام الراحل وشــرحت له املوقف. وقلت إّنه 

مل یکن یشعر باخلضوع أمام أهّبيت أنا، بل انتابه اخلضوع ألهبة الثورة وأهبتکم. 

إّنه شاهد أو استشعر برشحة من هذه احلقائق العظمی، لذلك خضع أمامها.

یًدا من التصدیر.2000/11/15 هذا هو تصدیر الثورة، وستشهد الثورة مز

ین واملسؤولنی ـ ال  کثر من اآلخر وال بّد من االعتراف حبقیقة ـ أنا شخصّیا وأ

بّد من االعتراف بأّننا أصغر من الثورة، ومن النظام اإلســالمّي. إّننا مل نســتطع 

القیام بالعمل الثقايف عیل الصعید العاملي مبا یتناسب وحجم النظام وأبعاده.

ا؛ ومل ُنِثْر حنن تلك  إّننا ُجبنا آفاق األرض، من وراء هذه املوجة واشهترنا عاملّیً

ین وحمّنکنی ولو کانت عقولنا وسواعدنا الثقافّیة الناشطة  املوجة! ولو کّنا مؤّثر

کثر  ینبغــي، لظهرت أبعاد الثورة أ تســتطیع يف الظــروف املؤاتیة القیام مبا جيب و

 أّن املقدار الذي لفت أنظــار العامل یعود إیل التأثیر الطبیعّي للثورة 
ّ

ممــا ظهــر. إال

واحلکومة اإلســالمّیة وشــخصّیة اإلمام الراحل رضوان  اهلل  تعایل علیه؛ حیث 

تدّفقت عیل العامل موجة اخلطر هذه أي النفوذ الثقايف، والتأثیر الثقايف، والتیار 

ّیة اإلسالمّیة. الثقايف من حمور اجلمهور

ولذلــك قضّیــة تصدیــر الثــورة تتصــّدر اإلشــکالیات الــيت أثاروهــا يف وجــه 

ّیة اإلسالمّیة! کیف نصّدرها؟ ما مواقفنا اليت فطنوا من خالهلا لنوایانا  اجلمهور
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لتصدیر الثورة؟

نعم! کانت احلکومة يف االحتاد الســوفیايت، تنوي تصدیر ثورهتا؛ دون إنکار 

یيّق أو  بــة. وکان مفهــوم تصدیر الثورة لدهيا أن تشــّکل تنظیًما يف بلد إفر أو موار

هبا التنظیمّیة والدعم  أمیرکا الالتینّیة أو آسیا، وتدیرها بالتوجیه الفکرّي، وجتار

یك ســاکن؛ والقیام بانقالب؛ کما حصل ذلك مراًرا يف  املايل، لیتســىّن هلا حتر

یقیا، وأیًضا يف أمیرکا الالتینّیة وآسیا. عشرات الدول يف إفر

کان ذلك تصدیر الثورة. وکان السوفیتیون یصّدرون ثورهتم هبذا الشکل.

وحیهنــا کانــوا یواصلــون هــذا املهنج يف إیران عبــر حزب »تــوده«ـ  بالدرجة 

األویل ـ وغیرها من التنظیمات العمیلة هلم. وکانت مجیع اإلمکانات متوّفرة هلم؛ 

إضافة  یرســلون اآلیدیولوجیا، و إذ کانوا یرســلون األموالـ  دون االکتفاء هبا ـ و

إلهيا یرسلون الکّراسات التعلیمّیة، وال یکتفون هبا، بل کانوا یقومون بترمجهتا 

ه، أهّنم کانوا یقّدمون 
ّ
إرســاهلا! إضافة إیل ذلك کل إیل لغة ذاك البلد وطبعها و

هبم التنظیمّیة! إلهيم جتار

 یسیًرا؛ 
ً

لذلك کان العمل التنظیمّي لألحزاب الشیوعّیة ـ أینما کانت ـ سهال

ألّن جتربة احلزب الشیوعّي السوفیيّت کانت ُتنَقل للعمل هبا يف تلك البالد. کّنا 

قد شاهدنا ذلك يف کثیر من الدول.

یقة؟ مل یکن عملنا یعادل  کان ذاك تصدیــر الثــورة. هــل کّنا ننهتج تلك الطر

واحًدا باملئة من عملهم؛ وأساًسا مل نکن ننوي ذلك.

ید  وأعاد األعداء قوهلم بتصدیر الثورة مراًرا حّت أجبرونا عیل القول: ال، ال نر

ید تصدیر الثورة فحسب، بل کانوا  تصدیر الثورة! ولیس هدفهم أن نقول ال نر

 مکان عن أّي کالم تشــوبه فکرة تصدیر الثورة ـ عیل 
ّ

یدون امتناعنا يف کل یر
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 یوّجه إلینا 
ّ

حســب املفهــوم املفــروض من قبل العــدوـ  ! فال نفوه بکلمة، لئــال

العــدّو اهّتــام تصدیر الثورة! الِحظوا، يف الواقع اخندعنا مبؤامرة العدو طوال هذه 

الفتــرة؛ إذ إّنــه أثــار هــذه الضّجة املفتعلــة، کي ال نتحّدث عــن تصدیر الثورة! 

ألّن قطب الرحی للعمل والفکر اإلســالمّي هو البیان. فقوله تعایل >هذا َبياٌن 

إلقاء الضوء. والقرآن، خطاٌب  ق بالقرآن. والبیان یعين اإلیضاح و
ّ
ِللّناِس<1 یتعل

 يشء هو البیان: 
ّ

مبنی. إذن املحور هو البیان. وقیل لعلماء األّمة بأّن حمور کل

یح باحلّق واحلقیقة. ا َتكُتُموَنُه<2 والبیان یعين التصر
َ
ُه ِللّناِس َول ُنّنَ ُتَبّيِ

َ
>ل

إهّنم )املستکبرون( أرادوا مْنَعنا من البیان وعدم السماح لنا بالتعبیر عن رأینا 

عیل الصعید العاملّي، عبر زرع حالة االنفعال واخلوف يف نفوســنا، لکي خناف 

من ترّدي موقفنا واهّتامنا بتصدیر الثورة.

أعــّزايئ! أقــول لکــم ال تنخدعــوا وال تســیؤوا فهــم اخلطاب اإلســالمّي. ألّن 

کلمة اإلسالم ال تعين تشکیل مجاعة يف بلد آخر لتّتخذ خطوات معادیة لتلك 

احلکومــة. إّنــه ال خيّصنــا أتتخذ اجلماعة خطــوة أم ال ! أ فکرتنــا ووجهة نظرنا 

ونوایانــا أن یبــق نظامنــا يف بلــد مــا أم یرحل؟! إّن هــذا املوضــوع ال ميّت إلینا 

بصلة. 

هدفنا املنشود هو أن ننقل إیل الشعوب هذه الرسالة، وهذه احلقیقة، وهي 

یة اليت منتلکها، أمنت  یة وانصعها عن الکون واإلنســان؛ إّن هذه الرؤ أطیب رؤ

یــد القول بــأّن النمط  وأوثــق تعبیــر وأصــّح کلمــة يف ســبیل تکرمي اإلنســان. نر

الوحید الذي یرضاه اإلسالم لتدبیر حیاة البشر هو النمط الذي رمست اهلدایة 

1. سورة آل عمران: اآلیة 138.
2. سورة آل عمران: اآلیة 187.
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اإلهلّیة مالحمه. هذا هو نداء اإلسالم. 2000/8/6

إهّنــم فرضــوا علینــا احلرب الــيت دامت مثاين ســنوات، لیقعدونا عــن إعادة 

إعمــار البــالد وتوفیــر األرضیــة هلا. یعلم االســتکبار واالســتعمار بأّنــه إذا متّکن 

ین املشفقنی يف البالد، من بناء بلد  شــعبنا مبؤازرة املسؤولنی ومســاندة املدیر

عامر حّر کرمي، یتمّتع فیه أبناء الشــعب بالرفاهّیة والعدالة االجتماعّیة وســائر 

یعة اإلسالمّیة الغّراء، فحینئذ  القمي االجتماعّیة، وجيمع مشلهم حتت رایة الشر

ا ودون ُجهــد یذَکر، إیل مجیــع البلدان  ســتصدر ثورتنــا املجیــدة الکبــرى تلقائّیً

 حُيتَذى وقدوة ُتقتَدى. 1989/7/8
ً

اإلسالمّیة، وستکون مثاال

ُموا 
َ
ن أسل

َ
يك أ

َ
وَن َعل إننــا ال نتقــاىض الثورة؛ وال أحد یطالهبا مبقابــل. >َيُمّنُ

م أن َهداُكم ِللإيماِن<1. ألّن 
ُ

يك
َ
م َبِل اهلُل َيُمّنُ َعل

ُ
ّيَ إسلاَمك

َ
وا َعل ُقل لا َتُمّنُ

اهلل تعایل هو الذي وّفقنا لنخدم يف الصفوف املتقّدمة هلذه الثورة.

ید مهنا شــیًئا؛ لکّن مســلمي العــامل وعموم  إّننــا مدینــون هلــذه الثورة. وال نر

شــعبنا، یتوّقعــون من الثــورة أموًرا؛ وحلســن احلّظ ال یشــعرون بأهّنم یطالبون 

یعتبرون أنفسهم جنودها. الثورة مبقابل، و

فأینمــا تکونــوا فأنــمت مســؤولون عیل حّد ســواء عن صیانة هــذه احلکومة، 

 املشاکل فلن نستطیع 
ّ

إن مل نقدر عیل حل  املشاکل العالقة يف البالد. و
ّ

وحل

احلفــاظ عــیل الثــورة، ولن نتمّکن من تصدیــر الثورة بالطبع. فعــیل اجلمیع أن 

یســاندوا مســؤويل البالد والســیما الدولة. هــذا واجب عاّم. وهــذه هي کلمة 

اإلمام الراحل اليت مل یزل یعیدها طوال فترة قیادته املبارکة والنوعّیة اليت دامت 

زهاء أحد عشر عاًما.1990/12/5

1. سورة احلجرات: اآلیة 17.
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ا أن حرکتنا العظیمة هذه، ال حتّدها حدود إیران اجلغرافّیة.  أنا أعتقد شخصّیً

.. من یستطیع احلؤول دون تصدیر الثورة؟ فلو أردنا حنن أن مننعها من االنتشار، 

أنستطیع؟ أ حنن الثورة نفسها؟ أم أّننا أصحاهبا؟ من حنن لنتمکن من إعاقة 

تصدیر الثورة؟

إّن الثورة ذاتّیة التدّفق والتفّجر، وذاتّیة الصدور، وهي حتي القلوب بنفسها، 

وال زالت هي کذلك. فأینما حللمت أو رحلمت من العامل اإلســالمّي الیوم ـ ماعدا 

الذین ال یعرفون شیًئا عما جيري حوهلم، وال نتوّقع مهنم شیًئا من الوعي؛ ألّن 

 جمتمع یضّم شــرائح عاجزة عن تّطي حدودها اجلســمّیة املادّیة ـ فسوف 
ّ

کل

 َطموح إیل املعايل، یکّن احتراًما وتقدیًرا لإلمام والثورة والشــعب 
ّ

ترون أن کل

ّینی )قّوات البســیج( الذین حياول بعض األغبیاء،  اإلیــرايّن وملقاتلینا؛ وللتعبو

النیل مهنم واحتقارهم. هذا هو تصدیر الثورة.

یکّي من السود والبیض کلهيما رجال أشرقت  ..الیوم یوجد يف املجتمع األمر

هبم بأنوار اإلسالم واإلميان والتشّیع. جند الیوم يف أمیرکا طلبة للعلوم الدینّیة  قلو

مها؛ 
ّ
مــن األمیــرکان األصلینی، وهم یدرســون نفس الــدروس الدینیة اليت نتعل

یعتّزون بذلك. والسود األمیرکیون یدخلون يف دین اهلل أفواجا. أحد العلماء  و

ّیة وأرسلها إیل خمتلف أحناء العامل  الکبار الذي له کتب منشورة باللغة اإلجنلیز

کثر من أي بلد آخر! بائننا األمیرکیون أ کان یقول: ز

هــذا هــو تصدیــر الثورة؛ هذا یشــّکل يف حــّد ذاته ثورة تســیر قدًمــا. ولو کّنا 

أذکیاء، نتمّسك بالثورة، ونذهب عیل جناح الثورة إیل هناك.2000/12/15

ومّثة مجلة عوامل تضافرت لتصدیر الفکر اإلســالمّي الثورّي وهي: الصالبة 

د الشعب اإلیرايّن املسلم والصرخات اهلادرة اليت أطلقها حمّطم 
ُّ
اإلسالمّیة وجتل
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أصنام القرن والفضل والنصر اإلهلّي املؤّزر الذي مشل ذلك العبد الصالح )اإلمام 

اخلمیيّن( وأنصاره، فقد حتقق تصدیر الثورة - وهو من خماوف العدو وهواجسه 

– مــن نفــس الطرق الــيت رمسوها للحؤول دون ذلــك أو لتوجیه الضربات إیل 

ه للشدائد عن إثبات حقانّیة 
ّ
الثورة، فأسفرت مظلومّیة الشعب اإلیرايّن وحتمل

هذا الشــعب العظمي واتســاع رقعة الثورة يف کثیر من البلدان، ومنح مســلمي 

ّیة اإلسالمّیة. 1989/12/16 ید من العزم الراسخ  والشعور باهلو العامل، املز

علیکم أن تستعّدوا وتتأّهبوا من أجل مواصلة هنج الثورة، وترسیخ أفکارها 

السامیة العظیمة.

إّن الثورة تهنض عیل صرح فکرّي شامخ؛ ذاك الصرح الفکرّي املتنی الذي 

ه، 
ّ
کبر القوى العاملّیة، وتشیید نظام آخر حمل استطاع قلب نظام مدعوم من قبل أ

یقشعّرون! هم، یرتعدون و
ّ
وجْعل حّکام األنظمة املتداعیة املهزوزة املتماثلة کل

نعــم؛ ارتعــدوا. ولذلك مازالوا یدعون يف خطاباهتم إیل احلؤول دون تصدیر 

الثورة، قائلنی: إّننا خناف تصدیر هذه الثورة بشّدة!

یح؟ یعين أّن الفکر اإلسالمّي اإلهلّي القرآيّن املتنی القومي  ماذا یعين هذا التصر

یليق الرعب يف قلوب مجیع الذین تربطهم قواسم مشترکة کثیرة إیل ذلك النظام 

الذي قّوض هذا الفکر اإلسالمّي دعامئه! هذا هو تصدیر الثورة. 1989/12/16

لقــد أضحــی الشــعب اإلیــراين وثورته اإلســالمّیة، عــیل رغم أنــوف القوى 

َتذى. وما نعاینه الیوم من أّن الشعوب 
ُ

املتجّبرة، قدوة للشعوب؛ قدوة حّیة حت

– وال ســّیما الشــعوب املســلمة وکذلك الشــعوب املظلومة يف کثیر من الدول 

ت 
ّ
ّیــة وتعّبــر عــن رأهيــا وتطالــب حبقوقها يف بلــدان ظل األخــرى – تشــعر باهلو

 ذلك 
ّ

حبیســة يف قفص األوهام احلزبّیة والعنف القومّي عقوًدا من الزمن، کل
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من برکات مقاومة الشعب اإلیراين وثباته.1990/5/24

ّیة اإلسالمّیة  یاء األشداء لإلسالم واجلمهور واألمر الذي خيافه األعداء األقو

هو حتّول اإلسالم والثورة إیل قدوة.

یخ والطاقة  ّیة اإلسالمّیة يف إیران[ یتحّدثون عن الصوار إّن ]أعداء اجلمهور

ّیــة ومــا إیل ذلك، لکــّن احلقیقة أهّنم ال خيافون القــّوة الصاروخّیة، ودورة  الذر

الوقــود النــووّي، وتصیــب الیورانیــوم، بل تمكــن خماوفهم يف أن هــذه القدوة 

کثر یوًما بعد آخر. کثر فأ آخذة يف فرض نفسها عیل الرأي العام اإلسالمّي أ

إهّنا ستعاين  وکانوا یقولون ستزول هذه الثورة، ولیست قادرة عیل االستمرار، و

ثغرات ونقائص يف املجاالت العلمّیة، واالقتصادّیة وغیرها؛ لکهّنم رأوا نقیض 

ذلك.2004/9/21

إّن األعــداء الذیــن ال یطیقــون التقــّدم واالزدهــار الشــامل لــدى الشــعب 

اإلیــرايّن، أدرجوا خطوتنی أساســیتنی يف جدول أعماهلــم: إحدامها أن یعرقلوا 

 یتمّکن الشعب من إحراز هذا التقّدم والريّق؛ وذلك باحلظر 
ّ

ما استطاعوا، لئال

واملقاطعــة، وبالهتدیــد، وبإشــغال املســؤولنی بالفروع عیل حســاب األصول، 

ّیات الشعب اإلیرايّن العظمي والنخبة؛ أي املمانعة العملّیة. بتغییر أولو

اخلطــوة الثانیــة هــي التضلیــل والتعتمي اإلعالمــّي من خالل إنــکار التقّدم 

ا تتألف من آالف األجهزة  احلاصــل. فثّمــة الیوم منظومة إعالمّیة هائلة جــّدً

اإلعالمّیة املختلفة تعمل يف العامل لُتثِبَت بأّنه ال حيصل يف الشعب اإلیرايّن 

یل و  إیــران تقــّدٌم ُیذَکــر؛ وتنکر جناحات الشــعب؛ کمــا أهّنا تعمل عــیل هتو و

تضخــمي مواطــن الضعــف - إن کانت-، وجعلها وعرضها مبرأى ومســمع من 

العاملــنی؛ أّما املحاســن ونقــاط القّوة والعطــاء اليت یراها املنصفــون يف أحناء 
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البالد ـ فتکتمها من العیون.

 الشــعب اإلیرايّن بفــرض احلصار علیه. 
ّ

ید شــل ... إهّنــم )األعــداء( قالوا نر

ّیهتا،  ّیة اإلسالمّیة عیل سوقها، واحتفظت بنشاطها وحیو فإن وقفت اجلمهور

وواصلــت تقّدمها، فســوف یفضح األعــداء يف العامل. لذلــك جيب علهيم منع 

 یقلبون احلقیقة 
ّ

إیــران إن اســتطاعوا. ولــو انفلت األمر من أیدهيم، فعــیل األقل

يف دعایاهتم.

کثــر؛ املمانعة والعرقلة العملّیــة _ بالضغوط  ین أ یرّکــز هــؤالء الیوم عــیل أمر و

والهتدیــد واحلصــار وأمثاهلــا_ وباإلعــالم املضــاّد الرامي إیل تصغیر املحاســن، 

وتضخمي املساوئ.2013/3/21

یــاء؛ وهذا األمر  عــیل الرغــم من مناصبة األمیرکان العــداء لنا، فقد صرنا أقو

من األمهّیة مبکان! من املهّم يف العامل أن تشــاهد الشــعوب األخرى بأّنه ميکن 

لشــعب مــا أن یواصل ســیره، وحيقــق الريق بعیــًدا عن االنضــواء حتت ظالل 

القــوى العاملّیــة. بــل ميکنه االزدهار والريّق والســیر قدًما عــیل قدمیه رغم أنف 

القوى الکبرى. وهذا األمر مما یثیر سخطها.

صــار الشــعب اإلیــرايّن قدوة للبلــدان والشــعوب لُیثِبَت إمــکان الوقوف يف 

وجــه القــوى العظمــی املتجّبــرة دون خوف، واملــيّض قدًما يف الوقت نفســه. 

یر قدراتنا الصاروخّیة ما یثیر  ّیة وتطو إنکم تعلمون أّن هذه التطّورات العســکر

 ما 
ّ

امتعاظهم وسخطهم اآلن، کل ذلك حصل يف أّیام احلظر. بعبارة أخرى کل

حصل من التقّدم حصل حتت املقاطعة الشاملة. وهذا هو الذي یثیر تعّجهبم 

وغضهبم.

یر قبل ســنوات، مضمونه أّن أحــد جنراالت الکیان الصهیويّن،  ُرِفــَع إيّلَ تقر
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کتب يف مقال له - وحیهنا کّنا قد مقنا بتجربة صاروخّیة للتّو، کان هذا اجلنرال 

خبیــًرا وهم یّطلعون عیل نشــاطاتنا عبر األمقار الصناعّیــة وغیرها من األجهزة، 

یتمکنون من تقیمي دقیق لنشاطاتنا ـ إّنه مثار العجب واحلیرة أن استطاعت  و

إیــران القیــام هبذه التجربة. أنا معاٍد إلیران، لکيّن أشــید هبــا لقدرهتا عیل هذه 

التجربة الصاروخیة رغم احلظر املشّدد املفروض علهيا.

 ذلك.2017/11/17
ّ

کان هذا فحوى کالمه. فالعدّو یرى کل

ید إیصال الشــعب  یــد إعالء بلدنــا إیل الذروة ببرکة اإلســالم؛ إّننا نر إّننــا نر

اإلیرايّنـ  کما یستحّقه ـ إیل حیث ميّثل قدوة؛ لیس للعامل اإلسالمّي والشعوب 

ّیة مجعاء. املسلمة فحسب؛ بل للبشر

یل ووعر املســلك ... وســیتمّکن هذا  وهذا أمر جلیل بالطبع، هذا طریق طو

البلــد بفضــل اهلل وحبولــه وقوتــه، وببرکة الثــورة، وببرکــة اآلیات اإلهلّیــة، وببرکة 

ب عیل مجیع 
ّ
اإلميان بالقرآن واإلسالم وتعالمي األمئة اهلداة؟مهع؟ سیتمّکن من التغل

العقبــات واملشــکالت، وســیميض قدًما، ونرجــو أن یکون کذلك إن  شــاء اهلل. 

2016/11/16





املبحث الرابع
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یة. کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال العسکر یق مرا أر
)GFP(ا يف العامل عىل حسب تقديرات املوقع ّيً ون األفضل عسکر القوی العشر

)عام 2018م -136 دولة(.
ا يف العامل. ّيً إيران القّوة الثالثة عشرة عسکر

مالحظة: مّت حتديد هذه الرتبة دون االعتماد عىل تقدير قّوة حرس الثورة اإلسالمية ومعداته.
)GFP(املصدر: جلوبال فاير باور
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الصّحة. یق مرا أر
 100 ألف مولود.

ّ
کل  إيران املرکز العاشر يف اخنفاض نسبة الوفيات للمواليد يف 

ّ
 حتتل

يل 2017م املصدر: البنك الدو
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راعة. کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الز یق مرا أر
راعية الدامئة. ا من حيث املحاصيل الز إيران، الثامنة عشرة عاملّيً

Nationmaster | 2000 :املصدر
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال القّوة العاملیة یق مرا أر
إيران، القوة السابعة عاملًيا.
يکن اينترست|2017 املصدر: امر
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قتصاد. کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال اال یق مرا أر
ا يف ارتفاع نسبة استقطاب السّياح[. ]إيران السابعة عاملّيً

ا يف ارتفاع نسبة استقطاب السّياح )من عام 1990 م حیت 2017 م( وقد   إيران املرکز السابع عاملّيً
ّ

حتتل
کثر من عام 1990م يف استقطاب السّياح األجانب. ارتفت هذه النسبة عام 2018 م بقدر 32.9 ضعًفا أ

 عن منظمة السياحة العاملية.
ً

املصدر: دييل تلغراف نقال
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الطاقة یق مرا أر
 املرکز الثالث عشر يف تصدير الغاز الطبيعي. 

ّ
إيران؛ حتتل

واملرکز الثاين من حيث إحتياطي الغاز الطبيعي. 
 واملرکز الثالث يف إنتاج الغاز الطبيعي.

يکية ية األمر کتاب حقائق العامل للمخابرات املرکز املصدر: 
CIA World Factbook |2018 
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الصناعة واملناجم یق مرا أر
 إيران املرکز األّول عاملًيا يف تصدير اإلمسنت[

ّ
]حتتل

يبيون 2014 املصدر: فايننشال تر
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الصّحة. یق مرا أر
املرکز الـ 164 من جمموع 184 بلد.

 نسبة لالنتحار.
ّ

ين يف أقل هي جزء من الدول العشر
نتحار الرجال.  نسبة ال

ّ
هي جزء من الدول العشرة يف أقل

نتحار(. کثر نسبة يف اال وبا األ )تعتبر ار
نتحار سنوًيا. ا يف نسبة اال حتتل املرکز التاسع عشر عاملّيً

املصدر: منظمة الصّحة العاملية| 2017
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التقنیة. یق مرا أر
تقنية اخلاليا اجلذعية

ا عاملًيا يف جمال اخلاليا اجلذعية. کثر الدول تقدّمً حتتل إيران املرکز الثاين من بني أ
ية.  ير املصدر: مؤسسة االختبارات السر

 Clinical Trials.gov | 2018
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال القضایا العلمیة. یق مرا أر
إّن إيران تتمتع بأسرع نسبة للنمو العلمي يف العامل.

New Scientist2011| املصدر: نيوساينتيست
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التقنیة. یق مرا أر
 احتلت إيران املرکز الثالث عشر عاملًيا، واملرکز األول يف املنطقة 

عام 2017م، وذلك يف جمال إنتاجات التقنية احليوية.
املصدر: سامياغو/2017
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التعلمي. یق مرا أر
احتلت إيران املرکز األول يف العامل من حيث تنمية نسبة تعلم 

األفراد بعد سّن الـ 15 من عام 1976م حیت 2014م.
يل: 2014 املصدر: البنك الدو
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف املجاالت العلمیة. یق مرا أر
الرتبة 16 العلمّية يف العامل من حيث ]عدد املقاالت[.

Scimago Journal & Country Rank2017| املصدر: سامياغو
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یة. کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التنمیة البشر یق مرا أر
نسانية. ر التنمية اإل ا يف مؤّشِ إيران األّول عاملّيً

املصدر: منظمة األمم املتحدة | 2018
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التعلمي. یق مرا أر
إن إيران هی التاسعة يف العامل من حيث عدد الکتب املنشورة يف السنة الواحدة.

املصدر: األمم املتحدة 2010
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التقنیة. یق مرا أر
ا من حيث عدد مستخدمي الشبکة العنکبوتية.  إيران املرکز السابع عشر عاملّيً

ّ
حتتل

Internet World Stat | 2018 :املصدر
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال التعلمي. یق مرا أر
STEM املتخرجون

حتتل إيران املرکز اخلامس يف العامل من حيث
املتخرجني يف املجاالت األربعة، وهي

»العلوم املعرفية، والتقنية، واهلندسة، واحلساب«
)Science, Technology, Engineering, Mathematics(

قتصاد العاملية |2016م.  عن مجعية اال
ً

املصدر: إحصائيات استاستيسکا نقال
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قتصاد. کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال اإل یق مرا أر
نتاج اإلمجايل الوطين عىل أساس القوة الشرائّية. حتتل ايران املرکز الثامن عشر إل
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راعة کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الز یق مرا أر
راعية. ا من حيث األريض الز إيران، اخلامسة عاملّيً
يکية. ية األمر کتاب حقائق العامل للمخابرات املرکز املصدر: 

CIA World Factbook | 2018
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کز ورتب إيران عىل حسب اإلحصائيات الدولية يف جمال الصّحة یق مرا أر
کان مأمول احلياة يف إيران عام 1979 م:55 سنة.

وأصبح مأمول احلياة يف إيران عام2016 م: 76 سنة.

حتتل إيران املرکز العاشر يف منو مأمول احلياة من عام 1979م حیت عام 2016م.
يل |2016 املصدر: البنك الدو




