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 هذا الكتاب 

هذا ليس كتابا يف تاريخ الثورة اإليرانية، وال يف تفاصيل أحداثها، 

وإنام هو حماولة للتعرف عىل أرسار انتصارها، باعتبارها نموذجا مثاليا مل 

 حيدث مثله يف التاريخ.

وهو يستند يف حتليالته واستنباطاته بالدرجة األوىل لقادة الثورة 

أنفسهم، ذلك أهنم أوىل من يتحدث عن الثورة، وهم أعرف هبا من 

غريهم، ومن اخلطأ الكبري الذي وقع فيه بعض املؤرخني هلذه الثورة 

 جتاوزهم ألولئك القادة، وتطبيقهم لتفكريهم الرغبوي عليها.

وهو لذلك هيدف إىل القراءة املوضوعية والعميقة للثورة 

استهدفتها، واستعملت كل الوسائل  اإلسالمية، ورد كل الشبه التي

 لتشوهيها، منذ انطالقتها وإىل اآلن.

وهو أيضا قراءة اعتبارية هلذه الثورة بناء عىل الرؤية القرآنية لسنن 

النرص يف الثورات، عساها تصحح تلك األخطاء الكثرية التي وقعت فيها 

علها الثورات العربية، نتيجة عدم استفادهتا من تلك العرب، وهو ما ج

تنحرف عن مسارها، أو تنهزم هزيمة نكراء، أو تتحول إىل أداة من 

 أدوات احلرب الناعمة لرضب األمن واالستقرار.
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 مقدمة الكتاب 

التعرف عىل األسباب املوضوعية النتصار الثورة اإلسالمية  حياول هذا الكتاب 

عقود عىل الرغم من كل أنواع أربعة  طيلةية، واستمرار ذلك االنتصار، بل تصاعده يراناإل

، والتي شملت احلروب العسكرية  وثورهتا اإلسالمية إيران  احلروب العاملية التي شنت عىل 

حيث ترك الكثري ممن يزعمون ألنفسهم  ، والسياسية واالقتصادية والثقافية، بل حتى الدينية 

 إيرانالوصاية عىل الدين كل مشاريعهم يف تربية املجتمعات وهتذيبها، وتفرغوا لتشويه 

 وحرهبا. 

وقد اهتممنا باجلانب املوضوعي الذي دلت عليه الوثائق التارخيية املنصفة واملحايدة،  

ل ذلك تراث قادة الثورة اإلسالمية ومؤسسيها، باعتبارها املصادر األساسية التي  ودل عليه قب

 تعرف بحقيقة االنتصار من الداخل، ال من اخلارج، ذلك أن أهل مكة أدرى بشعاهبا. 

 ن من الدوافع:قسامذا وقد دعانا إىل ه

  لمحيط الداخيل واخلارجي لية يرانالثورة اإلسالمية اإل  بام قدمته : مرتبط القسم األول 

 أثرت فيه بطرق مبارشة وغري مبارشة، ومن مجلة هذه التأثريات:  من خدمات 

عىل العامل اإلسالمي، وخصوصا القضية الفلسطينية، حيث أهنا ظهرت يف  تأثريها  . 1

، كانت الصهيونية فيه قد أعدت عدهتا، مع حليفها األكرب أمريكا للقيام بتطبيع وقت خطري جدا

شامل مع الدول العربية، يكون مقدمة بعدها ذلك لتطبيعها مع العامل اإلسالمي.. لكن شاء  

اهلل أن يكون ذلك العنفوان الذي حصل للصهيونية يف تلك الفرتة ميالدا لالنتصار الذي صار  

 هيددها وجوديا. 

عىل العامل، وعىل املتدينني فيه، وخصوصا املسلمني، حيث أهنا ألغت تلك  . تأثريها 2

املقولة التي كان يرددها الشيوعيون حينها، والتي تنص عىل أن الدين أفيون الشعوب، حيث  
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اكتشف العامل قدرة الدين ورجل الدين عىل أن خيلص الناس من االستبداد والقهر والظلم من 

فسه أي مكاسب، وهلذا، حصل ذلك الرشخ الكبري لالحتاد السوفيتي الذي غري أن يكسب لن 

 كان يمثل الشيوعية حينها، والذي رسعان ما اهنار بعده. 

عىل احلركات اإلسالمية بمختلف أشكاهلا، والتي دفعها ذلك االنتصار  تأثريها  . 3

  فت مع الثورة لالنتشار والتمدد يف املجتمعات اإلسالمية، ولو أن احلظ حالفها، فتحال

خمتلفا، لكنها لألسف استجابت للمخططات الصهيونية  اآلن لكان وضعها  اإلسالمية 

 واألمريكية، وبدل أن تستعني بانتصار الثورة، راحت إىل اخلندق املواجه هلا. 

يني الذي ذاقوا طعم النرص ألول مرة يف تارخيهم الطويل؛  يرانعىل اإل. تأثريها الداخيل  4

يف ظل مجهورية إسالمية، للشعب فيها كامل حريته يف حتقيق مطالبه   إيرانفألول مرة حتكم 

وتنفيذها، وقد كان لذلك أثره الكبري يف االنطالقة احلضارية اجلديدة، والتي مل يشهد 

 يون، وال العامل اإلسالمي نظريا هلا من قبل. يراناإل

التعرف عىل أسباب   : مرتبط بمحاولة االستفادة من نجاح هذه الثورة يف الثان القسم 

االنتصار التي يمكن تعميمها للخروج من حالة اهلزيمة التي عاشتها كل الثورات يف العامل  

 اإلسالمي. 

نتصار القيم العقدية عىل  الذلك أن الثورة اإلسالمية تعترب من أحسن النامذج التارخيية 

احلروب التي فرضت عليهم،  ويون استطاعوا بصربهم عىل احلصار يرانكل القيم املادية، فاإل

 أن يربزوا مدى دور العقيدة يف حتقيق االنتصار والصرب عليه، وحتقيق املنجزات يف ظله. 

وفوق ذلك متكنوا من إعطاء نموذج للحكم اإلسالمي، ال يوجد له نظري يف مجيع  

ية نموذجا تارخييا مميزا ال نجد يرانمية اإل التاريخ اإلسالمي، ولذلك يمكن اعتبار الثورة اإلسال

 له نظريا يف التاريخ مجيعا، اإلسالمي وغري اإلسالمي. 

وفوق ذلك كله تلك الضامنات الكربى التي استطاع قادة الثورة اإلسالمية بمعونة  
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شعبهم أن يكفلوها، وهي احلصانة التامة من كل أنواع احلروب الصلبة والناعمة، ولذلك مل  

 . م أن حترك ساكنا يؤثر فيهم كل جحافل األعداء املرتبصني هبتستطع 

ية،  يرانوقد رأينا من خالل استقراء األسباب التي قام عليها انتصار الثورة اإلسالمية اإل

أي ثورة من    حأسباب كربى، يمكن اعتبارها أركانا أساسية ال يمكن أن تنج  مخسة أن نكتشف  

 دوهنا، وهي: 

أن كل ثورة حتتاج إىل إمام حيركها، ويقوم بتوجيهها، وال   : ذلك القيادة الرشيدة . 1

ية  يرانيمكن أن تنجح أي ثورة من دون قائد أو إمام، وقد حظيت الثورة اإلسالمية اإل

  اخلميني إماميها كيمة، وهي شخصية فذة، مجعت كل صفات القيادة احل ات بشخصي

ها الثان، بكل وفاء، وبنفس املبادئ اللذين بدأ أوهلام مسرية قيادة الثورة، وأكمل، واخلامنئي

   .والقيم 

ذلك أن اجلامهري هي التي متارسـ  حتت توجيهات قيادهتا الرشيدة  :  الطاقات البرشية .  2

ـ كل األساليب والوسائل، وتقدم كل التضحيات التي تساهم يف انتصار الثورة، وبقدر تنوع 

الثورة يف حتقيق مطالبها، ويف أقرص   تلك الطاقات، ونفوذها يف املحال املختلفة، بقدر نجاح

 مدة. 

: ذلك أن املطالب إن مل تكن معقولة، وال واضحة، وال يف خدمة  الرشعية . املطالب 3

 . ئرين، لن حترك فيهم دوافع الثورةالثا 

لكل   ة ومستوعب ة ودقيق  ةكن مضبوطتإن مل : ذلك أهنا . األساليب احلكيمة 4

   االحتامالت، فستفشل الثورة ال حمالة. 

: ذلك أن الثورة قد تنترص انتصارها املبدئي واجلزئي، لكنها  عىل املكاسب احلفاظ  . 5

، فستنقطع هبا السبل، وال يتحقق هلا االنتصار  يضمن هلا البقاء إن مل تكن حتمل مرشوعا كامال 

 . واملستمر احلقيقي الكامل والشامل 
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فصول تناولنا يف كل فصل حتليال   مخسةسباب قسمنا هذا الكتاب إىل بناء عىل هذه األ

للسبب وأمهيته، بناء عىل ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر أسباب النرص، ثم حاولنا تطبيقها 

  إبان الثورة وبعدها.يران عىل الواقع اإل

حاولنا أن   باإلضافة إىل ذلك، وبناء عىل ما ذكرناه يف القسم الثان من الدوافع، فقد

ية وغريها من الثورات يف كل جانب من اجلوانب، لنبني  يراننقارن بني الثورة اإلسالمية اإل

ية، لتحاول  يرانأسباب النرص واهلزيمة، ألن الغاية من الكتاب كام ذكرنا تتجاوز التجربة اإل

كل  تعميمها عىل سائر بالد العامل اإلسالمي، ليتخلص من كل أسباب اهلزيمة، ويتحقق ب

   أسباب النرص. 
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 الفصل األول 

 يادة الرشيدة الق و.  . الثورة اإلسالمية 

ية، ومثلها انتصار أي ثورة، توفر  يرانالركن األكرب من أركان انتصار الثورة اإلسالمية اإل

القائد الذي يستطيع أن حيرك الشعب، ولو تأملنا كل أسباب اهلزيمة التي نزلت بجميع 

وخصوصا ما يطلق عليه ]الربيع العريب[ نجد أنه يمكن اجتامعها يف افتقادها الثورات العربية،  

للقائد، حيث أهنا حتولت إىل حركة عشوائية فوضوية غري مضبوطة، ولذلك سهل اخرتاقها، 

 وحتويلها عن مسارها الصحيح الذي خيدم الشعب والدولة إىل املسار الذي خيدم أعداء كليهام.

ذلك أن الشعب يتقمص مجيعا شخصية القائد، بكل  وفهم رس ذلك ليس صعبا، 

معانيها، ويتحول بذلك إىل قوة واحدة، يمكنها أن حتطم كل من يقف يف طريقها، لكنها عند 

افتقاد القائد، يصبح لكل شخص قوته اخلاصة، والتي قد تتعارض مع سائر القوى، وبذلك 

رى يف ليبيا التي ال يزال التناحر  تأكل الثورة بعضها بعضا، ويأكل الشعب بعضه بعضا مثلام ن

بني الثوار أنفسهم، ألهنم مل ينطلقوا من قيادة موحدة، وإنام من قيادات كثرية، حصل التنازع 

 بعدها عىل املكتسبات. 

وقد وردت اإلشارة القرآنية إىل هذا املعنى يف مواضع خمتلفة، أوهلا، وأكثرها رصاحة ما  

التخلص من اهلزيمة، ال يكفي فيه توفر اجليوش فقط،   ورد يف قصة طالوت؛ فهي تشري إىل أن 

َأمَلْ  ﴿وإنام حيتاج أيضا إىل توفر القائد احلكيم الذي يعرف كيف يقود اجليوش للنرص، قال تعاىل:  

ائِيَل ِمْن َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ هَلُُم اْبَعْث َلنَا َملًِكا  ُنَقاتِْل يِف َسبِيِل اهللهِ   َتَر إِىَل املَََْلِ ِمْن َبنِي إرِْسَ

 [ 246]البقرة:   ﴾

ووردت اإلشارة إىل ذلك أيضا يف سورة القصص، وهي السورة التي وضح اهلل غرضها  
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ًة َوَنْجَعَلُهُم  ﴿يف أوهلا، فقال:  ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمه َوُنِريُد َأْن َنُمنه َعىَل اله

ا ِمنُْهْم َما َكاُنوا حَيَْذُروَن  (5)اْلَواِرثنَِي  َن هَلُْم يِف اأْلَْرِض َوُنِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَ َوُنَمكِّ

 [ 6 ـ  5]القصص:   ﴾(6)

َوَأْوَحْينَا إِىَل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه    ﴿ثم عقب عليها مبارشة بقوله:  

َزِن إِنها َرادُّوُه إَِلْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنيَ   [ 7]القصص:   ﴾يِف اْلَيمِّ َواَل ََتَايِف َواَل حَتْ

للمؤمنني يف األرض، وإخراجهم من طاغوت فرعون بدأ   أي أن إرادة اهلل بالتمكني

بوالدة موسى عليه السالم، فهو القائد املخلص، وهو الذي كان يفتقده بنو إرسائيل، وبمجرد  

 والدته بدأ معه الرتقي يف سلم النرص. 

ومل يكتف القرآن الكريم بذكر هذا الرشط فقط، وإنام أضاف إليه الرشوط التي ال يمكن  

َقاُلوا َأنهى َيُكوُن َلُه املُْْلُك ﴿ ومنها قوله تعاىل يف قصة طالوت: يؤدي دوره من دوهنا،  للقائد أن

َزاَدُه َبْسَطًة يِف  َعَلْينَا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاملُْْلِك ِمنُْه َومَلْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن املَْاِل َقاَل إِنه اهللهَ اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم وَ 

ْس   [ 247]البقرة:   ﴾ ِم اْلِعْلِم َواجْلِ

حكاية عن يوسف عليه السالم، ورس اختياره قائدا وخملصا ملرص من األزمة    ومنها قوله

 [ 55]يوسف:    ﴾َقاَل اْجَعْلنِي َعىَل َخَزائِِن اأْلَْرِض إِنِّ َحِفيٌظ َعلِيمٌ  ﴿ التي تتعرض هلا: 

َقاَلْت  ﴿ : عن موسى عليه السالم، ومواصفات القيادة فيه، قال تعاىل  ومنها قوله 

ا َيا   [ 26]القصص:   ﴾َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنه َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنيُ  إِْحَدامُهَ

وبناء عىل هذه النصوص مجيعاـ  سواء تلك التي تشرتط توفر القيادة ألي حركة تغيريية،  

ية؛ فقد كان يرانسالمية اإلأو تلك التي تذكر صفات القائد ـ يمكن قراءة رس نجاح الثورة اإل

لَلمام اخلميني الدور الكبري يف نجاحها، وذلك لتوفر مجيع صفات القيادة احلكيمة يف شخصه،  

 . باإلضافة إىل ممارسته الصحيحة واحلكيمة لدوره القيادي، ويف أحلك الظروف

اخلميني،    اإلماماخلامنئي الذي توىل املهام الكربى إبان حياة أستاذه    اإلمام ومثله خليفته  
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 ثم واصل املسرية بعده، ليضمن االنتصار النهائي للثورة اإلسالمية عىل كل املؤامرات. 

من خالل استقراء ما ورد يف املصادر املقدسة من صفات القيادة الرشيدة، أنه  وقد رأينا  

 صفات: ها يف ست يمكن اجتامع

، والذي جيعله ثقة لدى شعبه، وخيلصه من كل التهم التي قد  للقائد املنبت الطيب  .1

تلحق به من املناوئني له، والتي قد تعتربه عميال أو مندسا، وهلذا نرى يف الكثري من الدساتري  

أي مسؤولية كربى يف البالد، وهلذا نرى أيضا رس ذكر القرآن اشرتاط اجلنسية فيمن يتوىل 

 نبت الطيب لألنبياء املخلصني. الكريم للم

. القدرة العلمية، بمختلف أنواعها، وذلك ألن القيادة حتتاج إملاما بمعارف خمتلفة،  2

تكون هادية للقائد الختيار القرارات املناسبة، ويف الوقت املناسب، باإلضافة إىل أن املرشوع 

عىل أسس علمية عقالنية يكون الثوري ال يمكن أن يتأسس، وال أن يؤيت نتاجه ما مل يكن قائام  

 هلا دور يف التوعية والتعبئة. 

فلو مل يكن ليوسف عليه السالم علم التأويل، والعلم بكيفية اخلروج من األزمة  

 االقتصادية ملرص، ملا استطاع أن يكون قائدا أو خملصا هلا يف تلك الفرتة. 

كل  دى شعبه، ذلك أن . القوة األخالقية والروحية، والتي جتعله حمبوبا ومقبوال ل3

الشعوب متيل إىل القادة الروحيني أكثر من ميلها للقادة السياسيني، وهلذا وصف القادة يف  

 القرآن الكريم باألمانة، وهي صفة جتمع مجيع املعان الروحية واألخالقية. 

قدرة القائد عىل البذل والتضحية، ألهنا دليل صدقه وإخالصه وبعده عن كل  . 4

صية، وهذا يتجىل جليا فيام حصل لألنبياء واألئمة عليهم السالم من أنواع األغراض الشخ

 البالء. 

القدرة التسيريية، والتي تقتيض التعرف عىل كيفية التعامل مع الشعب، والنواحي  ـ  5

التي يمكن أن تؤثر فيه، وكيفية استدراجه لتحقيق املطالب الثورية بكل حكمة ولطف وتؤدة،  
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عىل كيفية التعامل مع املناوئني للشعب، والذين تقوم الثورة ضدهم،   وتقتيض كذلك التعرف

وقد أشار إىل ذلك القرآن الكريم عند ذكره الختيار موسى عليه السالم ليوم الزينة، واجتامع 

 الناس، لريى اجلميع آيات اهلل التي تؤيده، ويكون ذلك مقدمة حلراكه. 

اختبارات جلنوده، حتي يدخل املعركة  وأشار إليه عند ذكره لطالوت، وما فعله من 

 باجلنود الذين تتوفر فيهم رشوط النرص. 

ـ جاذبية القائد، وقدرته عىل إثارة االنتباه واالهتامم، وذلك للصفات التي توفرت   6

فيه، وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف مواضع كثرية منها ما قصه عن يوسف عليه السالم،  

  ﴾ اْئُتوِن بِِه َأْسَتْخلِْصُه لِنَْفِس ﴿ومثلهم امللك الذي قال عنه: وانجذاب أهل السجن له، 

   [54]يوسف:  

 ـ املنبت الطيب للقائد:   أوال 

كام  القرآن الكريم، وإىل أمهيتها وهو من الرشوط املهمة والرضورية، والتي أشار إليها 

ا بَِقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبتََها ﴿ يف قوله تعاىل عن مريم عليها السالم، وأرسار اصطفائها:  َ َفَتَقبهَلَها َرهبُّ

 [ 37]آل عمران:   ﴾َنَباًتا َحَسنًا 

أن املخلص حيتاج إىل سرية صافية واضحة تبعد عنه كل الشبهات،  ورس ذلك يعود إىل 

وقد أشار القرآن  إنام لتشويه احلراك الذي يقوم به،  فقط، والتي قد يستغلها أعداؤه، ال لتشوهيه  

عند ذكره خلطاب األنبياء مع أقوامهم، فقد قال اهلل تعاىل ملقنا رسوله  املعنى الكريم إىل هذا 

  :﴿ َْقْبلِِه َأَفاَل َتْعِقُلونَ ُقْل َلْو َشاَء اهللهُ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َواَل َأْدَراُكْم بِِه َفَقْد َلبِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا ِمن  ﴾  

 [ 16]يونس:  

اخلميني وعىل الكثري من قادة الثورة اإلسالمية   اإلماموعند تطبيق هذا الرشط عىل 

متوفرا، ويف أمجل وأكمل  ية، والذين اختارهم للقيادة معه وبعده، نجد هذا الرشط يراناإل

 درجاته. 
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موسى الكاظم، لذلك    اإلماملة  اخلميني سليل أرسة هاشمية، انحدرت من سال  اإلمامف

ب باسم ]آية اهلله روح اهلله، املوسوي، احلسيني، املصطفوي، اخلميني[   (1) ُعرف ولقِّ

وكان لنسب األرسة دوره يف اهتامماهتا العلمية والثورية، فقد كان جلده السيد أمحد  

عامر الربيطان يف كشمري  اهلندي ـ بام له من مكانة اجتامعية ـ دور يف الثورة والتمرد عىل االست

فاضطرت بريطانيا إلبعاده   ؛التي كان مستقرا هبا حينها، وكانت خاضعة لالستعامر الربيطان

عن كشمري يف بداية القرن التاسع عرش، فاختار النجف لتكون مقره اجلديد، فأقام يف النجف  

، وعرضت عليه أن يعود  ية، والتقت بهيرانمدة من الزمن، إىل أن جاءت مجاعة من بلدة مخني اإل 

معهم إىل بلدة مخني، فوافق السيد عىل ذلك، وعاد معهم، وصاهرهم، وكان من ثمرة تلك 

 اخلميني.  اإلمام املصاهرة، أن ولد له مصطفى، والد 

ثم ما لبث والده مصطفى أن استشهد ومل متِض عىل والدته سّتة أشهر، وذلك عىل أيدي  

للهجرة، وقد قامت بكفالته    1320حلكومة آنذاك، وذلك عام  قّطاع الطرق املدعومني من ِقَبل ا

 وتربيته بعد يتمه والدته املؤمنة السّيدة هاجر، التي تنتسب ألرسة اشُتهرت بالعلم والتقوى. 

وهكذا اجتمع لَلمام اخلميني يف أول مراحل حياته، العلم والتقوى مع األمل الذي سببته  

والتي جعلته بعد ذلك يشن محلته الشديدة عىل االستكبار  املظامل التي حلقت بأرسته، 

 واالستعامر والظلم. 

اخلميني بكليته للعلم، فقد درس يف مدينة مخني حتى سن التاسعة    اإلمام بعدها انرصف  

م التحق 1921عرش مقّدمات العلوم بام فيها اللغة العربية واملنطق واألصول والفقه، ويف عام  

ينة أراك، وبعد أن مكث فيها عامًا، هاجر إىل مدينة قم ملواصلة الدراسة  باحلوزة العلمية يف مد 

يف حوزهتا، وهناك وفضاًل عن مواصلة دراسته عىل يد فقهاء وجمتهدي عرصه، اهتم بدراسة  

 
( كتبت كتب كثرية تؤرخ السرية املفصلة لَلمام اخلميني، وقد رجعنا يف هذا املحل إىل مقال بعنوان اإلمام اخلميني اهلوية 1)

 . 13-12، أنصاري، محيد، ص االنطالق، وانظر: حديث  141، العـــــدد 12الشخصية، جملة بقية اهلل، السنة 
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 علم الرياضيات واهليئة والفلسفة.  

ولذلك كانت سريته مملوءة بالطهارة والنقاء، سواء من جانبه الشخيص، الذي كان  

غي عليه الدراسة والبحث العلمي، أو من جانب أرسته التي مجعت بني العلم والثورة عىل يط

 االستبداد. 

هو اآلخر  وهكذا األمر بالنسبة خلليفته احلايل السيد عيل اخلامنئي، والذي كان ينتمى 

ن ألرسة من السادة املشهورين بالعلم والتقوى، فقد كان والده آية اهلل احلاج السّيد جواد، م 

املجتهدين وعلامء مشهد املحرتمني، وكان من املبلِّغني املعروفني يف مشهد، وكان جّده آية اهلل  

، ثّم هاجر إىل النهجف، وأقام هناك، واشتغل  أذربيجانالسّيد حسني اخلامنئّي من علامء 

بالتدريس والبحث، وكان ـ كام يذكر املؤرخون له ـ من أهل العلم والتقوى، وقىض عمره يف  

 الزهد والقناعة. 

ة اإلسالم السّيد هاشم نجف آبادي من علامء مشهد    وهكذا كانت والدته كريمة حجه

املعروفني، وكانت امرأة رشيفة عاملة، وكان له دور كبري يف تربية ابنها السيد عيل، كام يذكر ذلك 

 عنها.

ميني، فقد مجع  اخل  اإلماموقد كانت نشأة السيد عيل اخلامنئي ال َتتلف عن نشأة أستاذه  

بمرارة االستكبار والظلم، وقد    ربني طلب العلم مع الظروف املعيشية الصعبة التي جعلته يشع 

ا كانت مقارنة أليهام   عرب عن ذلك، فقال: )لقد قضيت طفولتي يف عرسة شديدة خصوًصا أهنه

ا أكثر  احلرب. وعىل الرغم من أنه مشهد كانت خارجة عن حدود احلرب، وكان كلُّ يشء فيه

بحيث مل نكن نتمّكن  وفوًرا وأقله سعًرا نسبة إىل سائر مدن البالد، إالّ أنه وضعنا املاّديه كان

من أكل خبز احلنطة، وكنّا عادة نأكل خبز الشعري، وأحياًنا خبز الشعري واحلنطة مًعا، ونادًرا ما 

يف البيت يشء نأكله للعشاء،    كنّا نأكل خبز احلنطة. إّنني أتذّكر بعض ليايل طفولتي حيث مل يكن

فكانت والديت تأخذ النقود ـ اّلتي كانت جديت تعطيها يل أو ألحد أخوان أو أخوايت أحياًنا ـ  
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وتشرتي هبا احلليب أو الزبيب لنأكله مع اخلبز. لقد كانت مساحة بيتنا اّلذي ولدت وقضيت  

ري بمشهد وفيه غرفة واحدة  مرًتا( يف حّي فق  70 ـ  60حوايل مخس سنوات من عمري فيه بني )

وعندما كان حيّل علينا ضيف. وبام أنه والدي كان عاملًا ومرجًعا  ورسداٌب ُمظلم وضّيق.. 

لشؤون الناس، فكان دائم الضيوف، كان علينا الذهاب إىل الرسداب حّتى يذهب الضيف.  

فاتّسع البيت  وبعد فرتة اشرتى بعض املريدين لوالدي قطعة أرض بجوارنا وأحلقوها ببيتنا، 

ومل يكن ملبسنا أفضل من ذلك، فقد كانت والديت َتيط لنا من مالبس   إىل ثالث غرف..

كبة حيتوي عىل عّدة  والدي القديمة شيًئا عجيًبا وغريًبا، كان لباًسا طوياًل يصل إىل أسفل الرُّ

بيل املثال بقي  وصالت، طبًعا جيب أن يقال إنه والدي مل يكن يغرّي مالبسه هبذه الرسعة، فعىل س

  (1)أحد مالبسه بال تغيري ملّدة أربعني عاًما(

وهذه النشأة لكال القائدين كان هلا أثرها البالغ يف موقفهام من االستكبار والظلم،  

 فيهام ذلك أن يران دور كذلك يف ثقة الشعب اإل  ا ودعوهتام لنرصة املستضعفني، وكان هل

لدون من رحم الشعب ومعاناته، ال الذين ينظرون إليه  األبطال احلقيقيني هم األبطال الذين يو

 من أبراجهم العاجية. 

اخلميني عن طلب العلم، بل جعلته يقبل عليه   اإلماموكام أن مرارة اليتم مل ترصف 

 بكليته، فهكذا حصل لتلميذه وخليفته السيد عيل اخلامنئّي الذي التحق بالكتاتيب لتعّلم القرآن

 اخلمس سنوات.  ، وهو ملا يتجاوزالكريم

وبعد أن أكمل املرحلة االبتدائّية، التحق بالدراسة املسائّية يف املدرسة احلكومّية وحصل  

 عىل الشهادة املتوّسطة، ثمه أهنى دراسته الثانويهة خالل سنتني، وحصل عىل الشهادة الثانويهة. 

الذي كانت توليه أرسته لطلب العلم، عىل الرغم من   ث عن مدى االهتامم وقد حدّ 

ظروفها الصعبة، فقال: )لقد كان والدي العامل الرئيّس يف انتخايب طريق العلم النرّي والعلامء.  

 
 (13: ( اإلمام اخلامنئي دام ظله القائد املرجع )ص1)
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ولقد شّوقني ورّغبني بذلك.. فعندما رشعت بالدروس الدينيهة، كان الفارق يف العمر بيني  

د كانت لوالدي مكانة علميهة بارزة، وكانت لديه إجازة وبني والدي شاسًعا، إضافة إىل ذلك فق

اجتهاد، وَتّرج عىل يديه الكثري من طلبة العلوم الدينيهة يف مستويات عالية، لذا مل يكن من 

املناسب وهو يف هذه املكانة العظيمة أن يدّرسني وأنا يف املرحلة األوىل من دراستي، ومل تكن 

ك. لكن نظًرا الهتاممه برتبيتنا، فقد دّرسني وأخي األكرب ومن لديه الرغبة وال الصرب عىل ذل 

بعدنا دّرس أخانا األصغر، فحّقه عظيم علينا يف جمال التدريس والرتبية وخصوًصا عيّل، ألّنه  

 حرضت. عالوةلو مل يكن موجوًدا ملا ُوفِّقنا يف حتصيل الفقه واألصول، وقبل ذهايب إىل قّم، 

عىل دراستي عند والدي. الدروس العاّمة يف مشهد. ويف العطلة الصيفيهة كان والدي يضع لنا  

برناجمًا دراسيًّا ويبارش تدريسنا، وهلذا السبب مل حيصل توقُّف يف دراستي خالًفا لّلذين كانوا 

رك يدرسون يف احلوزات العاّمة واّلتي كانت تعّطل يف شهري حمّرم وصفر وشهر رمضان املبا 

ويف العطلة الصيفيهة. فأهنيت دروس السطوح مجيعها، ورشعت بالبحث اخلارج وأنا يف  

السادسة عرش من عمري.. إّن لدعم والدي النصيب األوفر يف تقّدمي الدرايّس، فبلغت فرتة  

دراستي منذ اللحظة األوىل يف طلبي العلم حّتى رشوعي بحث اخلارج مخس سنوات ونصفا،  

  (1) السطوح يف مخس سنوات ونصف(أي أنهني أهنيت 

وهكذا كان لوالدته الدور الكبري يف تربيته وتعليمه، وإتقانه للغة العربية، وقد أشاد هبا  

اللهجة،   ةيّ املولد، عرب ةيالوالدة نجف[، فقد قال عنها: )إّن مع الصرب نرصاكثريا يف مذكراته ]

بالقرآن، حتسن القراءة بصوت رائع.  عارفة  ة، يالنجف ة يكانت تتكلم يف صباها باللهجة العرب

قراءة القرآن  ی ُبحه صوهتا، فكنت أذّكرها بصوهتا احلََسن. كانت تواظب عل اهتا يويف أواخر ح

يف القراءة جتتذبنا ونحن  قتها يطر نت هلا من والدها. وكا  یيف مصحف ُمهد وم يكله  مي الكر

 
، وانظر حديث القائد عن ذكرياته يف هذا املجال يف خطاب للشباب املجاهدين، ثامن مواعظ لطيفة 15( املرجع السابق، ص1)

 (28يف السلوك املعنوي، اإلمام اخلامنئي )ص: 
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الفرصة فترتجم لنا معان بعض  تالوهتا. وهي كانت تغتنم    یصغار، فنلتف حوهلا، ونصغي إل

)عليه السالم( كان  ی موس اةي. شغفها بحاءيوحتكي لنا قصص األنب ة، يالفارس یإل اتياآل

بإعجاب   ی عن موس تتكلم و  لها،يبكل تفاص م يهذا النبي العظ اةيح  نا ي ألن تقصه عل دفعها ي

   (1) (هلفة الستامع أخباره نا يف ري ثي

الكبري يف تكوينه إذ مكنه من االطالع عىل الكثري من الكتب  وقد كان لذلك كله أثره 

باللغة العربية والفارسية وغريها، كام ذكرنا اهتاممه الكبري باملطالعة يف اجلزء السابق من هذه 

 السلسلة. 

 ـ الصفات العلمية للقائد:   ثانيا 

  وهي من الصفات األساسية الكربى التي ال يمكن ألي ثورة ناجحة أن تتحقق من 

دوهنا، وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الرشط يف مواضع كثرية، مبينا أنه ال يمكن أن يقود  

 الناس جاهل. 

ومن األمثلة عىل ذلك نموذج ذي القرنني الذي ذكره القرآن الكريم باعتباره مثاال  

لوال    للقائد الصالح، وقد ذكر أنه مل يكن ليخرج بعض األقوام الذين مر هبم من الذلة والضياع

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهِنِاَم َقْوًما اَل َيَكاُدوَن ﴿ العلم الذي آتاه اهلل، قال تعاىل:  ده َحتهى إَِذا َبَلَغ َبنْيَ السه

( َقاُلوا َياَذا اْلَقْرَننْيِ إِنه َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك 93َيْفَقُهوَن َقْواًل )

ا ) َخ  َعَل َبْينَنَا َوَبْينَُهْم َسدًّ ٍة َأْجَعْل  94ْرًجا َعىَل َأْن جَتْ نِّي فِيِه َريبِّ َخرْيٌ َفَأِعيُنوِن بُِقوه ( َقاَل َما َمكه

َدَفنْيِ َقاَل اْنُفُخوا َح 95َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم َرْدًما )  تهى إَِذا  ( آُتوِن ُزَبَر احْلَِديِد َحتهى إَِذا َساَوى َبنْيَ الصه

(  97( َفاَم اْسَطاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا ) 96َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتوِن ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا )

 [ 97  ـ 93]الكهف:   ﴾

 
 ..مذكرات اإلمام اخلامنئي العربية ،(  إّن مع الصرب نرصا1)
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ومثله يوسف عليه السالم، الذي كان علمه بكيفية حفظ الزرع من الفساد، وما أوتيه  

 ور يف َتليص املرصيني ومن جاورهم من املجاعة التي كانت تنتظرهم.من علوم التأويل د

ومن خالل تأمل ما ورد يف القرآن الكريم حول العلوم املرتبطة هبذا اجلانب، نجد نوعني  

 من العلوم حيتاج القائد لتعلمها، بل ال يمكن أن يامرس دوره من دوهنا: 

فكار، والتي متثل اجلانب الفكري  ـ العلوم املرتبطة بالعقائد والفلسفات واأل أوهلا 

 للشخصية القيادية. 

: العلوم املرتبطة باحلياة وجتارهبا املختلفة، والواقع واألقطاب املتحكمة فيه،  الثان 

واملجتمع والبنية املشكلة له، وغريها من العلوم التي جتعله ينظر للواقع نظرة صحيحة بعيدة 

 عن كل أشكال اهلوى والتفكري الرغبوي. 

اخلامنئي؛ فكالمها نال   اإلماماخلميني وخليفته  اإلمام ذه مجيعا نجدها جمتمعة لدى وه

 حظه من هذه املعارف، كام سنرشح بعض ذلك من خالل العنوانني التاليني: 

 ـ العلوم املرتبطة بالفلسفات واألفكار:   1

  اإلمام أن مجيع قادهتا ابتداء من  إيرانمن أهم امليزات التي طبعت الثورة اإلسالمية يف 

اخلميني، وغريه من القادة السياسيني والفكريني كان هلم اهتامم شديد بالفلسفة، والعلوم  

 . العقلية، والتي أعطتهم القدرة عىل التحليل اجليد لألوضاع املختلفة، وكيفية التعامل معها 

ك كانت مناهج دراستهم َتتلف كثريا عن تلك املنترشة يف العامل اإلسالمي سواء  ولذل

يف البيئة السنية أو الشيعية، ذلك أن الغالب عىل املدارس الدينية حفظ الفروع الفقهية، وتلقني  

األصول الدينية، دون الغوص يف العلوم العقلية، سواء تلك املرتبطة بالدين أو بالفلسفة  

عىل   عند بيان قدرة الثورة اإلسالمية   الفصول التالية ى بعض النامذج عىل ذلك يف  وسنرعموما،  

استقطاب الفالسفة واملفكرين، وغريهم، وقدرهتا عىل صياغة خطاهبا بلغة عقالنية مقبولة من 

 اجلميع، حتى من غري املتدينني.
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 اجلوانب.. ونكتفي هنا بذكر مدى اهتامم القائدين الكبريين للثورة اإلسالمية هبذه 

اخلميني، فتشهد له كل كتبه وحمارضاته وخطبه بالباع الطويل يف الفلسفة   اإلمام أما 

وعلم الكالم والعرفان، ومجيع العلوم العقلية، ولذلك كان يستعمل تلك التحليالت واللغة  

املرتبطة هبا يف خطاباته مجيعا، حتى اخلطابات الشعبية، مع تبسيطها وتيسريها ليفهمها عامة  

 الناس وخاصتهم. 

ولذلك دور كبري يف ثقة األمة بقائدها، ذلك أنه كلام كان مستواه العلمي والفكري  

رفيعا، وكلام كانت خطبه راقية، كلام كانت الثقة به أعظم، ألن الشعب يشعر حينها أنه بني أيد  

 أمينة، هلا من العلم ما ينقذها من كل هتور. 

ومفكرا    فيلسوفا اخلميني يف هذه اجلوانب، نجده    اإلمامومن خالل االطالع عىل ما كتبه  

رائدا، بل صاحب مدرسة فكرية راقية، وليس جمرد شخص مقلد أو حافظ مثلام هو احلال يف  

الكثري من أساتذة الفلسفة يف الدول العربية، والذين اقتنعوا من الفلسفة بتبني أحد مدارسها 

 ال اختصاصهم. والدفاع عنها دون أن تكون هلم بصامت واضحة يف جم

وقد كان إلتقانه للعلوم العقلية آثارها يف مرحلة أستاذيته، حيث وفرت له الكثري من  

التالميذ الكبار الذين مل يكونوا جيدون عند غريه ما جيدون عنده من العلوم، وقد كان أولئك 

 التالميذ هم القادة الفكريون الذين كان هلم دور كبري يف نجاح الثورة اإلسالمية. 

ويف نفس الوقت كان لذلك آثاره السلبية يف الذين خيالفون أمثال تلك العلوم، كام ذكر  

يف مدرسة الفيضية تناول ابني الصغري املرحوم مصطفى  اخلميني ذلك عن نفسه، فقال: )  اإلمام

س الفلسفة، فقد كانت دراسة   ر الوعاء ألنني كنُت ُأدرِّ وعاًء ورشب منه املاء، فقام أحدهم وطهه

ًكا ال   (1)(فلسفة والعرفان ُتَعّد ذنًبا ورِشْ

 
هـ ق.، نقال عن: عبد اجلبار الرفاعي، مبادئ 1409اخلامس عرش من رجب لعام ( انظر: اإلمام اخلميني، بيان صادر يف 1)

 .. 97، ص1م.، ج 2001، دار اهلادي، بريوت، 1الفلسفة اإلسالمية، ط
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وأشار إليه يف موضع آخر عند رده عىل ذلك الرصاع الذي استرشى فرتة طويلة يف  

ال ينبغي هلذه الفئة أن تتعرض لتلك، وال  التاريخ اإلسالمي بني الفقهاء والفالسفة، فقال: )

قضية مستقلة ومسألة حمدودة حلاهلا.  لتلك الفئة أن تتعرض هلذه، فكل فئة من هؤالء تتبنّى 

عقلك أنت ال يستوعب ما هو )الفقه( مثاًل، فلامذا تعتدي عىل الفقه؟ عقلك ال يستوعب ما 

هي )الفلسفة( وما فوق الفلسفة، ملاذا تتجارس عىل أصحاهبا؟ فأنت الذي ال تستطيع أن  

ما تتوّخاه ال حيّق لُه  تستوعب. فإن من ال يستطيع فهم ما تقوله تلك الطائفة أو الفئة، و 

 (1) االعرتاض عليها، فقد يكون فكره هو حمدودًا!( 

ثم بني املنهج األمثل يف التعامل مع كال الصنفني من العلوم، فقال: )عىل اجلميع أن  

يتكاتفوا فيام بينهم، ويتعاضدوا، جيب أن يتوّحدوا فقيهًا ومهندسًا وطبيبًا وطالبًا وجامعيني  

عىل اجلميع أن يتآزروا، حتى يتمّكنوا من القيام بعمل ما، ليتخّلصوا من هذه وطلبة مدارس، 

  (2)األعباء(

اخلميني بكال النوعني من العلوم الرشعية والعقلية   اإلمامومما يدل عىل مدى اهتامم 

تلك اإلجابة البدهيية الرسيعة عىل سؤال من بعض الصحفيني عن أهم الشخصيات والكتب  

ا عدا املصادر املقدسة، فقال: )ال أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال اآلن، فهو  التي تأثر هبا م

املال  حيتاج إىل الكثري من التأمل.. لدينا الكثري من الكتب، فربام أستطيع أن أقول يف الفلسفة: 

، ومن كتب األخبار واملعلومات: الكايف، ومن الفقه: اجلواهر، فعلومنا اإلسالمية غنية  اصدر

  (3) لكم(  إحصاءها دينا الكثري من الكتب. وال نستطيع جدًا، ول

اخلميني بفضل مزجه بني العلوم املختلفة، العقلية والنقلية أن   اإلماموهكذا استطاع 

 
 .219، ص: 3( صحيفة اإلمام، ج1)

 .219، ص: 3جاملرجع السابق، ( 2)

 .187، ص: 5جاملرجع السابق،  (3)
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 العلوم  سواء من مال منهم إىل الفقه وعلوم الفروع، أو من مال إىل يضم إليه كل أصناف الناس،  

أول صفة جديرة باالهتامم  ذلك بعض تالميذه، فقال: )العقلية بمختلف أصنافها، كام عرب عن  

هي درجته العلمية، فإن الكثري من جمتهدينا وفقهائنا قد َتصصوا يف فرع واحد   اإلماميمتاز هبا  

، وآخر بالفلسفة.  باألصولمن فروع العلوم اإلسالمية، فمنهم من َتصص بالفقه، واآلخر 

جميع موارد الفقه، ويف الوقت نفسه له  ومن النادر أن يوجد جمتهد له اختصاص عام ب

، أو أن جمتهدًا يف علم األصول بالدرجة األوىل، قد اجتهد األصولاختصاص مماثل يف علم 

أيضًا بعلم الفقه وبالفلسفة، وقد يكون فيلسوفًا وفقيهًا يف آن واحد، وأمثال هؤالء من القلة  

ز احلد الطبيعي يف خمتلف العلوم، فهو ـ  قد جتاو اإلمامالنادرة. ويف هذا الوسط النادر نجد أن 

والفلسفة ويف سائر املعارف   األصولباعرتاف الكثري من األفاضل، والعلامء، وذوي اخلربة يف 

اإلسالمية ـ ليس له نظري بني املراجع وعلامء اإلسالم، ليس يف تارخينا املعارص فحسب، بل  

ين يف ذلك العرص من نبغ منهم يف كل العلوم  وعىل مر التاريخ، إذ قلام نجد بني الفقهاء واملجتهد

واملعارف اإلسالمية )عدا من كان لديه جمرد االطالع عىل بعضها(، فعالوة عىل االطالع 

(1)كان يمتلك التخصص يف ذلك( اإلمامالكايف، فإن 
  

وهكذا األمر بالنسبة لَلمام اخلامنئي، فقد كان من املهتمني بالفلسفة والعلوم العقلية،  

ومن األمثلة  ارعني فيها، وخطاباته كلها ممتلئة بالدعوة للتأمل العقيل يف القضايا املطروحة،  والب

إن الفلسفة لنا، ومهدها هو بلدنا. وما هو موجود يف بلدنا عىل ذلك قوله يف بعض خطاباته: )

حتت عنوان الفلسفة هو أقرب بكثري إىل الفلسفة مما هو موجود يف الغرب الذي مأل ضجيجه  

اآلفاق. حسنا، فليفعلوا ما يريدون. وحوزاتنا هي مركز الفلسفة، والذين يتخرجون منها 

هذا األمر بحمد اهلل. هلذا جيب العمل يف جمال   أساتذة كبار. ويف اجلامعات أيضا فقد ترّسخ

 
 ..63محيد، اإلمام قدوة يف الوعي والعلم والسياسة، من كتاب اإلمام اخلميني قدوة، ص ( انظر: شهادة سامحة السيد 1)
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  (1)الذي ينبعث من الرؤية الفلسفية(إنتاج الفكر 

اخلميني يدعو إىل اخلروج من التقليد يف الفلسفة، إىل اإلبداع   اإلمام وهو مثل أستاذه 

هاد  فيها، واإلبداع يف كل العلوم، يقول يف بعض خطاباته مشريا إىل ذلك: )لو تّم إعامل االجت

وفق املنهج الصحيح املبني عىل الكتاب والسنّة، وبتلك املنهجية املنطقية املعقولة السليمة  

املدّققة الناضجة فهو أمٌر ممتاز. إن االجتهادات، ولو استتبعت نتائج خمتلفة، تؤّدي إىل االرتقاء  

ئل املختلفة. فالتلميذ  والتقّدم. جمتهدونا وفقهاؤنا عرب تاريخ فقهنا، قّدموا آراء متباينة يف املسا 

ينقض آراء أستاذه، ويأيت تلميذه لينقض عليه، فال إشكال يف ذلك، فهذا ما يؤدي إىل االرتقاء  

وجيب تقوية هذا االجتهاد يف احلوزة. واالجتهاد ال خيتص بالفقه، ففي العلوم العقلية    ،والتطور 

، ولو  مل يكن هذا االجتهاد ويف الفلسفة والكالم، اجتهاد أصحاب هذه الفنون رضوريٌّ

  (2)ألصبحنا مستنقعًا راكدًا(

وقد شهد له بالرباعة يف هذا اجلوانب خطبه الكثرية اململوءة بالتحليالت العقلية  

العميقة، وشهد له هبا كذلك من عرفوه من الباحثني واملفكرين، ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله  

إلمام اخلامنئي، وصحبته له، فقد قال عنه:  عند ذكره لذكرياته مع ا الدكتور حممد عيل آذرشب

الّسيد اإلمام اخلامنئي جيمع بني الفقاهة وبني األدب فهو أوالً فقيه، وثانيًا أديب من الدرجة  )

األوىل ولذلك ففقاهته وأدبه يتغّلبان أو يدفعان اإلنسان دفعًا إىل أن يكون متعّمقًا يف الّلغة  

 آخر وهو الّذوق األديب.  العربّية واألدب العريب. إضافة إىل 
ٍ
ذلك، اإلمام اخلامنئي يمتاز بيشء

الّذوق األديب هو أمر مغاير ملسألة التعّرف عىل األدب العريب وعىل اللّغة العربّية. األدباء  

اإليرانّيون والشعراء اإليرانّيون يعرفون الّسيد اخلامنئي باعتباره ناقدًا عظياًم لألدب الفاريس،  

 جلساهتم يتناول األدب الفاريس تناوالً ذوقّيًا نقدّيًا ويدخل يف أعامق  يعني حينام جيلس يف

 
 (.317)ص:  2010( خطابات اخلامنئي 1)

 (402)ص: املرجع السابق،  (2)
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الّتجربة الشعورّية للشاعر واألديب وهذه مسألة مهّمة عىل الصعيد النقدي. وكذلك هذا الناقد  

الكبري حينام يدخل إىل أدب آخر يتذّوقه هبذا الشكل؛ حينام يتناول الّسيد اإلمام اخلامنئي األدب  

يدخل أيضًا يف التجربة الشعورية للشعر ويتّذوق هذا الشعر، يعني حينام ينشد الشعر  العريب 

العريب أحيانًا ال يستطيع أن جيلس ويقوم ويتحرك مما يدّل عىل تفاعله الشديد مع األدب. من  

هنا فإن فقاهته وأدبه وذوقه النقدي كانت تدفعه إىل عقد هذه اجللسات األدبّية األسبوعيّة  

فيها جممل قضايا األدب العريب و الّلغة العربّية وأيضًا قضايا العامل العريب ويتحّدث فيها   ليتناول 

  (1) (بالّلغة العربّية

، وربطها  وغريها  وعند عرض هذه املواقف الدالة عىل االهتامم بجميع العلوم العقلية

ية،  يراناإلسالمية اإل بالعلوم الرشعية، يتبني لنا الفرق الكبري بني احلركات اإلسالمية والثورة

ذلك أن كل احلركات مل تول تلك العلوم العقلية أي اهتامم، بل إهنا احتقرهتا، وبعضها ذهب  

 إىل حد تكفري املشتغلني هبا، بسبب تأثره باملدرسة الوهابية.  

 ـ العلوم املرتبطة باحلياة واملجتمعات:   2

وهي من أهم العلوم التي حيتاجها القائد حتى ال يكرر التجارب اخلاطئة التي وقع فيها  

ما جيري يف الواقع بجوانبه  بتفاصيل  قادة الثورة اإلسالمية كبريا من  اهتامما غريه، ولذلك نرى 

 ، كام سنرى ذلك بتفصيل يف سائر الفصول. املختلفة

صفات وخصائص  وذلك عند ذكره ل   ، لوماخلميني إىل رضورة هذه الع  اإلمام أشار  وقد  

جيب أن يكون املجتهد حميطًا بأمور زمانه، وليس مقبوالً  ، حيث قال: )املجتهد اجلامع للرشائط

أنا ال أعطي رأيًا يف املسائل   : للناس والشباب وحتى العوام أن يقول مرجعهم وجمتهدهم

سيطرة عىل العامل، وامتالك إن معرفة طريقة مواجهة حيل وتزويرات الثقافة امل .السياسية. 

 
آذرشب (  انظر مقاال بعنوان: هذا الكتاب سُيطلع العرب عىل الّسبب الذي أّهل اإلمام اخلامنئي ليكون قائدا، د. حممد عىل 1)

 معّد كتاب ]إّن مع الصرب نرصا[ 
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البصرية والرؤية االقتصادية، واالطالع عىل كيفية التعامل مع االقتصاد املتحكم بالعامل،  

ومعرفة السياسات وحتى السياسيني، وتعليامهتم التي يملوهنا، وإدراك ظروف ونقاط القوة  

ية السلطة يف العامل،  والضعف يف قطبي الرأساملية والشيوعية التي ترسم يف احلقيقة اسرتاتيج

جيب أن يتحىل املجتهد بالرباعة والذكاء  . كل أولئك من خصائص املجتهد اجلامع للرشائط. 

  (1)والفراسة لقيادة املجتمع اإلسالمي الكبري، وحتى غري اإلسالمي(

اخلميني واحلوارات التي أجريت معه نرى ذلك العمق يف   اإلمام وعندما نطالع خطب 

به املختلفة، ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله يف الرد عىل بعض الصحفيني عندما فهم الواقع بجوان

 متدن كثريًا مقارنة بدول األوبك. هل تعتقدون بأن سعر  يران سأله قائال: )إن سعر النفط اإل 

 معقول مقارنة بالسلع الرأساملية املستوردة من الغرب، أم تفكرون بإجراء  يران النفط اإل

 تعديالت عليه؟( 

اخلميني ببداهة: )إن الطبقة الرأساملية الغربية، وبدافع احلصول عىل أكرب   اإلمامفأجابه 

حجم من األرباح وكذلك امتصاص األزمات االقتصادية، ترسف يف استهالك النفط إىل حد 

كبري دون أن تفكر بتبعات ذلك عىل مستقبل العامل إذا نضبت هذه املادة احليوية.. وإن هذه 

تؤدي إىل فقدان الدول املنتجة للنفط قدرهتا الرشائية بعد أن ينضب احتياطي  األزمة سوف 

النفط، كذلك ستضطر الدول األخرى إىل دفع مبالغ باهضة من أجل الطاقة.. لذا فإن قضية  

النفط، ال تقترص عىل األسعار فقط التي ليست عادلة حاليًا.. القضية هي أن للنفط دوره املرجو  

  ألحداثد الدول، واألحرى بالدول الغنية بالنفط أن تكرس جهودها واملدروس يف اقتصا 

وليس نموًا كاذبًا، ونحن سوف ننظم سياستنا النفطية عىل هذا  اقتصاداهتا تنمية حقيقية يف 

األساس، ويف هذه احلالة سنعمل عىل قدم املساواة وبصورة عادلة بالنسبة إىل أسعار النفط  

 
 (12( املنطلق اإلمام اخلميني الفكر والثورة )ص: 1)
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  (1) شرتهيا(ومشتقاته، وأسعار السلع التي ن

اخلميني   اإلمام واألمثلة عىل ذلك كثرية جدا، وهي مجيعا تدل عىل مدى استيعاب 

 إيرانلقد كان يعرف  : )حيث قالالسيد عيل اخلامنئي  للواقع الدويل واملحيل، كام شهد له بذلك  

جيدًا: فمن جهة كان يدرك موقعها اجلغرايف احلساس واملصريي، ويعي جغرافيتها السياسية  

 أخرى وآماهلا الكبرية، ومن جهة  وأهدافها ، وحييط بتطلعاهتا واإلنسانية ومواردها الطبيعية 

هيمنة   وأبعادالزاخر باملحن،  األخريةكان حميطًا بتارخيها عىل مدى املئة واخلمسني عامًا 

وهنبهم لثرواهتا، وخيانة وفساد واستبداد األرسة البهلوية وآالف األرس املرتبطة هبا،   انباألج

. وأهم من ذلك كّله إدراكه  . و وأخالقي وما ُفرض عليها من فقر وَتلف علمي وصناعي 

كام أنه كان عىل اطالع بأوضاع العامل  والرشيد واملؤمن،  واألصيلالعظيم  لروحية شعبها 

مرة والدول املستكربة واجليل الشاب التائه احلريان واملتعطش للحقيقة، وال  والشعوب املستع

اإلسالمية. وكان يتأمل لكل ذلك. وكانت القضية   واألمةاملؤسفة للدول  األوضاعسيام 

  (2)ناهتا املؤملة تعترص قلبه الكبري(الفلسطينية ومعا 

هيتم بكل ما يرتبط باجلوانب املختلفة من احلياة، ويتحدث  اخلامنئي    اإلمام وهكذا نجد  

فيها حديث العامل اخلبري، كام سنرى ذلك يف الفصول التالية، وهو ال يكتفي بنفسه، بل إنه يدعو  

املثقفة يف املجتمع إىل التعرف عىل كل األفكار املوجهة للمسؤولني والطبقة  خطاباتهيف 

ريخ والواقع دراسة علمية، حتى تقام كل املشاريع عىل واالجتاهات واملذاهب ودراسة التا 

 أسسها. 

خطاب له حول املرأة، يبني فيه الفرق بني احلقوق التي  يف  جاء  ذلك ما    األمثلة عىل   ومن

أعطاها إياها اإلسالم مقارنة باحلقوق التي توهم الغرب أنه أعطاها هلا، حيث قال: )بالطبع،  

 
 .367، ص: 4( صحيفة اإلمام، ج1)

 .11، ص: 1( وذلك يف تقديمه لصحيفة اإلمام، ج2)
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هذا ال يعني أن نظّن بأّن الغربيني متقّدمون علينا يف هذا املجال؛ أبدًا.. لدى هذا العبد 

 الوضع الداخيل لألرسة الغربية من ناحية مظلومية  إحصاءات كثرية عن ذلك؛ وباليقني إنّ 

ية والرشقية، وما مل تكن يراناملرأة وعدم رعاية حقوقها هو أسوأ من وضع األرس اإلسالمية واإل

أسوأ، فهي ليست أفضل؛ ويف بعض املوارد هي أسوأ.. نحن إذًا ال ننظر إليهم وهم ليسوا  

  (1) قدوتنا(

خطاباته بالدعوة لالهتامم هبذا النوع من العلوم، وإنام   اخلامنئي ال يكتفي يف  اإلمامو

  مع بعض املثقفني يدعو كل حني إىل اإلبداع فيها، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف خطاب له  

هناك مسألة بّينتها هذه السّيدة املحرتمة بام يتعّلق بالعلوم اإلنسانية وهي صحيحة  : )قال فيه 

ذي ُذكر كان مدروسًا بدّقة. ما ُيقال من أّن تطور الفكر يقف خلف  متامًا. أوالً، هذا املطلب ال

وما ُيقال من أّن مبدأ التغرّي والتحول يف الشعوب قبل العلم والتجربة هو الفكر،    ،تقّدم العلوم 

هو كالٌم صحيٌح متامًا وُمثبت. وهلذا أنا أظهر حساسية جتاه قضايا العلوم اإلنسانية. نحن مل  

غي أن نستفيد بأّي شكٍل من األشكال من معارف الغربيني التي كان فيها الكثري  نقل إّنه ال ينب

من الطفرات وعرب قرون عدة يف جماالت العلوم اإلنسانية املختلفة أو أن ال نقرأ كتبهم، لكن 

إىل هذه املسألة وهي مسألة  ما نقوله هو أن ال تقّلدوا. وهذه السّيدة يف كلمتها أشارت 

  (2)صحيحة(

ضاف مبينا رس الدعوة لالنفتاح عىل الثقافات املختلفة، ولكن وفق املنهج  ثم أ

وكّل من اّطلع عىل  ،إّن مبان العلوم اإلنسانية يف الغرب تنبع من الفكر املاّدياإلسالمي: )

تاريخ النهضة ولديه معرفة بذلك وتعّرف إىل شخصّيات هذا العرص، فإّنه سيصل إىل هذه 

لكّن املبان الفكرية    ،لقد كانت النهضة مبدأ التغرّيات املختلفة يف الغرب  النتيجة قطعًا. حسنًا، 

 
 (166)ص:  2011( خطابات اخلامنئي 1)

 (296)ص: املرجع السابق،  (2)
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املوجودة عندنا َتتلف عن مبانيهم. وال يوجد أي إشكال يف أن نستفيد نحن من علم النفس،  

وعلم االجتامع، والفلسفة، وعلوم االتصاالت، ومجيع الفروع العلمية اإلنسانية التي ابُتكرت  

عت هناك. لقد قلت مرارًا ّإننا ال نشعر باملذّلة من التعّلم بأي شكٍل من يف الغرب أو توّس 

، فهذا (طلب العلم ولو يف الصني )ااألشكال. علينا أن نتعّلم، نتعّلم من الرشق ومن الغرب، 

أمٌر واضٌح. إّننا نشعر باملذّلة عندما ال يكون هذا التعّلم مؤديًا إىل املعرفة والوعي والقدرة عىل 

نكون تالمذة حتى نصبح أساتذة. والغربيون ال   ، ر عندنا. فال ينبغي أن نبقى دائاًم تالمذةالتفكّ 

لقد كانت السياسة االستعامرية للغرب مبنّية ومنذ البداية عىل هذا، حيث   ، يريدون هذا األمر 

  (1) (أرادوا أن يكون هناك يف العامل متييز وهويتان، ومستويان يف القضايا العلمية

فالتاريخ، أحد العلوم اإلنسانية: التاريخ الذي  بني أمهية دراسة التاريخ، فقال: )ثم 

أويص مرة أخرى بقراءته، طالعوا التاريخ يف عرص االستعامر لرتوا أّية انتهاكات ارتكبها 

الغربيون يف هذا املجال، بالرغم من ظاهرهم األنيق املعّطر واملنّظم واملرّتب واّدعاءاهتم حول  

إلنسان. مل يكتفوا بقتل البرش، بل سعوا كثريًا إلبعاد الشعوب املستعَمرة عن جمال  حقوق ا

التقّدم وسلبها إمكانية التطّور يف مجيع املجاالت. وما نريده نحن هو أن ال حيصل هذا األمر.  

من إنتاجها بشكلها املحيّل، وبعدها صّدروها نحن نقول ادرسوا العلوم اإلنسانية لكي تتمّكنوا  

 العامل. أجل، عندما حيدث هذا، فإّن كّل من يتخّرج من حميطنا سيكون مورد أملنا واعتامدنا.  إىل

  (2)( هلذا نحن نقول أن ال نكون مقّلدين يف هذه العلوم. هذا هو كالمنا يف جمال العلوم اإلنسانية

 ـ الصفات األخالقية والروحية للقائد:   ثالثا 

 
 (296)ص: املرجع السابق،  (1)

 (297)ص: املرجع السابق،  (2)
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جح، وخاصة إذا كان حيمل هدفا رساليا يدعو  وهي من الصفات األساسية للقائد النا 

ما دعا إليه األنبياء عليهم السالم وورثتهم، ذلك أن األخالق هي جوهر الدين، ومظهره إىل  به  

 األكرب، وال يمكن للقائد أن يكون ممثال للدين دون أن يكون متحليا بام يتطلبه من أخالق. 

َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن  ﴿:   وصف رسول اهلل  وقد أشار إىل هذا النوع من الرشوط قوله تعاىل يف 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُمْ    اهللهِ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

ْل َعىَل اهللهِ إِنه اهللهَ حُيِ  لِنيَ َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكه  [ 159]آل عمران:   ﴾ بُّ املَُْتَوكِّ

ية اخلميني واخلامنئي نجده  يرانوعند تطبيق هذا الرشط عىل إمامي الثورة اإلسالمية اإل

من رآمها  فكالمها يمثالن القيم الرفيعة لألخالق والروحانية السامية، وكل ؛ يف أرقى درجاته

يني هلام، فال يمكن للقائد يراناإلوذلك من أكرب أسباب انجذاب وصحبهام شهد هلام بذلك، 

 لكل السهام.  ا الذي ال يضبط سلوكه أن ينجح يف التأثري، بل إن فضائحه قد جتعله غرض

اخلميني، ورس كل ما حققه    اإلمام اخلامنئي هذه الصفة من أهم صفات    اإلمام وقد اعترب  

من نجاح، يقول عنه: )أوّد اإلشارة عىل هامش احلديث إىل أّن جهاد هذا الرجل العظيم ال  

يقترص عىل اجلهاد السيايس واالجتامعي أو اجلهاد الفكري، وإّنام رافق كله حاالت اجلهاد هذه 

باهلل سبحانه وتعاىل، وهذا  جهاُد الباطن وجهاُد النفس وااللتزام باالرتباط الدائم واملستمر

درس لنا؛ إذا ما خضنا ساحة اجلهاد الفكري أو اجلهاد العلمي أو اجلهاد السيايس فهذا ال يعني  

أنه حيّق لنا اإلعراض عن هذا القسم من اجلهاد، لقد كان إمامنا العظيم من أهل اخلشوع والبكاء  

ملبارك هذه الفقرة من املناجاة والدعاء والتوسل والترضع. ولطاملا كّرر يف شهر شعبان ا 

 َنَظِرها  
ِ
الشعبانية خالل كلامته قائاًل: )إهِلي َهب يل َكامَل ااِلنِقطاِع إِليَك َوَأنِر َأبصاَر ُقلوبِنا بِِضياء

ََعِدِن الَعَظَمة(؛ هكذا كان سلوك  مإَِليَك َحتهی ََتِرَق َأبصاُر الُقلوِب ُحُجَب النّوِر َفَتِصَل إِلی 

  ّن بكاءه يف األسحار، ومناجاته، ودعاءه، واتصاله الدائم، كّلها كانت تشّكل الدعم . فإاإلمام
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  (1) املعنوي ملتابعة واستمرار جهاد هذا الرجل العظيم(

اخلميني يالحظ هذه املعان بكل سهولة،   اإلمام ومن يطالع بيانات وخطب وكلامت 

ممثلة   ا وبيان صفاته، وكوهن، يف تأبني السيد أرشيف أصفهانقوله ذلك من األمثلة عىل و

: )كم هم سعداء أولئك الذين يمضون العمر يف خدمة اإلسالم  للشخصية اإلسالمية

كم هم  .. واملسلمني، وينالون يف آخر العمر الفان، الفيض العظيم الذي يتمناه عشاق لقاء اهلل

واجلهاد األكرب،  سعداء ويف منزلة سامية، أولئك الذين سعوا طوال حياهتم إىل هتذيب النفس 

والتحقوا يف هناية حياهتم بكل فخر، بركب الشهداء عىل طريق احلق ويف سبيل حتقيق األهداف  

كم هم سعداء ومنترصون أولئك الذين ال يقعون يف الرشاك الشيطانية والوساوس  . اإلهلية. 

حجاب  النفسانية خالل رحلتهم يف احلياة بكل تعرجاهتا وسموها ودناءهتا، واخرتقوا آخر 

كم  .  بينهم وبني املحبوب، بترضجهم بدماء الشهادة، وااللتحاق بمقر املجاهدين يف سبيل اهلل.

داروا ظهورهم للدنيا وزخارفها، وقضوا العمر بالزهد أهم سعداء وحمظوظون أولئك الذين 

والتقوى، وفازوا بأسمى مدارج السعادة يف حمراب العبادة ويف خالل إقامة اجلمعة، عىل يد 

د املنافقني واملنحرفني األشقياء، والتحقوا بأسمى شهداء املحراب الذين التحقوا باملأل  أح

  (2)فعل اليد اخلائنة ألشقى األشقياء(األعىل ب

اخلميني يف حياته مجيعا، ولذلك استطاع أن يزرع    اإلمامهذه هي القيم النبيلة التي مثلها  

يف كل قادة الثورة الذين تأثروا به هذه املعان، والتي أخرجت لنا جيال من املفكرين والساسة 

اخلامنئي بقوله: )لقد كنّا يف احلقيقة   اإلمام مل يكن له نظري عىل مدار التاريخ، كام عرب عن ذلك 

، وكنّا غافلني عن الوظائف الكربى لَلنسان  اإلمامضاّلالً فهدانا ، وكنّا اإلمامأمواتًا فأحيانا 

 
 ( كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف الذكرى السادسة والعرشين لرحيل اإلمام اخلميني، شبكة املعارف اإلسالمية.1)

 .48، ص: 17( صحيفة اإلمام، ج2)
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وأرشدنا إىل سواء السبيل، بحيث أمسك أيدينا وشّجعنا عىل املسري، وكان   اإلمام املسلم فأيقظنا  

  (1) هو يف طليعة السائرين(

عيل، الذي ملك عليه كل   اإلمامينتهج يف حياته مجيعا هنج  اخلميني اإلماموقد كان 

انه، حيث كان كثري الذكر له، وللقيم النبيلة التي مثلها، ومن األمثلة عىل ذلك موعظته التي  كي

:  فيها  عىل مجع من أعضاء الفريق الوطني وهيئة رفع األثقال يف طهران، فقد قال هلم  ا ألقاه

)إنكم وكام تتدربون وتعملون عىل تقوية عضالتكم سوف تكونون مفيدين إن شاء اهلل لبلدكم  

املستقبل، البد لكم من الرتبية الرياضية جلميع أبعادكم الوجودية. فهذا عيل )عليه السالم(  يف 

نجد اسمه أمامنا أينام ذهبنا، عندما نذهب إىل الفقهاء نجد فقه عيل، عندما نذهب إىل الزهاد 

نجد زهد عيل، وإذا ذهبنا إىل املتصوفة نجدهم يذكرون أن التصوف مأخوذ من عيل، حتى  

نذهب إىل الرياضيني فإننا نجدهم يقولون أيضًا: عيل. ويبدؤون باسم عيل.. فعيل هذا  عندما 

. وجيب أن يكون قدوة لنا. ففي العبادة هو فوق مجيع العبهاد، ويف الزهد فوق مجيع  يشءفيه كل  

اد، ويف احلرب فوق مجيع املحاربني، ويف القوة فوق مجيع األقوياء وهو أعجوبة إذ جيمع   الزهه

ه األضداد، فاإلنسان العابد ال يمكنه عادة أن يكون رياضيًا، اإلنسان الزاهد ال يمكنه أن في

  (2)يكون مقاتاًل. الفقيه ال يمكنه فعل هذه األمور أيضًا(

اخلميني وأخالقه   اإلماموال يمكننا هنا أن نذكر الشواهد التي تدل عىل مدى روحانية 

كثرية، وشهد له كل من عرفه بذلك، ولكنا سنقترص عىل العالية، فقد ألفت يف ذلك املؤلفات ال

م( نقلت  1964نيسان  5ليلة ) )  فقال:  ،(3) هذه الشهادة التي عرب عنها بعض املقربني منه 

ن وصلنا مدينة قم يف نحو  هران إىل مدينة قم املقدسة، وما إمن سجنه يف ط اإلمامالسلطة 

 
 .404( معارف اإلسالم، ص1)

 .201، ص: 7( صحيفة اإلمام، ج2)

 .63هادة السيد محيد، اإلمام قدوة يف الوعي والعلم والسياسة، من كتاب اإلمام اخلميني قدوة، ص ( انظر: ش3)
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وبصورة ال توصف من  اإلمام الساعة العارشة حتى هب األهايل بجموعهم الغفرية الستقبال 

وبعد جهٍد وحماوالت إقناع تفرق   ، ليالً  12.30االزدحام الذي اكتنف املنزل حتى الساعة 

واملقيمون يف املنزل، أنه بعد أن اسرتاح  اإلمامالناس إىل منازهلم. ولقد شاهد الذين رافقوا 

فرتة ال تتجاوز الساعتني هنض ألداء النوافل والتهجد، ولقد أّكد يل األخوة الذين سامحته 

مل يكن يغمض له   اإلمام ، أنه منذ أكثر من مخسني عامًا واإلمامقضوا فرتة من حياهتم بمعّية 

  (1)(جفن قبيل بزوغ الفجر 

ف كتب  عندما ُطبعت رسالته العملية )حترير الوسيلة( يف النجف األرش ثم ذكر أنه 

، وملا كانت عبارة )زعيم  اإلمامالعلمية( قبل اسم  احلوزةالنارش عىل غالفها عبارة )زعيم 

ـ وحينام طالع تلك العبارة عىل  اإلمام فإن )احلوزة العلمية( ُتطلق آنذاك عىل السيد اخلوئي، 

ن خّوله كتابة تلك العب ارة،  غالف كتابه ـ مل يرَض هبا، فطلب املسؤول عن ذلك وسأله عمه

وأبلغه أنه إذا مل حُتذف هذه العبارة عن الكتاب، فسوف ترمى مجيع نسخ الكتاب يف النهر، مما  

اضطر القائمني بالطبع إىل اَتاذ ما يلزم ملحو العبارة املذكورة، ولئاّل يظهر يشء منها، والزالت  

 (2)  (بعض النسخ املوجودة منها شاهدة عىل ذلك

جمالس التأبني والفواتح  أنه )يف باملسائل الدنيوية،  وعدم اهتاممه هتواضعثم ذكر من 

التي كانت تقام يف النجف األرشف عند وفاة العلامء كان سامحته ينتظر انتهاء العلامء ـ الذين 

هم من الطراز األول ـ من إقامة جمالس الفاحتة، ثم الطراز الثان، ويأيت دور الطالب وأفاضل  

وملا تويف املرجع املرحوم السيد . جملس الفاحتة. اإلمام ًا يقيم احلوزة، وبعد انتهاء هؤالء مجيع

احلكيم وأقيمت جمالس الفاحتة يف النجف األرشف عىل روحه الطيبة، كان جملس الفاحتة املقام  

آخر هذه املجالس. ومن الطريف يف األمر أن يتّم اإلعالن عن ذلك عرب   اإلمام بأمر من 

 
 (63( اإلمام اخلميني قدوة )ص: 1)

 (63)ص: املرجع السابق،  (2)
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هر بالقول بأن السيد اخلميني يقيم جملس الفاحتة هبذه مكربات الصوت يف مآذن احلرم املط

  اإلماموقد قرأ املُعلن اسم  ، املناسبة، واالكتفاء بتحديد الزمان واملكان لتنبيه اجلمهور إىل ذلك

جمردًا عن عبارات التعظيم واالحرتام، مما حدا بالسامعني إىل أن هيامجوه، وكادوا أن يرضبوه؛  

، لوال إفصاحه بأن ذلك مل يكن عن تقصري منه، وإنام اإلماممنزلة فقد حسبوه يتعمد احلط من 

 (1) ( نفسه بأن يقول ما قال وال يزيد عىل ذلك حرفًا واحدًا!  اإلمامكان حسب إيعاز صادر من  

اخلميني ممتلئة بالبساطة والزهد،   اإلمامكيف كانت حياة  (2) وهكذا ذكر شاهد آخر

بسيط وعتيق   يسكن يف بيت مستأجر  اإلمام طوال مدة إقامته يف النجف األرشف، كان فقال: )

حاله كحال املئات من طلبة احلوزة العاديني، وبقي عىل هذا   يف أحد أزقة شارع الرسول 

 ما يقارب عرشة أعوام قضاها احلال بعد انتصار الثورة، سواء أيام إقامته القصرية يف قم، أو يف

مجران يف طهران، فكان حاله يف مسكنه حال الكثري من املستضعفني الفقراء، يعيش   ةيف منطق 

( مرتًا مربعًا، مساحة  120يف منزل مستأجر، وكان منزله يف مجران صغريًا ال تتجاوز مساحته ) 

 (  ( مرتًا والبقية ساحة البيت70البناء )

كان منزل  اخلميني يف النجف األرشف: ) اإلمامف كان يعيش يذكر كي  (3)وقال آخر 

(  14يف النجف األرشف صغريًا وبسيطًا للغاية ال تتجاوز مساحة ساحته )قده  السيد اخلميني 

مرتًا مربعًا ويشتمل عىل بضع غرف يف طابقه األريض وغرفة كبرية يف الطابق العلوي مل تصبغ 

واملنزل كان مستأجرًا فقلت للمرحوم الشيخ منذ سنني طويلة، فصارت بحالة مزرية، 

اإلرشاقي: يمكنكم إخراج البيت من هذه احلالة بتعمري جانب منه وطيل جانب اآلخر، فقال:  

لقد اقرتحت ذلك عىل السيد اخلميني، بل وأعلنت له عن استعدادي للقيام بذلك من أموايل  

 
 (64)ص: املرجع السابق،  (1)

 (48احلياة الشخصية )ص:  -اخلميني  : قبسات من سرية اإلمام  ب( هذه شهادة حجة اإلسالم واملسلمني رحيميان، من كتا 2)

 ، نقال عن املرجع السابق.6كتاب )حوادث خاصة من حياة اإلمام اخلميني( ج:  ،( هو آية اهلل الشيخ حممد الفاضل اللنكران3)
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بيت عىل حاله، فهو ملك صاحبه  اخلاصة وليس من بيت املال، لكنه مل يوافق وقال: ليبق ال 

وصبغه وإظهاره بحالة ال تتناسب وزي  بإعامرهوالترصف فيه من شأنه، فال معنى ألن نقوم 

 ( رجال الدين 

يف النجف األرشف مفروشًا   اإلماممل يكن قسم االستقبال يف بيت ) :(1) وقال آخر 

، كان خاليًا فطلبت منه أن بالكامل، بمعنى أن قساًم من هذه الغرفة التي كان جيلس فيها مساءً 

فقلت: إنه   ، يسمح برشاء ما نسد به هذا النقص، فقال: يوجد يف داخل املنزل بساط إضايف

بساط متواضع كام أنه ال يناسب املفروش يف هذه الغرفة، فأجابني: وهل هذا بيت الصدر  

ريك أن  األعظم؟! فقلت: بل هو بيت من هو أعظم، إنه بيت إمام الزمان. فقال: وما يد

 ( املفروش يف بيت إمام الزمان نفسه خري من هذا؟! 

رغم   بسط طالب يف احلوزة أوأوالده يعيشون عيش  اإلمام كان ) :(2) وقال آخر 

. كان بيت  . اإلمكانات املادية ]بيت املال[ كانت بأيدهيم وكان باإلمكان تربير استفادهتم منها 

وقد سقط يف   ،لزينة واإلمكانات املتعارفةقدياًم جدًا وخيلو من أي مظهر من مظاهر ا  اإلمام

باالنتقال منه، بل أعاد   اإلمام شتاء أحد األعوام جدار الغرفة العلوية منه، ورغم ذلك مل يرض  

   (بناء اجلدار وبقي يف املنزل نفسه

  اإلمام البيت الذي كان يقطنه ) : الشيخ جعفر السبحانوقال آخر، وهو تلميذه العالمة 

متوسط السعة مبني من الطني وال زال موجودًا، وكان ألكثر من عرشين عامًا ـ ما بني عامي  

وانتقل منه   ،م[ ـ يعيش يف منازل مستأجرة، حيث استأجر منزالً ملدة عامني 1945ـ  1921]

( عامًا كنت يف  63طوال )  اإلمامأجل مل أر  .. بعد أن احتاجه صاحبه، فاستأجر منزالً آخراً 

 
( هو حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ عبد العيل القرهي، من حاشية اإلمام يف النجف، كتاب )حوادث خاصة من حياة 1)

 ، نقال عن املرجع السابق.1اخلميني( ج: اإلمام

 .6املصدر السابق ج ،( هو حجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد السجادي األصفهان2)
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صورة متواصلة ـ باستثناء أعوام نفيه حيث انقطع ارتباطي الظاهري به ـ يضع حجرًا  خدمته ب

  (1)(عىل حجر 

اخلامنئي ممثال للقيم الرفيعة واألخالق العالية والروحانية السامية،   اإلمام وهكذا نجد 

حيث ال ينفك أي جملس من جمالسه للدعوة هلا، ومن األمثلة العملية عىل ذلك ما ذكره عن 

ه، أثناء خطاب له يدعو فيه إىل بر الوالدين، والربكات املرتبطة بذلك، فقد قال فيه: )ال  نفس

بأس أن أنقل لكم موضوعًا عن نفس: أنا شخصيًا، إن اعترب يل نجاح أو توفيق يف أي جمال،  

يرتاءى يل بأنه البد أن يكون هذا النجاح ـ بعد التدقيق والتفكري ـ نتيجة عمل صالح أسديته  

  (2) لدي(لوا

ثم راح يذكر عنايته بوالده وحرصه عليه وتركه كل مصاحله يف سبيل ذلك، يقول:  

)أتذكر املرحوم والدي وهو يف سن الشيخوخة وقبل عرشين سنة من وفاته، حيث كان يف  

السبعني من عمره وكان مصابًا بمرض يف عينيه يدعى )املاء األسود( الذي كان يؤدي إىل  

ة وكنُت يف قم حينها وقد تعرفت شيئًا فشيئًا ـ عن طريق رسائله التي كان العمى. يف تلك اآلون

يبعثها إيّل ـ بأنه أصيب بالرمد، فهو ال يرى األشياء كام ينبغي، هلذا جئُت إىل مشهد واتضح يل  

بالعيون.. هلذا راجعنا األطباء عدة مرات ولكن دون  أخصائيأن والدي حيتاج إىل طبيب 

ىل قم ثانية ألواصل دراستي احلوزوية، ألن كنت أسكن فيها منذ جدوى، فعدت بعدها إ

البداية.. بعد مدة بدأت العطلة يف احلوزة، فذهبت إىل مشهد مرة أخرى، وعكفت عىل العناية  

بوالدي آنذاك، ثم رجعت بعدها إىل قم ألكمل دراستي، إذ أن العالج الطبي ومراجعة األطباء  

م،  1964ه.ش  1343رت أن آخذه إىل العاصمة طهران يف عام  مل يؤثر يف حتسني عينيه، فاضطر

 
 .. 213ص:  ،3( كتاب )خطوات يف اثر الشمس( ج1)

 (41( حكاية البحر، سرية الذاتية حلياة قائد الثورة اإلسالمية )ص: 2)
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وصاياهم الطبية يف مشهد مل يواجه تقدمًا ملحوظًا، فكنت آمل أن    وإجراءألن مراجعة األطباء  

  (1)يتوصل األطباء يف طهران إىل نتيجة مرضية(

وهكذا ذكر كيف وقف بجانبه يف تلك الفرتة، وترك كل يشء، فقال: )لكننا وبعد أن  

: )لقد أصيب عينا اراجعنا بعض األطباء يف طهران، خيّبوا آمالنا وحطموا أحالمنا، وقالو

الوالد بالرمد وال يمكن عالجها أو إصالحها، خاصة بعد سنتني أو ثالث سنني من استفحال  

املرض! لكنهم مع هذا كله، عاجلوا عينًا واحدة، فكان يرى هبا حتى آخر أيام حياته بعد أن فقد 

ة ـ يف تلك الفرتة ـ باملرة، فكنّا مضطرين ألن نأخذ بيده وُنسرّيه هنا وهناك، لذلك كنت  الرؤي

أتأمل وأتأثر ملا حصل لوالدي، فإن تركته حلاله وذهبُت إىل قم، فسيعتزل احلياة االجتامعية ويقبع 

احلال  يف البيت ولن يتمكن من املطالعة ومعارشة الناس أو القيام باي عمل آخر، وهذا بطبيعة 

موقف حرج ال أطيقه، خاصة وأن الوالد كان مستأنسًا يب إىل حد بعيد وبشكل خاص، فإنه مل  

بقدر ما كان يستأنس يب، تعّود أن يذهب معي إىل الطبيب ومل يستسهل   إخويت يستأنس ببقية 

ب مع اآلخرين.. وحينام كنُت إىل جانبه، كنُت أقرأ له الكتب وأتباحث وأتناقش معه  ا الذه

يب، يف حني أن  استئناسا أن يكون أكثر ارتباطًا  أيب بعض املواضيع العلمية، وهذا ما دفع حول 

بقية اإلخوة مل تسنح هلم مثل هذه الفرصة ليكونوا إىل جانب الوالد، أو أن هناك ظروفًا حالت  

دون هذه العالقة اخلاصة.. وعىل أي حال شعرُت بأن لو تركُت الوالد يف مشهد لوحده 

طل وعاجز عن العمل، وبالطبع فإن ا دها إىل قم فسيتحول الوالد إىل شخص عورجعت بع

هذه احلالة ستكون كارثة كبرية بالنسبة له، وحادثة مريرة بالنسبة يل. هذا من جهة ومن جهة  

أخرى، إذا أردُت أن ُأساير الوالد وأترك دراستي يف احلوزة العلمية، فهذا اإلجراء هو اآلخر  
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طاق أبدًا؛ ألن كنت أفضل الدراسة يف قم، خاصة وقد قررت من قبل، أن  كان ُمضنيًا وال ي

 (1)  أبقى وأسكن فيها إىل آخر عمري وال أخرج منها أبدًا(

ثم ذكر كيف استعان ببعض العرفاء الذين دلوه عىل الطريق الذي استطاع أن جيمع به  

يام كنت مكتئبًا مضطربًا وقلقًا بني رغبته يف دراسة العلم والعناية بوالده، فقال: )يف يوم من األ

جدًا، من أن آخذ الوالد إىل مشهد ثم أتركه هناك وأعود إىل قم، وهذا حمرج وصعب بالنسبة  

يل، هلذا عرجُت ملقابلة أحد األصدقاء، حيث كان بيته يف مفرتق )حسن آباد( بطهران، قصدُت  

الحظُت بأن صدري قد ضاق  الذهاب، والرجل كان من أهل املعرفة، واحلكمة واحلنكة وملّا 

من شدة اهلّم والغّم، اتصلت به هاتفيًا وقلت له: )هل بإمكان أن أزورك خالل األيام القليلة  

القادمة؟(. قال: )نعم( فذهبُت إليه يف أحد أيام الصيف ورشحُت له املوضوع وقلت بأن 

قدر أن أترك مضطرب ومشغول البال وكئيب، وسبب اضطرايب وكآبتي من جهة هو أنني ال أ

الوالد هكذا مكفوفًا، وهذا يؤملني كثريًا. ومن جهة أخرى إذا أردُت أن ُأساير والدي، فعيله أن 

أترك ورائي دنياي وآخريت وأذهب مع الوالد وأبقى إىل جانبه يف مشهد.. ترّيث صاحبي هنيهة  

متامًا ثم  ِقَبلك ن ثم قال: )بإمكانك أن تقوم بعمل لوجه اهلل وهو أن تنزع حب البقاء يف قم م

وجل قادر عىل أن ينقل دنياك وآخرتك   تذهب إىل مشهد وتبقى هناك. وكن عىل ثقة بأن اهلل عز 

من قم إىل مشهد، تأملت يف هذا الكالم العميق مدة من الزمن، فرأيته حيمل بني طّياته نداًء  

أن دنياي وآخريت  وجل. كنت أتصور  عجيبًا، حيث أن اإلنسان بإمكانه أن يتعامل مع اهلل عز 

تقترصان وتتحددان يف مدينة قم فقط. وإن كان بإمكان البقاء يف قم لكان يل أفضل، ألن كنت  

مولعًا باملدينة واحلوزة العلمية فيها أيضًا، وكذلك باحلجرة التي كنت أسكن فيها هناك وهلذا 

ن دنياي وآخريت  ي! ألن كنُت أتصور بأبكان يصعب عيّل أن انتزع حّب هذه املدينة من قل

تتلخص يف قم، رأيت أن هذا الرأي حسن وطيب، والبد أن أذهب بالوالد إىل مشهد، ثم أبقى  
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إىل جانبه ـ لوجه اهلل ـ وأنا واثق بأن اهلل تبارك وتعاىل، إن شاء فسيأيت بدنياي وآخريت من قم إىل  

 (1) مشهد!( 

ي احلاسم، وعندها اطمأن  ثم ذكر حاله بعد ذلك، فقال: )بعد هذه الرؤية، اَتذت قرار

قلبي وزال اهلّم والغّم عن صدري، وانتهت فرتة احلرج والكآبة، وانقلب كل يشء رأسًا عىل 

، فعدت إىل البيت بمعنويات عالية،  االضطراباتعقب؛ أي أنني هدأُت متامًا، وَتلصُت من 

يف أول مرة ـ كئيبًا  ملؤها البرِش والفرح واهلدوء والسكينة، شاهدن الوالد والوالدة مرارًا ـ

مضطربًا، هلذا استغربا يف اآلونة األخرية من فرحتي وبشاشتي، فاستبقتهام بقويل: )أجل، لقد  

قررُت أن أرجع معكم إىل مشهد مل يصدقا ما سمعاه منّي يف البداية، ألهنام كانا يستبعدان اَتاذ 

 مشهد، يف حني أغدق اهلل  هذا القرار من ناحيتي؛ أي أن أترك إقامتي يف قم. أجل ذهبُت إىل 

تبارك وتعاىل عيّل بتوفيقات مّجة هناك، وعىل كل حال، بارشُت مسؤوليتي اجلديدة وعكفت  

عىل االعتناء بالوالد العزيز.. انطباعي اآلن هو، أن هتيأت يل الظروف للحصول عىل بعض  

لقد ذكرت هذا  التوفيقات يف احلياة، كان نتيجة إسداء تلك اخلدمات للوالد، بل للوالدين. 

 (2) وجل( املوضوع لتدركوا مدى أمهية املسألة عند اهلل عز

هذا النموذج األخالقي العايل الذي تعمدنا نقله مع طوله يدل عىل العمق اإليامن  

اخلامنئي ويعيشه، ليس يف مرحلة كهولته أو   اإلمام والروحان واألخالقي الذي كان يفكر به 

 بابه الباكر. شيخوخته فقط، بل ابتداء من ش

 ـ قدرة القائد عىل البذل والتضحية:   رابعا 

وهي من الصفات التي متيز القادة الكبار الذين يعيشون معاناة الثورة عىل الظلم،  

ويتحملون كل يشء يف سبيلها، مثلام فعل األنبياء وورثتهم عليهم السالم، والذين تعرضوا  
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ِذيَن َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللهِ َوَيْقُتُلوَن إ﴿ تعاىل:    لكل أنواع املحن من أجل حتقيق العدالة، كام قال  نه اله

ُهْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  ْ ِذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النهاِس َفَبرشِّ ]آل   ﴾النهبِيِّنَي بَِغرْيِ َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن اله

 [ 21عمران: 

وقد تعرض قادة الثورة اإلسالمية إىل كل أنواع املحن واآلالم، بل سار الكثري منهم  

الذي قىض  اخلميني    اإلماموكان قدوهتم يف ذلك مجيعا  شهداء يف ذلك الطريق امليلء باألشواك،  

الكثري من عمره يدفع ثمن مواقفه البطولية، فقد اعتقل وسجن ونفي، وبقي كذلك إىل أن  

  بالده منترصا، من غري أن يذعن أو يتنازل. أعاده اهلل إىل 

مجيعا،    إيرانوقد كان اعتقاله األول هو الرشارة التي بقيت آثارها تنترش كل حني، لتعم  

  1383سنة  )خطاب ألقاه بمناسبة العارش من حمرم  ، بعد  1963حزيران  5  وقد حصل ذلك يف

 . يران اة الشعب اإل املسؤول األول عن معان وإرسائيلفيه الشاه  للهجرة(، اعترب 

موجة عارمة من  وكان لذلك االعتقال آثاره يف األوساط الشعبية، حيث أثار 

زالم النظام  أالواسعة، التي بادر  [ اخلامس عرش من خرداد]االحتجاجات وفّجر انتفاضة 

وحشية، وهكذا كانت تندلع كل حني أصناف  و اته للتصدي هلا بكل قسوةالشاهنشاهي وقو

 . ركات املقاومة إىل أن أذن اهلل بنرصهالتظاهرات واحل 

وسنذكر هنا بعض ما ارتبط بذلك من أحداث وكلامت لَلمام نرى فيها قدرته عىل كرس  

شوكة الشاه ورشطته وخمابراته، وقد صارت تلك املواقف البطولية بعد ذلك أسوة للشعب  

  يستلهم منها كل أنواع البطولة والقدرة عىل املواجهة. يران اإل

هـ(، وكان سببها النهي عن كل  1383أت تلك األحداث يف شهر حمرم )عام وقد بد

 من يفعل ذلك سيعرض لعقوبات صارمة.  عاشوراء وأن أشكال التظاهر إحياء ملناسبة 

اخلميني حينها أن يفعل مثلام يفعل أكثر العلامء من استعامل التقية،    اإلمام وكان يف إمكان  

  إىل مل يأبه بتلك التحذيرات املشددة، وإنام وجه رسالة واحلفاظ عىل نفسه، لكنه مل يفعل، و 
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د من املبّلغني   الوعاظ واخلطباء وطلبة العلم جاء فيها: )إّن احلكم املتجرب ينوي أخذ تعهُّ

ث عن املظامل، وأن يرتكوا احلكم يفعل ما يريد.. إنني أرى  وأصحاب جمالس العزاء بعدم التحدُّ

ضاًل عن أن هذه التعهدات ليست هلا أية قيمة قانونية وال  من الرضوري هنا التذكري بأنه ـ ف

ترتتب عىل خمالفتها أية آثار سلبية ـ فإن الذين يأخذون هذه التعهدات هم مدانون وجتب  

عون أن كل الشعب معهم ومع ذلك  مالحقتهم.. عجيب أمر هؤالء الذين ال خيجلون، إهنم يده

جاء البالد. فإن كان ادعاء هؤالء صحيحًا،  فهم يقومون ببث الرعب وممارسة القمع يف أر

فليرتكوا الشعب حّرًا خالل هذه األيام لنرى عندها حجم الدعم الشعبي الذي يتمتعون به،  

ولريى العامل حقيقة املاليني الستة التي صادقت عىل اإلصالحات، وبغري هذا فإن إشاعة  

سالم والبالد؛ إنام هي جريمة جتب  األكاذيب لتشجيع الرأي العام عىل العمل خالفًا ملصالح اإل

  (1)مالحقة مرتكبيها(

ثم دعاهم إىل البذل والتضحية؛ فقال: )عىل حرضات املبلغني، أن ال خيافوا من عدة أيام  

َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ ﴿ من السجن واألذى  ]آل عمران:   ﴾ َواَل هَتِنُوا َواَل حَتْ

، عىل السادة أن يعلموا أن اخلطر املحدق باإلسالم اليوم ليس أقل من خطر بني أمية،  [ 139

حّذروا الناس من خطر إرسائيل وأذناهبا، أعلنوا احتجاجكم عىل إرسال احلكومة اخلائنة لعدة 

ملعادية  لندن للمشاركة يف املحافل واملراسم ا إىلآالف من أعداء اإلسالم والشعب والوطن، 

لَلسالم والوطن، فالسكوت يف هذه األيام هو بمثابة تأييد حلكم اجلبابرة، ودعم ألعداء  

اإلسالم.. خافوا سخط اهلل تعاىل، فلو تلقى اإلسالم رضبة بسبب سكوتكم، فستكونون 

مسؤولني أمام اهلل واألمة اإلسالمية... ال جتعلوا للخوف من أساليب وممارسات الرشطة  

  (2) قلوبكم طريقًا( إىل ع وأجهزة القم
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وانطالقا من هذه التوجيهات راح اخلطباء ال يكتفون ـ كام تعودوا ـ بلعن يزيد األموي،  

وإنام راحوا يكررون الشعارات الثورية، ويذكرون حادثة الفيضية باعتبارها امتدادا لكربالء  

 وعاشوراء. 

 العارش من املحرم،  اخلميني نزل إىل شوارع طهران يف  اإلمام وبناء عىل توجيهات 

، وهم حيملون صوره، وهيتفون )يا مخيني، فليحفظك اهلل، يا  من الشعب عرشات اآلالف 

 مخيني، الشعب كله معك، يا مخيني يا حمطم األصنام فليحفظك اهلل( 

اخلميني باعتباره املرجع الديني   اإلماموقد كان لذلك آثاره الكربى يف توجيه االهتامم ب

اسرتعى ذلك وكن أن يلتف حوله الشعب ليخلصهم من الدكتاتورية، والسيايس الذي يم

انتباه املثقفني والعلامنيني الذين كانوا يتصورون أن الدين أفيون الشعوب إىل أن  خصوصا 

 اخلميني، والطاقة التي وفرها ألتباعه.  اإلمامالحظوا بأعينهم تلك البطوالت التي بذهلا 

اخلميني يف مدينة   اإلماممما حصل يف طهران، كان باإلضافة إىل تلك األحداث وغريها 

)قم( مركز احلوزة العلمية، يقوم كل ليلة باملشاركة يف جمالس عزاء إحدى مناطق املدينة، كام  

فيها،  اإلمام أن اخلطباء كانوا يتحدثون عن األوضاع السياسية للبالد ويبلغون الناس رأي 

ل جملس عزاء يزوره، وقد أثار هذا قلق السلطة  حيظى باستقبال كبري يف ك اإلماموهكذا كان 

 وخوفها؛ ذلك أن فضحها كان يتم من قبل شخص له منزلته اخلاصة يف قلوب الناس.  

وهلذا حاول كبار مسؤويل احلكومة االجتامع بخطباء املنابر والتحدث إليهم يف حماولة  

، لكن كل هذه لثنيهم عن التشهري باحلكومة أو عىل األقل التحدث ضمن حدود معينة

اخلميني اجتمع بكبار علامء قم وبحث معهم سبل إيصال   اإلماماملحاوالت باءت بالفشل، ف

املدرسة الفيضية يوم العارش من  إىل ذروهتا يف شهر حمرم، فاقرتح أن يذهب العلامء  إىلالنهضة 
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وقد حظي هذا  ،املحرم ليخطبوا يف مجوع الناس التي توافدت عىل قم من كل حدب وصوب

 .(1)االقرتاح بموافقة العلامء

انترشت حينها إشاعات من أجهزة األمن تفيد بأن الشاه أمر اجليش بمهامجة قم يوم  و

العارش من املحرم كام فعل يف مسجد گوهرشاد، وذهب وعاظ البالط إىل قم واجتمعوا بالعلامء  

اخلميني الذي أعلن عن  اإلمام قناع يف حماولة لثنيهم عن تنفيذ قرارهم، لكنهم مل ينجحوا يف إ 

موقفه الرصيح قائال: )لقد اَتذت قراري النهائي، ولن تستطيع اإلشاعات والتهديدات التي  

 يامرسها النظام ثنيي عن تنفيذ قراري( 

عن قراره بالطرق غري املبارشة قرر اعتقاله، ففي   اإلماموبعد يأس النظام من ثني 

مكتظًا بحشود الناس للمشاركة يف جملس   اإلمام كان منزل  صبيحة العارش من املحرم وعندما 

هناك وقال لَلمام )جئت من قبل معايل الشاه   إىلالعزاء، جاء رئيس جهاز األمن )الساواك( 

املدرسة، ويفعلون ما   الكوماندوسألبلغك بأنه لو خطبت اليوم يف الفيضية فسيهاجم رجال 

  الكوماندوس )ونحن سنصدر األوامر لرجالنا رده عليه بكل قوة:  اإلماملكن ، يفعلون( 

 (2) ليقوموا بتأديب رجال معايل الشاه(

عىل الرغم  التارخيي اخلميني بإلقاء خطابه  اإلمامويف عرص يوم العارش من املحرم، قام 

من تلك التهديدات، وقد كان ذلك اخلطاب بمثابة البيان األول الذي وضع للثورة اإلسالمية  

أن تساهم يف نجاحها، فقد قال فيه: )نحن اآلن يف عرص عاشوراء، وعندما األسس التي يمكن  

كنت أتأمل حوادث يوم عاشوراء؛ خطر ببايل هذا السؤال: إذ كان يزيد يعادي احلسني فقط،  

فلامذا قام أزالمه بتلك املامرسات الوحشية املنافية لألصول اإلنسانية بحق النساء واألطفال  

احلسني الرضيع؟ )بكاء   اإلمامذنب هؤالء؟ ما الذي فعله طفل  األبرياء؟ ترى ماذا كان
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احلارضين(.. أنا اعتقد أن أولئك كانوا حياربون ويعادون أساس املوضوع، فبنو أمية وحكومة  

، وبني هاشم، وكانوا يريدون القضاء عىل هذه الشجرة الطيبة.  يزيد، كانوا يعادون آل النبي  

تعادي العلامء واملراجع  إيران إذا كانت حكومة اجلبابرة يف  وهنا يطرح هذا السؤال نفسه وهو

املدرسة الفيضية؟ ما شأهنا بطالب العلوم الدينية؟ ما الذي فعله الشاب ذو  وفام شأهنا بالقرآن  

الثامنية عرش ربيعًا للشاه؟ )بكاء احلارضين( ما الذي فعله للحكومة؟ ما الذي فعله هلؤالء  

بشدة(. اجلواب هو أن هؤالء يعادون أساس اإلسالم والعلامء،   اجلبابرة؟ )احلارضون يبكون

ويريدون القضاء عىل هذا األساس.. هؤالء ال يريدون لصغري أو كبري منا أن يبقى، إرسائيل ال  

تريد بقاء علامء لَلسالم يف هذا البلد، إرسائيل ال تريد بقاء عامِل يف هذا البلد. لقد شنّت إرسائيل  

ة بواسطة عمالئها هنا، هامجتنا، والزالت هتامجكم يا أبناء الشعب، إهنا تريد  هجومًا عىل الفيضي

السيطرة عىل اقتصادنا، تريد القضاء عىل زراعتكم وجتارتكم، تريد هنب الثروات، ولذلك فهي  

القضاء عن كل من يقف سدًا منيعًا يف وجهها، واملدرسة الفيضية    إىلتسعىـ  بواسطة عمالئهاـ   

ر! وعلامء الدين هم أيضًا سدٌّ وباقي مراكز  العلم هي سدود يف وجه إرسائيل وجيب أن تدمه

وجه إرسائيل، لذلك جيب أن حيطهم! وطاّلب العلوم الدينية قد يصبحون يف املستقبل عائقًا يف 

  ، مآرهبا  إىل وجيب حتطيم رؤوسهم لتصل إرسائيل  ،ويقذف هبم من السطوح جيب أن يقتلوا،

 (1)  ية تقوم بإهانتنا خدمًة منها ملصالح إرسائيل وخمططاهتا(يرانوألجل ذلك فإن احلكومة اإل

ثم ذكر هلم بعض ما فعله الشاه الذي حتول إىل يزيد، فقال: )لقد شاهدهتم ـ يا أبناء قم  

املحرتمني ـ كيف أن السلطة أجرت ذلك االستفتاء ـ املفضوح ـ بالسالح والتهديد، ذلك  

، ففي شوارع وأزقة قم التي هي مركز علامء  يراناء الذي هو ضد مصالح الشعب اإل االستفت

الشوارع حفنة من األوباش األراذل ليقولوا   إىل الدين، وبجوار مرقد السيدة معصومة أنزلوا 

للناس إن زمن التطفل قد انتهى، فهل إن طالب العلوم الدينية الذين يقضون زهرة شباهبم  
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( تومان 100ـ   40ذه احلجرات ويتقاضون رواتب شهرية ترتاوح بني )وسنوات عمرهم يف ه

هم املعتاشون بجهود غريهم؟ أليس الذين ينهبون ألف   أهؤالء فقط أهؤالء هم الطفيليون؟ 

مليون تومان مرة واحدة هم الطفيليون واملعتاشون؟! أنحن نعتاش عىل اآلخرين واملرحوم  

( ألف تومان هي جمموع رواتب  600نًا مقداره ) الشيخ عبد الكريم فارق احلياة وترك دي

احلوزات؛ أهو يعتاش عىل اآلخرين؟ أليس الذين جيمعون الثروات يف بنوك العامل من تعب  

الفقراء وكّدهم، ويبنون القصور ومع ذلك ال يريدون ترك هذا الشعب وشأنه، بل يواصلون  

ء معتاشني عىل جهود  السعي لنهب ثروات البالد واقتسامها مع إرسائيل، أليس هؤال 

اآلخرين؟ عىل العامل أن حيكم يف هذا األمر. عىل الشعب أن يعلن من هو الطفييل الذي يعتاش  

 (1)عىل جهود اآلخرين وعملهم؟(

ثم وجه خطابه بكل قوة للشاه، قائال: )أنا أنصحك أهيا الشاه بأن تكفه عن هذه  

سيادك أن تزول فيفرح الناس بذلك، أنا ال  املامرسات، أنا ال أرغب يف أن يأيت يوم يشاء فيه أ

أريد أن تلقى نفس مصري أبيك.. أهيا املسكني لقد جتاوزت اخلامسة واألربعني من العمر. فّكر  

بمصري أبيك. فلو صّح ما يقال من أنك   اعتربقلياًل وتدبهر فيام حولك. فّكر يف عواقب األمور.  

ري، وإن كانوا يكتبون لك لتقرأ فتأمل فيام تقرأه.  تعادي اإلسالم وعلامء الدين فإنك عىل خطأ كب

ملاذا ال تعي ما تقول؟ هل إن العلامء نجسون؟ فلو كانوا كذلك فلامذا يقبل الناس أيدهيم؟ هل  

أنا حيوان نجس؟! )بكاء الناس( آمل أن ال تكون قد قصدت ذلك وإالّ فإن موقفنا منك 

ع البقاء بعد هذا، الشعب لن يدعك سيكون أشد، وحسابك سيكون أشد أيضًا. فلن تستطي

تواصل هذا النهج، هل إن العلامء هم رجعيون؟ وأنت الرجعي األسود قمت بثورة بيضاء؟ 

هذه الدرجة؟ ملاذا تقوم بقمع الناس   إىل أية ثورة بيضاء هذه؟ ملاذا تريد استغفال الناس 

منظمة   إىل د استدعوا وهتديدهم.. لقد أخربون اليوم بأن عددًا من وعاظ طهران وخطبائها ق
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ثالثة مواضيع: أوالً: أن ال يذكروا الشاه   إىل األمن وطلب إليهم عدم التطرق يف خطبهم 

بسوء.. ثانيًا: أن ال هيامجوا إرسائيل.. وثالثًا: أن ال يكّرروا عبارة: إن اإلسالم يف خطر.. وما  

م أحراٌر فيام يريدون قوله.. إّن مجيع مشاكلنا ومص ائبنا تكمن يف هذه النقاط  عدا ذلك فإهنه

 (1)  الثالث. فلو تركناها فلن يبقى بيننا أي خالف(

إىل آخر خطابه املمتلئ بالقوة، ويف ذلك الوقت الذي كانت التهديدات تأتيه من كل  

اجلوانب، لكنه مل يكن يبايل، ذلك أن الشخصية القيادية ال يمكن أن تظهر إال يف أمثال تلك 

 املواقف. 

يني، والتي حرضهتم للثورة  يراناخلطاب آثاره املمتدة يف وعي اإل وقد كان لذلك 

 الكربى، بعد ست عرش سنة، والتي حتققت فيها مجيع تلك الشعارات عىل أرض الواقع. 

وكان من الطبيعي بعد تلك املظاهرات الواسعة يف اليومني العارش واحلادي عرش من  

اليوم العارش من املحرم يف مسجد مدرسة  املحرم يف طهران، واخلطاب الناري لَلمام يف عرص 

الفيضية، أن يستعمل الشاه كل ما لديه من قوة، ولذلك شنت أجهزة األمن محلة اعتقاالت  

  اإلمام اخلميني يف السجون، وكان من بينهم  اإلمام واسعة، وألقت بأعداد كبرية من أنصار 

 اخلميني نفسه. 

  22يف  احلملة الوحشية  تلك ة إىل تعرضت املدرسة الفيضي وهذا ما حصل أيضا عندما 

إسكات العلامء وإخراجهم من الساحة، وليكفوا  ، حيث كان هدف النظام منها م1963آذار 

اخلميني مل يكن   اإلمام بات، ومن أجل بث الرعب يف صفوفهم، لكن  عن إلقاء البيانات واخلطا 

ليعي  يقول فيه: ) أصدر بيانا العرفية املعلنة  األحكامليثنيه كل ذلك، بل إنه ويف ظل تلك 

،  اإلسالمسالم، إذ ُيفرض احلصار عىل بعض املراجع وعلامء  املسلمون أن خطر الكفر حييق باإل

زات  صدرت احلكومة أوامرها هبتك حرمة احلوأفقد  ، وحيبس بعضهم اآلخر ومتّس حرمته
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العلمية، ورضب الطلبة العزل، وهنب أسواق املسلمني، وحتطيم واجهات املحالت التجارية،  

اجلربية،   اإلقامة ووضعوا يف طهران سامحة آية اهلل اخلوانساري وسامحة آية اهلل البهبهان حتت 

م،  أحواهلوسجنوا عددًا من العلامء املحرتمني والوعاظ املعظمني. وليس بوسعنا االطالع عىل 

ىل العلامء ورجال الدين، وحيولون دون توّجه  إساءة فإهّنم يزجون باألراذل واألشقياء لَل

إهنم يعاملوننا  ، األحكاموتعليم  اإلسالم لتبليغ  إيران ىل نواحي إ السادة الطالب واملبلغني 

إاّل سعادة   املوت أرى  . إن ال  .طيق هذه احلياةأقساًم باهلل املتعال أّنني ال    ، كعبيد القرون الوسطى

. ليس  . زالمهم جاءوا وقبضوا علينا، ليسقط عنا التكليفأواحلياة مع الظاملني إاّل برما.. ليت 

سالم واستقالل  ن وناموس اإلآوالشعب املسلم ذنب سوى الدفاع عن القر  اإلسالم لعلامء 

  (1) (البلد ومعارضتهم االستعامر

والتي كان  وهكذا نجد حياته كلها ممتلئة بنامذج البطولة والشجاعة، ويف مجيع املحال، 

 هلا آثارها يف تالميذه وأتباعه وشعبه. 

اخلامنئي، الذي كانت له مواقفه البطولية    اإلمامونفس احلال نجدها عند تلميذه األكرب  

ضد   1963انتفاضة حزيران عام    بعد، أي  إيرانمن أول األيام التي بدأت فيها رشارة الثورة يف  

قامت السلطات الشاهنشاهية بنفيه إىل   1978ويف عام ت الشاه، فقد تعرض للسجن، سلطا 

 .كامال من الناحية املناخية وقىض فيها عامًا   إيرانأسوء مناطق 

بتأسيس خاليا ثورية سامهت بشكل فعال فيام بعد بتفجري االنتفاضة  قام يف السجن و

 .  1979وحتى شباط عام   1978ستمرت من عام ضد الشاه والتي ا

تعرض إىل حادث اغتيال من قبل املجموعة التي تطلق عىل نفسها اسم    1981ويف عام  

)جماهدي خلق( وأسفر حادث االغتيال عن إصابته بجروح بليغة يف صدره ويديه، ومازالت  

 آثار اإلصابات موجودة يف يده اليمنى. 
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، وعىل الرغم من التهديد الشديد الذي يتعرض  ئيبعد حادث اغتيال حممد عيل رجا و

يشغل منصب رئاسة  اخلامنئي راح  اإلمامله حينها كل من يتصدى للمسؤولية إال أن 

 . بأغلبية األصوات فيها  اجلمهورية بعد عملية اقرتاع حر فاز

تعرض  وهكذا نجد كل أصناف البذل والتضحية من مجيع قادة الثورة اإلسالمية؛ فقد 

الدكتور مفتح، وانفجرت  مثله مطهري إلطالق رصاص أودى بحياته، والفيلسوف واملفكر 

قنبلة يف مقر احلزب اجلمهوري اإلسالمي مما أدى إىل استشهاد الدكتور هبشتي وأصيب حجة  

 .(1)لكنه نجا من املوت، اإلسالم رفسنجان برصاص الغدر

 ـ القدرة التسيريية للقائد:   خامسا 

القائد، ذلك أنه قد تتوفر فيه مجيع الصفات وامللكات لكنه ال   وهي من أهم صفات

يستطيع الترصف وفقها، ووفق الظروف التي يمر هبا، مثل ذلك الذي يكون لديه العلم الكثري،  

ال  مه بذلك جهال فيصري عل ؛لكن ليس لديه القدرة عىل تطبيقه يف املحال التي يتطلبها تطبيقه

 وباال عليه. ينفعه، وقد يصري 

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه الصفة عند ذكره للكيفية التي أدار هبا طالوت معاركه  

، والذين يف مواجهة جالوت، وكيف بدأ بامتحان جيشه، حتى ال يربز للمعركة إال الصادقون 

 . حتقق هبم النرص 

ني اخلميني واخلامنئي، ومتثلت فيهام  اإلمام  وقد توفرت هذه الصفة القيادية يف كال 

أحسن متثيل، ولعل أكرب دليل عىل ذلك تلك النجاحات املتتالية التي ال تزال تتصاعد بعد 

 أربعني سنة من الثورة، من دون أن يصيبها أي فتور أو هزيمة. 

ميني،  اخل  اإلمام مهمة عن إىل هذه الصفة وأمهيتها يف خطبة اخلامنئي  اإلمام وقد أشار 

الذكرى السادسة  كلمة له يف  يف  ية، وقادها للنجاح، وذلك  يرانوكيف أدار الثورة اإلسالمية اإل

 
 (2( انظر: شعاع من رؤية آية اهلل اخلامنئي للعالقات الدولية )ص: 1)
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بحضور حشود  ، وذلك يف رضحيه 2015نيسان  4، يف اخلميني اإلمام والعرشين لرحيل 

 .  (1)ضخمة من املحبني والزائرين

التحريف الذي مل   [، وهو اخلميني اإلمامحتريف وقد بدأ كلمته بالتحذير مما سامه ]

يامرسه األعداء فقط، وإنام مارسه األصدقاء أيضا بسبب عدم فهمهم جلوهر حركته، وكيفية  

 إدارته هلا. 

اخلميني بصفته   اإلمام ال ينبغي النظر إىل وقد ذكر بعض وجوه ذلك التحريف، فقال: )

شخصية    اإلمام   جمرد شخصّية تارخيّية حمرتمة، وهذا ما يسعى إليه البعض، حيث يعترب بعضهم 

حمرتمة مّرت يف تاريخ هذا البلد وكانت شخصّية نشيطة نافعة يف يوم من األيام، وها هو قد 

فارق هذه اجلامهري وارحتل عنها وانقضت أيامه! فام علينا واحلال هذه إال أن نحرتم هذه 

ُيعّرفه  هكذا و  اإلمام الشخصية ونستذكرها بإجالل وإكبار ليس إال؛ حيث يريد البعض أن يرى  

  (2) (هبذه الطريقة ويشيع هذا االنطباع يف شأنه؛ هذا خطأ!

هو جتسيد   اإلمام إّن اخلميني، وجتاوزه هلذه النظرة البسيطة؛ فقال: ) اإلمام ثم بني قيمة 

  اإلمام  ونقل هبا تارخيه من حال إىل حال، يران عيني للحركة العظيمة التي أطلقها الشعب اإل 

 هبذه املدرسة وهذا يران هو مؤّسس مدرسة فكرية وسياسية واجتامعية. لقد آمن الشعب اإل 

الطريق وهذه اخلارطة، وحترك ضمن مسارها؛ وإن مواصلة هذا الطريق رهٌن بالتعرف  

التي   اإلمام  عرب معرفة الصحيح إىل هذه اخلارطة، وال يتسنّى معرفة خارطة الطريق هذه إال

الفكرّية،    اإلمام بشكل صحيح. من البدهيي أّن بحثنا حول مبان    اإلمامنقصد هبا معرفة أصول  

ال يف القرارات املرحلّية املختّصة بزمان أو مكان معني؛ البحث حول تلك الشاكلة األساسّية  

 
( انظر نص اخلطاب كامال يف: كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف الذكرى السادسة والعرشين لرحيل اإلمام اخلميني، شبكة 1)

 اإلسالمية.املعارف 

 ( املرجع السابق.2)
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 (1)  م؛ هذا ما نريد معرفته بشكل صحيح(لفكر إمامنا العظي

اخلميني يف حفظ أهداف الثورة،    اإلمام املهمة، والتي تبني دور  من هذه املقدمة  قا  وانطال

الثورة  إدارةاخلامنئي يصف القدرة التسيريية لَلمام اخلميني يف  اإلمامراح ولو بعد وفاته، 

لقد كان اإلسالمية، وبدأ ذلك بذكر الصفة الكربى التي أهلته لتلك القيادة احلكيمة، فقال: )

فقيًها كبرًيا؛ كان فقيًها بارًزا وكبرًيا وكذلك كان فيلسوًفا وصاحب رأي يف العرفان  اإلمام 

  اإلمام النظري، وكان ُيعّد رائًدا يف هذه املواضيع واملجاالت الفنّية والعلمّية، غري أّن شخصّية 

حتّقق آية   احلقيقّية يف  اإلمام البارزة ال ترتبط بأي واحدة من هذه األمور؛ وإّنام جتّلت شخصّية 

  اإلمامبمضموهنا وجتسيدها، حيث خاض [ 78]احلج:  ﴾َوَجاِهُدوا يِف اهللهِ َحقه ِجَهاِدهِ ﴿

اخلميني العظيم، بام ملك من قدرات وإمكانّيات علمّية بارزة، ميدان اجلهاد يف سبيل اهلل  

يف كل  واستمر يف هذا اجلهاد حتى آخر عمره، وأطلق حركة عظيمة؛ ليس يف بلده وحسب، بل  

وقد أسفرت هذه  ،أنحاء منطقتنا والعامل اإلسالمي، وبمعنى من املعان يف أرجاء العامل كافة

 (2) (احلركة عن نتائج منقطعة النظري

يف إنجازين عظيمني، أوهلام  ثم بني املنجزات الكربى لَلمام اخلميني، والتي خلصها 

عقالن حكم هذا البلد آلالف السنني، هذا اإلطاحة برصح نظام سلطوي وراثي وظامل غري )

حيث يكون زمام احلكم بيد أفراد يتعاقبون عليه بصورة وراثية جياًل   اهليكل املهرتئ اخلاطئ؛

بعد جيل، أو تتوارثه األجيال املتعاقبة بالسيف وسلطة القوة العسكرية، خّيمت هذه السنّة  

؛ لقد كان العمل الكبري واإلنجاز األول  املغلوطة والفاقدة للمنطق عىل البلد آلالف السنني 

 (3) م مقاليد األمور إىل أبناء الشعب(لَلمام إسقاط هذا البناء اخلطأ، وتسلي 

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)
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إقامة دولة ونظام مبني عىل  اخلامنئي ـ هو ) اإلمامواإلنجاز الكبري الثان ـ كام يذكر 

 (1) ( در اإلسالم األولأساس اإلسالم، األمر الذي مل يسبق له مثيل يف تاريخ اإلسالم منذ ص

ثم بني خصائص احلركة اخلمينية، والفرق بينها وبني سائر احلركات، وأول تلك  

وهي عبارة عن التوحيد، حيث كانت   تستند وتقوم عىل رؤية كونية)أصيلة، أهنا اخلصائص 

فكار  مجيع حتركاته وكل منطقه مبنيًّا عىل التوحيد الذي هو البنية التحتية األساسية جلميع األ

 (2)  اإلسالمية(

تطرح القضايا التي تعان منها  ومن خصائصها ]مواكبتها للعرص[، حيث أهنا )

مناهضة االستبداد ومواجهة  ، ف، وتشعر هبا اجلامهري يران املجتمعات البرشية واملجتمع اإل

،  يرانالفكرية، وهذا ما كان يدركه الشعب اإل اإلمام االستكبار حتتل الصدارة يف مدرسة 

هلذا السبب فقد راجت هذه الدعوة و  ذلك الشعوب املسلمة بل الشعوب غري املسلمة أيضا؛ وك

 (3) (وانترشت يف األرجاء كافة

مل تكن كتقديم بعض األفكار وطرح  ومن خصائصها ]احليوية والنشاط[، حيث أهنا ) 

للفاعلية يف ميدان النظريات التنويرية ذات الكلامت اجلميلة اجلذابة يف مقام البحث، وفاقدة 

وفكره وهنجه منطقا وفكرا وهنجا عملًيا يمكن تطبيقه يف ساحة    اإلمام. فقد كان منطق  .العمل 

حلركة تاريخ بلدنا رأًسا ، لقد بّدلت هذه ااإلمام العمل، وهلذا السبب نجح وانترص وتقدم إىل 

 (4)  عىل عقب(

نحن الشعب  ـ لقد كنا : )اخلامنئي مدى فاعلية احلركة اخلمينية، فقال اإلماموبني 

شعًبا خاضًعا غارًقا يف اليأس وضياع األهداف، كنا شعًبا تابًعا قد فرضوا عليه  ـ  يران اإل

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)

 ( املرجع السابق.4)
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التخّلف عمًدا؛ حيث كانوا يفرضون علينا فكرهم وثقافتهم أيضا، وكذلك كانوا ينهبون 

دات البشعة واألخالق  مواردنا االقتصادية، ويفتحون علينا يف الوقت ذاته سياًل َعِفنًا من العا 

إىل شعٍب متحّفز مندفٍع حيوّي ومفعم باألمل، شعب   اإلمام السيئة؛ كنّا هكذا شعبًا، فحّولنا 

 اليوم يتمتع بالنشاط واالندفاع واألمل ويتجه نحو  يرانذي أهداف سامية. ها هو الشعب اإل

 (1) ( األهداف العليا 

اخلميني،   اإلمامئي كيفية إكامل مسرية اخلامن اإلمام وانطالقا من كل هذه املقدمات بني 

  يران إذا أراد الشعب اإلوحتقيق كل أهدافه التي كانت أكرب من أن تنفذ أثناء حياته، فقال: )

الكبري وأصوله   اإلمامبلوغ هذه األهداف، ومواصلة هذا الطريق، فإّن عليه أن يعرف هنج 

  اإلمام الذي تعترب حتريًفا لنهج  اإلمامومبادئه بشكل صحيح، وأن حيول دون حتريف شخصية 

أو أودعناه يف   اإلمام . فلو أضعنا هنج يران وحتريًفا للرصاط املستقيم الذي يسلكه الشعب اإل 

إبعاده وإقصاءه، لتسّبب ذلك يف أن يتلقى الشعب   ـال قّدر اهلل  ـ غياهب النسيان أو تعّمدنا 

 (2) ( صفعة كبرية يران اإل

  اإلمام ويف أثناء ذكره هلذه األمور وغريها استشهد ببعض املواقف التي تبني مدى قدرة 

 اخلميني عىل تسيري دفة سفينة الثورة اإلسالمية سواء قبل انتصارها أو بعدها.

اخلميني عىل رسالة ريغان، حيث    اإلمام ومن األمثلة التي ذكرها الطريقة التي أجاب هبا  

تعامل مع األحداث دون مساومة وجماملة، حيث نجده قد أجاب عىل ي  اإلمام لقد كان قال: ) 

  ـ  وهناك رسالتان كانتا قد ُبعثتا إليه من قبل الزعامء املستكربين يف العامل أو التابعني هلم  ـ رسالة 

وكانت ردوده يف غاية الرصاحة واحلسم، وقد ُبّثت حينها عرب اإلذاعة والتلفاز يف اجلمهورية  

، وضمن التزامه باألدب، مواقفه الصارمة والبّينة يف تلك الرسائل،  اإلمام بنّي اإلسالمية. فقد 

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)
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من  إيران توّكله عىل اهلل هذا كالدم يف رشايني الشعب، فأضحى شعب  اإلماموقد أجرى 

باملستكربين   اإلمام وإّن عدم ثقة . املّتكلني عىل اهلل واملؤمنني بنرصه والسائرين عىل هذا النهج.

ق هبم أّدى إىل أن ال يكرتث بوعودهم أيًضا. فقد بعث الرئيس األمريكي ريغان،  وعدم التصدي

  اإلماموأرسل إليه رسالة وأوفد إليه مبعوًثا، فلم يعبأ به  اإلماموكان رئيًسا مقتدًرا، كتاًبا إىل 

 (1) مل يكن شيًئا مذكوًرا(  ومل جيب عىل رسالته ومل يكرتث به واعترب وعده كأنْ 

مواقفه من قوى االستكبار العاملي، فقد كان ال يثق فيها، وال يف وعودها،  وهكذا كان يف  

يف مسألة هناية احلرب  وعدت إحدى الدول التابعة ألمريكا اخلامنئي أن ) اإلمام وقد ذكر 

 (2) (مل يأبه بذلك ومل يثق هبم   اإلمام املفروضة تسليم مئات بل آالف املليارات، غري أّن 

بوعود املستكربين، وال يمكن  ثم ذكر أنه يسري عىل نفس مساره يف هذا اجلانب، فال ثقة  

ترصحياهتم يف االجتامعات اخلاصة، بل ينبغي التخطيط بعيدا عن كل تلك االعتامد عىل 

علاًم بأّن ذلك ال يعني قطع العالقات مع العامل، فقد كان زعامء البلدان يبعثون إىل  ، )الوعود 

بدوره أيًضا كان جييب عن رسائلهم، فقد كانت    اإلمامائل هتنئة يف شتى املناسبات، ورس  اإلمام

مثل هذه العالقات املبنية عىل أساس األدب واالحرتام قائمة يف األطر العادية، ولكن مل يكن 

 (3) ة واملستكربين وأتباعهم وعمالئهم(هناك أي ثقة باجلبابر

لَلمام   التسيريية اخلامنئي من شواهد عىل القدرة اإلمامونحب أن نضيف إىل ما ذكره 

ذلك املوقف املصريي الذي حكاه عن نفسه عندما كان منفيا يف باريس، وأراد العودة اخلميني  

بعد أن رأى أن الرضورة تدعو إىل ذلك، لكن الكثري راح يثنيه عن العودة، لكنه مل يبال بذلك،  

)آنذاك كنت أعان، وكانت   ذلك املوقف وأمهيته، وكيف كشفت األيام قيمته، فقال: وقد ذكر

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 السابق.( املرجع 3)



53 

 

والتهديدات تنهال من كل حدب وصوب، من أمريكا، من   األطراف اهلجامت تشن من كل 

، وخططوا لتلك املؤامرات التي أحبطت بحمد  إيران، كانوا يريدون منعي من العودة إىل  إيران

ن متأكدا إىل حد كبري، غري أنه رجح لدي احتامل قوي بأن القضية غري  هلل، ومن يومها وإن مل أك

عادية وقد كانت كذلك بالفعل.. وهلذا فإن كل تلك التهديدات والتوصيات التي وصلتني من  

ية بواسطة احلكومة الفرنسية واألمريكية بوسائل خمتلفة، قد عززت من  يراناحلكومة اإل 

، وأهنم يريدون إيرانباخلوف من عوديت إىل    متتلئوأن قلوهبم  اعتقادي يف أهنم يدبرون أمرا ما،  

تأخري هذا األمر بأي ثمن، حيث كانوا يرددون: )ال تتعجل الذهاب اآلن!(، وكأهنم يريدون 

إظهار نوع من التعاطف معنا وحرصا عىل مصاحلنا، يف حني كنت أعلم بأن األعداء ال يريدون 

وحينام أدركت ذلك عزمت عىل العودة وقلت جيب   مصلحتنا، إهنم يريدون حتقيق مصاحلهم

أن أعود.. كام بعض األصدقاء املحيطني أوصلوا إلينا مقرتحاهتم من أن الوقت اليزال مبكرا 

 إيران، ولكني أدركت من إرصارهم بأن الوقت ليس مبكرا وينبغي العودة إىل  إيران للعودة إىل  

ما.. وحينام وصلت قال بعض السادة يا حبذا   اآلن فهم حياولون جتميع قواهم والقيام بمؤامرة

لو مل تأت اآلن، فالوقت اليزال مبكرا، ولكني كنت واثقًا بأن الوقت مل يكن مبكرا، ولو أننا 

لكان ممكنا أن يستغرق األمر حتى هذا الوقت، ولكانوا قاموا بتنفيذ   املجيءأمهلناهم وأخرنا 

، وربام تتمكنوا من منعنا من حتقيق ما خمططاهتم ولعجزنا عن القيام بأي عمل بعد ذلك

حققناه.. لكني واستنادا إىل هذه األمور، أدركت نتيجة ما قاموا به وما أرسلوه من توصيات،  

  (1) قليال(  إيرانوأحسست بوجود أمر ما وحينام كان رفاقي يقولون يل أرجئ أمر عودتك إىل 

 ـ جاذبية للقائد:   سادسا 

وهي من أهم الصفات التي يتحىل هبا القادة الكبار، والذين جيدون أنفسهم حمل قابلية  

كبرية من اجلامهري، قد يعرفون سببها، وقد ال يعرفونه، وهي التي أشار إليها قوله تعاىل عن 

 
 .226، ص: 6( صحيفة اإلمام، ج1)
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 ، فهذه اآلية الكريمة كام تنطبق عليه [ 4]الرشح:  ﴾َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَرَك  ﴿: رسول اهلل 

 تنطبق عىل ورثته من األئمة املطهرين أو نواهبم املهتدين هبدهيم، والسائرين عىل خطهم. 

احِلَاِت َسَيْجَعُل هَلُُم  ﴿وأشار إليها مبينا أسباهبا قوله تعاىل:  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصه إِنه اله

ا  مْحَُن ُودًّ عتباطية، وال غيبية جمردة  ؛ فهي تشري إىل أن تلك اجلاذبية ليست ا[ 96]مريم:  ﴾الره

 عن األسباب، وإنام هي مرتبطة باألسباب، وأول أسباهبا اإليامن والعمل الصالح. 

ية تلك اجلاذبية  يرانوبناء عىل هذا، نرى أن أكرب أسباب نجاح الثورة اإلسالمية اإل 

 هبم.اخلاصة التي حظي هبا قادهتا الكبار، نتيجة إخالصهم وصدقهم مع اجلامهري التي التفت 

اخلميني، فكل من حتدث عن الثورة اإلسالمية   اإلمام وأول من حظي بتلك اجلاذبية 

يني حوله، وصدقهم معه، وصدقه معهم، ذكر أن روح اهلل  يرانية، ورأى مدى التفاف اإليراناإل

اخلميني هو روح الثورة، وأنه لواله، ولوال تلك اجلاذبية اخلاصة التي كانت له يف أوساط  

 ا انترصت الثورة. اجلامهري م

حول أمهية   (1)فقد أعاد ذلك ألذهان املفكرين وعلامء االجتامع ما كتبه ماكس ويرب

كاريزمية القائد، ودورها يف انتصار الثورات واحلركات التغيريية؛ فهو يرى أن هناك ثالثة أنواع  

من السلطة ذات صلة بثالثة أنواع من السلوك: العقالن، والتقليدي، والكاريزمي، وهي  

 مقسمة عىل أساس السمة اخلاصة بالدوافع التي تستمد وجودها من اإلطاعة.  

العقالنية تستند إىل االعتقاد بقانونية األوامر، وقانونية موقعية األشخاص  فالسلطة 

الذين يامرسون السلطة، حيث تبنى السلطة عىل اإليامن بقداسة التقاليد القديمة ومرشوعية َمْن 

تفوض إليهم مهمة ممارسة السلطة، بيد أن السلطة الكاريزمية تبنى عىل التضحية غري العادية  

لذي تكون قداسته أو قواه البطولية الشخصية، أو النظم امللهم الذي يتسم به،  إزاء الشخص ا

 
( كان عاملًا أملانًيا يف االقتصاد والسياسة، وأحد مؤسس علم االجتامع 1920– 1864( هو ماكسيميليان كارل إميل فيرب )1)

 احلديث ودراسة اإلدارة العامة يف مؤسسات الدولة.
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 مربرًا لذلك.  

وقد ذكر أن القوة العقالنية تؤدي يف البداية إىل تغيري املحيط االجتامعي، ومن ثم حتول  

 الرؤية الكونية للجامهري، أما الكاريزما فتحدث حتوالً يف احلياة الباطنية لألفراد أوالً.  

وهو ـ كام يقر بعدم إمكانية اعتبار مجيع الثورات كاريزمية ـ إال أنه يعترب الكثري من  

الثورات احلديثة تتحىل بسمة الكاريزما، وبذلك يعترب النفوذ الكاريزمي من أكثر الوسائل  

 رواجًا إلسقاط األنظمة التقليدية والقانونية، وبالتايل يتمتع بالقوة الثورية.  

به حول الكاريزما، وكوهنا تشبه العالقة الروحية بني املريد والقائد، وأهنا  وبناء عىل ما كت 

ال تستند أحيانا كثرية ألي أسس عقالنية أو تقليدية، وإنام تستند إىل العالقة العاطفية  

  اإلمام والروحية، فرست الكثري من الدراسات رس انتصار الثورة اإلسالمية يف جاذبية 

اخلامنئي بقوله: )إن هذه الثورة بدون اسم اخلميني لن  اإلمامذلك اخلميني، أو كام عرب عن 

 تعرف يف أي نقطة من العامل( 

ومن تلك الدراسات ما كتبه د. منوجهر حممدي، والذي حاول أن جيمع لَلمام اخلميني  

اخلميني مل   اإلمام بني تلك القوى مجيعا، العقالنية والتقليدية والكاريزمية، مبينا أن كاريزمية 

 تكن عاطفية جمردة، وإنام كانت تستند إىل سند عقيل متني. 

يتساءل عن رس إخفاق النهضات السياسية   (1)وقد كتب يف دراسة له حول املوضوع

االجتامعية السابقة، أمثال احلركة الدستورية وحركة تأميم صناعة النفط، يف حتقيق أهدافها عىل 

إىل اعتزال اجلامهري الساحة، عىل خالف ما حصل  الرغم من شعبيتها، بل إهنا أّدت يف النهاية 

خالل الثورة اإلسالمية، والتي انترصت انتصارا كاسحا شامال ـ عىل الرغم من كل الدعم  

 
اإلسالمية اإليرانية ومنها كتاب )دراسة حول الثورة اإلسالمية(، ( انظر ما كتبه د. منوجهر حممدي من كتب حول الثورة 1)

وكتاب )الثورة اإلسالمية مقارنة بالثورتني الفرنسية والروسية(، ومنها دراسة مهمة جدا بعنوان: العالقة بني اإلمام اخلميني 

 ا إليها هنا.، وهي التي رجعن14/08/2018والشعب يف الثورة، موقع دار الوالية للثقافة واإلعالم، 
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 الدويل الذي كان حيظى به النظام الشاهنشاهي ـ ومن دون اللجوء إىل السالح.  

  اإلمام تتبع أبعاد قيادة  وقد رأىـ  لَلجابة عىل تلك التساؤالتـ  أن أقرب ما جييب عليها  

اخلميني بصفته قائدًا يتجىل  اإلماماخلميني للثورة، والتي جتلت يف ثالث صور، وثالثة أدوار: 

اخلميني بصفته   اإلماماخلميني بصفته زعياًم دينيًا يف موقع املرجعية.. و اإلمامبالكاريزمية.. و

   مرشدًا وموّجهًا. 

بصفته قائدًا يتحىل   اإلمام تبطة به، فهي ] أما الدور األول والصورة األوىل املر 

[، فأكثر البحوث ـ كام ذكر د. منوجهر حممدي ـ تشري إىل دور الكاريزما التي كان بالكاريزمية 

 اخلميني يف انتصار الثورة.  اإلماميتمتع هبا 

ومن تلك الدراسة دراسة بعنوان )تقييم نظرية الكاريزما يف تطابقها مع واقعية الثورة  

مية( حيث يقول كاتبها: )ال شك إذا ما تسنى لنا العثور عىل مصداق لنظرية ويرب حول  اإلسال

  األبرز ية ستكون  يراناخلميني للثورة اإلسالمية اإل  اإلمامعارص، فان قيادة  الكاريزما يف عاملنا امل

ية  يرانيف هذا املجال، وهلذا حظيت نظرية ويرب، خاصة بعد انتصار الثورة اإلسالمية اإل

من جديد، وان جانبًا مهاًم من  اإلقبال، بنوع من أعقبتها الثقافية التي  – والتحوالت السياسية 

اجلهود الفكرية التي كرست لدراسة هذا احلدث كان متأثرًا بشكل مبارش وغري مبارش  

  (1)باإلنجازات الفكرية ملاكس ويرب(

اخلميني كان يتحىل   اإلماموقد علق د. منوجهر حممدي عىل هذا بقوله: )ال شك يف أن   

بأبرز سامت الكاريزما، وان صور احلب واملودة التي تكنها اجلامهري لسامحته يمكن مشاهدهتا  

نشداد يف  بكل سهولة من خالل انشداد أبناء الشعب إليه، وقد جتلت نامذج هلذه العالقة واال

ته، وحتى بعد رحيله يف  ، وأثناء خطابات سامحإيرانعودته إىل  أثناء مراسم استقبال سامحته 

 
( مقال: )تقييم الكاريزما مطابقة مع الثورة اإلسالمية اإليرانية(، عيل حممد حارضي، جمموعة مقاالت املؤمتر الدويل الثان 1)

 الفكر الديني(، اجلزء الثالث. وإحياء)اإلمام اخلميني 
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  اإلمام مراسم تشييع جنازته، بيد أنه ومن خالل املزيد من التأمل، ندرك بأن العالقة بني 

، إنام هي  اإلمامواجلامهري وقبل أن تكون عالقة قائمة عىل أساس سلطة ونفوذ كاريزما سامحة 

  (1) عالقة قائمة عىل أساس املنطق والعقالنية(

مل يصدر عن سامحته موقفًا ما مل يتم إعداد   اإلمامفرتة قيادة  ثم علل ذلك، بأنه )طوال

األرضية الالزمة لتهيئة أذهان اجلامهري إليه، وتوضيح الدالئل التي دفعته إىل اَتاذ مثل هذا 

املوقف بكل رصاحة وببيان بليغ ومعرب، واألكثر طرافة من ذلك هو أنه حتى يف احلاالت التي  

، فإن جمرد ترصيح أو  اإلمامبناء الشعب فهاًم آخر غري وجهة نظر يكون لدى فئات كثرية من أ

تلويح من سامحته كان يكفي إلقناع اجلامهري بالعدول عن موقفها، ومع ذلك، فام مل تقتنع 

اجلامهري بحقيقة املوقف فإن سامحته مل يكن يلتزم الصمت فقط، وإنام كان يسمح للجامهري  

كان يلجأ إىل    اإلمامصحة مواقفها أو خطئها عمليًا، علاًم أن    بالتعبري عن قناعاهتا والتعرف عىل 

مثل هذا املوقف رغم احلب والود الذي كانت اجلامهري تكنه لسامحته بحيث أهنا كانت  

  (2) تستجيب عىل الفور ألي أوامر كان يصدرها سامحته دون أدنى تردد(

وكل ذلك يشري إىل أن العالقة بني القيادة واجلامهري يف الثورة اإلسالمية مل تكن قائمة  

عىل اجلانب الكاريزمي فقط، وإنام كانت قائمة عىل أسس عقالنية، أو بتعبري آخر وأكثر  

مل حياول استغالل هذا اجلانب كوسيلة لنفوذه وتسلطه عىل اجلامهري، أو   اإلمام وضوحًا: )إن 

وإنام كان يستند إىل   ،(3)امهري وتقليدهم له تقليدًا أعمى، مثلام فعل الكثري من القادةاتباع اجل

 
 . 14/08/2018واإلعالم،  ( العالقة بني اإلمام اخلميني والشعب يف الثورة، موقع دار الوالية للثقافة1)

 ( املرجع السابق.2)

تونغ أثناء عملية الرتاجع واالنسحاب التي عرفت  ما وتس( من األمثلة عىل ذلك ما حدث خالل الثورة الصينية بقيادة 3)

ة ألف الذين باملسرية الطويلة، فقد متت بأمر من مايوتس تونغ، )وقد هلك خالل هذه املسرية أكثر من مخسني ألف شخص من املائ

كانوا يشكلون العمود الفقري جليش ماوتس تونغ(، وكان ذلك يف وقت وعىل حد قول أحد اتباع ماوتس تونغ: )إن اهلدف من 

هذه اخلطوة مل يكن جمرد اهلروب من أمام قوات جيان كاي جك، ذلك أنه وبعد ستة أشهر حيث بدأ فصل الشتاء، قلل جيش كومني 
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 احلكمة والعقل ال إىل نفوذه العاطفي املجرد(  

اخلميني بصفته    اإلمام هذا عن الدور األول والصورة املرتبطة به، أما الدور الثان، فهو ] 

وجاذبية جديدة، تعطي للكاريزمية سندا عقليا [، وهذا ما أكسبه صفة أخرى، مرجعًا دينياً 

ية بكوهنا  يرانودينيا باإلضافة للسند العاطفي، وقد الحظ هذا من صنف الثورة اإلسالمية اإل 

 ثورة شيعية، باعتبار أنه مل يكن يتاح هلا النجاح لو كانت يف بيئة سنية الفتقادها لنظام املرجعية. 

مح اللغة الطائفية إال أنه حيمل الكثري من املعان  وهذا التصنيف وإن كانت تبدو عليه مال 

الصحيحة، أو كام عرب عن ذلك د. منوجهر حممدي بقوله: )من الواضح أن باب االجتهاد 

مفتوح لدى املذهب الشيعي، وأن ذلك مل يؤد إىل نمو وازدهار الفقه الشيعي فقط، وإنام أضفى  

تشيع من جانبني: األول، أن الفقهاء يتمتعون أمهية خاصة عىل مسألة االجتهاد والتقليد لدى ال

باخلربة والوعي بالنسبة لألمور املتعلقة باملسائل الرشعية ويتعاطون معها من منطلق العدالة  

اإلسالمية. والثان، أن التقليد الديني يتسم بالتعبد املقرون باالنتخاب الواعي، وهلذا ينبغي  

ة املسائل الفقهية والعلوم املرتبطة هبا، أو مقلدًا للشيعي إما أن يكون جمتهدًا مدركًا لكاف

للمجتهد اجلامع للرشائط من قبيل العدالة والفقاهة وصاحب رسالة عملية يف األحكام  

بمراجع التقليد للجميع ألسباب عديدة، فمن   االتصالالفقهية. ونظرًا لعدم توفر إمكانية 

ألفكار وفتاوى هؤالء املراجع، ومن  الطبيعي أن يضطلع الروحانيون بدور الرابط والناقل

دون أن تكون هناك سلسلة من املراتب اخلاصة، يضطلع الروحانيون بدور هام بمثابة وسطاء  

بني كبار الزعامء الدينيني واجلامهري، حيث يقومون باطالع الناس يف املساجد ومن فوق املنابر  

عامء الدينيني بمعاناة الناس  عىل آراء وفتاوى مراجع الدين، ويف الوقت نفسه إحاطة الز

 
لفارين برضاوة، من ضغوطه، غري أن ماوتس تونغ كان يفكر بمواصلة الرتاجع واالنسحاب حتى يتسنى تانك، الذي كان يالحق ا

للشيوعيني الوصول إىل منطقة نائية وآمنة. وكان خيطط ألن يعمل يف تلك املنطقة النائية عىل إجياد تشكيالت سليمة للحزب الشيوعي 

 ، ترمجة هوشنك منترصى، نقال عن املرجع السابق[والقوات املنارصة له( ]هانري ماركانت، زردهاى رسخ
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  (1) ومهومهم(

احلديث، فدور مراجع الدين يف   إيرانويدل هلذا ـ كام يذكر د. منوجهر حممدي ـ تاريخ 

بلورة النهضات وانتصارها حظي بأمهية كبرية للغاية، فبفضل الفتوى التي أصدرها املريزا 

دماء أو خلق إرضاب، االتفاقية    الشريازي بتحريم التنباك، ألغيت بكل سهولة ومن دون إراقة 

الدولية حوله، واعتبارها تتعارض مع املصالح الوطنية.. وهكذا عندما أصدر مراجع التقليد 

حكم اجلهاد ضد روسيا القيرصية مما اضطر الساسة املحليني واألجانب إىل تغيري مواقفهم،  

ماضيًا يتم اللجوء إليه  وبذلك )شكلت القوة الدينية الفائقة ملراجع الدين الشيعة سالحًا 

للميض قدمًا بتحقيق األهداف الوطنية والدينية كلام اقتضت الرضورة إىل ذلك، ومثل هذا يشبه  

إىل حد كبري القوة والسلطة التي يتحدث عنها ماكس ويرب حتت عنوان )السلطة والقوة  

  (2)التقليدية(

لتي اتسمت هبا شخصيات  وبناء عىل هذا يذكر د. منوجهر حممدي أن السمة الروحانية ا

كربى أمثال آية اهلل الكاشان والشيخ فضل اهلل نوري، والسيد البهبهان وآخرين، هي التي  

ساعدت يف دفع اجلامهري للتواجد يف ساحة التحوالت االجتامعية خالل هنضات احلركة  

وقع مرجع الدستورية وحركة تأميم صناعة النفط، لكن بسبب كون هؤالء القادة مل يكونوا يف م 

التقليد، مل يتمكنوا من االستفادة بشكل كامل من اقتدار املرجعية يف امليض قدمًا بأهدافهم  

 االجتامعية.   – السياسية 

ومن الدراسات التي تؤكد هذا دراسة بعنوان )مؤسسة املرجعية يف مرحلة النهضة  

اخلميني كانت تتصف ببعدين، فمن  اإلمام أن )شخصية  ا والنظام(، والذي ذكر صاحبه فيه

جهة كان سامحته يعترب مرجعًا للتقليد، ومن جهة أخرى، مصلحًا مناضاًل حترريًا، ويف كلمة  

 
 ( دراسة حول الثورة اإلسالمية، د. منوجهر حممدي.1)

 ( املرجع السابق.2)
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يكمن يف هذا اجلانب أيضًا.. ذلك أن  اإلمام واحدة هو )مرجع مصلح(، وان رّس نجاح قيادة 

سامحته هي )لغة التكليف(،  قائمة عىل أساس )التقليد(، وأن لغة قيادة  اإلمام نفوذ وشعبية 

 (1) وأن اجلامهري كانت قد أنست مع هذا األساس ومع هذه اللغة منذ فرتة طويلة(

اخلميني من موقعه يف املرجعية فتواه أثناء انطالقة نضاله عام   اإلمام ومن أمثلة استفادة 

عن ، بتحريم مبدأ )التقية(، وإطالق مقولته: )التقية حرام، ومن الواجب الكشف 1962

)ره(    اإلمام اخلامنئي بقوله: )كان للفتوى التي أصدرها    اإلمام احلقائق(، والتي عرب عن تأثريها  

احلقائق واجب، ولو بلغ ما بلغ«، حيث قضت عىل كافة  وإظهارالتقية حرام، )سحر عجيب: 

  (2) الذرائع التي كان يتشدق به بعض املرائني املهزومني(

لكثري من طالب الراحة الذين يشيعون مصطلح  وقد كانت تلك الفتوى ردا عىل )ا

التقية و)حرمة اإلرضار بالنفس( حلض الناس عىل السكوت وغّض الطرف عام حيدث، لكن 

بشجاعته املعهودة انتزع هذه احلربة من أيدهيم عرب هذه الفتوى اجلريئة التي رسعان ما  اإلمام

د، مما سد الطريق أمام لعب  انترشت وترسخت يف نفوس أبناء الشعب يف شتى أرجاء البال

العنارص املشبوهة، ووضع األمة وجهًا لوجه مع احلقائق بعد أن اعترب من واجباهتم فضح 

وإشاعة وتوضيح خطر نظام الشاه عىل اإلسالم واستقالل البالد.. وقد كانت هذه الفتوى من 

ركة ومحاسًا قبل  أكثر األمور تأثريًا عىل األمة خاصة علامء الدين منهم، فقد بعثت فيهم ح 

  (3)نظريمها، ورسخت يف أذهاهنم فكرة الرفض القاطع ألية مساومة ورضوخ وتراجع(

وهكذا كان ملرجعيته دورها الكبري يف حتصني الثورة اإلسالمية من الوقوع فيام وقعت  

 أي  إصدار  عن  زاع املسلح، وذلك من خالل امتناعهـ فيه الكثري من الثورات من التحول إىل الن

 
 ( الثورة اإلسالمية وجذورها، مقال: مؤسسة املرجعية يف مرحلة النهضة والنظام، هدايت جلييل، نقال عن املرجع السابق.1)

 (32السرية واملسرية )ص: ( اإلمام اخلامنئي.. 2)

 (29( تاريخ ايران السيايس املعارص )ص: 3)
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يف ذروة نضال    وأعوانه  الشاه  نظام  ضد   املسلحة  واملواجهة   اجلهاد  بوجوب  تقيض   فتوى  أو  حكم

 أن إال  املسلح،  للجهاد  الثوريني  حتمس  من  الرغم  عىل  ، 1979 –  78الشعب خالل العامني 

 .(1)عن إصدار الفتوى امتنع اخلميني  اإلمام

ني بصفته  اخلمي   اإلمام ]   ، فهولث والصورة املرتبطة به، أما الدور الثا   الثانهذا عن الدور  

اخلميني، ومتثيل   اإلمام[، وهو من أهم األدوار، وربام كان أقرهبا لتمثيل مرشدًا وموّجهاً 

خالفته من بعده، ولذلك يطلق عىل الويل الفقيه لقب ]مرشد الثورة اإلسالمية[، و)من خالل  

خلميني وارتباطه باجلامهري سواء يف املراحل التي سبقت الثورة وبعد ا اإلمامدراستنا لسرية 

انتصارها، تستوقفنا مالحظة مهمة وهي أن سامحته يف أغلب املواقع مل يكن يامرس نشاطه  

بصفته قائدًا يتمتع بالكاريزما، أو باعتباره مرجعًا دينيًا فحسب، وإنام بصفته معلاًم ومرشدًا 

نموذجيًا يف مضامر التعليم والرتبية سواء عىل الصعيدين النظري  ستاذا أأيضًا. إذ كان سامحته 

والعميل معًا. فقد نجح بفضل أساليبه الرتبوية أن جيعل من املجتمع الذي كان يغط عىل مدى 

سنوات متامدية، بل طوال القرنني أو الثالثة األخرية، يف سبات وضعف وجهل وقد هيمن 

الة، جعل من هذا املجتمع يقف يف طليعة النهضة الدينية  عليه نوع من التقاعس والالمبا 

  (2)الكربى وأن يشهد حتوالً عظياًم(

وسنتحدث بتفصيل عن هذا الدور يف سائر الفصول، باعتبار أهنا مجيعا حتاول أن  

تكتشف أرسار التوجيهات احلكيمة التي أدت بالثورة اإلسالمية إىل االنتصار، ويف مجيع  

   املجاالت. 

 
 ( دراسة حول الثورة اإلسالمية، د. منوجهر حممدي.1)

 ( املرجع السابق.2)
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 الثان الفصل  

 الطاقات البرشية  و.  . الثورة اإلسالمية 

ية، ومثلها انتصار أي ثورة، توفر  يرانالركن الثان من أركان انتصار الثورة اإلسالمية اإل

الطاقات البرشية التي تنفذ بدقة تعاليم القيادة احلكيمة، لتصل هبا يف األخري إىل حتقيق النرص  

الطاقات، واستعداداهتا للتضحية يف سبيل حتقيق النرص، بقدر ما الشامل؛ فبقدر توفر تلك 

 تكون النتائج. 

وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الركن عند حديثه عن قصة طالوت، وكيف أن اجلامهري  

يؤدي دوره يف  ن هي التي طالبت به.. ولواله مل يتحقق النرص.. ولوالها مل يكن لطالوت أ

 إىل تعاون كال الركنني وانسجامهام، حتى حيققا الغاية الكربى.  حتقيقه، والقصة تشري بذلك

والقصة تشري كذلك إىل تلك االمتحانات التي قام هبا طالوت من أجل التحقق من  

مدى استعداد اجلامهري للتضحية يف سبيل حتقيق النرص، وعندما وجد الثلة الكافية دخل  

 املعركة، وانترص فيها. 

 مع فارق بسيط، وهو  يراناخلميني مع الشعب اإل اإلمامصة وهذه القصة تشبه كثريا ق 

أن العدد الذي جتاوب مع القائد احلكيم كان أكرب بكثري من تلك األعداد التي استجابت  

 ـ استجابة لوصايا وإرشادات قائده ـ كل غال ونفيس سواء  يرانلطالوت؛ فقد قدم الشعب اإل 

أو بعد حتقيق النرص، وأثناء املواجهة مع قوى قبل حتقيق النرص عىل النظام االستبدادي، 

 االستكبار العاملي. 

اخلميني إىل ذلك التجاوب الشعبي للثورة، فقال: )لقد شعرت باألمل    اإلماموقد أشار  

حينام رأيت أن هذه الثورة شملت كافة فئات الشعب وشارك فيها حتى الوليد الصغري الذي 
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ردد الشعارات ومصاصته يف فمه.. حينام رأيت أن األمر مل يقترص عىل رشحية اجتامعية واحدة 

ليس من  األمرأيضا، شعرت باألمل ألنني عرفت أن هذا بل شمل كافة الفئات وَتطى ذلك 

هلية، إهنا قدرة اهلل تبارك إطاقة البرش، فمثل هذا األمر ال يتسنى لقيادة ما أو قوة ذاتية، إهنا قضية  

وتعاىل الذي وجه األمور بالطاقة اخلاصة، وجعل كافة فئات الشعب تتكلم بلسان واحد  

  (1). ملا رأيت كل ذلك شعرت باألمل(. واحداوتتحرك نحو هدف واحد وتردد شعارا 

 هي تلك  يران اخلميني للشعب اإل اإلماموربام تكون البداية التي انطلق فيها اختبار 

األيام التي بدأ فيها بنرش بياناته وفتاواه قبل ما يقارب سبع عرش سنة من انتصار الثورة 

 تلبي كل ما يرانوطيلة تلك الفرتة كانت مجاهري الشعب اإل  ،اإلسالمية؛ فمنذ ذلك احلني 

أحسن أداء، وقد جعله ذلك يصعد من طلباته إىل أن حقق النرص النهائي عىل  هيطلبه، وتؤدي 

 االستبداد، ثم حقق النرص بعده عىل قوى االستكبار العاملي. 

ام اخلميني ذلك اليقني  ولو مل يكن لتلك اجلامهري تلك االستجابة النادرة، أو مل يكن لَلم

 بقدرات شعبه عىل التضحية ما استطاع كالمها حتقيق النرص. 

،  إيران من النبوءة الغيبية املرتبطة بالكاظم  اإلمام عن يف الرواية وهلذا نرى أن ما ورد 

رجل  ): ليس له من مصداق تارخيي أقرب مما حصل بني اخلميني وشعبه؛ فقد جاء يف الرواية

  ، ال تزهلم الرياح العواصف  ،جيتمع معه قوم قلوهبم كزبر احلديد  ، س إىل احلقيدعو النا   ، من قم

  (2) وعىل اهلل يتوكلون والعاقبة للمتقني( ،ال يملون من احلرب وال جيبنون

ومع أن الرواية ـ كسائر الروايات واألحاديث املرتبطة بالنبوءات ـ مل تذكر اسم الرجل،  

عىل التاريخ ـ ال نجد شخصا تنطبق عليه كانطباقها عىل وال زمانه، ولكنا ـ من خالل عرضها 

 
 .226، ص: 6( صحيفة اإلمام، ج1)

ن القمي الذي ألفه ، وقد نقلها صاحب البحار عن كتاب تاريخ قم ملؤلفه احلسن بن حممد احلس216/    60( بحار األنوار :  2)
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 ، واللذين أثني عىل كليهام يف الرواية. يراناخلميني والشعب اإل اإلمام

ُكْم ُثمه اَل  ﴿:  ويؤيد هذه الرواية ما ورد يف تفسري قوله تعاىل  ْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ َوإِْن َتَتَوله

فقد ورد يف تفسريها يف مصادر السنة عن أيب هريرة أنه قال:   ،[ 38]حممد:  ﴾ َأْمَثاَلُكمْ َيُكوُنوا 

ُكْم ُثمه اَل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ ﴿ : تال رسول اهلل هذه اآلية ْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغرْيَ   : ، قالوا﴾ َوإِْن َتَتَوله

ـ أي سلامن الفاريس ـ ثم قال:    عىل منكب سلامن  قال: فرضب رسول اهلل    ؟ومن يستبدل بنا 

 (1) )هذا وقومه(

زل القرآن الكريم بني  ـواآلية واضحة يف هتديد اهلل سبحانه وتعاىل للعرب الذين ن

ظهرانيهم أهنم يف حال توليهم وَتليهم عن الدور املناط هبم، سيتوىل ذلك قوم آخرون، وأهنم  

قوم األولني الذين شوهوا  سيؤدون األمانة بصدق وإخالص، وأهنم لن يكون أمثال ال 

 يف احلديث أن هؤالء البدائل هم سلامن وقومه.  الرسالة.. وقد وضح رسول اهلل 

َوآَخِريَن ِمنُْهْم ملَها َيْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعِزيُز   ﴿ومثل ذلك ما ورد يف تفسري قوله تعاىل: 

ه اآلية منطبق عىل فارس، قال  أن مصداق هذ [، فقد أخرب رسول اهلل 3]اجلمعة:    ﴾احْلَكِيمُ 

  ﴿ ومفرس من أكثر املدارس احلديثية تشددا مدرسة ابن تيمية: )وقوله:  ظابن كثري، وهو حاف

أبو عبد اهلل البخاري رمحه اهلل.   اإلمامقال  ﴾ َوآَخِريَن ِمنُْهْم ملَها َيْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَكِيُم 

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل، حدثنا سليامن بن بالل، عن ثور، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة،  

َوآَخِريَن ِمنُْهْم ملَها  ﴿ زلت عليه سورة اجلمعة: ـفأن ريض اهلل عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي 

ل اهلل؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثالثا، وفينا سلامن الفاريس،  قالوا: من هم يا رسو  ﴾َيْلَحُقوا هِبِْم  

ـ    أو: رجل ـ    يده عىل سلامن ثم قال: )لو كان اإليامن عند الثريا لناله رجال  فوضع رسول اهلل  

من هؤالء(، ورواه مسلم، والرتمذي، والنسائي، وابن أيب حاتم، وابن جرير، من طرق عن 

 
 ( 3260( رواه الرتمذي، ح)1)
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  (1)غيث، عن أيب هريرة، به(ثور بن زيد الدييل عن سامل أيب ال

ويؤيد هذه الروايات املتفق عىل صحتها الكثري من األحاديث الواردة يف املصادر السنية،  

والتي تبني دور الفرس يف حركة التاريخ، وأهنم سيحملون مشعل اإلصالح يف األمة، وكأهنا  

 لألسف.  هبم، وعدم التكرب عليهم، مثلام حصل يف الواقع التأيس  تدعو العرب إىل

ومن تلك األحاديث ما رواه احلافظ أبو نعيم يف كتابه ]ذكر أصبهان[ عن ابن عباس  

  (2))فارس عصبتنا أهل البيت( :ـ وذكرت عنده فارس ـ فقال  قال رسول اهلل  : قال

  : فقال  ذكرت املوايل أو األعاجم عند رسول اهلل  )   : ويف حديث آخر عن أيب هريرة قال

  (3)(أو من بعضكم ، )واهلل ألنا أوثق هبم منكم

  اإلمام وهذا يدل عىل اشتهار ذلك يف الزمن األول، حتى أنه روي أن األشعث جاء إىل 

يا أمري املؤمنني غلبتنا هذه احلمراء عىل  : ثم قال له   ، عيل؛ فجعل يتخطى الرقاب حتى قرب منه

ما لنا ولألشعث!   :فركض املنرب برجله حتى قال صعصعة بن صوحان ،يعني العجم ،بكقر

عيل: )من عذيري من  اإلمام ليقولن أمري املؤمنني اليوم يف العرب قوالً ال يزال يذكر، فقال 

وهيجر قوما للذكر ! أفتأمرن أن  ، يتمرغ أحدهم عىل فراشه مترغ احلامر ،هؤالء الضياطرة

  ، أما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة .ت ألطردهم فأكون من اجلاهلني! ما كن؟أطردهم

  (4) (ليرضبنكم عىل الدين عودًا كام رضبتموهم عليه بدءاً 

 كل حني، ويعتربه السبب يف كل ما  يران اخلميني يزكي الشعب اإل  اإلمام وهلذا نرى 

م، يف   1979مارس  3حصل من انتصارات، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب له يف 

املدرسة الفيضية بمدينة قم املقدسة، وبعد فراق طويل دام أكثر من ستة عرش عامًا، بحضور  

 
 (116/ 8( تفسري ابن كثري، )1)

 (332/ 2( ، والديلمي )11/ 1( رواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان )2)

 .12( رواه أبو نعيم يف ذكر أصبهان، ص 3)

 . 284/  20( رواه ابن أيب احلديد يف رشح النهج : 4)
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أهيا الشعب   يني، فقد قال يف مقدمة خطابه: )إنني أشكر عواطفكميرانمجع غفري من اإل

. إنني مل أنسكم أهيا الشعب املضطهد، وإنني غري قادر عىل إبداء الشكر لكم، وأطلب  .يران اإل

 اإلسالم  يران .. فقد أحيا الشعب اإل إيران من اهلل تبارك وتعاىل الصحة والسعادة لشعب 

ر بروحه ودمه، وجدد احلياة لَلسالم واملسلمني، وأسقط املساعي التي بذهلا االستعام

 واألجانب( 

، وأشكركم  يران ثم أشاد بالتضحيات التي قدموها؛ فقال: )جيب أن أشكر الشعب اإل 

يا أبناء مدينة قم، إذ يف قيامكم خالل السنتني األخريتني قضيتم عىل مجيع خمططاهتم )خمططات  

االستعامر( وطردتم عمالء االستعامر من بالدكم، وسوف تطردون ما بقي منهم.. لقد قطعتم  

. قدمتم الشباب،  .االستعامر وقطعتم أيدي املستعمرين والقراصنة العامليني، بذلتم الدماء  يد

وكان هذا الدم وهؤالء الشباب يف سبيل اإلسالم وملصلحة اإلسالم. وهو أعز من أن نخشى  

القتل أو استشهاد شبابنا يف سبيله.. كان لَلسالم شهداء كثريين. فأمري املؤمنني شهيد اإلسالم  

نت  يران. نحن ال هناب الشهادة. أنت أهيا الشعب اإل.سبيل اهلل، نحن ال هناب القتليف  ، أمه

. أنا .بدمائك وشبابك، وقطعتم أيدي األجانب فلكم املنة علينا مجيعًا.. أنا ممنونًا لكم مجيعاً 

م  شكر هذه النعمة التي منحنا.. نحن ال نستطيع أن نقدأخادمكم مجيعًا.. أنا ال أستطيع أن 

 ، لقد مهدتم الطريق إىل هذا احلد( إيران الشكر للشعب الغيور يف مجيع أنحاء 

كان يشيد هبذا كل حني قبل انتصار الثورة اإلسالمية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله  و

هـ: )إن نقطة الوضوح التي  1395رمضان  17خماطبًا الطلبة اجلامعيني يف أمريكا وكندا يف 

 ترتكز يف هذا الوعي واليقظة التي ترسي يف هذا اجليل الشباب،  تزيدن يف أواخر عمري أماًل 

إهنا روح سارية بكل رسعتها وهي بحول اهلل تعاىل ستصل إىل نتائجها احلتمية فتقطع أيادي 

 (1) األجانب وتبسط العدالة اإلسالمية(

 
 . 198وكتاب نداء الثورة / ص 69ص ، 10جصحيفة اإلمام، ( 1)
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إنكم  ) :فيه  م يقول1972 عام يران يف بيان أصدره إىل عموم الشعب اإلمثله ما ورد و

متلكون طاقات شاّبة عظيمة تستطيع أن توصل اإلسالم والبالد إىل أوج العظمة والعزة وتقطع 

أيدي اجلناة عن البالد اإلسالمية وبلدكم أنتم، تلك الطاقة التي لو بذلت يف طريق احلق 

لتحّولت إىل طاقة أبدية واتصلت بالقدرة اإلهلية األبدية... فاستيقظوا وأيقظوا الغافلني..  

ا أحياء وامنحوا احلياة لألموات، وانطلقوا حتت لواء التوحيد لتطووا ملف االستعامر عودو

 (1) بنوعيه األمحر واألسود(

 ظلت معه إىل آخر أيام  يراناخلميني يف الشعب اإل  اإلماموهذه العقيدة التي كانت لدى  

إنني أّدعي وبجرأة بأن الشعب اإليران بجامهريه املليونية  حياته، فقد كتب يف وصيته يقول: )

ومن شعب الكوفة  يف عرصنا احلارض أفضل من شعب احلجاز الذي عارص رسول اهلل 

 والعراق املعارصين ألمري املؤمنني واحلسني بن عيل، فمسلمو احلجاز مل يطيعوا رسول اهلل 

خهم اهلل تعاىل بآيات من سورة التوبة  وَتلفوا عن جبهات احلرب بذرائع خمتلفة حتى وب

أما أهل  . . املنرب عىل  من  لعنهم  أنه حتى  باألكاذيب  الرسول رموا  وكم، وتوعدهم العذاب

أمري املؤمنني ومتردوا عليه، حتى صارت كتب األخبار   إىلالعراق والكوفة فلكثر ما أساءوا 

عىل  األقدام اء بني مرتدد عن والسري تضج بشكاواه منهم، كذلك فإهنم وقفوا مع سيد الشهد

الشهادة بني يديه، وبني هارب من املعركة أو قاعد عن القتال حتى وقعت بحقه تلك اجلريمة  

 (2) (التارخيية النكراء 

وورثته ذكر التضحيات التي قدمها    وبعد أن ذكر هذا الواقع املزري الذي عاشه النبي  

بدءًا بالقوى  ـ  الشعب اإليران بكل فئاته  أن ننا نرى اليوم أيف حني الشعب اإليران، فقال: )

املسلحة النظامية وشبه النظامية وحرس الثورة وقوات التعبئة، مرورًا بالقوى الشعبية من 

 
 .  102وكتاب )اخلميني والثورة( / ص 65ص ،  10جاملرجع السابق،  (1)

 .368، ص: 21( صحيفة اإلمام، ج2)
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يقدمون التضحيات بكل   ـ  لفها العشائر واملتطوعني والقوى املرابطة يف جبهات القتال وخ 

شوق وهلفة ويسطرون أعظم املالحم، ناهيك عام تقدمه اجلامهري الكريمة من معونات قيمة يف  

مجيع أنحاء البالد، وما ُيرى من التفاؤل عىل وجوه املعوقني وذوهيم وعوائل الشهداء مما يبعث  

ها الشوق واالطمئنان عىل احلامس، وما يطلقونه من مقوالت وما يفعلونه من أعامل ملؤ

ذلك كله عشقهم وحبهم وإيامهنم املطلق باهلل تعاىل وباإلسالم واحلياة األبدية،   إىلدافعهم 

املبارك وال يف حمرض اإلمام املعصوم، ليس هلم من   هنم ليسوا يف حمرض رسول اهلل أواحلال 

 إبعادمها والنرص يف دافع يف ذلك سوى اإليامن بالغيب واالطمئنان له، وهذا هو رس التوفيق 

  (1) (املختلفة

  اإلمام ونحب أن نعقب عىل هذه الكلمة التي استعملها املغرضون وسيلة لتشويه 

اخلميني، بأن ما ذكره ال حرج فيه من الناحية الرشعية، وليس يف ذلك أي مساس بالنبوة، وال  

هلم، أو   وامهم أق قدسيتها، ذلك أن كل األنبياء أدوا ما عليهم من أدوار، وعدم استجابة

عن ذلك،    تقصريهم يف االستجابة ال يعود للنبي، وإنام يعود للمقرصين، كام أخرب رسول اهلل  

)عرضت عيّل األمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجالن، والنبي  فقال:  

  (2) وليس معه أحد(

اخلميني بسبب ذلك اخلطاب عىل هذا   اإلمام وقد علق بعض أولئك الذين يتهمون 

احلديث بقوله: )فتصور هذا النبي يأيت ومعه رهيط، تصغري لقلة عددهم، فهذا النبي ال ينقصه  

إخالص، وال ينقصه علم، وال ينقصه تأييد من اهلل تبارك وتعاىل، وال ينقصه معرفة بوسائل  

ري يف الناس، فهذه األمور األنبياء عليهم الصالة والسالم، هم أكمل الناس  الدعوة، وطرق التأث

فيها، ومع ذلك يأيت ومعه الرهيط، ومن هذا نأخذ فائدة مهمة، وهي: أن اهلداية بيد اهلل عز  

 
 . 368، ص: 21جاملرجع السابق،  (1)
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وجل، وأن القلوب بيده، فاألنبياء يأتون إىل أقوامهم فام تفتح تلك القلوب، ليس نقصًا يف ذلك 

أسلوبه، وإنام هؤالء أعامهم اهلل عز وجل وأذهلم وأخزاهم، فحجبهم عن هذا  النبي، وال يف

  (1)النور، وعن هذا اهلدى(

اخلميني باإلساءة جلناب النبوة،   اإلمامن يتهمون ملوهذا التعليق هو أحسن جواب 

نفسه   ، وعتابه ألولئك املقرصين يف حق النبوة، مع أن النبي يران بسبب إشادته بالشعب اإل

 أشاد بأمته من بعده، وبني فضلها، وفضل إيامهنا بالغيب. 

  اإلمام ، ويعترب إيامن من أركان االنتصار اخلامنئي يذكر هذا الركن اإلماموهكذا نرى 

، واستثامره هلا هي السبب يف حتقق النرص، وذلك عند حديثه  يراناخلميني بقدرات الشعب اإل

يف    ني أن يقود الثورة اإلسالمية نحو النرص، حيث قالاخلمي  اإلمامعن املبادئ التي استطاع هبا  

: )املبدأ  2015نيسان  4اخلميني، يف  اإلمامكلمة له يف الذكرى السادسة والعرشين لرحيل 

واألصل الثالث هو اإليامن بإرادة الناس وقوهتم ورفض املركزية احلكومية، وهذا يمثل أحد 

. فقد كانت ثمة حماوالت، يف تلك األيام، نابعة عن رؤية خاطئة  اإلمام اخلطوط الرئيسية حلركة  

ر من ذلك ـ وقد  حيذّ   اإلمامإليكال مجيع األنشطة االقتصادية يف البلد إىل احلكومة، ولطاملا كان  

فكان يويص بإيكال األمور إىل الناس، حيث   انعكست هذه التحذيرات يف كلامته بشكل جيّل ـ

  (2) يثق به يف املسائل العسكرية(و  كان يثق بالشعب يف القضايا االقتصادية

وهكذا ذكر استثامره لطاقة اجليش، وعدم تفكيكه له مثلام فعلت بعض الثورات، بل إنه  

لوسائل لتحويله إىل سند للثورة، ودعامة من دعامات نرصها، فقد قال: )عىل استعمل كل ا

كان داعاًم للجيش منذ البداية، وهو الذي حال دون حّل اجليش    اإلماماجلميع أن يلتفت إىل أّن  

 
 السبت.( انظر: رشح كتاب رياض الصاحلني، د. خالد بن عثامن 1)

( انظر نص اخلطاب كامال يف: كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف الذكرى السادسة والعرشين لرحيل اإلمام اخلميني، شبكة 2)

 املعارف اإلسالمية.
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التعبئة، وحّول   وتفّككه، ولكن رغم ذلك أّسس قّوات احلرس الثوري، ومن بعدها شّكل 

  (1)كة مجاهريية(احلركة العسكرية إىل حر

اخلميني إىل   اإلمام للطاقات الشعبية يف جهاد البناء، فقال: )استند  هاستثامروهكذا ذكر 

الناس يف القضايا االقتصادية، ويف الشؤون العسكرية، ويف املسائل العمرانية حيث أسس جهاد 

 (2) كذلك يف األمور اإلعالمية(و البناء عىل ضوء ذلك، 

اخلميني هيتم بأصوات الشعب ومطالبه، ويف أحلك الظروف،   اإلماموذكر كيف كان 

مع كونه كان مستغنيا عنها بسبب الثقة التي أعطيت له؛ فقال: )وفوق كل ذلك يف جمال  

االنتخابات وأصوات الناس وإسهامهم يف إدارة البلد وهيكلية نظامه السيايس.. فطوال تلك 

انقضت ثامنية أعوام منها يف احلرب املفروضة،  اخلميني التي  اإلمام األعوام العرشة من قيادة 

ويف قصف املدن واالنشغال بقضايا احلرب، أجريت حوايل عرشة انتخابات خمتلفة يف البلد،  

اخلميني الكبري يرّص   اإلمام ومل يتغري موعد إجراء أي واحدة منها حتى ليوم واحد! حيث كان 

  اإلمامعىل إقامة االنتخابات يف وقتها املقرر، ويف كل املراحل واألوضاع والظروف. ومل يعلن 

حالة الطوارئ يف أي يوم؛ األمر الذي اعتادت عليه بعض البلدان، ألنه كان هيتم باالنتخابات،  

الناس، وحيرتم أصواهتم  يؤمن ب اإلماموكان من أوائل احلارضين عند صناديق االقرتاع، كان 

وأفكارهم وآراءهم وتشخيصهم بكل ما للكلمة من معنى، حتى أنه قد ال تتطابق أصوات  

 (3) أحياًنا، إاّل أّنه كان حيرتم أصوات الشعب وجُيّلها وُيقيم هلا وزًنا( اإلمامالناس مع رأي 

س أيًضا، بل  وذكر نظرته املمتلئة بالتواضع هلم، فقال: )ومل يكتف بذلك يف شأن النا 

عّرفهم بأهنم أولياء نعمة املسؤولني، ولطاملا أّكد أن أبناء الشعب أولياء نعمتنا، وأحياًنا كان 

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)
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يصف نفسه بأنه خادم للشعب قائاًل: أن تسّمون خادم الشعب أحّب إيل من أن تسّمون قائده،  

ومشاركته يف رؤية    وهذه كلمة كبرية، وهي تدل عىل املكانة املرموقة للشعب وأفكاره وأصواته 

زل الناس إىل الساحات، وتفانوا يف اإليثار ـ. وقد لبّى الشعب نداء قائده خري تلبية، فناإلمام

يثق  اإلمام . وهذا أمٌر متبادل، حيث كان اإلمام  بالروح والقلب يف امليادين التي أشار إليها 

نه، هذه العالقة املتبادلة هي  حيب الناس، والناس حيبو  اإلمامبالناس، والناس تثق به أيًضا، كان  

 (1)  أمر طبيعي(

ية  يرانبناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل بيان كيفية استثامر قادة الثورة اإلسالمية اإل

للطاقات الشعبية يف حتقيق النرص يف مجيع مستوياته، ابتداء من اجلهاد ضد الطغاة واملستبدين،  

 سالمية بصيغتها التي جتمع بني املثالية والواقعية. وانتهاء بجهاد البناء وتأسيس اجلمهورية اإل

 وقد رأينا أنه يمكن تقسيم ذلك إىل نوعني كبريين من االستثامر مها: 

 ـ الطاقات الشعبية وإرشاكها يف الثورة والبناء.  1

 ـ الطاقات النخبوية وإرشاكها يف القيادة والتوجيه.   2

اخلميني بالواقع، وكيفية حتريكه،   اماإلمومها بعدان مهامن جدا يدالن عىل مدى وعي 

ذلك أن الكثري من الثورات، وخاصة تلك التي يغلب عليها طابع اجلامهريية، أو يغلب عىل 

قادهتا طبيعة االستبداد، يرفضون وجود أي نخبة، بل يقمعوهنا، بخالف الثورة اإلسالمية التي  

:  ه اخلاص به، تنفيذا لقوله مجعت بني اجلامهريية والنخبوية، حيث أعطت لكل منهام جمال

  (2) زلوا النهاس منازهلم(ـ)َأن

 
 ( املرجع السابق.1)

َأْن ُننِْزَل الناَس مناِزهَلم(،  (، وروي عن عائشة قالت: أمرنا رسول اهلل 8424( رواه أبو داود يف سننه يف األدب برقم )2)

(، وروي مثله يف املصادر الشيعية عن فقد روي أن رجال جاءه، فقال: يا أمري 49وذكره احلاكم يف كتابه )معرفة علوم احلديث( ص )

رض فيك بينا، فكتب يف األرض: أنا فقري حمتاج، فقال اإلمام عيل: املؤمنني، إن يل إليك حاجة. فقال: اكتبها يف األرض، فإن أرى ال

 يا قنرب اكسه حلتني. فأنشأ الرجل يقول:
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 : ـ الطاقات الشعبية وإرشاكها يف الثورة والبناء   أوال 

ية عدم استبداد قادته  يرانمن األسس املهمة التي قامت عليها الثورة اإلسالمية اإل

ـ   واخلامنئي اخلميني  اإلمامباألمر، مثلام فعلت الكثري من الثورات بعد االنتصار، أو قبله؛ ف

ومن خالل قيادهتام للثورة اإلسالميةـ  يعتربان نفسيهام جمرد خادمني للشعب؛ فلذلك يوضحان 

بتفصيل شديد كل قضية يريدان طرحها عىل الشعب، وال يكتفيان بذلك، بل يسمعان ملا 

 زالن أحيانا كثرية عند رغبته. ـيقرتحه، وين 

احلوارات الكثرية هلام، بخالف غريمها من القادة، وهلذا  وهلذا نرى اخلطب والبيانات و 

ية بعيدا عن قادهتا مع العلم أهنم أوىل  يراننستغرب من الذين حياولون فهم الثورة اإلسالمية اإل 

 بمن يتحدث عنها. 

َت َفظًّا  َفباَِم َرمْحٍَة ِمَن اهللهِ لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنْ﴿وهذا البعد هو الذي أشار إليه قوله تعاىل: 

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزمْ  َت  َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

لِنيَ  ْل َعىَل اهللهِ إِنه اهللهَ حُيِبُّ املَُْتَوكِّ ؛ فاآلية الكريمة َترب أن رس نجاح [ 159]آل عمران:  ﴾َفَتَوكه

يف تأليف قلوب أصحابه، هو رمحته هبم، ومشورته هلم عىل الرغم من استغنائه   ل اهلل رسو

 عن تلك املشورة. 

اخلميني كل حني يدعو الشعب إىل اعتبار نفسه املسؤول األول يف   اإلمام وهلذا نرى 

 
 كسوتني حلة تبىل حماسنها ... فسوف أكسوك من حسن الثنا حلال 

 إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ... ولست تبقي بام قد نلته بدال 

 ي نداه السهل واجلبال إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه ... كالغيث حيي

 ال تزهد الدهر يف عرف بدأت به ... فكل عبد سيجزى بالذي فعال 

يقول: أنزلوا الناس  فقال اإلمام عيل: أعطوه مائة دينار، فقيل له: يا أمري املؤمنني، لقد أغنيته، فقال: إن سمعت رسول اهلل 

منازهلم، ثم قال اإلمام عيل: )إن ألعجب من أقوام يشرتون املامليك بأمواهلم، وال يشرتون األحرار بمعروفهم!( ]روضة الواعظني 

 ([358)ص 
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احلكومة  البالد، وقد قال يف خطاب االنتصار الذي أرشنا إليه يف مقدمة الفصل: )ال تنتظروا من  

ر كل يشء، احلكومة لوحدها غري قادرة عىل ذلك، ال تنتظروا من رجال الدين أن  أن تعمِّ

يعمروا اخلراب، رجال الدين لوحدهم ال يستطيعون البناء، جيب أن يساعد الواحد منا اآلخر،  

  (1) من الفالح والعامل والصانع والعامِل، رجل الدين واجلامعي، حتى املوظف والعسكري(

بني هلم أن جهودهم التي بذلوها يف الثورة لتحقيق االنتصار ال تكفي وحدها، بل  ثم 

. لقد طردتم  . عليهم مواصلة اجلهد لتحقيق الدولة القوية، يقول: )الثورة اآلن يف وسط الطريق

. طردتم املفسدين، لكن اخلرائب ال زالت باقية.. املهم أن هذه . اللصوص فقط )من بالدكم(

ركوها لنا، نعمرها من جديد باالستعانة هبممكم العظيمة وعزائمكم  اخلرائب التي ت 

. املفسدون قد نصبوا لكم املكامن، األجانب مرتصدون .. كونوا عىل حذر.الراسخة.. انتبهوا 

لكم. إهنم لن يغفلوا عنكم، وعليكم أن ال تغفلوا عنهم، إهنم يرسمون لكم اخلطط بطرق  

الشاهنشاهي املنحط، يريدون أن يعودوا ولكن بشكل  وأشكال خمتلفة. بعد أن سقط النظام 

  (2)آخر(

بمناسبة الذكري السنوية لتأسيس قوات    هـ   1402حمرم    28ويف خطاب آخر له بتاريخ  

تعبئة املستضعفني )البسيج( دعا املؤسسات مجيعا إىل التعاون مع الشعب ملواجهة كل  

وا حلل مشاكل البالد الغالية، وأاّل  املؤامرات، فقال: )عىل أبناء الشعب الكريم أن يتعاون

يدخروا جهدًا لتحقيق أهداف اإلسالم العظيم وأن يسعي كل جمموعة أو فريق يف أي منتسب  

كانوا لبلوغ هذا اهلدف اإلسالمي السامي ألن القوى اجلهنمية الكربى تسعي من كل ناحية إىل  

ب أموال هذا الشعب  هزيمة اجلمهورية اإلسالمية التي قطعت أيدي هذه القوى من هن 

املظلوم.. عىل أعضاء املجلس أن يرسعوا بعد التحقيق والتدقيق ومراعاة املوازين اإلسالمية  

 
 .94، ص: 15فة اإلمام، ج(  صحي1)

 ( املرجع السابق.2)
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وأن يستشريوا املتخصصني يف احلاالت التي حتتاج إىل رأهيم، وعىل جملس صيانة الدستور أن 

التي يتم التصديق  يبدي الرأي بعد األخذ بعني االعتبار مجيع اجلوانب يف إرشافه عىل القوانني

عليها سواء تلك التي متس األحكام الرشعية األولية أو تلك التي متس األحكام الثانوية، وعىل 

املسؤولني يف احلكومة أن يرسعوا يف تنفيذ هذه القوانني وأن يشددوا يف أمر عدم جتاوز حدود  

كانوا إىل املحاكم  هذه القوانني وأن يسلموا املعتدين عىل القانون من أي صنف أو جمموعة 

القيم    املضنى ليواجهوا عقاهبم وعىل جملس القضاء أن حيل مشكلة القضاء يف هذا العمل الشاق  

وأن يستدعي املعتدين عىل املوازين اإلسالمية إىل املحاكم ويعاقبهم عقابًا  بكل رسعة

  (1)رشعيًا(

والقوات العسكرية  ثم بني كيفية قيامهم بتحقيق تلك األدوار، فقال: )عىل املقاتلني 

املسلحة واملدنيني واللجان والقوات الشعبية من العشائر وسائر الرشائح أن تتعاون فيام بينها 

لتحقيق أهداف احلرب ومنع رشور املنافقني   املليونيةوأن تستعني باالستخبارات الشعبية 

املستضعفني ومؤسسة شؤون   ومؤسسة واملنحرفني وأال تدخر وسعًا يف ذلك. وعىل جهاد البناء  

منكويب احلرب واملرشدين أن تزيد من جهودها البنّاءة. وعىل قوات تعبئة املستضعفني  

 وللشباب امللتزمني املؤمنني أن تزيد من  يران)البسيج( التي أبارك ذكرى تأسيسها للشعب اإل

تزمني ووسائل  جهودها يف تعليم الشباب والناشئة وتربيتهم، وعىل الكتاب واملثقفني املل

اإلعالم أن يوسعوا من نشاطهم اإلعالمي ويبطلوا الدعايات الواسعة التي يامرسها أعداء  

اجلمهورية اإلسالمية، وعىل جملس الثورة الثقافية أن يسعي إىل فتح اجلامعات الستمرار عملها 

ذا األمر احليوي املجلس يف ه  ادعوة هذباملستضعفني والعلامء وعىل العلامء أن يلّبوا    باالستعانة

 الذي حقق هذه الثورة أن يتعاون مع مسؤويل األمور يف املشاكل احلربية  يرانوعىل الشعب اإل 

 
 . 337، ص: 15جاملرجع السابق،  (1)
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 (1) والعسكرية واالقتصادية والثقافية(

اخلميني يف هذا اجلانب، فقالـ  عند بيانه    اإلمام اخلامنئي إىل ما قام به    اإلمام وهكذا أشار  

األصل الرابع يف  ) :يني نحو االنتصار ـيرانخلميني للسري باإلا اإلمام لألصول التي استعملها 

ونرصته ودعمه للمحرومني واملستضعفني، حيث كان يرفض   اإلمامالُبعد الداخيل هو دفاع 

زعة األرستقراطية بمرارة، وكان منارًصا ـالتمييز والفروقات االقتصادية رفًضا باًتا، ويواجه الن

من أكثر   ولعل الدفاع عن املستضعفني  ، املعنى احلقيقي للكلمةحقيقًيا للعدالة االجتامعية ب

، ومن األصول  اإلماميف كلامته، وهو من اخلطوط البّينة يف رؤية  اإلمام املواضيع التي تناوهلا 

الستئصال الفقر، والسعي يف مساعدة  بذل اجلهدو املسلمة، حيث يدعو اجلميع إىل العمل 

ومساندة املحرومني بكل وسعهم، وكان من جانب آخر حيّذر  املحرومني إلهناء حالة احلرمان،  

املسؤولني من التخلق بأخالق أهل القصور والذي وردت اإلشارة إليه يف القرآن الكريم أيًضا:  

ِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ ﴿ ، وكان يؤكد مراًرا عىل االعتامد  [ 45]إبراهيم:  ﴾ َوَسَكنُْتْم يِف َمَساكِِن اله

الطبقات الضعيفة، ويكّرر القول بأن سّكان األكواخ والفقراء واملحرومني هم   والثقة بوفاء

  ، الذين مألوا الساحات رغم حرماهنم دون اعرتاض، وهم الذين حيرضون يف ميادين اخلطر

بينام الطبقات املرتفة هي أكثر من تبدي استياءها وترّبمها حني تقع احلوادث وتظهر املشاكل يف  

. لقد برزت قضية وفاء الطبقات املتوسطة واملحرومة من أبناء الشعب يف  .حيانكثري من األ 

كام وكان يشّدد عىل استخدام بيت املال بشكل صحيح،   ،وكان دوًما يؤكد عليها  اإلمامرؤية 

وهذه بدورها واحدة من اخلطوط األساسية املتمثلة بالعدالة االجتامعية   ، وجتنّب اإلرساف

زوع إىل البذخ والكامليات  ـزعة األرستقراطية والنـ اد عن النومنارصة املحرومني واالبتع

  (2) (والعمل يف هذا االجتاه

 
 .337، ص: 15( صحيفة اإلمام، ج1)

 ( انظر: كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف الذكرى السادسة والعرشين لرحيل اإلمام اخلميني، شبكة املعارف اإلسالمية.2)
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بناء عىل هذا، سنذكر هنا بعض النامذج عن استثامر قادة الثورة اإلسالمية للطاقات  

 يف حتقيق االنتصار أو يف احلفاظ عليه. املختلفة الشعبية 

 ـ إرشاك مجيع الشعب يف حتريك الثورة:   1

ية أهنا ثورة شعبية بامتياز، ذلك أن املشاركني فيها مل يكونوا  يرانأهم ميزات الثورة اإل  من

طرفا واحدا من أطراف الشعب، وإنام كانوا مجيع الشعب، وبجميع رشائحه وطبقاته، ولذلك  

يرى من يشاهد األرشطة الوثائقية التي تصور الثورة اإلسالمية احلضور من كل األصناف نساء  

. شبابا وكهوال وشيوخا.. ومن كل املستويات االجتامعية من الفقراء واألغنياء،  ورجاال.

 واملتعلمني وغريهم..  

وهكذا شارك اجلميع بعد الثورة يف كل القرارات املتخذة عرب االنتخابات الكثرية التي  

دعا إليها قادة اجلمهورية اإلسالمية، ويف أحلك الظروف، وكان املرشحون فيها من أفراد  

 الشعب البسطاء، والذين وصلوا إىل كل املؤسسات من دون أن حيول بينهم وبينها أي حائل. 

ية،  يرانوبام أنا اعتمدنا يف هذا الكتاب خصوصا عىل شهاديت إمامي الثورة اإلسالمية اإل

باعتبارمها املوجهني واملرشدين واملحركني لكل األحداث؛ فسنذكر هنا ما ذكراه حول مشاركة  

 جتامعية املختلفة. الفئات اال

 أ ـ مشاركة املرأة يف الثورة اإلسالمية: 

ية أو بياناهتم املختلفة، نجد شهادات  يرانعند مطالعة خطب قادة الثورة اإلسالمية اإل

كثرية عىل الدور العظيم الذي قامت به املرأة، إىل درجة اعتبارها ركنا من أركان الثورة، وأنه مل  

لو  اخلميني يذهب إىل أبعد من ذلك، فيقول: ) اإلمامبل إن  تكن الثورة لتنجح من دوهنا، 

جردوا األمم من النساء الشجاعات واملربيات لَلنسان فسوف هتزم هذه األمم وتؤول إىل  

  (1)(االنحطاط

 
 (5، املرأة يف فكر اإلمام اخلميني )ص: 1979/ 3/ 6بتاريخ ( من حديث يف مجع من نساء قم، 1)
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بنت رسول    والدة فاطمة الزهراءولذلك وضع هلا يوما خاصا هبا، وبتكريمها، وهو يوم  

 العظيم، وخصوصًا النساء  يرانمبارك للشعب اإلاالختيار: ) ، وقد قال مبينا رس هذا اهلل 

املحرتمات، يوم املرأة املبارك، اليوم املجيد لتلك اجلوهرة الالمعة التي كانت عىل األساس  

  (1)(للفضائل اإلنسانية والقيم العالية خلالفة اهلل يف العامل 

هـ قال   1399دى الثانية مجا  20 ويف خطبة له بتلك املناسبة يف سنة االنتصار بتاريخ

خماطبا النساء:)يوم عظيم واجتامع كبري وحمل مبارك، يوم والدة الزهراء املرضية، يوم املرأة.  

يوم انتصار املرأة، ويوم املرأة القدوة يف العامل.. إن للمرأة دورًا كبريًا يف املجتمع. املرأة هي مظهر  

النساء والرجال العظامء.. يوم عظيم، اليوم والدة حتقق آمال البرش، املرأة تريب مجعًا غفريًا من 

. إذا  اإلنسانيةامرأة تعدل مجيع الرجال، امرأة نموذج لَلنسان، امرأة جتلت فيها كل احلقيقة 

  (2)اليوم يوم عظيم. أنه يومكن أيتها النساء(

تعدلن    ية، فقال: )لقد أثبتت النساء يف عرصنا أهنن يرانثم ذكر األدوار الثورية للمرأة اإل

جاهدن جهادًا إنسانيًا عظياًم، وكذلك  إيران الرجال يف اجلهاد بل متقدمات عليهم.. إن نساء 

جهادًا ماليًا كبريًا.. إن هذه الطبقة املحرتمة من النساء من أبناء جنوب طهران ومدينة   جاهدن

اف، كّن  قم وبقية املدن، هذه السيدات املحجبات، هذه املؤمنات الاليت يمثلن مظهر العف

  (3) سابقات يف النهضة يف اإليثار باملال أيضًا.. لقد آثرن املستضعفني بمجوهراهتن وحلّيهن(

أن )مشاركتهن يف النهضة   اخلميني اإلمامومل تقترص مشاركتهن عىل ذلك، بل يذكر 

أعظم من قيمة أعامل الرجال، لقد خرجن بجالبيب العفاف، واحتدت أصواهتن مع الرجال  

، وقّدمن اآلن للمستضعفني وبنية خالصة ما ادخرنه يف أيام عمرهن.. إن هلذا وحققن النرص 

 
 .. 285( الكلامت القصار صفحة 1)

 .255، ص: 7( صحيفة اإلمام، ج2)

 .255، ص: 7ج، ( املرجع السابق3)
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 (1) قيمة، إن األغنياء لو دفعوا املاليني ملا كانت قيمتها كهذه( 

وقال يف خطاب آخر يف نفس املناسبة ـ ردا عىل أولئك الذين يتصورون أن املرأة التي  

القيم، ال امللتزمة هبا ـ: )لقد رأينا أن العضو الفّعال الذي قامت بالثورة هي املرأة املتحررة من 

يمكنه العمل، والذي عمل هلذه الثورة وخدمها، هو أنتن ]يقصد النساء امللتزمات[.. أنتن 

زلتن إىل الشوارع هبذا الوضع الذي أنتن عليه اآلن ورستن بالثورة قدمًا.. أما الاليت  ـالاليت ن

كان هلن وضع يشبه وضعكن.    الاليتباد، وسامهن يف هذه الثورة، فهن  تربني عىل ثقافة النظام امل

أما البقية اللوايت متت تربيتهن بذلك الشكل فلم يكن هلن اهتامم هبذه املسائل. كام أن بعض  

الرجال أيضًا مل يكن هلم دور أبدا يف هذه الثورة. وقد جاءوا اآلن لالستيالء عىل الغنائم. اآلن 

بقة املستضعفة، الطبقة التي يعتربها اآلخرون ضعيفة وقد كانت قوية بحمد وقد قامت هذه الط

اهلل، الطبقة التي يسميها هؤالء بالطبقة الثالثة ـ ويف حقيقتها هي الطبقة األوىل وهم الطبقة  

الثالثة جلهنم بل السابعة ـ قامت هذه الطبقة بالعمل من أجل خدمة البلد، وحطمت السد 

إىل هنا لالستحواذ عىل الغنائم.   وأروبا . فتدفق اآلن السادة من أمريكا الكبري وفتحت الطريق 

بعض النساء الاليت مل يكن هلن دور أصاًل يف هذه األحداث أتني اآلن جلني الثامر.. أما أنتن فال  

يوجد لديكن أية توقعات، حفظكن اهلل ومّن عليكن بالسعادة، لقد كنتن خدم اإلسالم،  

  (2) . لقد قمتن باخلدمة، وستقمن هبا يف املستقبل(بيشء ن وكذلك اآلن ومل تطالب

ية يف عهد الشاه كان  يرانوقال ردا عىل املغرضني الذين يتصورون أن وضع املرأة اإل 

أفضل منه بعد انتصار الثورة: )إن املرأة قد ظلمت يف مرحلتني، األوىل يف اجلاهلية، فاملرأة كانت  

بأن أنقذ املرأة من تلك املظلومية التي كانت    اإلنسانم عىل  يف اجلاهلية مظلومة، وقد مّن اإلسال

،  االبنيف عهد الشاه األب والشاه  إيرانحتت وطأهتا.. واملرحلة الثانية لظلم املرأة كانت يف 

 
 .255، ص: 7ج، ( املرجع السابق1)

 .248، ص: 7ج، املرجع السابق (2)
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. لقد أسقطوا املرأة من املقام العزيز والرشيف الذي . حيث ظلمت املرأة حتت شعار حترير املرأة

ك املقام املعنوي وجعلوها سلعة من مجلة السلع، وباسم احلرية، حرية  كان هلا، أسقطوها من ذل

النساء وحرية الرجال، سلبوا احلرية من الرجل واملرأة.. لقد أفسدوا أخالق نساءنا وشبابنا..  

. طبعًا كان ينظر للمرأة بتلك .لقد كان الشاه يرى برضورة أن حتتل املرأة مكاهنا كـ )ساحرة(

تي كانت له، بتلك النظرة املادية الوضيعة، جيب أن تكون ساحرة.. لقد أسقط  العني احليوانية ال

زل املرأة من مقامها بحجة أنه يريد إعطاء مقام  ـإىل مرتبة حيوان، لقد أن  اإلنسانيةاملرأة من مقام  

عظيم، املرأة مربّية للمجتمع..   إنسان، بل إنسانهلا.. لقد جعل من املرأة دمية يف حني أن املرأة 

املرأة مربّية لَلنسان.. سعادة وشقاء الدول رهن وجود املرأة، فاملرأة برتبيتها الصحيحة تصنع 

  (1)، وبرتبيتها الصحيحة حتيي املجتمع.. واملرأة جيب أن تكون مبدأ مجيع السعادات(اإلنسان

ثم ذكر دور املرأة امللتزمة يف الثورة والتحرير والنرص، فقال: )لقد شاهدتم وشاهدنا 

حن ماذا صنعت املرأة يف هذه الثورة. لقد شاهد التاريخ أية نساء ُكنه يف الدنيا، ومن هي املرأة..  ن

وقد رأينا أية نساء رّباهنه اإلسالم، أية نساء ثرن يف هذا العرص، إن الاليت هنضن وسامهن يف  

يت نشأن يف ظل  الثورة هن النساء املحجبات يف جنوب املدينة ويف قم وبقية املناطق.. أما الال

الثقافة الشاهنشاهية، فلم يكن هلن دور أبدا يف هذه النهضة، لقد تم تربيتهن تربية فاسدة 

وأبعدوهن عن الرتبية اإلسالمية، وأما الاليت تربني برتبية إسالمية فهّن الاليت قّدْمَن الدماء،  

ضتنا مدينة للنساء.. كان قّدمن القتىل، تدفقن إىل الشوارع، وحققن النرص للثورة.. إننا نعترب هن

زلون إىل الشوارع تبعًا للنساء.. كانت النساء تشجع الرجال، كانت النساء يف  ـالرجال ين

   ..(2)ية.. املرأة موجود هبذا املستوى تستطيع أن حتطم قوة شيطانية(اإلمامالصفوف 

اخلامنئي يشهد للمرأة بمشاركتها الفعالة يف الثورة، وكوهنا سببا   اإلمام وهكذا نرى 

 
 .251، ص: 7ج، املرجع السابق (1)
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يف أن تنال مجيع حقوقها التي طالبت هبا، ومن لذلك  كبريا من أسباب انتصارها، وأهنا هلا احلق  

  . ية َتطو يف مسار ممّيز بربكة الثورة اإلسالمية. يرانلقد باتت املرأة اإلتلك اخلطابات قوله: ) 

قادرة اليوم عىل الدخول يف ميدان العلم وقطع أشواط يف احلقول العلمّية مع  ية يراناملرأة اإل 

حفاظها عىل دين، عّفة، تقوى، وقار، رصانة، شخصية وحرمة املرأة املسلمة أيضًا. كام أّن املرأة  

باتت قادرة أيضًا عىل الدخول يف ميدان العلوم واملعارف الدينّية دون أن يقف بوجهها أّي 

رأة يف بالدنا قادرة اليوم عىل إبراز شخصّيتها مع حفاظها عىل رصانتها ووقارها امل . حاجز. 

وحجاهبا اإلسالمي يف ميدان السياسة والفعاليات السياسية واالجتامعية واجلهادية ومّد يد 

  (1)(العون للشعب والثورة واملشاركة يف خمتلف الساحات

يف النّظام الّسابق، مع  وقبلها، فقال: )ثم قارن بني وضع املرأة بعد الثورة اإلسالمية، 

أي أهّنم مل يكونوا   ـكون كثري من النساء أمّيات وال يدركن شيئًا من القضايا االجتامعية 

وقد كّن أيضًا ال يبالني بمصري البالد ومل يكّن يدركن أبدًا   ـ   ليسمحوا هلّن بالتعّرف عىل أّي يشء 

ىل مصري البالد، مع وجود هذه األمور من حيث الظاهر،  أّن املرأة يمكن هلا أن يكون هلا تأثري ع

كّن شبه أوروبّيات ويف بعض األحيان كّن َتّطني حالة النساء الغربّيات واألوروبّيات وكان 

؛ لكن عندما إيران من يراهّن يظّن أّن هذه املرأة قد قدمت من بلد أورويب ومن بيئة غربّية إىل 

كانوا متلك مستوى متدّنيًا من الثقافة،  ا امرأة غري مثّقفة أو كنت حتّدثها قلياًل، كنت ترى أهّن 

جيربون املرأة عىل صناعة شخصّية ومهّية لنفسها من خالل إبراز نفسها وجذب العيون نحوها.  

لقد كان هذا انحطاطًا للمرأة ومل يكن تقّدمًا. هل تّم ارتكاب جريمة أعظم من هذه بحّق املرأة  

بالزينة واملوضة والتفاخر واملالبس والذهب وجيعلوا منها وسيلة   بأن يقوموا بإشغال فكرها 

ُيستفاد منها يف بلوغ العديد من الغايات وأن ال يسمحوا هلا بدخول ميدان السياسة واألخالق  

 
 . 1990/ 16/1( خطاب لَلمام اخلامنئي بتاريخ 1)
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 (1)  (والرتبية؟ هذا ما كان يتّم تنفيذه يف النظام السابق بدّقة وَتطيط

اخلامنئي ـ حيث   اإلمام متاما ـ كام يذكر أما بعد الثورة اإلسالمية، فقد تغري الوضع 

جاءت الثورة وغرّيت نمط تعامل النساء وتوّجهات نساء بالدنا مئة وثامنني درجة؛ أي متّت  )

إدارة الظهر لتلك التوجهات والسري يف اجتاه النور والنمّو واإلدراك العلمي واألخالقي  

ية وإفادة املجتمع باملعنى احلقيقي  والسيايس واملشاركة يف الساحات وتنمية الشخصّيات البرش 

 (2)  (للكلمة

 ب ـ مشاركة املستضعفني يف الثورة اإلسالمية: 

ية وأدقها كوهنا ثورة  يرانمن أهم األوصاف التي أطلقت عىل الثورة اإلسالمية اإل 

جهة املستبدين املستكربين، وال يزال هذا الوصف قائام عىل ااملستضعفني املحرومني، يف مو 

الرغم من مرور أربعني سنة عىل انتصار الثورة، وعىل الرغم من سقوط الشاه، ذلك أن 

 االستكبار العاملي ال يزال يستعمل كل وسائل املواجهة واحلرب. 

يني،  يرانباإلضافة إىل أن مصطلح ]املستضعفني[ عند قادة الثورة اإلسالمية يتجاوز اإل

ية ثورة عاملية،  يرانك اعتربت الثورة اإلسالمية اإلبل يتعداهم إىل مجيع مستضعفي العامل، ولذل

 وليست خاصة بدولة دون دولة، وال بشعب دون شعب. 

اخلميني خياطب مستضعفي العامل مجيعا، بغض النظر عن أدياهنم   اإلمام ولذلك نرى 

ومذاهبهم، ليأمرهم بااللتحاق بركب الثورة، ومواجهة االستبداد واالستكبار، وهو ما أطلق 

]تصدير الثورة[، وهو ال يعني ذلك املفهوم الذي أراده املغرضون، وإنام يعني دعوة  عليه 

شعوب العامل إىل التحرر من االستكبار واهليمنة، وخاصة اهليمنة األمريكية التي أطلق عليها 

 قادة الثورة اإلسالمية ]الشيطان األكرب[ 

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)
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نجد اهتامما كبريا هبذه  وعند مطالعة خطب وبيانات وكتابات قادة الثورة اإلسالمية 

الفئة، واعتبارها املحرك األعظم للثورة، ولذلك هلا احلق يف كل غنائمها، كام عرب عن ذلك  

اخلميني بقوله يف التحذير من إقصاء املستضعفني، وتقريب االنتهازيني الذين مل يشاركوا    اإلمام

جتلس هنا، وتلك الطبقة التي  يف الثورة: )إن أول من له حق عىل هذا الشعب هو هذه الفئة التي  

. ويف الرجال أيضًا فإن طبقة العامل  إيرانيمثلها هؤالء من نساء مشهد املحرتمات وسائر نساء  

والفالحني وصغار الكسبة واجلامعيني املحرومني، الفئات املحرومني من طبقات املجتمع،  

ليست كثرية كتوقعات  هؤالء هم الذين دعموا هذه الثورة. واآلن أيضًا فإن توقعات هؤالء 

  (1) أولئك(

ثم قال خماطبا املسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمية: )علينا العمل من أجل طبقة العامل  

واملوظفني، هذه الطبقة الضعيفة، الطبقة التي تعتربوهنا أنتم أدنى مع أهنا أعىل منكم مجيعًا،  

 (2) وأفضل مقامًا، جيب عىل احلكومة العمل من أجلها(

أولئك االنتهازيني الذين يريدون أن يصلوا إىل السلطة عىل ظهور   ثم خاطب

ولديكم األموال يف البنوك، ومتلكون  ةاملؤلفاملستضعفني: )أنتم الذين متلكون اآلالف 

الرشكات وأنواع التجارات.. ماذا تقولون وماذا تريدون؟ إن هؤالء الذين ال يملكون شيئًا 

لقد شاهدت التلفزيون يف ذلك اليوم حينام كان يعرض   ..األحداثهم الذين سامهوا يف هذه 

الناس الذين يسكنون احلفر يف طهران. وعندما سئل أحدهم ماذا تفعلون هنا. قال: عندما 

يصبح الصباح نذهب مع أطفالنا إىل املظاهرات.. هذا املسكني الذي يسكن يف احلفر كان خيرج 

احلكومة أن تعمل من أجل سكان احلفر هؤالء..  يف املظاهرات وساعد يف انتصار الثورة.. فعىل  

أما أنتم فقد كنتم جتلسون جانبًا، وأتيتم اآلن تريدون حتصيل املكاسب! فليذهب هؤالء  
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  (1)االنتهازيون وشأهنم! حفظ اهلل تعاىل هذه الطبقة(

لقد  ويف خطاب آخر له ذكر دور املستضعفني يف الثورات، وبعد املرتفني عنها، فقال: )

أدرك أبناء شعبنا العزيز، الصادقون واملدافعون احلقيقيون عن القيم اإلسالمية، بأن النضال ال  

جيتمع مع طلب الرخاء والدعة، وان أولئك الذين يتصورون عدم تعارض النضال من أجل  

  أبجدية استقالل وحرية املستضعفني واملحرومني، مع الرأساملية وطلب الرخاء؛ إنام جيهلون 

ن هؤالء الذين يتصورون إمكانية إصالح الرأسامليني واملرفهني الذين جيهلون معنى  إ  .ال. النض

األمل، بالنصيحة واملوعظة واإلرشاد وانضاممهم لصفوف املناضلني من أجل احلرية، أو تقديم  

إن كل من النضال والرخاء، الثورة وطلب  . هم كمن هيرس املاء يف اهلاون.  إنامالعون هلم، 

الذين يقفون معنا إىل   إنطلب الدنيا والبحث عن اآلخرة، مقولتان ال جتتمعان مطلقًا. الدعة، 

النهاية هم الذين جترعوا مرارة الفقر واحلرمان واالستضعاف فقط. فالذين يفجرون الثورات  

  (2)(ويعتربون من محاهتا احلقيقيني هم الفقراء املؤمنون املحرومون

هـ   1399مجادى الثانية    28لثورة اإلسالمية، بتاريخ يف خطاب آخر له عقب انتصار او

بالسالطني،   ن ال ينحرصو)املستكرب(، فقال: )]املستكربون[ و وضح مفهومي )املستضعف( 

وال ينحرصون برؤساء الدول، وال ينحرصون باحلكومات الظاملة، بل للمستكربين معنى أعم  

ويتعدون عليها ويظلموهنا.    من ذلك وأحد مصاديقه هم األجانب حيث يستضعفون الشعوب

ومن مصاديقه أيضًا هذه احلكومات اجلائرة وامللوك الظلمة الذين يستضعفون شعوهبم  

ويظلموهنا. وكنتم مبتلني بذلك عىل مدى أكثر من مخسني عامًا وكنا نحن مبتلني أيضًا ومجيع  

ر االستكبار الشعب كان مبتليًا بذلك. لقد استضعفوا الشعب فكانوا ينظرون إليه من منظا 

ويتعدون عليه ويظلمونه. لقد ذهبوا ولن يعودوا أن شاء اهلل. اليوم يوم قد منه اهلل تبارك وتعاىل  
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به علينا باحلرية واالستقالل، أنه خيتربنا هبذه احلرية واالستقالل. لقد منه علينا باحلرية لرَِي ماذا  

نفعله باالستقالل. هل سنكون من سنفعل هبذه احلرية، ومنه علينا باالستقالل لينظر ما س

املستكربين أيضًا أم من املستضعفني؟ كل فرد يمكن أن يكون مستكربًا ويمكن أن يكون  

مستضعفًا. فإذا تعديت عىل الذين حتت يدي حتى ولو كانوا بضعة أشخاص وظلمتهم،  

  واستصغرهتم، استصغرت عباد اهلل، أكون مستكربًا ويكونوا مستضعفني. وأكون مشمواًل 

للمعنى الذي يتضمنه املستكربون واملستضعفون. إنكم إذا استضعفتم الذين حتت سلطتكم  

وتعديتم عليهم ال سمح اهلل وظلمتموهم تصبحون مستكربين أيضًا ويكون الذين حتت  

سلطتكم مستضعفني. فال بد أن نرى كيف سنخرج من هذا االمتحان، كيف سنخرج من بوتقة  

فوعي الرؤوس أم منكس الرؤوس؟ هل سنتعامل مع عباد اهلل  هذا االختبار؟ هل سنخرج مر 

بالشكل الذي أمرنا اهلل تبارك وتعاىل به؟ اآلن وقد أصبحنا أحرارًا، فهل سنتخذ احلرية وسيلة  

  (1)خلدمة اخلالق واملخلوق، أم نجعلها وسيلة ملخالفة اهلل واالستكبار عىل الناس؟(

هم جدا، ألنه حيفظ الثورة من أن تصبح  وهذا التوضيح، ويف ذلك الوقت بالذات م

وسيلة لألحقاد واألمراض، ذلك أن املستضعفني يف الكثري من الثورات، يتحولون بسبب  

 االنتصار إىل مستكربين جدد، يامرسون نفس ما يامرسه املستكربون الذين قضوا عليهم. 

جد أي فرق بيني  اخلميني االنتصار امتحانا للتواضع، فقال: )ال يو  اإلمام وهلذا اعترب 

أنا طالب العلوم الدينية وهؤالء السادة أهل العلم وأنتم أبناء العشائر املحرتمة والكسبة  

 واإلداريني واآلخرين. إننا مجيعًا مراَقبون اآلن. مراقبة شديدة. أنه امتحان إهلي.  ني والعسكري

أن النعم تكون أحيانًا وسيلة لالختبار ليعمل الفاسدون االنتهازّيون عملهم ويستحقوا بذلك 

العذاب، ويعمل الرشفاء أيضًا أعامهلم الرشيفة ويقوموا بخدمة أبناء وطنهم ليستحقوا  

نه أمر صعب جدًا أن ننجح يف هذا االمتحان الذي وضعنا اهلل تبارك وتعاىل فيه..  السعادة.. إ
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إن األمر حيتاج إىل مراقبة شديدة لئال نخرج من االمتحان ال سمح اهلل بنتائج سيئة.. إننا إذا  

خرجنا من االمتحان بنتائج سيئة فمن املمكن أن ترتفع عنا رعاية اهلل فنفقد احلرية وُيسلب منا  

ستقالل.. إننا إذا عملنا بخالف املوازين اإلهلية واَتذنا هذه احلرية وسيلة للتعدي عىل اال

املظلومني، فمن املمكن أن نعاَقب يف هذه الدنيا.. وآمل أن نجازى يف هذه الدنيا وال يؤجل  

ور  جزاؤنا إىل العامل اآلخر! فالعقاب يف العامل اآلخر ال يشبه هذه العقوبات! إننا ال نستطيع تص 

تلك العقوبات. إذا كنا مذنبني، إهلي! إذا كنا مذنبني، إذا اَتذنا هذه احلرية وسيلة للتعدي عىل 

املظلومني ولو عىل شخص واحد، للتعدي عىل الذين حتت سلطتنا ولو عىل شخص واحد،  

  (1)إهلي! عّذبنا يف هذا العامل، وال تؤجله إىل عامل آخر(

ام اخلامنئي يتحدث كثريا عن املستضعفني، ويعترب  وعىل هنج اإلمام اخلميني نرى اإلم

احلديث عنهم ونرصهتم من عالمات التمسك باإلسالم املحمدي األصيل، وقد ذكر قدوته يف  

النقطة األوىل واألهم يف مبان اإلمام اخلميني ونظراته هي قضية اإلسالم  هذا، فقال: )

م املطالب بالعدالة، واإلسالم  املحمدي األصيل .. أي اإلسالم املقارع للظلم، واإلسال

 املجاهد، واإلسالم املنارص للمحرومني والفقراء، واإلسالم املدافع عن حقوق احلفاة

اإلسالم  ]واملعذبني واملستضعفني. ويف مقابل هذا اإلسالم أورد اإلمام اخلميني مصطلح 

ي اإلسالم الذي يف ثقافتنا السياسية وقاموسنا السيايس. اإلسالم األمريكي يعن [األمريكي 

يقترص عىل الترشيفات فيبتعد عن التطبيق، وهو إسالم عدم االكرتاث مقابل الظلم، ومقابل  

اجلشع، والالمباالة حيال التطاول عىل حقوق املظلومني، إّنه إسالم مساعدة العتاة واملتعسفني  

مام: اإلسالم  واألقوياء .. اإلسالم الذي يتأقلم مع كل هذه األمور. هذا اإلسالم ساّمه اإل 

  (2)(األمريكي 
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 ج ـ مشاركة القوات املسلحة يف الثورة اإلسالمية: 

ية نتيجة التزامها  يرانمن املالحظات املهمة التي نجدها يف الثورة اإلسالمية اإل

باإلسالم، وبقيادة العلامء احلكامء، عدم وجود رصاع بني الشعب والقوات املسلحة مهام 

ت بعد الثورة مبارشة إىل خادم للشعب، بل إن الكثري من أفرادها اختلف نوعها، بل إهنا حتول

 شارك يف الثورة من غري أن حيوهلا إىل ثورة عسكرية. 

ولذلك نجد إشادة قادة الثورة اإلسالمية بكل أطياف القوات املسلحة، ومن األمثلة  

 بتاريخ الشاملمجعا من منتسبي مقر الوحدة البحرية يف اخلميني  اإلمامعىل ذلك ما خاطب به 

هـ عقب انتصار الثورة اإلسالمية، مبينا تلك اخلطط التي أراد هبا   1399مجادى األوىل  25

عىل قواتنا أن حترص عىل األعداء إحداث الشقاق بني الشعب والقوات املسلحة، فقال: )

وحدهتا؛ فالقوات البحرية، واجلوية، والربية والشعب مجيعهم بعضهم من بعض، كام أن قوى 

األمن والقوى الشعبية قوة واحدة.. جيب عىل اجلميع أن يكونوا معتصمني بحبل اهلل،  

م أنتم قوى .. لقد كان لك أيضا فباالعتصام بحبل اهلل انطلقنا وانترصنا، وسنواصل به مسريتنا 

هوا صورتكم وعزلوا الشعب عنكم غري   األمن الداخيل دور كبري يف هذه النهضة.. لقد شوه

أنكم كشفتم عن حقيقتكم يف هذه النهضة، وأنكم مع الشعب ومع اإلسالم. وقد استقبلكم  

الشعب بأحضانه وسيستقبلكم.. إنكم مل تكونوا سابقًا يف أي وقت وسط هذه اجلامعات التي  

اآلن ومل تشاهدوا أنفسكم يومًا بني إخوانكم، فمن بركات هذه النهضة أنكم ترون  تروهنا 

. بركة كبرية من .أنفسكم اليوم وسط إخوانكم ويف أحضاهنم.. وهذا توفيق كبري حتقق لنا 

بركات هذه النهضة العظيمة أن جيد اإلخوة أنفسهم إىل جوار بعض، ويشكلون صفًا واحدًا،  

األمن وأبناء الشعب، إننا مجيعًا يف صف واحد وجيب أن نكون صفًا مرتاصًا من قوى 

  (1)كذلك(
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ثم بني املستند الرشعي الذي جعله ـ ويف وقت اشتداد اخلناق عىل الثورة ـ ال يرىض  

بتسليحها لتواجه اجليش، فقال: )إنه حكم اإلسالم أن نكون مجيعًا معتصمني بحبل اهلل.. جيب  

بعضًا، التفكري بالفرقة تفكري خاطئ، ال تزعزعوا هذه الوحدة،  أن ال نكون مفرتقني عن بعضنا  

ال تطفئوا هذه النهضة، ال َتونوا اإلسالم.. عىل مجيع القوى التكاتف واالحتاد ليتسنى هلا  

الوقوف بوجه قوى الشيطان، قوى األجانب.. لقد رأيتم كيف هزمتم القوى العظمى بوحدة 

وقع ـ ال سمح اهلل ـ خلل يف هذه القدرة فانتظروا الكلمة، حافظوا عىل هذه القدرة، إذا 

  (1)الكارثة(

وقال يف خطاب له بعد االنتصار يف مجع من منتسبي الرشطة: )لقد كانت الرشطة سابقًا  

منعزلة عنّا وعن علامء الدين وعن الشعب، أما اليوم فإهنا بني الشعب ومن الشعب، والشعب  

أيضًا يريد من الرشطة أن حترس املدن وتوفر األمن له.. إن نظرة العلامء األعالم إىل الرشطة  

ة، وكذلك بقية الفئات، إهنم يعتربوهنم إخوهتم.. إنني آمل أن تبقى وحدة الكلمة  نظرة جيد

معتمدة عىل وحدة  اإلمام هذه بني مجيع فئات الشعب، وأن تنطلق هنضتنا اإلسالمية إىل 

الكلمة، وأن تنال مجيع الفئات حقوقها مع استقرار حكومة العدل اإلسالمي.. ال يتوهم  

جياد خلل يف وحدتنا الوطنية هذه.. هذه الوحدة الوطنية وحدة إهلية،  األجانب أهنم يستطيعون إ

حتققت بيد اهلل تبارك وتعاىل.. إن اإلسالم قائدنا، القرآن الكريم قائدنا.. وقد دعانا القرآن 

 إيرانالكريم إىل الوحدة، دعانا اإلسالم إىل الوحدة.. نحن نتبع اإلسالم.. لقد فجر شعب 

اإلسالم ولن يتخىل عن هذا الرس.. ال   قدمًا بوحدة الكلمة واالعتامد عىل هذه الثورة وسار هبا 

  (2) َتتلفوا، كونوا مع بعضكم إخوة متساوين(

 عمومًا،  يرانإنني أشكر الشعب اإل اإلسالمية: ) حلرس الثورةوقال يف خطاب له 
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لقد كنتم اجلنود الذين دافعوا عن .. وحرس الثورة خاصة السيام أنتم حرس الثورة يف طهران

. إننا وبعد اآلن أيضًا .يف اللحظات الصعبة، ووقفتم بوجه الذين أرادوا إمخاد ثورتنا  إيران 

  ، ن اإلسالم يتطّلع إىل هؤالء الشباب ويتوقع منهم الكثريإ.  .نحتاج إىل قوة احلرس الكبرية هذه

 (1)(املتآمرين يتوقع منهم النرصة واملعونة، يتوقع منهم إحباط تآمر 

وقال ردا عىل تلك الشائعات التي يذكرها املغرضون من الفرقة بني اجليش والشعب:  

ن شعبنا ليس مع  إولو قال أحد  ، نحن مجيعًا ندعم اجليش ونحن مجيعًا ندعم قادة اجليش)

والدليل عليه هو أن اجليش هناك يقوم بواجبه. ومجيع أبناء الشعب   ، اجليش فهو كذب رصيح

نه. الذين يقولون أن اجليش وعلامء الدين خمتلفون مع بعضهم البعض، هم يكذبون ألن خيدمو

وا إىل هنا من خمتلف أنحاء البالد وجاؤوا اآلن من قم ومشهد ء علامء الدين األعزاء الذين جا 

املركزين العلميني الكبريين يف البالد جاؤوا إىل هنا بأسلحتهم وقد قدموا الشهداء واملجروحني  

ن شاء اهلل وينترصون بمشيئة اهلل. مجيع أبناء الشعب جيب أن يكونوا خلف اجليش  إذهبون  ثم ي

عىل الشعب وعلامء الدين واجلامعة وعلامء الدين أن ال  . وعىل اجليش أن حيافظ عىل اجلبهات.

ينفصلوا عن بعضهم وال ينسلخوا عن بعضهم ألن انسالخهم عن بعضهم هو هالك الشعب  

  (2)(الك البالد وهالك اإلسالم وه

وهكذا شهد اإلمام اخلامنئي هلذه القوات بالثبات عىل قيم الثورة ومحايتها هلا رغم كل  

نشكر اهلل عىل أّن قّواتنا املسّلحة وقّوات احلرس عندنا،  الظروف الصعبة التي مرت هبا، يقول: )

ا الطريق وجيش اجلمهورية اإلسالمية، ومجيع منّظامت القوى املسّلحة، قد ثبتت يف هذ

  (3)(وأرّصت عليه، وتركت جتارب خالدة للذكرى
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إّن  : )جامعة اإلمام اخلميني للعلوم البحرّيةب طاّلب الكّلّيات احلربّيةمع لقاء وقال يف 

القّوات املسّلحة هي رأس حربة النظام اإلسالمّي واإلهلّي واحلضارة اإلهلية واإلسالمية يف  

واحلاقدين. إّن شبابنا األعّزاء يعربون هذا امليدان بحامٍس وعشٍق  مواجهة األعداء واألرشار 

  (1)(وحمّبة وبوعٍي 

ال شّك بأّن مواجهة مستكربي زماننا لَلسالم ولطلوع هذه الشمس  وقال خماطبا هلم: )

الساطعة هي مواجهٌة ستنتهي بانتصار اإلسالم. ويتحّمل نظام اجلمهورية اإلسالمية مسؤولية  

ملجال، وأنتم أهّيا الشباب األعّزاء الذين اجتمعتم يف هذا امليدان ويف كّل القّوات  كربى يف هذا ا 

 (2) (املسّلحة تتحّملون قساًم حّساسًا من هذه املسؤولية 

فلتعلم ُأرس جماهدينا العزيزة وزوجاهتم، سواء  وقال خماطبا عائالت القوات املسلحة: )

ئة أم من القّوات األمنية أم من العاملني يف وزارة أكانوا عنارص اجليش أم من احلرس أم من التعب

إّن رشيك حياتكم هو من الذين هلم دوٌر حّساٌس   .. من يعينون ومن هو رشيك حياهتم  الدفاع

حصون ] يف هذا البناء الرفيع والشامخ، فهذا هو حال القّوات املسّلحة. وبتعبري أمري املؤمنني 

عنوّية للبلد. ووجود القّوات املسّلحة املستقّلة الواعية  ، إهنم حصون األمة، احلصون امل[الرعّية 

املبتكرة الشجاعة املضحّية هو أماٌن ألّي بلٍد ولو مل يطلقوا رصاصة واحدة، فإهّنم يوقفون 

    (3)( األعداء يف أماكنهم، فالقوات املسّلحة هي بمثل هذه األمهية

 : إرشاك مجيع الشعب يف حفظ الثورة ـ    2

 البيئة  يران ثري من املؤسسات التي وفرت جلميع رشائح الشعب اإلالك  وذلك عن طريق

 هلا.  املناسبة التي يساهم فيها بحفظ ثورته، وعدم رسقتها، أو اخرتاق القوى األجنبية 

 
 .377ص املرجع السابق، (  1)

 .377ص املرجع السابق، (  2)

 .391ص املرجع السابق، (  3)
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،  ]قوات التعبية[ عليه تولت هذا الدور بكل فعالية ما يطلق مؤسسة شعبية ولعل أكرب 

ية، والتي ال نجد هلا نظريا يف العامل، بل وال يف  يراناإلسالمية اإل من أهم إبداعات الثورة  وهي

اخلامنئي بقوله: )إن للتعبئة تعريفها املحدد: فاملراد منها هم أبناء   اإلمام التاريخ، وقد عرفها 

الشعب الذين يوجدون يف وسط الساحة بأهداف إهلية سامية وبروح مثابرة ال تعرف الكلل  

زلون بكل قدراهتم وطاقاهتم إىل امليدان، وال هيابون ـتطلب األمر، وينوامللل ويف كل مكان ي

  (1)املخاطر التي تعرتض الطريق( 

وعرف الفرد املنتمي هلذه املؤسسة بقوله: )التعبوي هو ذلك الشخص الذي أعّد نفسه  

هلذه املهمة الشاقة؛ أال وهي بذل النفس، بل وحتى بذل تلك األمور التي قد تكون أعز من  

  (2) لنفس؛ هذا هو معنى التعبئة(ا

وبني أن أهم سامت هذه املؤسسة )احلضور الواسع الذي جيب احلفاظ عليه، يف خمتلف  

الساحات العسكرية والعلمية والفنية من أمثال الشهيد السيد مرتىض آويني الذي كان تعبويًا،  

تشكيلية أو الشعر أو األدب وما إىل غريه من الفنانني امللتزمني واملوالني، سواء يف عامل الفنون ال 

إىل ذلك، وكذا يف الساحة التقنية، وأخريًا يف املسائل االقتصادية التي أوصيت رجال احلكومة  

يف شأهنا، وقلت هلم بأن قوات التعبئة مستعدة للحضور واملسامهة يف ساحة االقتصاد  

 (3) املقاوم(

ه، فقال: )لقد جتلت حكمة  اخلميني، وسعه أفقه، وحكمت اإلمام اعتربها من بركات و

إمامنا العظيم يف الكثري من القضايا، وإجياد قوات التعبئة واحدة من أبرز تلك القضايا(، وقال:  

  (4)(قوات التعبئة أعظم وأخلد تذكار لذلك الرجل العظيم اجلليل)

 
 . 25/11/2015( كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء قادة قوات التعبئة عىل أعتاب يوم التعبئة يف حسينية اإلمام اخلميني، 1)

 ( املرجع السابق.2)

 السابق.( املرجع 3)

 (11( التعبئة )ص: 4)
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)أصل القضّية هو أّن التعبئة باملعنى    : وقال ـ مبينا أمهيتها يف استمرارية الثورة ونجاحها ـ

احلقيقّي للكلمة هي ظاهرة ثورّية، وجيب عىل هذا الوطن وهذه األّمة وهذه الثورة أْن يتعاطوا  

  (1)مع هذه الظاهرة دائاًم بجدّية ويعلموا قَدرها(

ويبني احلكمة منها، ورس حفاظها عىل الثورة اإلسالمية، مقارنا هلا بغريها من الثورات،  

: )ظاهرة التعبئة ظاهرٌة إبداعية، وال يعني ذلك أن قوى املقاومة الشعبية مل يكن هلا وجود  فقال

يف البلدان والبقاع األخرى، فلقد كان هلا وجود وهذا ما نعلمه، غري أن قوات املقاومة يف شتى  

ضاء فرتة  بلدان العامل رشقًا وغربًا غالبًا ما َتتص بفرتات القمع والكبت والكفاح، وبعد انق

الكفاح ـ سواء عرب إمساك فصائل املقاومة نفسها بزمام السلطة أو إمساك غريها بمساعدهتم ـ  

تنتهي قوى املقاومة وينقيض أمد هذا التنظيم الشعبي، وهذه هي احلالة السائدة يف العامل،  

وبا واملعروفة لدى كل من له اطالع بفصائل املقاومة الشعبية يف شتى بلدان أفريقيا وأور 

 (2)وآسيا(

ورضب أمثلة عىل ذلك ببعض الثورات التي استطاعت أن حتقق النرص، ولكنها مل  

تستطع احلفاظ عليه بسبب فقداهنا لقوات التعبئة، ومن بينها الثورة اجلزائرية، ففي )فرتة تسلط  

مريرًا لسنوات  الفرنسيني عىل اجلزائر مثاًل، تشكلت فصائل املقاومة الشعبية، وخاضت كفاحًا  

ولكن بعد أن تأسست احلكومة   ،طوال لربام يبلغ ثامنية إىل عرشة أعوام، وبذلوا جهوًدا جبارة

الثورية، تبّددت هذه الفصائل وتفّرق مجعها، حيث ترّبع البعض منهم عىل كريّس احلكم،  

 (3) وشّكل البعض اآلخر حزبًا، وبالتايل مل يبق يشء باسم فصائل املقاومة(

 
 .10( املرجع السابق، ص1)

 . 25/11/2015( كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء قادة قوات التعبئة عىل أعتاب يوم التعبئة يف حسينية اإلمام اخلميني، 2)

 ( املرجع السابق.3)
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)يف عهد االحتالل األملان لفرنسا مثاًل، حيث تبلورت مجاعات املقاومة من   ومثلها 

اليساريني واليمينّيني واملعتدلني، وأخذت متارس نضاهلا لفرتات طويلة، ولكن بعد اهنيار 

 (1)  صالحية هذه اجلامعات ومل يبق أثٌر منها( االحتالل وتشكيل احلكومة، انتهى تاريخ 

والذوبان هلذه القوات بعد حتقيق النرص، وهو التوزع بني  وبني سبب ذلك االنحسار 

الوصول إىل السلطة، والوقوع يف آفاهتا، أو تأسيس أحزاب موالية أو معارضة، واالنرصاف  

بذلك عن قيم الثورة وأهدافها، فقال: )أرشت إىل أهّنم إما كانوا جيلسون عىل سّدة احلكم،  

، وهذا ما شاهدته بالعيان يف بعض البلدان. فإّن وحينام يصلون إىل السلطة يصابون بآفاهتا 

أولئك الذين جاهدوا جهادًا مريرًا يف اخلنادق وعىل الرتاب واألرض لسنوات حتى الوصول  

إىل السلطة، أخذوا ينتهجون يف فرتة حكمهم نفس ما كان ينتهجه مثاًل ذلك القائد الربتغايل  

ألسلوب من دون أي فارق، فقد كان اهلدف  الذي كان حاكاًم عىل هذا البلد، ويتبعون نفس ا

من النضال هو الوصول إىل السلطة، وهذا ما شاهدته بنفس يف مواطن متعددة حيث تتبدل  

 (2)  حقيقتهم(

اخلامنئي ـ )يشّكلون   اإلمامأما غريهم من الذين مل يصلوا إىل السلطة، فإهنم ـ كام يذكر 

نضاهلا بدافع الوصول    هذه الدول التي كان  األحزاب، كام هو حال بعض األحزاب املوجودة يف

فإّن اهلدف الذي تتوخاه األحزاب الغربية وبتبعها األحزاب املوجودة يف كل العامل  إىل السلطة،  

هو اإلمساك بزمام السلطة، وهذا يعني أن احلزب يناضل بغية الرتبع عىل كريس احلكم، ثم  

. ويف احلقيقة فإن األحزاب التي ُيطلق يرشع احلزب اآلخر بالكفاح النتزاع احلكم من يديه 

عليها اليوم عنوان احلزب يف العامل، ال تشّكل األرضية ملتابعة املفاهيم واملعارف السامية التي  

يؤمن هبا نفس ذلك احلزب، نظري ما كان يتبادر إىل أذهاننا يف أوائل الثورة من مفهوم احلزب،  

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)
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وتسعى   ـ كناٍد أو جمموعة ـ  اهلدف هو أن تتشكل فئة  فإن هذا غري رائج يف العامل املعارص، وإنام

 (1) (للوصول إىل السلطة، وبعد حتقيق أهدافها تقتفي آثار نفس احلكومة السابقة دونام فارق

فإن فصائل املقاومة تؤول بعد االنتصارات إىل الزوال  وبناء عىل هذا كله، )

 (2) (واالضمحالل واالنقراض 

هذه الفصائل كالتيار  الثورة اإلسالمية، والتي جعلت )وهذا كله خيالف ما وقع يف 

زل إىل خمتلف  ـ اجلاري والنبع الفياض بعد االنتصار أيضًا، وتزداد يومًا بعد آخر تأّلقًا ووعيًا، وتن

الساحات التي حيتاج البلد إليها بصورة تنظيمية، وتنمو وتتكامل من الناحية الكمية والنوعية،  

، وتتمكن من أداء دورها يف الرصاعات التي تتوّلد حديثًا، كام هو  وتتوصل إىل مفاهيم جديدة

 (3) مل يسبق له يف العامل نظري ومثيل(حال قواتنا التعبوية، فهذا ما 

ومطالعة الواقع التارخيي الذي  وبني دورها الكبري يف إحباط كل املؤامرات، فقال: )

ل املؤامرات املحاكة ضد الثورة نشأت فيه قوات التعبئة يدل عىل ذلك، فهي التي أحبطت ك 

اإلسالمية، وضمنت هلا االستمرارية، وجعلت من تلك اجلامهري قوة منظمة، يمكن 

 (4) (استخدامها يف أي وقت 

اخلميني يف   اإلماماخلامنئي يستمر عىل هنج أستاذه  اإلماموبناء عىل هذا كله نجد 

وبحضور   ،(5)أسبوع التعبئةمناسبة االهتامم هبذه املؤسسة وتطويرها، وقد قال يف خطاب له ب

 
 ( املرجع السابق.1)

 .( املرجع السابق2)

 ( املرجع السابق.3)

 ( املرجع السابق.4)

واألعامل املختلفة ومن ضمنها اللقاء السنوي   األنشطة( أسبوع التعبئة: إحدى املناسبات التي يتم إحياؤها سنويا من خالل  5)

وي يف مصىل اإلمام استثنائيا، حيث احتشد أكثر من مخسني ألف قائد تعب 2013بالقائد األعىل اإلمام اخلامنئي، وقد كان لقاء سنة 

 اخلميني واملساحات املحيطة به، واستغرقت كلمة القائد ساعة وعرشين دقيقة.
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م مبينا رضورهتا:   20/11/2013بتاريخ   ألفًا من قادة التعبئة من خمتلف أنحاء البالدمخسني 

ألن معنى التعبئة هو احلضور وسط الناس يف  .. إن التعبئة هي مصدر عزٍة للبالد والنظام)

إن كل حكومة وكل بلد يكون فيها الشعب   .جماالت النشاطات األساسية للشعب والبالد. 

حارضًا ويتحرك نحو جهة حمددة فانتصارها سيكون حتميًا، هذا أمر مسّلم. تتعرض البلدان 

للرضبات واهلزائم حني ال يكون الشعب حارضًا يف امليدان وحينام ال يكون الشعب متحدا يف  

وانسجام بني أفراد الشعب فإن )ميدان( العمل. حيثام حيرض الشعب يف امليدان ويوجد احتاد 

االنتصار والتقّدم حتميان. التعبئة هي نموذج كهذا، هي مظهر من هذا احلضور الشعبي يف  

  (1) (امليدان وتالحم الشعوب فيام بينها، ينبغي النظر إىل التعبئة هبذه الرؤية

بة إىل  بالنس ثم بني نجاح أفراد التعبئة يف كل االختبارات التي وضعوا فيها، فقال: )

فإّن التعبئة قد أّدت امتحان الصدق، يف احلرب   ـ  الذي ذكرته يف مطلع كالمي  ـ  الصدق

املفروضة يف الدفاع املقّدس الذي كان الزمن الصعب للبالد. وقد نجحت يف امتحان الصدق 

رأينا   ا يف كل األماكن أثبتت منظمة التعبئة وجمموعة التعبئة بأهنا تتحىل بالصدق. وبالطبع فإن

أن التعبئة غري حمصورة هبذا العدد املنتسب إىل منظمة التعبئة، يوجد الكثري من األشخاص ممن 

ليسوا داخل   قلوهبم معكم، يشجعونكم ويؤيدونكم ويكنّون االحرتام والتقدير لكم وهم 

منظمة التعبئة، فإهنم من التعبئة أيضًا. أولئك الذين يعتقدون بقيمكم وحيرتمونكم، حيرتمون  

 (2) دكم، هم برأينا من التعبئة أيضًا(وخدماتكم وجها  جهودكم

وذكر كيف أصبحت التعبئة حمال جتتمع فيه كل قوى الشعب، ألداء دورها يف احلفاظ  

اليوم وحلسن احلظ، يوجد داخل جمموعة التعبئة شخصيات علمية  عىل الثورة وقيمها، فقال: )

سياسية، ناشطون اجتامعيون،   بارزة، شخصيات فنية بارزة، شخصيات اجتامعية، شخصيات

 
 (626)ص:  2013(  خطابات اخلامنئي 1)

 (626)ص: املرجع السابق، (  2)
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لقد كانت التعبئة وحتى اليوم جمموعة   ، أفراد مؤّثرون يف أوساط الناس، هم ُكثر وليسوا قّلة

 (1) وينبغي أن تستمر هكذا أيضًا( ،اميإنسانية تتجه نحو الرشد والتس 

اإلسالمية من  وبعد توجيهاته ألفراد التعبئة بااللتزام بكل القيم التي قامت الثورة 

  إن سلوككم أهيا األعزاء التعبويون، فردًا فردًا، أنتم أهيا الّشباب وأهيا الطاهرون، أجلها، قال: )

أصحاب القلوب الصافية واملنرية، ينبغي أن يكون سلوك كل واحد منكم مع الناس بشكل  

حّبة  يقول اآلخرون عنده: هؤالء هم الذين رّباهم النظام اإلسالمّي، مصدر جلذب امل

واالحرتام إىل النظام اإلسالمّي واجلمهورّية اإلسالمّية. هذه املستلزمات العملية واجلهادية  

أي تقوية اخلصال احلسنة يف أنفسنا، التعامل احلنون   ، واالجتامعية هي أعامل جيب أن ُتنجز

جبهة العلم وكذلك جبهة   ـ  واخلدوم املحبب مع املحيط، العمل اجلّدي يف مجيع اجلبهات 

حيثام كان لكم   ـ  األنشطة واخلدمات للناس، وجبهة العمل وجبهة السياسة وجبهة اإلنتاج

  ـ  هذا اجلمع العظيم. حضور فلنعمل بشكل جّدي دون إحساس بالتعب ومع جتنّب الكسل.

باستطاعته أن حيّرك البالد باملعنى احلقيقي للكلمة    ـ   عرشات آالف القادة ممن اجتمعتم اليوم هنا 

جلهات اإلجيابية وأن يكون مصدرًا لالستقرار والثبات وعاماًل هليبة النظام واحلمد هلل  يف مجيع ا

 (2)  (هو كذلك. إن التعبئة اليوم هي مصدر هليبة النظام وافتخاره

عن قيمة التعبئة وأدوارها ورسالتها يف خطب كثرية،  يعرب اخلميني  اإلماموهكذا نرى 

هـ: )ال شك يف أن تشكيل قوات التعبئة   1409ع الثان ربي 12ومنها قوله يف نداء له بتاريخ 

ية، كان من الربكات واأللطاف اإلهلية التي مّن هبا  يرانالشعبية يف نظام اجلمهورية اإلسالمية اإل

   (3)ية(يراناهلل سبحانه عىل الشعب العزيز والثورة اإلسالمية اإل 

 
 (626)ص: املرجع السابق، (  1)
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  أعقبت ثم خلص أدواره الكربى التي قام هبا، فقال: )يف خضم األحداث املختلفة التي 

انتصار الثورة ال سيام احلرب، هنضت املؤسسات والفصائل املختلفة بمهمة الدفاع عن البلد 

وصيانة الثورة اإلسالمية، متفانية يف اإليثار والتضحية واإلخالص واالندفاع نحو الشهادة.  

دنا حقًا إعطاء مصداق متكامل لَليثار والتضحية واإلخالص والعشق لَلسالم  ولكن إذا أر

. التعبئة شجرة طيبة  .التعبويني و ولذات احلق املقدسة، فليس هناك أصدق من قوات التعبئة 

. التعبئة  . ونافعة ومثمرة يفوح من براعمها عبري ربيع الوصال وطراوة اليقني وحديث العشق

هدين والشهداء املجهولني حيث رفع أبناؤه من فوق مآذنه  مدرسة العشق ومذهب الشا 

. التعبئة ميقات احلفاة ومعراج الفكر اإلسالمي الطاهر، حيث  . الشاخمة آذان الشهادة واهلداية

. التعبئة لواء اهلل املخلص الذي .حصل املرتبون يف أحضانه عىل االسم والشهرة يف الرّس واخلفاء

 (1)  هدين من األولني إىل اآلخرين(وّقع بيان تأسيسه مجيع املجا 

اخلميني ال يكتفي بكل تلك األوصاف، وإنام يضيف إليها قوله: )إنني   اإلمام بل إن 

أتفاخر دائاًم بإخالص وصدق التعبويني وأطلب من اهلل تعاىل أن حيرشن مع أحبائي التعبويني.  

 (2)  فام أفخر به يف هذه الدنيا هو أن أحد التعبويني(

 مجيعا عىل أن يقتدي به يف ذلك، ليسجل نفسه ضمن التعبويني  يرانشعب اإلثم حض ال

الذين حيبطون كل املؤامرات، فقال: )إن الشعب الذي حيث اخلطى عىل هنج اإلسالم املحمدي 

والقداسة الزائفة، جيب أن يكون مجيع  األصيل، ويناهض االستكبار وعبادة املال والتحجر 

حيرصوا عىل تعّلم فنون القتال، فالشعب العزيز واخلالد هو الذي  التعبويني، وأن أبنائه من 

تتحىل الغالبية من أبنائه باالستعداد العسكري املناسب ملواجهة املخاطر يف اللحظات  
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 (1) العصيبة(

وحدها، بل يف كل بلد يريد   إيران ثم بني قيمة الفكر التعبوي يف حتصني الثورة، ال يف 

باختصار، إذا ما خيمت أجواء الفكر التعبوي املؤنس عىل بلد ما،  التحرر والسيادة، فقال: )

 (2)سيكون مصانًا من أطامع األعداء والناهبني الدوليني، وإال ينبغي توقع حادثة يف كل حلظة(

ثم بني املسؤوليات املناطة به، والتي ال تكتفي بعالج مشاكل زمن دون آخر، فقال: )لقد  

أن اإلسالم قادر عىل فتح العامل باإلدارة الصحيحة واجليدة.  برهنتم خالل احلرب املفروضة ب

وعليه جيب أن تعلموا بأن مهمتكم مل تنتِه بعد، الثورة اإلسالمية العاملية بحاجة إىل تضحياتكم.  

وأن بوسع املسؤولني ومن خالل دعمكم ومساندتكم فقط الربهنة جلميع املتعطشني للحقيقة  

احلياة الكريمة املقرونة بالسالم واحلرية، بمعزل عن أمريكا  والصدق، بأنه باإلمكان حتقيق 

واالحتاد السوفيتي أن تواجدكم يف ميادين الرصاع يؤدي إىل اجتثاث اجلذور املعادية للثورة يف  

 (3)  خمتلف املجاالت(

ثم ختم بيانه بقوله: )إنني أقبل أياديكم فردًا فردًا أنتم طالئع التحرر، وأعلم بأنه إذا ما  

غفل املسؤولون عنكم فسوف يصطلون بنار جهنم اإلهلية.. أؤكد مرة أخرى، أن الغفلة عن 

  أتقدم تشكيل جيش العرشين مليون، ستقود للسقوط يف شباك القوتني العظمتني.. إنني 

ال سيام قادهتم األعزاء، ولن أنسى صالح الدعاء ألبناء اإلسالم   التعبئةقوات بالشكر لكافة 

األعزاء املجهولني بنعمة جماورة  التعبئةاألوفياء هؤالء.. أسأل اهلل تعاىل أن يمّن عىل شهداء 

أهل البيت عليهم السالم، وأن يمن عىل املعاقني األعزاء بالشفاء، وأن يعيد األرسى 

زاء إىل وطنهم ساملني، وأن يضاعف كل يوم من عظمة وشوكة هذا الوجود  واملفقودين األع
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الشعبي املقدس، الذين هم أنصار اإلسالم العزيز وأعوان حرضة بقية اهلل األعظم ـ أرواحنا  

  (1) ملقدمه الفداء ـ(

ويف أثناء بيانه ذكر أمهية التحاق الطلبة مجيعا هبذه املؤسسة الشعبية الضخمة، فقال: )إن  

الطلبة اجلامعيني وطلبة العلوم الدينية؛ فمن واجب طلبة   ة ة اليوم تعبئرأكثر التشكيالت رضو

العلوم الدينية وطلبة اجلامعات الدفاع بكل قوة عن الثورة واإلسالم انطالقًا من مواقعهم،  

الد وينبغي ألبنائي التعبويني يف هذين املركزين العلميني، أن يكونوا احلارس األمني للمبدأ اخل 

)الال رشقية والالغربية(.. إن اجلامعة واحلوزة بحاجة اليوم إىل املزيد من االحتاد والوحدة أكثر  

من أي موقع آخر. وعىل أبناء الثورة أن ال يسمحوا أليادي أمريكا وروسيا باخرتاق هذين 

 أن التوجيه  املوقعني احلساسني مطلقًا. وأن البسيج وحده القادر عىل حتقيق هذا األمر اهلام. كام

العقائدي للبسيجيني يقع عىل عاتق هاتني القاعدتني العلميتني. إذ ينبغي للحوزة العلمية  

 (2) واجلامعة وضع األطر األصيلة لَلسالم املحمدي األصيل حتت ترصف البسيجيني كافة(

ليدعو األمة مجيعا لتلتحق هبذه الفئة، لتقاوم كل   إيرانبل إن األمم اخلميني يتجاوز 

مشاريع اهليمنة، يقول: )كام جيب عىل بسيجي العامل اإلسالمي التفكري بتشكيل احلكومة  

اإلسالمية. فال بد  إيران اإلسالمية الكربى وهو أمر ممكن، ألن البسيج ال يقترص وجوده عىل 

 (3) مل والتصدي للرشق والغرب( من تشكيل خاليا املقاومة يف خمتلف أنحاء العا 

 ـ الطاقات النخبوية وإرشاكها يف القيادة والتوجيه   ثانيا 

ية، وكانت سبب انتصارها  يرانمن أهم املظاهر التي ميزت الثورة اإلسالمية اإل

وديمومتها كثرة قياداهتا العلمية والفكرية التي استعملت كل الوسائل للتواصل مع اجلامهري،  
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كة تقدم عليها، سواء هلدم ما بناه الطاغوت، أو لبناء ما قررته الثورة بناء عىل وإقناعها بكل حر

 اختيارها للرشيعة اإلسالمية. 

ية ثورة علامئية، أو ثورة النخبة العلمية؛  يرانولذلك يمكن اعتبار الثورة اإلسالمية اإل 

حتقيق الرفاه فهي ليست مثل الكثري من الثورات التي غلب عليها طابع املطالب املادية، و 

 ة فكرية، منطلقة من قناعات دينية. املعييش، وإنام هي ثور

اخلميني عن ذلك   اإلمامولذلك كله كان القائمون عليها هم رجال املعان، كام عرب 

الذين يستطيعون إنقاذ بلدهم  وإن الذين يستطيعون محاية بلدهم، بقوله يف بعض خطبه: )

مرتبط باملاديات،    يشء إذا مل تكن املعنويات وكان كل    ،وشعبهم، هم الذين يملكون املعنويات 

ته  .  .فحينئذ أينام كان العلف أفضل فإهنم سيذهبون وراءه حتى ولو كانت أمريكا هي التي أعده

ن الذين خانوا بلدنا وهنبوا مجيع ما نملكه ال فرق عندهم بني أن تكون أمريكا هي التي تقدم  إ

  . السيارة واحلديقة وغريها أو أن حيصلوا عليها من طريق صحيح.هلم اإلمكانات املادية مثل 

إهنم يريدون سيارة وال فرق لدهيم بني أن   .ال فرق عندهم بني الطريق السليم وغري السليم.

ن إ .  .فال شأن هلم بالوسيلة وإنام املهم عندهم هو السيارة  ؛ تصلهم عن طريق النبي أو أيب جهل

ولو كان يوجد   ،دمار، أولئك الذين كانوا يفتقرون إىل اإليامنالذين خانوا بلدنا، وجروه لل 

ن الذين رسقوا وهنبوا وأفسدوا ما عندنا،  إ.  . بينهم شخص واحد مؤمن ملا كان قام هبذه األعامل

 ن وال يعتقدوكانوا ال شأن هلم باإلسالم وال اعتقاد هلم به، وال يعتقدون بام وراء الطبيعة، 

ر  بشكل أفضل وأكث  ء يشفليكن كل    ، ن احلياة هي هذه األيام القالئلإ  كانوا يقولون   ، باملعنويات

  (1)رفاهية، وليحصل من أي طريق كان(

اخلميني   اإلمام ، حيث كان 1963منذ بداية ثورهتا عام  إيران ما وقع يف  هلذاويدل 

كب  وتالميذه املبارشون هم القدوة يف تضحياهتم لكل من بعدهم من اجلامهري الذين التحقوا بر
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 الثورة، بعد أن اقتنعوا بأن تكليفهم الرشعي يتطلب منهم املشاركة فيها، والذود عنها. 

بعض توجيهات قادة الثورة   ونحب هنا ـ مثلام فعلنا يف املبحث السابق ـ أن نذكر

اإلسالمية املرتبطة هبذا اجلانب، لنرى من خالهلا كيف استطاعوا جتييش تلك احلشود الكبرية  

 ألساتذة وطلبة العلم والنخبة املثقفة لتكون يف مقدمة الثوار. من العلامء وا 

 ـ دور علامء الدين يف الثورة:   1

ية أن حمركها مل يكن الشيوعيون، وال الليرباليون، وال  يرانمن خصائص الثورة اإل 

أصحاب أي مدرسة من املدارس الفلسفية أو االجتامعية املعروفة، وإنام كان حمركها علامء  

ـ ردا عىل الذين ينسبون الثورة اخلميني يف بعض خطبه بقوله  اإلمام الدين، كام عرب عن ذلك 

)إنكم أينام ذهبتهم ترون أن الذي دفع الناس لالنخراط يف الثورة    :اليسارية وغريها ـ   تللتيارا

هم علامء الدين، فال تقفوا اآلن معارضني لعلامء الدين وتقولوا: )اإلسالم من دون رجل  

لدين(؛ فاإلسالم من دون رجل الدين كالطب من غري طبيب.. الطب من دون طبيب معناه ا

أننا ال نريد الطب.. وإاّل فال يمكن أن يكون هناك طب ولكن دون طبيب. اإلسالم من دون 

العامل معناه إننا ال نريد اإلسالم. إنكم إذا حطمتم هذا السد لن تستطيعوا إنجاز أي من األعامل  

عتم كلكم. علامء الدين هم الذين يستطيعون العمل، ابحثوا، انظروا، ادرسوا هذه ولو اجتم

النهضة. انظروا من الذي كان يتقدم بالنهضة؟ أية فئة كانت مؤثرة يف احلركة أكثر من غريها..  

اجلميع كانوا مؤثرين، ولكن الذي كانت اجلامهري تسري من وراءه، عامة الناس، املعيار هو  

ئع الذي يف السوق، املعيار هو هذا الشارع وهؤالء الناس الذين هم يف الشارع، من الفالح، البا 

هؤالء وهييئهم هلذا العمل؟ إهنم علامء الدين. طبعًا كان هناك آخرون ولكن  يعبئ الذي كان 

علامء الدين كانوا يف الطليعة. فال تفكروا أن تكتبوا اآلن يف الصحف: )سيطر علامء الدين(،  

الناس عن مثل هذه الصحيفة، يأيت الكّتاب والصحفيون ويقولون: لقد وقفوا  فإذا اعرض 
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  (1) بوجه الديمقراطية! لقد وقفوا بوجه احلرية!(

أحد قادهتا وشهدائها الكبار، الشهيد مطهري، وذلك يف حمارضة له عن  وعرب عن ذلك  

حوا املجال لليساريني  دور العلامء يف الثورة، والرد عىل الذين يتومهون َتلفهم عنها، حتى يتي

)سيكون كالمي حول موضوع مهم وهو دور علامء  وغريهم لنيل املكاسب، فقد قال يف ذلك:  

الدين قبل الثورة وبعدها.. ومع أن عملهم واضح بنيِّ ال خيفى عىل أحد من أهنم يسريون عىل 

إلصالح يف  اخلط اإلسالمي لتحقيق األهداف السامية كالقضاء عىل الظلم وإقرار العدالة وا

املجتمع.. مع ذلك نجد أن اليسار دائاًم يتساءل كيف أصبح علامء الدين ثوارًا؟ إذ باعتقاد  

الفئات اليسارية أن الطبقة املحرومة هي أساس الثورة الشعبية، ولذا ال يتسنى لرجال الدين 

ساس خطة  قيادهتا ألهنم عىل عالقة وثيقة باحلكم الشاهنشاهي، أما مسريهم مع الثوار فعىل أ

مدبرة من الطبقة احلاكمة إلنقاذ عرشها، بعد ما وجدت نفسها عىل شفري اهلاوية جلأت إىل  

الروحانيني الحتواء الثورة حتى يعيدوا للطبقة احلاكمة طريق العودة.. وأصدرت منظمة  

يف جريدهتا ]حزب العامل والفالحني الشيوعيني   1979]طوفان[ الرسية نرشة يف شباط سنة 

يني[، وقالت فيها: ال تنخدعوا هبؤالء الرجال الذين ُيدعون رجال الدين، ألهنم من يراناإل

صنع نظام الشاه ويريدون حفظ هذا النظام.. كذلك نجد عند بعض املثقفني العجب والغرابة 

ية بأيدي علامء الدين فيحاولون بأية وسيلة إلصاق التهم بأهنم عمالء  يرانيف أن قيادة الثورة اإل 

والروس.. وهذا االهتام للعلامء الروحانيني نتج عنه فصل بينهم وبني بعض املدنيني،    زلَلنجلي

( ُثّم  يران يقول أحد الكتاب، وهو ابتدأ حياته الفكرية مع حزب تودة )احلزب الشيوعي اإل 

: بأن السبب الرئيس يف هزيمة ثوريت  1979أصبح متدينا مع مرور األيام يف مقال له سنة 

لوطنية بقيادة ]مصدق[ هو االنفصال الذي حصل من قبل العلامنيني مع املؤمنني  املرشوطية وا
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  (1)ورجال الدين، وحماولة استثامر مجاعة مصدق وحدهم بالسلطة بعد نجاح النهضة(

زال نسمعه من املحللني الذين يتصورون أن العلامء وأصحاب  ـوبعد أن أورد ما ال ن

يوعيني وغريهم، بناء عىل مؤامرة مدروسة، قال: )يف  الثورة من الشعب والش  العامئم رسقوا

هذه الثورة كان يظن املثقفني بأن العاملني األساسيني يف املجتمع والثورة مها العامل  

االقتصادي والعامل السيايس.. ومل يستطيعوا التوصل إىل وجود عامل آخر هو أمتن وأعمق  

املني أال وهو العامل الديني.. ولوجود تلك جذورًا يف املجتمع وأسبق وجودًا يف الثورة من الع

األفكار املسمومة يف املجتمع وطرحه عىل سبيل مسلامت أردت أن أركز عىل دور علامء الدين 

 (2)  ورضورة بقائهم ونشاطهم الستمرار وبقاء الثورة( إيرانيف 

قياسهم   يني عن الثورة، وهو يرانثم بني اخلطأ الذي وقع فيه الذين استبعدوا العلامء اإل

البعيد لعلامء الشيعة عىل علامء السنة، مع الفارق الكبري بينهام يف هذا املجال، ذلك أن علامء  

املدرسة السنية أو أكثرهم مرتبطون بالسلطة، نتيجة تقاضيهم ملرتباهتم منها، ونتيجة لعقائدهم  

ا عن السلطة،  يف حكومة املستبد، بخالف علامء الشيعة املرتبطني بالشعب، واملستقلني متام

واملؤمنني باحلركة والثورة، فقال: )منذ فرتة وجيزة أجريت موازنة بني علامء الدين الشيعة وبني  

علامء السنة، وقلت: إن النظريات واآلراء اإلصالحية املطروحة من قبل علامء السنة أكثر مما 

حية عميقة يف  هو املطروح من قبل علامء الشيعة، ومع ذلك مل يستطيعوا إجياد حركات إصال

املجتمع عىل عكس علامء الشيعة الذين متيزوا بإجياد حركات إصالحية كثرية يف املئة سنة  

احلديث    إيران األخرية.. إن أحد األمريكيني الذين آمنوا باإلسالم ظاهرًا كتب كتابًا عن تاريخ  

رجال الدين الشيعة  الدور األسايس يف هنضة املرشوطية، وإن    إيرانجاء فيه: إن لعلامء الدين يف  

كانوا دائام معارضني لسالطني عائلة قاجار، وكانوا يف طليعة الذين تصدوا لنفوذ الطبقة  
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.. ويف النهضة التي حدثت ألجل تأميم رشكة البرتول  إيراناحلاكمة ولالستعامر الربيطان يف 

وانساري والكاشان ، مل تكن لتنجح لوال ترأس آية اهلل خاإلنجليزية وانتزاعها من أيدي  يراناإل

  1963ومنظمة فدائيان إسالم هلذه احلركة بجانب مصدق رئيس احلكومة آنذاك.. ومنذ سنة 

إىل يومنا احلارض كان وال يزال علامء الدين هم الطليعة يف قيادة الثورة اجلامهريية ألجل  

 (1)  اإلطاحة بالطاغوت، وإقامة احلكومة اإلسالمية(

ر األسباب احلقيقية لتزعم علامء الشيعة للحركات  وانطالقا من هذه النامذج ذك

التحررية عرب التاريخ، فقال: )سبب ترأس علامء الدين الشيعة للحركات التحررية عىل مدى 

التاريخ يرجع إىل الثقافة الدينية الواسعة التي يتمتعون هبا، هذه الثقافة املولدة دائاًم للحركة  

عيل وتتغذى من أفكاره، وتقتدي  اإلمام ه هو علم وللثورات، إذ أن النبع الذي تغرتف من

بأفعاله.. وهذه العنارص املولدة للحركة الدائمة ال توجد عند غرينا.. والسبب الثان أن علامء  

الشيعة، بل الطائفة الشيعية بشكل عام، كانت وال زالت منذ فجر التاريخ معارضة للسالطني  

ون الرشيعة يف تسلطهم عىل رقاب الناس.. كذلك وامللوك، فينكرون أحقيتهم يف احلكم ويسلب 

إن علامءنا متيزوا بمعنويات رفيعة مستندة عىل اإليامن باهلل وباإلسالم قوالً وفعاًل والذي يرص  

عىل إحقاق احلق والعدالة للناس أمجعني واملساواة بني أفراد املجتمع، فلذلك استند علامؤنا 

حياة سعيدة يف حرية وعدل ومساواة وأهنم مل يساعدوا   عىل الناس ألهنم طالبوا أن يعيش الناس 

احلكام عىل ظلمهم وعىل جورهم ألهنم مل يكونوا جزءًا من الدولة.. لذلك الحظنا أن أبا  

يوسف القايض يف عهد هارون الرشيد مل يكن يتمتع بشعبية ألنه مشى مع السلطة، بينام نرى 

ملصلح الكبري الشيخ حممد شلتوت املرصي فإهنم  حممد عبده كثريًا جدًا، وكذلك ا  اإلمامشعبية  

عارضوا السلطة ألهنا جائرة ورفضوا السري إالّ حتت راية اإلسالم كانت هلم الشعبية الواسعة  

والتأثري عىل الناس.. فالروحانية الشيعية قامت منذ البدء عىل استقالل عن القدرات احلاكمة،  
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 (1)  م رأس احلركات الثورية التحررية(وهذه االستقاللية عند أولئك العلامء جعلته 

  1963ية، ومنذ بداية انطالقتها عام يرانوعندما نطلع عىل وثائق الثورة اإلسالمية اإل

اخلميني املؤامرة    اإلمام نالحظ ما ذكره الشهيد مطهري، وبكل وضوح، ذلك أنه كثريا ما يذكر  

عىل العلامء واملدارس الدينية حتى ال يبقى هلا أي دور يف السياسة، ويرد كثريا عىل من يسميهم  

ياسة، وسنرى بعض النامذج عن ذلك من علامء السوء الذين يدعون إىل إبعاد العلامء عن الس 

 خالل العناوين التالية.  

 العلامء عن السياسة: إبعاد  أ ـ التحذير من  

اخلميني العلامء واملدارس    اإلمام ونالحظ هذا املعنى كثريا يف خطبه وبياناته، حيث يعترب  

نقاء الثورة الدينية قبل الثورة وبعدها هي املحرك والضامن واملرشد واملوجه واملحافظ عىل 

 ها.حونجا 

مجادى الثانية   3ومن األمثلة عىل خطاباته يف هذا املجال قوله يف خطاب له بتاريخ 

، وبمناسبة هجوم السافاك عىل املدارس الدينية يف قم:  هـ حني كان بالنجف األرشف  1387

الفيضية  )إن خمطط حّكام طهران أبعد غورًا مما نتصوره، فهم هيدفون من وراء إغالق املدرسة 

واعتقال العلامء والطالب، تدمري احلوزة العلمية يف قم، والقضاء عىل اإلسالم والعلامء، فهم  

ال يريدون اإلسالم وال العلامء، ألهنم يرون يف العلامء واإلسالم عقبة أمام تنفيذ أوامر أسيادهم  

  (2)باخلارج كليًا( إيرانداخل البالد، وربط 

ني وطلبتهم واعون جدا لكل ما خيطط هلم، فقال: )احلمد هلل  ييرانثم بني أن العلامء اإل

الشعب واٍع وعلامء الدين يدركون واجباهتم أيضًا؛ فاالستعامر عاجز عن إقصاء علامء الدين 

وخداعهم، وبوحي من هذه اليقظة سيتمكنون ـ إن شاء اهلل ـ من قطع األيادي اخلائنة لَلسالم  
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  (1)  والبالد(

وهكذا دعا العلامء إىل املشاركة بعد نجاح الثورة اإلسالمية يف كل ما يؤدي إىل حتقيق  

هـ قال موجها خطابه للعلامء: )من األشياء   1399شوال  21غاياهتا، ففي خطاب له بتاريخ 

األكثر أمهية، والتي تقع مسؤوليتها عىل عاتق علامء الدين يف تصوري، تتمثل يف حتقيق مصداقية  

رية اإلسالمية. لقد صوت اجلميع يف االستفتاء لصالح اجلمهورية اإلسالمية، فإذا تم  اجلمهو

التعامل داخل اجلمهورية اإلسالمية بشكل خمالف للموازين ـ ال قدر اهلل ـ فإنه سيتم الطعن يف  

مصداقيتها يف اخلارج، السيام وأن أعداء اإلسالم وأعداء علامء الدين ُكثر، وهم يرتبصون ألي 

أو عيب يف النظام اإلسالمي، ويقومون بتضخيمه، حتى يبدو للناس أن النظام اإلسالمي    خطأ

  (2)نظام شبيه بالنظام امللكي السابق، وأنه دكتاتوري أكثر من النظام السابق(

ثم دعاهم إىل عدم االلتفات إىل أولئك الذين يدعون العلامء إىل اعتزال السياسة، فقال:  

البالد ومع األجانب، وبني بعض الذين ال يروق هلم أن يتوىل رجال    )نحن لدينا مشاكل داخل 

الدين بعض املسؤوليات ويطالبوهنم بالتفرغ للمساجد والصالة وأن يرتكوا شؤون احلكم  

 (3) هلم(

وحكى هلم عن نفسه، وأنه تعرض ملثل هذا عندما كان معتقال، فقال: )الزلت أتذكر،  

سجن، جاءوا إيل وأخذون إىل غرفة واسعة وفخمة،  بأنه عندما تقرر اطالق رساحي من ال 

وهناك رأيت رئيس جهاز األمن آنذاك، حسن باكروان ـ الذي قتل فيام بعد ـ فبدأ يتكلم عن 

السياسة ويصفها بأهنا كذب وخداع وتضليل، ويف آخر املطاف قال: )إهنا مهنة لعينة دعوها 

ة كام تقول فإهنا لكم.. فذهبوا ونرشوا يف  لنا(، فقلت له: حسنًا إهنا لكم، فإذا كانت السياس
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الصحف خربا يقول: لقد توصلنا إىل تفاهم مع فالن من الناس عىل أن ال يتدخل يف السياسة..  

 (1) ويف أول خطاب يل بعد ذلك قلت بأن القضية كانت أوضحت حقيقة ما جرى(

واآلن أيضًا يريد  ثم ذكر هلم أن ما جرى له قبل الثورة هو ما جيري هلم بعدها، فقال: )

هؤالء أن يقولوا: إن السياسة هي هذه األمور، وعىل العلامء األفاضل أن ال خيادعوا ويضللوا،  

إىل املسجد ويضعوا العاممة عىل رؤوسهم لكي يصلوا ويرشحوا بضع املسائل الفقهية    ويذهبوا 

عنى قوهلم أن للناس ويرجعوا إىل منازهلم مكرمني، ونحن أيضا سنكّن هلم االحرتام.. إن م

اتركوا احلكومة لنا، ألنكم لستم أهاًل هلذه األمور ونحن سنتوىل إدارهتا. يف الواقع، هذا هو  

 (2)  منطقهم(

ثم بني هلم األيديولوجية التي تنطلق منها أمثال هذه الدعوات، فقال: )إن الكثري من  

إلسالم يف العامل.  هؤالء خيافون من اإلسالم ومنكم ألنكم دعاة لَلسالم وتتطلعون لنرش ا

إهنم، وقبل أن تنطلق هذه النهضة كانوا خيافون من اإلسالم وأتباعه، لذلك حاولوا حتقري مجيع  

األديان بنظر الناس، وكانوا يقولون بأن الدين خمدر للمجتمع، وقصدهم بأن هذه األديان هي  

تى يستولوا عىل من إبداع السالطني وأصحاب النفوذ لتخدير الناس، مثل األفيون متامًا، ح 

بوعاظ السالطني وأهنم من صنع   ثرواهتم دون أي مقاومة. وكانوا ينعتون علامء الدين 

  (3)(اإلنجليز

ثم بني هلم أن املؤامرة التي تستهدفهم ال تزال قائمة، بل إهنا تشتد، خاصة بعد أن حتقق  

ك القدرة الكافية  النرص، فقال: )لقد رأوا بأم أعينهم يف هذه النهضة كيف أن اإلسالم يمل

للنرص عىل القوى العظمى حتى ولو كان أعزاًل، وأن رجال الدين حيظون بدعم الشعب  
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وتأييدهم، وبوسعهم القيام بأي عمل يريدون القيام به. واآلن بعد أن شاهدوا هذا بأم أعينهم،  

  تضاعف خوفهم مئات املرات ورشعوا يتخبطون وحياولون اإلساءة إىل سمعتكم أمام الناس 

كي ينفضوا عنكم، وليظهروكم بأنكم مل تكونوا شيئًا، واآلن بعد أن أصبحت السلطة يف  

،  يشء . فهدفهم أن يقولوا بأن رجال الدين مل يستطيعوا يوما فعل يشء أيديكم مل يتغري فيكم 

يف أيدهيم فإهنم أعجز من أن يفعلوا شيئًا!! فإذا رستم خطوة  يشء واآلن بعد أن أصبح كل 

ملسار غري الصحيح حاولوا تضخيم األمر مئات املرات، وذكروا ذلك يف وسائل  واحدة عىل ا

  (1)إعالمهم وصحفهم يف اخلارج والداخل معًا(

ويف خطاب آخر له ذكر املخططات االستعامرية املوجهة لعزل العلامء عن السياسة، حتى  

للمستعمرين من خالل  يتسنى هلم مترير كل مشاريعهم، فقال: )قامت األيدي املشبوهة 

أشخاص وجمموعات نفذت إىل الفئات املختلفة للشعوب اإلسالمية وقامت بتنفيذ برامج 

طيلة سنوات طويلة. ومع األسف فقد تم وقّدم ثامره اخلبيثة إىل الشعوب. وهو أن علامء الدين 

زل إىل  ـ جيب أن يعزلوا يف املساجد واحلجرات والزوايا وكل مههم أن يذهب شيوخهم من املن

زل، وأن يكونوا منفصلني عن املجتمع ال هيمهم ما جيري فيه من ـ املسجد ومن املسجد إىل املن

زلة  ـ أمور. حتى أن التدخل يف األمور االجتامعية والسياسية للبالد كان عارًا خيالف عدالة ومن

الرطبة  علامء الدين! وكان واجب علامء الدين الشبان هو القعود يف زوايا املدارس والغرف 

واالقتصار عىل حتصيل العلوم، والعلوم التي ال ترتبط باملجتمع، وال ترتبط بسياسة املجتمع.  

حتى أن لباس العسكرية كان من مجلة األشياء التي لو أن رجل الدين لبسها ألخرجه عن 

ن إذا  زلة علامء الدين؛ وفالـ العدالة! والتدخل يف األمور السياسية كان قد رّوج له أنه خيالف من

كان سياسيًا جيب إخراجه من جمموعة علامء الدين. كان هذا أمرًا خطط له من أجل عزل علامء  

الدين وجرهم إىل زوايا االنعزال وغرف املدارس وزوايا املسجد واقتنع به أكثر علامء الدين،  

 
 .391، ص: 9ج، املرجع السابق (1)



108 

 

السياسية  واألكثرية الساحقة لألمة. وإذا كان هناك أمر يتعلق بالسياسة أو املجتمع أو املشاكل 

واالجتامعية لَلسالم والبلد اإلسالمي؛ فال جيوز لرجل الدين أن يتدخل فيه! هذا األمر أخذ  

من أوروبا ألن هؤالء أيضًا قاموا بعزل علامء دينهم من أجل أن يقوموا بأي عمل يف حق 

د  الشعوب دون أن يوجد من يقول هلم ملاذا قمتم هبذا العمل. هنا أيضًا يف بلدنا، ويف البال

اإلسالمية األخرى، نفس املخطط. لو تدخل علامء الدين يف أمر سيايس معني فان الشعب كان 

يؤاخذهم، ونفس علامء الدين يؤاخذوهنم. جيب أن يكونوا منعزلني عن السياسة وعن مصائب  

اإلسالم واملسلمني وجيب أن توكل هذه األمور إىل السالطني وعامهلم. كانت هذه خطة  

  (1)طويلة واستفادوا منها فوائد كربى(رسمت منذ فرتة 

ية يف إحباط هذه املؤامرة بسبب تلك املواقف  يرانثم بني هلم دور الثورة اإلسالمية اإل 

الطيبة الشجاعة من العلامء، فقال: )اليوم حصل يف شعبنا تغري كبري، وقد تفضل اهلل بعنايته  

لامء الدين. اآلن هم يشاركون فأوجد هذا التحول بقدرته وقد حدث مثل هذا التحول عند ع

يف اجلهاد إىل جانب املجاهدين ويقدمون الضحايا والشهداء ويظهرون بني حشود الناس  

بالسالح وقد زال حاجز عدم تدخل علامء الدين باألمور االجتامعية والسياسية واحلربية.  

ة وعلامء الدين بحمد اهلل أنتم أهيا السادة ومجيع علامء البالد ومجيع طالب العلوم الديني

يف احلرس وإخوهتم، يف اجليش، يف   إخوانكمموجودون يف ساحة األحداث وتشاركون 

 (2) اجلبهات وتضحون(

 ب ـ التحذير من تشويه علامء الدين: 

اخلميني وبياناته، وهو يعتربها من أخطر الوسائل   اإلمام ونالحظ هذا كثريا يف خطب 

التي يستعملها املغرضون احلاقدون لينفروا من العلامء، أو ليصوروهم بصورة املستبدين، أو  
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كام عرب بعض اإلعالميني العرب عن ذلك بقوله يف برنامج له ببعض القنوات الفضائية التي  

 وجاءت العامئم( : )ذهبت القبعات إيرانتبث سمومها وحقدها عىل 

وقد أشار اإلمام اخلميني إىل دوافع ذلك التشويه، والذي توىل كربه املستعمرون  

  أبناء من جهة ثانية أمعن أولئك اخلرباء يف دراسة نفسية الناس فرأوا أن واملستبدون، فقال: )

ذا الشيعة يولون علامء الدين احرتاما خاصا ويتبعوهنم. فام وباألخصالرشق سيام املسلمني 

هيبة علامء الدين  قاطبإسيفعلون حتى يفصلوا علامء الدين عن الناس؟ وضعوا خطة تقيض 

 (1) الناس( أمام

أنتم مل تكونوا يف عهد رضا  ثم ذكر هلم ما مارسه الشاه من أساليب التشويه، فقال: )

ون دركت ذلك العهد ومن هم يف عمري اآلن يتذكرأ ما أنا فقد  أ مل يكن موجودا،    أكثركمشاه،  

هنم وطبقا خلطة وضعت يف اخلارج حارصوا عامل الدين إىل حد  أ ذلك العهد ويتذكرون كيف 

أنه مل يكن قادرا حتى التنفس، وقد رسمت لعامل الدين صورة جعلت الناس ال يقبلون حتى أن 

أن خمططهم مل ينجح،    األمر يقلوه بسياراهتم! لقد فصلوا بني الناس وبني علامء الدين. غاية ما يف  

]آل   ﴾َواهللهُ َخرْيُ املَْاكِِرينَ ﴿أن حيققوا ذلك ولكنهم عجزوا عنه رغم كل مساعيهم  أرادوا

ولكن خطتهم نجحت يف جمال آخر وهو فصل علامء الدين عن اجلامعات، فلم  ، [ 54عمران: 

الدين،  يكن حيق لعامل الدين التحدث عن اجلامعة حتى فيام بيننا، ومل أر جامعيا يذهب إىل علامء  

لقد كنت شاهدا عىل مثل هذه إىل هنا..  اإلنجليز دا مرضا جاء به فهو يرى يف عامل الدين موجو 

العلامء املحرتمني يف حافلة   أبناءاألمور. فذات مرة وقبل عدة سنوات كنت مع اثنني من 

لينا،  إمنذ مدة مشريا  األجسادوسمعت احدهم يقول لصاحبه مل أر مثل هذه  آخرون يستقلها 

كي يضلوا   األماكناىل سائر إىل النجف و اإلنجليزم قال له بعد ذلك بان هؤالء قد جاء هبم ث

!  باإلنجليزفاجلامعي يرى بان علامء الدين إما أن يكونوا وعاظ للسالطني أو مرتبطني  الناس..  
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بعضها عن  األمة. لقد فصلوا فئات .وال أدري ما هو رأيكم يف هذا اجلامعي هل هو متغرب

  (1) (من عملية الفصل هذه أغراضهم حققوا بعض و

  اخلميني إىل بعض تلك املحاوالت إىل تشوهيه، وتصويره بصوره املستبد،   اإلماموأشار  

)البارحة التقيت إحدى   :فقالـ  يف خطابه للعلامء حمذرا هلم من أن يعطوا الذريعة ألمثال هؤالء ـ 

للقائي ألوضح هلا بعض األمور، فهي    املراسالت الصحفيات، وكان أحد السادة يقرتح أن تأيت 

ـ وأحد األمور التي سألت عنها وأجبتها، قالت:   (2) تريد أن تؤلف كتابًا ـ كانت امرأة أجنبية 

يبدو أنك غري ذلك، ولكنهم يف اخلارج يصورونك  إنني حني أراك أراك إنسانًا هادئًا، وال

هتلر، واليوم أحرضوا يل صورة هلتلر وهو  بشكل آخر، فقلت هلا بأن أعرف بأهنم يقولون: إنني  

يقف واضعًا يديه عىل خرصه، وقاموا بتلفيق صورة يل وأنا شاهر سيفي عاليًا لكي أقطع 

الرقاب.. قلت هلا: أعلم كل هذا وقد قالوا عني غري ذلك، وبإمكانك أن تذهبي إىل الناس  

م كتبوا هذه األشياء  وتسأليهم عن صحة هذه القصص.. بعدها قالت: ألستم متأسفني ألهن

عنكم.. فقلت: أنا متأسف من هذه الناحية وهي كيف يمكن إلنسان، من املفرتض أن يكون 

لديه إنسانية، أن يكون ضااًل إىل هذه الدرجة ويكتب أشياء ال أساس هلا من الصحة ألجل  

اد مصاحله، فهذا مدعاة للتأسف بالفعل، واإلسالم قد جاء لريشد اجلميع وهيدهيم، اإلرش 

بالطبع لطريق الصواب، وأنا متأسف ألن الناس هم هكذا، ولكن يف الوقت نفسه نحن ال  

نتوقع منهم أن يكتبوا عنا غري هذه األشياء. فقد أوقفناهم عن رسقة ثرواتنا.. إن أبناء  

، وهلذا فإننا ال نتوقع منهم الثناء  ثرواتنا ية قطعوا دابر هؤالء عن يراناجلمهورية اإلسالمية اإل

  (3) ملديح، فليقولوا ما يشاؤون، ونحن ليس علينا إال أن نواصل طريقنا(وا
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ذكر املؤامرات التي تستهدف العلامء، لتقيض عىل الدين بالقضاء   ويف خطاب آخر له

قال: )أعزائي، إخويت، أخوايت! لتنتبه مجيع فئات الشعب إىل التيارات املنشغلة بالعمل  عليهم، ف

أعني الناس بشكل آخر والتي تعمل عىل فصل الناس عن علامء  عىل تصوير علامء الدين يف 

الدين وفصل اجلامعة عن علامء الدين وحتقيق أهدافها. ولو من خالل إجياد نظام حيكم الشعب  

ولكن هو يف الباطن منافق  ، ماكرة؛ نظام له مظهر إسالمي بحيث يصيح أكثر منكم بأساليب

ل الشيطانية للقوى الكربى تعمل لفصل الشعب عن . اليوم احلي . يعمل خالفًا ملصالح البالد

فصل علامء الدين عن الشعب وعن اجلامعة وعن الشباب. وهذه هي اخلطة التي  و  علامء الدين

.  يريدون من خالهلا عزل علامء الدين يف احلجرات واملساجد ليتسنى هلم القيام بام حيلو هلم. 

ازن ي زاوية؟ الذين هجموا عند الثورة عىل خمهؤالء الذين ينتقدون علامء الدين أين هم، ويف أ

سلحة يف أيدهيم وعندما بدأت احلرب فاهنم جلسوا جانبًا األسلحة ليرسقوها، واآلن األ

. علامء الدين عندنا حارضون دائاًم يف  . ينتظرون أن ينترص العراق أو دولة أخرى ليلتحقوا هبم

علامء الدين الشبان قد رجعوا من حارضون. ونفس  الساحة. شهداؤهم اآلن يف مقابل عيني

اجلبهة بأسلحتهم. هؤالء الذين ينتقدون علامء الدين، يف أي جبهة هم؟ ومن من الشهداء  

. لقد قاموا بنهب األسلحة وجلسوا جانبًا ينتظرون أن تتم هزيمة  . قّدموا؟ فليأتوا وليعرضوه

هم وأن يتنحى هؤالء الذين يريدون االستفادة لصاحل  ـ   إذا كان بينهم صالح ـ  . وصاحلوهم  إيران

قدموا الدماء جانبًا ليتسنى هلم احلصول عىل املكاسب التي حققها أولئك. املنحرفون ال  

  (1)يعتقدون باإلسالم وال بعلامء الدين وال اجلامعة(

وهكذا يرد يف الكثري من خطبه عىل تلك املقوالت التي يرسلها الشيوعيون وغريهم من  

يوجد الشعوب، وأن العلامء جنود السلطان، ومن ذلك قوله يف بعض خطبه: ) أن الدين أفيون  

اليوم، ومن هذه األمور تشويه صورة  ا فكر شبابنالكثري من األمور التي تستطيع شغل  ناآل
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اإلسالم يف نظر الشباب، ألهنم خيشون دور الدين يف تقوية هؤالء الشباب. وألن علامء الدين  

ملغرضني لذا راحوا هيامجوهنم متهمينهم بأهنم وعاظ السالطني. بيد يقفون يف مواجهة هؤالء ا

هؤالء املعممني كي يتسنى له هنب ثروات الشعب   إجيادأن البالط هو الذي كان يعمل عىل 

الناس عن اإلسالم وعن   إبعادويقوم هؤالء باملدح والثناء له. وكانوا يفعلون كل ذلك من أجل  

  (1)(قوتنيعلامئه، وجيروهنم من هاتني ال

إن كل  ثم رضب األمثلة الكثرية التي تدل عىل خطأ أمثال هذه املقوالت، فقال: )

التحركات املعارضة للسالطني التي ظهرت خالل املئة سنة األخرية كان منشؤها علامء الدين.  

 إيرانالتبغ( كانت يف بداياهتا من قبل علامء الدين يف  ـ والبد أنكم تذكرون أن قضية )التنباك

والعراق وفتوى املرحوم املريزا الشريازي التي القت أصداًء واسعة لدى العلامء يف طهران 

وكذلك الناس الذين أظهروا ميلهم ووالئهم لعلامئهم وااللتزام بالفتوى والضغط عىل النظام  

 املستبد للعودة إىل مرحلة املرشوطة، وطبعًا مل يتسن ملرحلة املرشوطة أن تتحقق كام كان يتطلع

إليها الشعب. ويف عهد رضا شاه كام أذكر ويذكر ذلك الشخص )يشري إىل أحد املوجودين(  

والقليل منكم، كانت هناك حماوالت كثرية للقيام عىل احلكم، وكل تلك املحاوالت قام هبا  

علامء الدين. كام أن الثورة التي حدثت يف أذربيجان كانت عىل يد علامء الدين، ولكن عىل كل  

القوة والقدرة يف أيدهيم، وقاموا بنفي كل من حاول القيام عليهم ويف الفرتات   حال كانت

األخرية أسقط عنهم حكم النفي، وكان أحدهم املرحوم السيد املريزا آغا صادق الذي أتى إىل  

قم وبقى فيها حتى وفاته. وكان هناك حماولة أخرى قام هبا مجع من علامء خراسان وعرفت  

ولكن تم اعتقاهلم ونقلوا إىل طهران حيث حوكموا فيها  ، ر شادباسم قضية مسجد كوه 

وسجنوا. وحماولة أخرى قام هبا علامء أصفهان حني أتوا إىل قم ودعوا كافة األطراف إىل  

يضًا. ففي  أ القدرة كانت يف أيدي السالطني حيث قضوا عىل هذه املحاولة ، االنضامم اليهم
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الصحيح يف نفوس الشعب. حتى يف أيامنا هذه،  تلك الفرتة مل يكن الوعي قد أخذ شكله 

تعرضت املدارس العلمية للهجوم، وهذه املدرسة الفيضية تعرضت عدة مرات للهجوم،  

كرسوا األبواب والنوافذ وأحرقوا الكتب والعامئم، وتعاملوا بوحشية مع كل من كان فيها، 

  (1)الشعب عن اإلسالم وعلامئه( إبعاد وقد حدث كل ذلك من اجل 

 اإلسالم: تشويه  ـ حتذير العلامء من    ج 

كان يدعو العلامء كل  عليه وبناء اخلميني وبياناته،  اإلمامونالحظ هذا كثريا يف خطب 

حني إىل مراعاة ترصفاهتم، حتى لو كانت ضمن دائرة املباحات، واألشياء العادية، حتى ال  

مقامكم رفيع وعظيم، فإن   يعطوا الفرصة للمغرضني، ومن ذلك قوله يف خطابه هلم: )مثلام أن

زلتكم وسموها، فإذا افرتضتم أن جلنة ما  ـ مسؤوليتكم عظيمة أيضًا وجسيمة بقدر عظمة من

بعض السادة وكان أحد السيئني يف هذه اللجنة، فإن خصومنا لن يقولوا إن   إرشاف تعمل حتت  

ة وإنام عامل الدين شخصًا سيئا يف هذه اللجنة، بل إن علامء الدين ال يقولون إن هذه حال اللجن

هو هكذا، لذلك فإن مصداقية عامل الدين مرهونة بأعاملنا، طبعًا هي كذلك دائاًم ولكن اليوم  

وأنتم   يشءأكثر من أي وقت مىض؛ فقد كانت موجودة يف زمان الطاغوت، ونحن مل نقم بأي 

ب املحبة.  كذلك وقد كنا نقبع حتت مظلة الظلم، وأن املظلوم حمبوب، وكانت املظلومية جتل

واآلن أقيمت اجلمهورية إسالمية، وزال نظام الطاغوت، ومن املفرتض أن النظام قد أصبح 

إنسانيًا إسالميًا. وأنتم تصدون لبعض األمور لكي تساعدوا هذه النهضة، فاآلن ليس كام كان 

بني،  عليه الوضع سابقًا بأنه إذا حققنا شيئًا فألننا كنا مظلومني، فلقد كنا مظلومني وحمبو

يكونوا جيرؤون عىل النقاش. أما اآلن فقد تغري الوضع، وأصبح الناس يناقشون   والناس مل 

األمور، فإذا ما ترأس أحدكم جلنة ما وقام أحد أعضاء اللجنة بعمل غري الئق فإن املخالفني  

ألهل العلم سيقولون بأن عامل الدين هو هكذا، سيقولون إن رجال الدين مجيعهم هكذا.  
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  (1)صدق الناس الشائعات والدعايات عندما يعاد تكرارها باستمرار(وسوف ت

هـ وجهه للعلامء واحلرس الثوري،   1399شعبان  9 ويف خطاب آخر له بتاريخ 

باعتبارمها احلامي األكرب للثورة اإلسالمية، أشار إىل هذا املعنى، فقال: )حيرض يف هذا املجلس  

الذي إذا ُقلته سُيقلق السادة  اليشء احلرس والعلامء والطبقات األخرى ويقلقني ذلك 

ه مهة مجيع الطبقات والفئات هذه الثورة احلارضين، وهو أنه يف هذا الوقت الذي أوصلت في

إىل هذه املكانة، ودحرت العدّو وكّفت يد األجانب يواجهنا خطر أسوأ من تلك األخطار  

املحدقة بنا. وذلك اخلطر يأتينا من طائفتني مها الشيوخ واحلرس الذين يعّد رجال الدين جزءًا  

ه أيضًا، بل كّل األّمة جيب أن منهم أيضًا فأولئك هم حرس اإلسالم كذلك، واآلخرون حرس

تكون حرس اإلسالم كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته.. ذلك اخلطر الذي يقلقني اآلن ـ  

 باءوا وأنا أكّررُه عىل كل مجاعة تأيت إىل هنا ـ ليس هو أن هنزم، فاهلزيمة ليست خطرًا، فأكثرهم 

َم أمري املؤمنني يف احلرب مع معاوية..  باهلزيمة يف املعارك حتى الرسول نفسه ُغلِب أحيانًا، وُهزِ 

ملا كان به بأس، ولو كانوا   ـ فرضاً  ـ ولو أن ذاك النظام الذي كان وثرنا عليه وقمتم عليه ُهِزمنا 

  (2)(يشء قد قتلونا من أجل اإلسالم، ملا فاتنا 

ثم بني هلم أن اخلوف أكرب من أن يرتبط باهلزيمة ذات املصدر اخلارجي، وإنام اخلوف  

من اهلزيمة ذات املصدر الداخيل، حني يتحول العلامء واحلرس إىل أداة لتشويه الدين، قال: )ما  

يوجب القلق اآلن ينبع من هاتني الطائفتني، وهم علامء الدين الذين هم حرس اإلسالم  

در اإلسالم حتّى اآلن، واحلرس اإلسالمي أضيفوا إليهم اللجان وحماكم الثورة  والقرآن من ص

اإلسالمية، فلو ال سمح اهلل صدرت أعامل خمالفة للمألوف يف نظر العامل عن هؤالء الذين هم  

يف نظام اإلسالم اآلن.. لو صدر عنا أو عنكم أو عن اللجان أو املحاكم الثورة اإلسالمية هذه 
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رت سببًا ألولئك املعادين لنا وهم كثرة كاثرة يف اخلارج، ويف الداخل أيضًا، وهم  األعامل، لصا 

زهّلا، وجيعلون الواحَد علينا ألفًا، وُيذيعونه يف صحف اخلارج وجمالته،  ـ يبحثون عن زّلة ن

ويشريون إليه يف الداخل قائلني: هذا هو النظام اإلسالمي، هؤالء حّراسه، وهؤالء شيوخه،  

املون يف أسواقه، وهذه طبقاته، وُيزلزلون مدرستنا. وُيعرفون اإلسالم بأن هؤالء  وهؤالء الع

هم حرس اإلسالم، وأن اليوم مجهورية إسالمية، ولكنها ال َتتلف عن النظام السابق، ففي  

ذلك الوقت كان حممد رضا هبلوي ومنّظمة األمن خيالفون، واآلن الشيوخ واحلرس وحماكم  

نني  أون، ومن هذا يظهر أن اإلسالم مثل سائر األنظمة أيضًا. ال يقولون بالثورة واللجان خيالف 

خالفُت، أو أن السّيد خالف أو أنتم خالفتم. يقولون: اآلن نظام إسالمي ومجهورية  

  (1) إسالمية(

ثم بني هلم أن تشويه الثورة أخطر من كل أنواع اهلزائم، ألنه ال يرتبط باملشوهني فقط،  

يعا، قال: )هذا خطر هو مصيبة من أْدهى املصائب. ما كان يف قتل سيّد وإنام باإلسالم مج

الشهداء من إشكال، ألّنه رآهم يقضون عىل الّدين، فأحياُه بشهادته، استشهد هو، وأحيا 

اإلسالم، ودفن النظام الطاغويت ملعاوية وابنه.. وإذ رأى سيد الشهداء هؤالء يكّدرون 

ون باسم اخلالفة اإلسالمية، ويرتّدد هذا يف الدنيا أن خليفة  اإلسالم، ويرتكبون اخلالف ويظلم

رسول اهلل يرتكب هذه األعامل رأى واجبه أن ُيقبل عىل الشهادة ويمحو آثار معاوية وابنه.  

فالقتُل، الشهادُة لسيد الشهداء مل تكن شيئًا مرّضًا باإلسالم، بل كان نفعًا له، فقد أحيا اإلسالم.  

عًا يف هذه الثورة التي ثرناها وهذا السبيل الذي سلكناُه معارضة ونضااًل، ملا فلو ُقتلنا نحن مجي

كان يف ذلك إشكال ألننا سلكنا سبيلنا الذي جيب وقتلنا يف سبيل اإلسالم. ما كان اإلسالم يف  

خطر، بل كان يزداد حيوية. أما اآلن وقد آل إلينا وطردتم اخلصم، وقبضتم عىل مقاليد بالدكم،  

و صدر عنكم خالف الرشعـ  ال سمح اهللـ  واختلف الشيوخ فيام بينهم يف البالد، وعارض  فإّنه ل
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بعضهم بعضًا، واختلف احلرس، وشهر أحدهم بندقيته عىل اآلخر، واختلفت اللجان، ومل  

تقبل املحاكم عىل القضايا عىل ما جيب، فإّن الناس ال يقولون اليوم: هذا سافاكي فعل كذا،  

هذا شيخ، وهؤالء هم الشيوخ. وهذا هو استبداد العاممة واملداس، ويشان ديننا وإنام يقولون: 

ال أنفسنا، نحن لسنا مهّمني، املهّم إال يلّوث ديننا.. فهؤالء الذين يضعوننا حتت النظر وضعًا 

غاية يف كامل الدقة وهم أعداؤنا وأعداء اإلسالم أيضًا ال يقولون: فالن ارتكب سوءًا، وإنام 

صار النظام اآلن إسالميًا، وهؤالء الذين يدعون قائلني: نحن حرس اإلسالم ومحاته،    يقولون: 

رجال الدين يقولون أيضًا: نحن حرس اإلسالم، وهذا وضعهم، وهو يدّل عىل أن اإلسالم  

هكذا، يظهرون األمر بأن هذا هو اإلسالم، وأن الشيوخ كانوا يكذبون يف أن اإلسالم دين 

  (1) ّصة(التقّدم. هذه هي الغُ 

يردد وصيته للفقهاء، والتي يذكرها كثريا، والتي حيذرهم فيها من استغالل  وهكذا نراه  

فرص ما يعطى هلم من الواليات يف البعد عن التواضع والزهد والورع، فيقول: )إياكم  

يف جماالت أنتم بغنى عنها كأن يتخذ كل عامل دين  واالنخراطعن خّطكم هذا  واالنحراف 

يؤسس مكتبًا ويتخذ له عددًا من احلراس ويقوم بفعل ما أربعة من احلراس الشخصيني أو أن 

يشاء. لو فعلتم ذلك ستكون الفتنة الكربى ويكون األوغاد قد نجحوا يف حرفكم عن املسري  

الصحيح وهبذا سيتذمر الكثريون من وجودكم يف املؤسسات واملحاكم. وستصبح نظرهتم  

    (2)سوداوية جتاهكم ولن يروا إاّل أخطاءكم فحسب(

هو ال يكتفي بذلك، بل يدعو إىل أن يلتزم العلامء وخصوصا من أنيطت هبم بعض  و

املسؤوليات، بتحري الزهد والورع، وأال يراهم الناس بصورة الظلمة واملستبدين، ففي  

من قال: )  االجتامع السنوي الثالث ملجلس اخلرباءـ يف ه 1405شوال  27خطاب له بتاريخ 
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هي املسألة التي ترتبط بالروحانيني واملسؤولني يف البالد   ا ري هبالتذكأهم املسائل التي أريد 

وخدم اإلسالم ومّن  ءيش وتقلقني دائاًم وهي أن ال يقلق منا هذا الشعب الذي ضحى بكل 

علينا بذلك، بسبب أعاملنا، ألن ما توقعه الناس منا وما يزالون يتوقعونه ومن أجله ساروا 

أقاموا اجلمهورية اإلسالمية وأزاحوا الطاغوت وقضوا  وراءنا ووراءكم وروجوا اإلسالم و

عليه، هو كيفية معيشة أهل العلم بحيث لو رأى الناس ال سمح اهلل أن السادة قد غرّيوا 

أوضاعهم وأنشأوا العامرات وصارت حتركاهتم غري مناسبة لشأهنم فسيزول ما كانوا حيسونه  

وي زوال اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية.  يف قلوهبم نحو علامء الدين، وأن هذا الزوال يسا 

هناك جمموعة معّرضة خلطر فعليهم املحافظة عىل أنفسهم، فال تتصوروا أنكم   خيفى أن  وال

ن ما جيلب انتباه عامة  إزلتكم عند الناس،  ـعندما تأتون مصحوبني بعدٍد من السيارات تزداد من

كان زعامء اإلسالم والنبّي وأمري  الناس ويوافق أمزجتهم وأذواقهم هو بساطة عيشكم كام 

املؤمنني وأئمتنا يعيشون عيشة بسيطة وعادية بل دون العادية، وأولئك الذين أقاموا اجلمهورية  

اإلسالمية هم الناس العاديون وأما أولئك الذين جيلسون يف الربوج فلم يكن هلم أي دور يف  

الطبقات الضعيفة يف احلساب  هذه األمور، فأصحاب السوق، املزارعون وعاّمل املصانع و

الدنيوي واألقوياء يف احلساب األخروي ينتظرون منا أن نعيش هكذا، فلو انحرفت نفوس  

، وعلينا أن نحافظ عىل أيضا الناس عنا ال سمح اهلل فلن يلحق الرضر بنا وحدنا بل باإلسالم 

ا يتم بأن نعيش  حفظه الذين حافظوا عىل اجلمهورية اإلسالمية وسيحفظوهنا فيام بعد، وأن 

بشكل عادي بسيط وأولئك الذين يريدون أن حيافظوا عىل أنفسهم عليهم أن يعلموا بأهنم  

يمكنهم بواسطة سيارة )پيكان( أن حيفظوا أنفسهم أفضل من أية سيارة أخرى، إما أئمة اجلمعة  

  واجلامعة فمن املمكن أن يتعرضوا لالعتداء فيام لو خرجوا بشكل اعتيادي فيجب حفظهم 

باملقدار الذي ال يتجاوز احلّد بحيث أن أراد إمام اجلمعة اخلروج فالشوارع َتىل من املارة ويثار 
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  (1)(الضجيج، فمثل هذه األمور حتّط من كرامتهم لدى الناس

ن كرامتكم وعظمتكم أهيا السادة ليست  ثم خاطبهم خطاب العارف الزاهد، فقال: )إ

اهلل وهذا أمر مهم يف حفظ اجلمهورية اإلسالمية،   د وجهاء عنبالدنيا بل باآلخرة وأن تكونوا 

وعلينا أن نكون حذرين، وعىل أهل العلم ورجال الدولة واملسؤولني أن يكونوا أكثر حذرًا،  

ل العلم ليذيعوها يف كل مكان،  ألنه اجلميع يبحثون عن نقطة ضعف لدينا وخصوصًا لدى أه

وعلينا أن نعيش بشكل لو سلبناه فال نتحرس عليه ال مثل رئيس مجهورية أمريكا الذي لو سلبه  

 (2)  (ملات من احلرسة غاّمً 

 د ـ التحذير من علامء السوء: 

ذلك أن كل الثورات ابتليت هبذا النوع من العلامء، والذين ال يكتفون بعدم االنضامم  

وار، أو السكوت عن منارصهتم، أو الوقوف موقف احلياد، وإنام يضيفون إىل ذلك لصفوف الث

 كله االنضامم إىل صفوف األعداء، قبل الثورة، وبعدها.

اخلميني   اإلمام وهلذا حظي هذا الصنف باهتامم كبري من قادة الثورة اإلسالمية، بل إن 

ون الفقهاء إىل اعتزال السياسة،  كتب بعض كتبه يف الرد عليهم، وخاصة عىل أولئك الذين يدع

 أو يعتربون عدم رشعية الويل الفقيه. 

ية ـ راح ينضم إىل صفوف أعداء الثورة،  يرانبل إن بعضهم ـ كام يذكر تاريخ الثورة اإل

ويزكيهم، عىل الرغم من انتامءاهتم للمعسكرات الغربية، يف نفس الوقت الذي يشتد فيه عىل 

 اخلميني.  اإلماموخاصة إخوانه من العلامء الفقهاء، 

)إن  اخلميني هذا النوع من العلامء بالقرشيني، حيث يقول عنهم:  اإلمام وقد سمى 

املجتمع اإلسالمي اليوم ُمبتىل بمجموعة من القرشيني كذبًا والذين يعملون عىل إيقاف مسرية  
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 (1)اإلسالم واملسلمني، يوّجهون الرضبات لَلسالم باسم اإلسالم نفسه( 

هـ   1398شعبان  21]وعاظ السالطني[، كقوله يف نداء له قبل االنتصار بتاريخ  وسامهم 

)عىل أئمة اجلامعةـ  دامت بركاهتمـ  أن يدعوا اخلطباء امللتزمني واملحبِّني  :  يرانخماطبا الشعب اإل

للحركة اإلسالمية، ليتولوا تنوير الناس بأهداف نبيلة، ويتجنبوا دعوة وعاظ السالطني ومن 

خيتارون مواضيع تنصّب يف مصلحة النظام الظامل سواء عن علم أو جهل، ليحجبوا بذلك عن 

ية الراهنة، ويبتعدوا عن اخلطباء الذين خيتارهم عمالء احلكومة،  الشعب قضاياه املصري 

  (2)وجيعلوا التضحية يف سبيل اإلسالم ومصالح املسلمني يف رأس أعامهلم(

وهو يعتربهم أخطر من سالطني اجلور أنفسهم، فيقول: )لقد أصبح بعض العمالء  

جرمة وسائر القوى الناهبة، حيث  املخلصني للقوى الكربى الغافلني عن اهلل، يمثلون أمريكا امل 

هيامجون هذا الشعب املظلوم من الداخل واخلارج بأسلحتهم وبأشياء أسوأ من السالح الناري 

لصاق  إجهاض عىل اإلسالم الغايل وال يتورعون عن  واإل  ويريدون اإلطاحة بالثورة اإلسالمية 

م والقرآن الكريم. وقاموا بقمع  أية هتمة أو افرتاء إىل الشعب الذي ال يفكر إاّل بأحكام اإلسال

هذه الثورة اإلسالمية بذرائع واهية، أن من يمتلك السالح الناري من بينهم مثل صدام حسني  

هيامجنا هبذا السالح ومن ال يملكون هذا السالح هيامجون شعبنا املظلوم بأقالمهم السامة التي  

االختالف بني املسلمني من اجلرائم التي تنتفع هبا  أن إجياد  ـ  تفوق السالح الناري يف اإلجرام

أيدي عمالء    اإلسالمية عىل تم التخطيط إلجياد هذه اخلالفات بني املذاهب    القوى الكربى وقد

القوى الكربى الغافلني عن اهلل ومن ضمنهم وعاظ السالطني الذين هم أسوأ حااًل من 

يتشدقون به ويقدمون يف كل مرحلة  سالطني اجلور أنفسهم حيث يوسعون كل يوم دائرته و
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  (1)من األساس( وحدة املسلمني مرشوعًا إلجياد اخلالف هبدف تقويض  

(، حيث يقول يف العلامء الذين وقفوا  ء باعوراوهكذا نجده يعتربهم أحفادا لـ )بلعم بن 

ل من ية: )يف منطق االستكبار العاملي ك يرانمع االستكبار العاملي ضد اجلمهورية اإلسالمية اإل 

حياول أن يتربأ من الكفر والرشك سوف يتهم بالرشك، ويفتي أصحاب الفتيا من أحفاد )بلعم  

( بكفره وقتله؛ ففي النهاية جيب أن يتجىل يف تاريخ اإلسالم سيف الكفر والنفاق ءباعورابن 

الذي تسرت وراء لباس اإلحرام الكاذب لليزيدين واملأجورين من بني أمية عليهم لعنة اهلل  

أمعن يف قتل وسحق أفضل أبناء نبي اإلسالم الصادقني، سيدنا أيب عبد اهلل احلسني عليه  و

الوارثني لبني سفيان ليحز احلناجر الطاهرة   أكاممالسالم وأنصاره األوفياء، أن يتجىل ثانية من 

واملطهرة ألنصار احلسني عليهم السالم يف ذلك الطقس احلار يف كربالء احلجاز ويف مذبح 

م. وأن يكيلوا هلم االهتامات ذاهتا التي كاهلا اليزيديون إىل أبناء اإلسالم الصادقني حيث  احلر

  (2)نعتوهم باخلوارج وامللحدين واملرشكني واهدروا دمائهم(

وغريها،   إيرانويقول يف موضع آخر: )واليوم حيث حتاول طائفة من املسلمني، من 

إلسالمية وتداول مهوم املسلمني ومعاناهتم  استغالل هذا االجتامع العام لطرح القضايا ا

القوى  أوجدهتا وبحث القضايا االجتامعية والسياسية والثقافية التي تعنيهم، واملتاعب التي 

من  أوتواالكربى هلم واملعاناة التي خلقتها احلكومات هلم؛ فإننا نجدهم يعارضوهنا بكل ما 

ناس بأن األمر ال يتعدى هذه املناسك قوة. لقد أظهروا احلج يف صورة هزيلة، واقنعوا ال

يني غري مسلمني  يرانواعتبار اإل إيرانالصورية. حتى أن بعض وعاظ السالطني حياول تكفري 

ألهنم يعارضون أمريكا. ألنه يف تصوره ليس هناك ذنب خيرج اإلنسان من اإلسالم أكرب من 
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  (1)املسلمون( أهيا . هذه هي معاناتكم . التطاول عىل أمريكا وإرسائيل

ن الكّتاب واخلطباء ووعاظ السالطني يقدمون العون للقوى  إويقول يف موضع آخر: )

. أليس من واجب املسلمني  .أهدافها فيام جيلس املسلمون يتفرجون الكربى يف حتقيق 

االعرتاض عىل كل ذلك؟ هل املسلمون وحدهم؟ أال ينبغي أن نتعظ من تاريخ رسول اهلل  

حيث كان رجاًل واحدًا واستطاع أن ينجز كل هذه األعامل العظيمة؟ أال ينبغي لنا أن نتعظ من 

مع فرعون؟. جيب أن نتعظ. فيوم واجه رسول اهلل  التاريخ، حيث هنض موسى وفعل ما فعل 

األعداء كان وحيدًا، حتى عشريته كانت تعاديه. غري أن االتكال عىل اهلل تعاىل والفناء يف اهلل،  

مها اللذان مّكناه من حتقيق أهدافه. فليس بوسع اإلنسان أن يكون أنانيًا وعبدًا هلل يف وقت  

مصاحله ومصالح اإلسالم يف وقت واحد. فال بد من  واحد. ال يمكن أن ينظر اإلنسان إىل 

االختيار إما أن يكون ربانيًا أو شيطانيًا. إهنام طريقان، وعليكم أن توعوا الناس للتخلص من 

  (2) هذه األهواء النفسانية(

وغريها من النصوص الكثرية التي ال تقل عن محلته الشديدة عىل االستبداد واالستكبار  

 لامء السوء يمثلون مددا خطريا لكليهام. العاملي، ذلك أن ع

 : دور النخبة املثقفة يف الثورة ـ    2

ية باالهتامم بالعلامء، وتوجيههم خلدمة الثورة،  يرانمل يكتف قادة الثورة اإلسالمية اإل 

والدعوة هلا، واحلفاظ عليها، وإنام أضافوا إليهم إرشاك كل املثقفني سواء كانوا أدباء أو فنانني  

لعلمهم أنه ال يمكن أن يكتمل دور العلامء ما مل يسانده دور هذه الطبقة من املثقفني،    أو غريهم، 

 والتي قد يكون هلا من احلضور يف بعض األوساط اجلامهريية ما ال يكون للعلامء أنفسهم. 

قبل الثورة وبعدها ما يمكن أن يطلق عليه ]الثورة الثقافية[، وهي    إيرانوهلذا نشطت يف  
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املشاريع الثقافية األمريكية والربيطانية، والتي كانت هتدف إىل استعامل الثقافة ثورة تواجه 

يني  يرانألمريكا احلصة األكرب من عدد الطلبة اإل وسيلة لتحقيق التبعية الغربية، فقد كان )

 ( الدارسني يف اخلارج

وقد كان اهلدف من رعاية هؤالء الطلبة واالهتامم هبم، حتضريهم ليصبحوا املتحكمني  

 ، مثلام يتحكم أصحاب اجلنسيات املزدوجة يف غريها من البالد. إيرانيف 

لكن الثورة اإلسالمية قطعت عليهم هذا الطريق، حيث تبنت الثقافة واملثقفني،  

 سبيلها.  إىل جنود خيدمون الثورة، ويضحون يف   هموحولت

  1409صفر  9اخلميني يف نداء له بتاريخ  اإلمام ومن أهم الشهادات يف ذلك ما قاله 

هـ، قال فيه: )إن الدماء الطاهرة ملئات الفنانني احلكامء، التي أريقت يف جبهات العشق 

والشهادة والرشف والعزة؛ ثروة ال تنضب للفن الذي ينبغي له دائاًم وبام يتناسب مع عظمة  

 (1) ة الثورة اإلسالمية، أن يعّطر مشام أرواح طالب مجال احلق، العاشقة للجامل(ومجالي

ثم ذكر يف النداء أن الرشيعة اإلسالمية ال تتعارض مع الفن، بل هو وسيلة من وسائل  

تبليغه ورشحه والدعوة إليه، يقول: )إن الفن الذي حيظى بموافقة القرآن هو الذي جيسد 

، إسالم أئمة اهلدى عليهم السالم، إسالم ممن تلوت عىل ظهورهم  اإلسالم املحمدي األصيل 

. إن الفن اجلميل والطاهر هو الذي يدحض  . السياط طوال تاريخ احلرمان املؤمل واملخجل

الرأساملية احلديثة والشيوعية مصاصة الدماء، والذي يناهض إسالم الرخاء والتجمل، إسالم  

إسالم املرفهني عديمي األمل، وبكلمة واحدة اإلسالم   االلتقاط، إسالم املساومة والعبودية،

 (2) األمريكي( 

ثم بني املضامني التي حيملها الفن اإلسالمي، وهي املضامني التي حققتها السينام  
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الفن يف مدرسة العشق هيدي إىل النقاط  ية يف إبداعاهتا الكثرية واملتواصلة، فقال: )يراناإل

العمياء املبهمة للمعضالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية.. الفن يف العرفان 

وجتيل آلالم اجلياع املغضوب عليهم من    واإلنصافاإلسالمي جتسيد واضح للعدالة والرشف  

للطفيليني الذين يتلذذون قبل أصحاب السلطة والثروة.. الفن يف هنجه الواقعي تصوير 

بامتصاص دماء الثقافة اإلسالمية األصيلة، ثقافة العدالة والصدق.. فال بد من التوجه إىل الفن  

 (1) الذي يعّلم مقارعة الناهبني الدوليني الرشقيني والغربيني وعىل رأسهم أمريكا وروسيا(

ة، فقال: )إن بوسع فنانينا ثم دعا الفنانني إىل أداء هذا الدور يف خدمة الثورة اإلسالمي 

االضطالع بمسؤولياهتم وأداء األمانة امللقاة عىل عاتقهم، عندما يطمئنوا إىل أن أبناء شعبهم  

 (2)  حققوا حياهتم اخلالدة يف إطار دينهم فقط وفقط ودون االتكاء عىل الغري(

س، حتى  ثم قدم شهادهتم يف حقهم، فقال: )وهكذا كان فنانونا يف جبهات دفاعنا املقد

التحقوا بالرفيق األعىل. حيث قاتلوا يف سبيل اهلل ومن أجل عزة وسعادة شعبهم، وفضحوا  

من خالل حتقيقهم النرص لَلسالم العزيز، مجيع أدعياء الفن الذين ال يعرفون معنًى لألمل.  

  (3)حرشهم خالقهم إىل جوار رمحته(

ثقافة اإلسالمية األصيلة،  وهكذا نجده يف خطابات كثرية يشيد بالفن اإلسالمي وال 

ويدعو إىل إحيائهام، وهو خالف ما كان يتصوره املغرضون الذين كانوا يتومهون أن الدولة  

 التي حيكمها الفقهاء دولة جافة ـ مثل دولة طالبان وداعش ـ ال تعرتف بالفنون، وال بالثقافة. 

)أهيا   : هـ  1399ذي احلجة  11ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب له بتاريخ 

العاملون عىل تربية جيل الشباب وتنشئته، ليكن جل اهتاممكم غسل أدمغة وعقول هؤالء  
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الشباب مما علق فيها من الغرب وحضارته املزيفة. أفهموهم بأنكم أنفسكم أصحاب مفاخر،  

. أفهموهم بأن عليهم أن يعتمدوا عىل أنفسهم يف صنع  يشء أصحاب حضارة، ولديكم كل 

فالذي نصنعه بأيدينا وإن كان قليل اجلودة، فهو أفضل من أن نمد يدنا إىل أعدائنا ، يشءكل 

لنحصل عىل الكامل.. كيل أمل بأن يستيقظ شبابنا وأساتذة اجلامعات وكتابنا ومفكرونا،  

ونعوض عام فاتنا.. لقد استغفلنا األجانب وغرّيوا عقولنا، لذا علينا أن نعمل معًا عىل نرصة  

الكّتاب بام يكتبون، واخلطباء بام يتحدثون، والصحف واملجالت بنرشها مواضيع هذه الثورة،  

تنفع الشعب والبالد، ال كام نجده يف بعض الصحف ـ التي أطالع بعضها أحيانًا ـ فإنك جتدها 

من أوهلا إىل آخرها مليئة باملواضيع املسيئة لتطلعات الشعب.. إن ثمة مجاعة ال تريد للثورة أن  

هتا وحتقق أهدافها، ألن منافعهم ومصاحلهم مرتبطة هبيمنة الغرب وإدارة البالد  تواصل مسري

اجلامعات    وأساتذة عىل يد مجاعة من اخلونة واألوغاد، أّما بالنسبة ملجموعة الكتاب واملفكرين  

واملعلمني وكل من يشاطرهم الرأي، ال سيام رشحية الشباب، ممن حيرصون عىل مستقبل هذا 

له، فال بد هلم أن يستحرضوا يف أذهاهنم هذا املعنى، وهو أننا برش، ولنا ثقافتنا البلد واستقال 

وحضارتنا، وأننا قادرون عىل أن نريب ونعّلم، ونبني ونصنع ونعمل. واآلن وقد قطعت أيدي 

هؤالء اخلونة وأسيادهم من املستعمرين الطامعني، فقد أن األوان ألن نصلح أنفسنا، ونريب  

هنم عامد هذه البالد ومن سيحفظوهنا ويديرون شؤوهنا يف املستقبل. جيب  ونعد شبابنا أل

  (1)تربيتهم وإعدادهم جيدًا(

يف   إيراناخلامنئي الذي وصلت  اإلمام وعىل هذا املنهج يف االهتامم بالثقافة والفن سار 

سة  عهده إىل أوج انتصاراهتا الثقافية والفنية، وقد قال يف خطاب توجيهي له إىل رئيس مؤس 

هـ مبينا 1431/ 07/ 20اإلذاعة والتلفزيون وعدد من املخرجني والكّتاب والفنانني بتاريخ 

الدور العظيم الذي تقوم به هذه املؤسسة يف خدمة الثورة: )التلفزيون واإلذاعة بنظري 
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وخصوصًا قسم الربامج التمثيلية ـ املسلسالت واألفالم ـ هو اليوم بالنسبة لنا أكثر أمهية من 

وقت مىض.. فالفنون التمثيلية مهمة جدًا، ومدى التأثري الذي حتدثه وبناؤها للثقافة واسٌع أي  

جدًا، ونحن اليوم كأّمة حّية هلا كلمتها وتشعر هبويتها ووجودها لنا أعداء كبار ونواجه  

عداوات من خمتلف األنواع وبأساليب متعددة، منها ما يتعلق باستخدام الفنون وأكثرها الفنون 

تمثيلية. وهذا يدّل عىل أمهية أن نويل كأمة حّية وكجامعة هلا كلمتها يف العامل وهدفها قضية  ال

الفنون التمثيلية االهتامم الكايف هلا ونبذل ألجلها الرساميل املادية واملعنوية. هلذا فإنني يف  

ع عىل عاتقهام احلقيقة أويل أمهية هلذا املوضوع. اليوم لَلذاعة والتلفزيون دوٌر مهم، وكذلك يق

تكليف كبري. وأنتم أصدقائي األعزاء الذين تتولون أحد أكثر القطاعات يف اإلذاعة والتلفزيون 

حساسية، لديكم دوٌر مهم جدًا يف حارض ومستقبل بلدكم. إننا نعترب التلفزيون واإلذاعة  

ن من موقع إهنا اجلامعة الكربى للبلد مل يك اإلمامأساس مركز اهلداية الفكرية. وما قاله 

  (1) املجاملة، فهذا األمر هو هكذا يف احلقيقة، إهنا جامعة كربى(

ثم بني املضامني التي ينبغي أن حتملها الثقافة والفنون يف ظل الثورة اإلسالمية، فقال:  

)نحن نريد أن يفيض من هذه القّمة وهذا املنبع زالل املعارف اإلهلية واإلنسانية والسياسية  

 (2)  ودروس احلياة املتنوعة عىل الشعب، هذا ما نتوقعه من اإلذاعة والتلفزيون(الصحيحة 

ثم رضب هلم نموذجا عىل ذلك، فقال: )انظروا إىل مسلسل كمسلسل النبي يوسف،  

وهو مسلسل ُأنتج ومتت مراعاة مجيع اجلهات الرشعية وغريها فيه، فإنه يبنّي سرية أحد األنبياء  

وأساس العمل فيه مبنّي عىل العفاف، وليس عىل األساس الرائج يف األفالم العاملية، من العشق 

مثاهلام. وفيام بعد يتم اإلقبال عليه هبذا الشكل يف أنحاء العامل اإلسالمي ـ ولعله يف  والشهوة وأ
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 (1) بعض مناطق غري العامل اإلسالمي(

وبعد أن قدم الكثري من التوجيهات املرتبطة باجلوانب الفنية والرسالية، شهد هلم  

العمل التمثييل. وأعلم   بخدمتهم للثورة اإلسالمية ومبادئها، فقال: )إنني مدرك لقيمة وقدر

أن وراء كل دقيقة بل كل ثانية من هذا الفيلم أو ذاك املسلسل الذي أنتجتموه الكثري من الفكر  

واالبتكار واإلبداع والفن والسعي والتعب وأحيانًا السهر الطويل. وبالطبع فإن أغلب من 

أو عدة ساعات أو  يشاهدون هذه األفالم ال يعلمون ذلك، يشاهدون هذا الفيلم مدة ساعة 

ُيعرض عليهم هذا املسلسل، ولكن وراء هذه الساعة أو الساعات عامل كبري من األعامل املنجزة 

ومن ابتكار الشخصية إىل كتابة الفيلم إىل إجياد املخرجني واالتفاق معهم وإىل العاملني يف  

األخرية والعرض.   اإلنتاج واملاكياج واللباس والديكور والتصوير وما إىل ذلك وإىل املرحلة

فكم من عامٍل فني قد شارك هنا، وكم من يٍد وأنامل فنان تعمل هناك، وكم من ذهٍن خالق  

 (2)  يف حال شغل، هذا ما نعرفه.. ويف الواقع إن مقتىض تكليفنا هو التقدير والشكر لكم(

املدى  وفنان الدفاع املقدس ذكر الكثري من الشهادات الدالة عىل  ء مع مدراويف لقاء له 

الذي سامهوا به يف خدمة الثورة اإلسالمية، ومن ذلك قوله: )أرحب باإلخوة واألخوات  

األعزاء ومقاتيل اجلبهة الثقافية للدفاع املقدس واألعزاء الذين محلوا أرواحهم وأفكارهم  

وفنّهم وقلوهبم وطاقاهتم الثقافية إىل هذه الساحة إضافة إىل التضحية بأبداهنم وأجسادهم يف  

أكثر   ورصيده يران، وزادوا ثروة الشعب اإليران احة هذا االختبار العظيم للشعب اإل س

  (3)فأكثر(

ثم بني دور الثورة وما بعدها يف ظهور الكثري من الطاقات املبدعة يف املجاالت املختلفة،  
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فقال: )مرحلة احلرب هذه خلقت لنا الكثري من الفنانني والشخصيات البارزة! إن مسؤولية  

ذا الركب العظيم تعود مرة أخرى بعد انتهاء احلرب وهنا ال تقترص املسؤولية عىل ثامنية أعوام  ه

  (1)(أيضا فحسب، بل يمكنها أن متتد إلی ثامنني عامًا أخری 

ها أشبه  في واملفكرينالفنانني أما بخصوص مواجهة احلرب الناعمة، فقد اعترب أن 

وسائل اإلعالم اإلسالمية واإلعالميني  لحة يف احلرب العسكرية، ولذلك دعا القوات املسب

ىل رفع كفاءة وجاذبية الفن واإلعالم اإلسالمي األصيل كي يضاهي ما إ والفنانني اإلسالميني  

تقدمه وسائل اإلعالم األمريكية والغربية، موجها نحو تقديم نموذج إسالمي للحياة الطيبة  

اديا بمواجهة نموذج االستهالك واإلباحية الذي تقدمه أمريكا والذي يروج املتوازنة معنويا وم

عرب املسلسالت التلفزيونية واإلنرتنت، كام أوجب العمل عىل تأسيس وتصميم نامذج  

إعالمية، وأن ال يبقى العمل بعقلية رد الفعل والتكتيك، أي عقلية الدفاع ورفع   واسرتاتيجيات 

 .(2)الظلم فحسب

ن استثامر قادة الثورة اإلسالمية لكل أطياف املجتمع، سواء قبل االنتصار  هذه نامذج ع

أو بعده، ولذلك نرى اجلميع يشارك اآلن يف استمرارية الثورة، ومواجهة كل أصناف احلروب  

 إرثه اخلاص به من الثورة، مصداقا  يراناملوجهة هلا، حتى صار ألبسط الناس يف املجتمع اإل 

احِلَاِت َلَيْسَتْخلَِفنهُهْم يِف اأْلَْرِض َكاَم َوَعدَ  ﴿ لقوله تعاىل:  ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوَعِمُلوا الصه  اهللهُ اله

َلنهُهْم ِمْن َبعْ  نَنه هَلُْم ِدينَُهُم الهِذي اْرَتىَض هَلُْم َوَلُيَبدِّ ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ ِد َخْوفِِهْم َأْمنًا  اْسَتْخَلَف اله

ُكوَن يِب َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َيعْ   [ 55]النور:   ﴾ ُبُدوَننِي اَل ُيرْشِ

 
 ( املرجع السابق.1)

 (59( رؤية اإلمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمة )ص: 2)



128 

 

 الفصل الثالث 

 . . واملطالب الرشعية . الثورة اإلسالمية 

ية، ومثلها انتصار أي ثورة،  يرانالركن الثالث من أركان انتصار الثورة اإلسالمية اإل

املطالب الرشعية التي تقنع اجلامهري بالنهوض واحلركة من أجل حتقيقها، ذلك أن تلك توفر 

املطالب تعترب الدافع األكرب املحرك للثوار، وبقدر صدقها ورشعيتها ووضوحها تكون 

 مصداقية الثورة ورشعيتها. 

يريية  وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الركن يف كل املواضع التي تتحدث عن احلركة التغ 

التي قام هبا األنبياء عليهم السالم، وبذلك فهو كله عبارة عن تلك املطالب الرشعية التي جاء  

 األنبياء مجيعا لتحقيقها يف الواقع.

ُه    ﴿فشعيب عليه السالم عندما نادى يف قومه قائال:   َياَقْوِم اْعُبُدوا اهللهَ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

 ِ يٍط )َواَل َتنُْقُصوا املْ ( َوَياَقْوِم  84ْكَياَل َواملِْيَزاَن إِنِّ َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإِنِّ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم حُمِ

(  85يَن )َأْوُفوا املِْْكَياَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل َتبَْخُسوا النهاَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسدِ 

كان يدعو    [87  ـ   84]هود:    ﴾(  86يهُت اهللهِ َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي َوَما َأَنا َعَلْيُكْم بَِحِفيٍظ )َبقِ 

إىل تغيري جذري بني شعبه، يبدأ من تصحيح عقائدهم، ثم يشمل بعد ذلك كل جوانب حياهتم  

 السياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها. 

إِنهُكْم َلَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا ِمْن  ﴿وط عليه السالم لقومه: وهكذا عندما قال ل

بِيَل َوَتْأُتوَن يِف َناِديُكُم املُْنَْكَر 28َأَحٍد ِمَن اْلَعاملنََِي )  َجاَل َوَتْقَطُعوَن السه   ﴾( َأئِنهُكْم َلَتْأُتوَن الرِّ

نتهي بكل جوانب  ، كان يدعو إىل حركة تغيريية تبدأ باألخالق، وت[29، 28]العنكبوت: 

 احلياة.



129 

 

ُه   ﴿ وهكذا عندما قال صالح عليه السالم لقومه:  َياَقْوِم اْعُبُدوا اهللهَ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُ

يٌب  د:  ]هو   ﴾ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمه ُتوُبوا إَِلْيِه إِنه َريبِّ َقِريٌب جُمِ

َأُكْم يِف اأْلَْرِض َتتهِخُذوَن ِمْن ﴿، وقال هلم: [61 َواْذُكُروا إِْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوه

َباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا آاَلَء اهللهِ َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن    ﴾ ُسُهوهِلَا ُقُصوًرا َوَتنِْحُتوَن اجْلِ

، وكان يدعوهم بذلك إىل تغيري حياهتم مجيعا، حتى بيوهتم لتنسجم مع رشيعة  [ 74]األعراف:  

 اهلل، والفطرة التي فطرهم اهلل عليها.

وهكذا عندما أرسل موسى وهارون عليهام السالم لفرعون، كانا حيملون معهام مطالب  

سالم عند قوله  تغيريية كبرية، ترتبط باملرصيني واإلرسائيليني، وقد عرب عنها موسى عليه ال

اْذُكُروا نِْعَمَة اهللهِ َعَلْيُكْم إِْذ َأْنَجاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُيَذبُِّحوَن ﴿لقومه:  

َن َربُّ 6َأْبنَاَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َويِف َذلُِكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعظِيٌم ) ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم  ( َوإِْذ َتَأذه

 [ 8 ـ   6]إبراهيم:   ﴾(  7أَلَِزيَدنهُكْم َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِنه َعَذايِب َلَشِديٌد )

وهكذا كانت حركات مجيع األنبياء وورثتهم عليهم الصالة والسالم حتمل أمثال هذه  

ل  املطالب الرشعية، وبذلك فإن كل تلك الدعوات دعوات ثورية، ألهنا ثارت عىل ك

االنحرافات، ابتداء من االنحرافات العقدية، وانتهاء باالنحرافات السلوكية واالجتامعية  

 والسياسية واالقتصادية وغريها.

وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يشبهون حركتهم وثورهتم بحركة األنبياء عليهم  

وإنام لكوهنا ثورة  السالم، لكوهنا مل تنهض ألجل مطالب بسيطة ترتبط بتحسني املعيشة فقط، 

 شاملة، تبدأ بتصحيح األفكار، وتنتهي بالعدالة يف مجيع جماالهتا ومراتبها. 

اخلميني أثناء ردوده عىل من يردد شعار ]الدين أفيون    اإلمامومن األمثلة عىل ذلك قول  

الشعوب[: )لقد اختار اهلل أنبياءه من الفئات املستضعفة الفقرية، ووضعهم يف مواجهة  

، وهذا يفنّد ما يقوله املغرضون من أن األنبياء صنيعة األغنياء واملستكربين.. إن البعض  الظاملني
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يطلق مثل هذه اخلرافات، ودليله بأن األنبياء جاءوا الستغفال الناس وإعطائهم الوعود  

املجانية وإلتاحة الفرصة أمام الظاملني كي ينهبوا ويرسقوا تعب هؤالء املوعودين.. ولكن 

اإلسالمي، وهو تاريخ ليس ببعيد، يثبت عكس ذلك، يثبت أن األنبياء جاءوا إليقاظ  التاريخ 

الناس وحضهم عىل النهوض ضد الظلم والظاملني.. لقد رأينا وعىل مر التاريخ بأن من كان 

يقوم بتوعية وجتهيز من حوله للقيام عىل مستعبدهيم وعىل ظامليهم كان دائاًم واحد من أبناء  

، وهذا يثبت خطأ مقولة أن األنبياء صنيعة املستكربين، فقد قام موسى ضد الطبقات الدنيا 

آنذاك، والرسول ومن حوله هم    يشءفرعون، والرسول األكرم ضد قريش التي كان بيدها كل  

الضعفاء، وهذا كل عىل مرأى ومسمع من اجلميع. فكيف يتجرأ البعض عىل اهتام األنبياء،  

  (1)نعوذ باهلل(

عو مستضعفي العامل مهام اختلفت دياناهتم إىل االقتداء بأنبيائهم يف الثورة،  وهلذا نراه يد

فيقول: )إن مجيع األنبياء الذين هنضوا يف هذا العامل املادي إذ ال يعلم أرسارهم الغيبية إال اهلل  

تصدوا للطاغوت منذ البداية، وقد شكل ذلك طليعة أهدافهم، وجيب أن يكون ذلك قدوة 

ن هم مسلمون حقًا ومتمسكون بنبي اإلسالم وأهل بيت العصمة والطهارة،  للمسلمني الذي

وكذلك ألتباع األديان األخرى الذين ينبغي هلم االقتداء بأنبيائهم وترمجة سريهتم.. فام الذي 

قام به موسى بن عمران وما هي سريته؟ وما الذي فعله إبراهيم اخلليل وما هي سريته؟ مجيع  

هة اجلور ومقابلة الظلم.. اجلميع كانت هنضتهم تتسم هبذا املعنى، ومن األنبياء هنضوا ملواج

  (2) نقتدي هبم، أن ننهض يف مواجهة الظلم( هنا علينا أن 

اخلميني أثناء رده عىل تلك املقوالت ما ورد ذكره يف القرآن الكريم    اإلمام وهكذا يذكر  

من أن أتباع األنبياء كانوا من املستضعفني، وأن دور األنبياء كان نرصهتم والوقوف معهم،  
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وإخراجهم من ضعفهم، ال الوقوف مع املستكربين، كام قال تعاىل خمربا عن أتباع نوح عليه  

ِذيَن ُهمْ َفَقاَل  ﴿السالم:   َبَعَك إِاله اله ا ِمثَْلنَا َوَما َنَراَك اته ِذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك إِاله َبرَشً   املأََْلُ اله

ْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذبِنيَ   [ 27]هود:   ﴾َأَراِذُلنَا َباِدَي الره

اخلميني: )إذا رجعنا إىل تاريخ   اإلمام نبياء عليهم السالم، كام قال وهكذا كل أتباع األ

اإلسالم سنجد بأنه انطلق من بني الناس الضعفاء وكل من حلق بركب اإلسالم كان مستضعفًا 

فقد كان  [، 164]آل عمران:  ﴾َلَقْد َمنه اهللهُ َعىَل املُْْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم  ﴿

ومن هناك جهز اجليوش   مثلهم الرسول بني الناس، ويأكل ويرشب معهم ويعيش يف املسجد 

وقىض عىل تلك القوى املستكربة، فقد استطاع اإلسالم أن حيد من ظلمهم وأوقفهم عن 

 (1)  التعدي عىل الضعفاء(

مل  ، وهو حي وهو يذكر كل حني بالظروف القاسية الشديدة التي عاشها رسول اهلل 

رسالته التغيريية الشاملة، والتي يمكن ملن نظر فيها أن يرى مدى ثورية األنبياء، وبعدهم عن 

تلك املقوالت التي استلهمها أصحاهبا من علامء السوء، ثم طبقوها عىل األنبياء عليهم السالم،  

رّبته  وأين  اخلميني: )هذا أمر يعرفه اجلميع، فاجلميع يعرف كيف عاش النبي  اإلماميقول 

أمه يف الصحراء، وحني دخل عىل جمتمعه كان دائاًم حتت سلطة كبار قومه، ومل يكن يستطيع 

العيش هبذه الطريقة وكان يلتجئ إىل الغار يف مكة، وبعد ذلك كان ينرش دعوته برسية تامة  

وحتى عندما ذهب إىل املدينة التف حوله الفقراء واملستضعفون، وحني بنوا مسجدًا مل يكن 

ساجد التي نبنيها اليوم، بل كان عبارة عن سور من السعف وجذوع النخيل ليستمدوا منها  كامل

الظل، وكان ثمة مكان آخر كان يقال له الصفة كان مرتفعا قليال وأرضه رملية ومل يكن مفروشا 

بالسجاد مثل مساجد هذه األيام، وحتى أنه مل يكن مفروشا باحلصري، وكانوا ينامون ويعيشون 

وانترصوا عىل قريش   وبالرغم من تلك الظروف الصعبة، فقد وقفوا إىل جانب النبي  فيها.

 
 .137، ص: 9ج، املرجع السابق (1)



132 

 

واملستكربين الظاملني. غري أن هؤالء يرددون مثل هذه املزاعم فهي ألن كل الويالت التي حلت  

  (1)عليهم كانت بوحي من األديان(

قف خلفها )عندما  اخلميني أن تلك املقولة، والقوى التي ت اإلمام وبناء عىل هذا يرى 

هتجم عىل األديان تستهدف اإلسالم أصاًل، ألهنا َتشاه، فاإلسالم هو الوحيد الذي يتصدى 

 (2) لظلمها وهنبها خريات الشعوب وثرواهتا(

اخلميني أن ورثة األنبياء عليهم السالم، والذين مثلهم يف اإلسالم   اإلمام وهكذا يرى 

أئمة أهل البيت كانوا خري مصداق لتلك الثورة وملطالبها الرشعية، يقول يف ذلك: )لقد قىض  

احلسني سيد الشهداء سالم اهلل عليه عمره الرشيف يف النهي عن املنكر والتصدي للظامل    اإلمام

احلكم اجلائر.. ضحى بعمره الرشيف من أجل مقارعة حكومة اجلور،  واملفاسد التي أشاعها 

صاحب الزمان سالم اهلل عليه وأرواحنا فداه  اإلمام وسيادة املعروف وإزالة املنكر.. وهكذا 

 (3)  ينهض من أجل ذلك(

ثم دعا شيعة العامل، بل كل من يزعم لنفسه أنه حمب ألهل البيت باالقتداء هبم يف ذلك،  

أن نتصدى هلم ]للطواغيت[ مثلام فعل سيد الشهداء سالم اهلل عليه حيث ضحى    يقول: )جيب 

بنفسه وأبنائه وأهل بيته وبكل ما يملك يف وقت كان يعلم بأن األمر سينتهي إىل ما انتهى عليه،  

فالذي يتأمل يف كالمه سالم اهلل عليه منذ خروجه من املدينة ودخوله مكة وخروجه منها، يرى  

تقدم الستالم    وإنامك متامًا ما هو قادم عليه. فلم تكن القضية جمرد استطالع لألمر،  بأنه كان يدر

. وأن حتركه كان من أجل هذا املعنى باألساس، وهذا فخر له. وخيطئ من يتصور أن  . احلكم

سيد الشهداء مل ينهض من أجل احلكم.. لقد هنض من أجل أن يكون احلكم بأيدي من  اإلمام
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  (1)هداء، أن يكون بأيدي شيعة سيد الشهداء( هم أمثال سيد الش

ية، ومنذ يومها األول  يراناخلميني الثورة اإلسالمية اإل اإلمام وبناء عىل هذا كله يعترب 

امتدادا حلركة األنبياء وورثتهم، ولذلك فإن مطالبها هي نفس مطالبهم، وهي مطالب شاملة  

يف ذلك: )لقد بذل األنبياء واألولياء ما ال تقترص عىل تلك املطالب املادية املحدودة، يقول 

بوسعهم، وأدوا ما عليهم، وأن ما يف هذه الدنيا من خرٍي وبركات هو بفضلهم وبفضل اجلهود  

التي بذلوها واملشاق التي حتملوها يف سبيل إصالح البرش وهدايتهم؛ فعلينا أن ال ننظر إىل  

ملسائل، النرص واهلزيمة، والربح  األمور من منظار مادي بحت، وأن ال نقترص يف تقييمنا 

واخلسارة، عىل املعايري املادية فحسب، بل علينا أن نجعل معايرينا معايري إهلية، ونقّيم األمور  

من حيث النرص واهلزيمة عىل ضوء هذه املعايري؛ فإننا لو انترصنا يف هذا امليدان اإلهلي، ويف هذا  

لبني حتى لو قام العامل بأرسه ضدنا، وحتى لو  الرصاط اإلنسان املستقيم، فسنكون نحن الغا 

قتلنا وُأبدنا عن آخرنا، ألن املعيار ليس هو املعيار املادي، وأن العامل ليس جمرد هذا العامل  

الطبيعي املادي الذي نتحسسه، فهناك عوامل إىل ما شاء اهلل، منها أتينا وإليها نعود، وما هذا العامل  

تبة، فامليزان هو هذا امليدان وهذا الرصاط، واملعيار احلقيقي  الذي نعيش فيه إال أدناها مر 

لَلنسان بام هو إنسان يف انتصاره وهزيمته وربحه وخرسانه هو هذا الرصاط ومدى السري فيه  

ال الطبيعة وكل ما هو مادي. ولو أّنا وفقنا للسري عىل نفس هذا الرصاط، الذي سار عليه  

من قبل النترصنا كام انترصوا هم رغم التعذيب والقتل  األنبياء واملرسلون عليهم السالم 

، يف حني  اإلنسانواحلرق والنفي الذي تعرضوا له؛ فقد انترص األنبياء يف هذا الطريق، طريق 

أن أعداءهم أعداء اإلنسانية من الطواغيت والفراعنة، خرسوا يف هذا امليدان ليخرسوا بذلك 

إنسانيتهم، وليسقطوا إىل مهاوي احليوانية والشيطانية، رغم كل اجلاه وامللك، ورغم مجيع  

وألهنم  االنتصارات واملكاسب املادية التي حققوها، ألهنم يف األصل مل خيطوا يف هذا املسري، 
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  (1)يف األصل حمجوبٌة قلوهبم عن درك غري املادي واحليوان من األمور(

بناء عىل هذا نحاول يف هذا الفصل التعرف عىل املطالب احلقيقية للثورة اإلسالمية  

ية، ومن خالل ترصحيات قادهتا، ال من خالل املصادر األجنبية التي راحت تطبق يراناإل

 مل تفهمها، ومل تفهم أصوهلا وال مصادرها.معايريها الذاتية عىل ثورة  

ومعرفتنا هلذه املطالب بدقة وموضوعية هو أكرب رد عىل أولئك الذين تصوروا أن علامء  

اخلميني، وطيلة    اإلمام الدين رسقوا الثورة من الشيوعيني أو غريهم، فالثورة من بدايتها عىل يد  

 إسالمية، ومطالب إسالمية. كل سنوات املحنة، كانت ثورة إسالمية، ذات شعارات 

  اإلمام اخلميني، و اإلماموقد رأينا من خالل استقراء مقوالت إمامي الثورة اإلسالمية 

 مطالب:  أربعة اخلامنئي، وغريمها من قادة الثورة اإلسالمية، أنه يمكن حرص مطالبها يف 

ية لكل  املختلفة، وهي مقدمة أساس  هجوانبالدين من  ـ مواجهة التحريفات التي مست    1

، ذلك أن احلاجز دون حتقيق الثورة بصيغتها اإلسالمية هي تلك التحريفات  املطالب التالية 

واملفاهيم اخلاطئة املرتبطة بالدين، لذلك كان البدء بالتصحيح الديني مقدمة لتحقيق سائر  

 . املطالب

لذي مل يبدأ  ية قامت يف وجه االستبداد ا يرانمواجهة االستبداد، فالثورة اإلسالمية اإلـ    2

من عهد الشاه فقط، وإنام بدأ منذ العهود السابقة، حتى العهود اإلسالمية، والتي كان التسلط  

 فيها ال يقل عن التسلط الشاهنشاهي. 

والذي أعلن حربه عىل الثورة اإلسالمية من أول يوم،  ، العاملي ـ مواجهة االستكبار  3

من املطالب التي تعطي    يامرس ذلك، وهي  وحاول تشوهيها وحتريفها بكل الوسائل، وال يزال 

 جمرد مركز وبداية هلا.  إيرانالبعد العاملي للثورة اإلسالمية، وجتعل من 

ـ حتقيق اإلسالم يف الواقع بأبعاده املختلفة، السياسية واالقتصادية واالجتامعية   4
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 والثقافية وغريها. 

 مواجهة التحريفات: و   أوال ـ الثورة اإلسالمية، 

ية بتوضيحه ورشحه  يرانهو املطلب األول الذي تكفل قادة الثورة اإلسالمية اإلوهذا  

ذلك أن كل  وإقناع األمة به، والذي يمكن اعتباره أكرب تصحيح ديني وقع يف التاريخ، 

املجددين والدعاة اقترصت أعامهلم عىل طرح مشاريع نظرية، مل يعطها الواقع بعدها العميل،  

ومشاريع، بخالف ما فعلته الثورة اإلسالمية، والتي جتسدت   وبذلك بقيت جمرد طروحات

 فيها كل املشاريع التجديدية، وبأهبى صورها. 

وهلذا نرى قادة الثورة اإلسالمية يشريون كل حني إىل التحريفات التي وقعت يف الدين،  

ألصل  بل إن اإلمام اخلامنئي يعترب هذا اجلانب افأبعدته عن ممارسة دوره يف شؤون احلياة، 

األول يف مدرسة اإلمام هو    األصلاألول الذي قامت عليه حركة اإلمام اخلميني، حيث قال: )

فقد وضع اإلمام اإلسالم   ؛ ورفض اإلسالم األمريكي ، إثبات اإلسالم املحمدي األصيل

 (1) (األصيل يف قبال اإلسالم األمريكي

اإلمام ويف مجيع العصور  إنه يف عرصنا ويف عرص ثم وضح اإلسالم األمريكي، فقال: )

. ومن هنا لطاملا رأينا  .ال خيرج عن اجتاهني: األول اإلسالم العلامن، واآلخر اإلسالم املتحجر 

اإلمام ُيدخل الذين حيملون رؤية علامنية ويفصلون املجتمع والسلوك االجتامعي للناس عن 

يستعيص عىل  ةعيالدين اإلسالمي يف عداد الذين ينظرون إىل الدين بنظرة متحجرة رج

جانب بعضهم   إىلاملجّددين فهمها، والنظرة املتعصبة ألسس خاطئة، ولطاملا وضعهم اإلمام 

بعضًا. ولو أجلتم بأبصاركم لوجدتم أن كال هذين التيارين موجود يف العامل اإلسالمي،  

 ا يكوكالمها مدعوم من قبل قوى اهليمنة يف العامل ومن قبل أمريكا. واليوم أيًضا نجد أمر

وإرسائيل تدعامن تيارات منحرفة كداعش والقاعدة وأمثاهلام، وتساندان يف الوقت ذاته  
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فقه اإلسالمي والرشيعة  التيارات اإلسالمية يف اسمها والغريبة يف عملها جتاه اإلسالم وال 

  (1) (اإلسالمية

اإلمام  ثم بني األصول التي يقوم عليها هذا اإلسالم املحمدي األصيل الذي دعا إليه 

اإلسالم األصيل من منظار اإلمام اخلميني هو إسالم قائم عىل أساس   إنّ اخلميني، فقال: ) 

الكتاب والسنهة، ويمكن استنباطه والتوصل إليه من خالل رؤية واضحة ومعرفة الزمان 

واملكان واالستعانة بآلية ومنهجية علمية مقبولة ومتكاملة يف احلوزات العلمية. وليس األمر  

ويكون بوسع أّي أحد إمكانية الرجوع إىل القرآن  االستنباط، ث يتم التغافل عن طريقة بحي

واستنباط أسس احلركة االجتامعية منه، بل توجد لذلك آلية ومنهجية عملية ومدروسة، وهناك 

من يستطيع النهوض هبذا األمر. هذا هو اإلسالم األصيل يف رؤية إمامنا الكبري. علاًم بأنه ال  

أيضا   هو عارف باستخدام هذه اآللية واملنهجية، بل حيتاج   منالنهوض هبذه املهمة كل    يستطيع 

إىل رؤية واضحة ومعرفة بالزمان واملكان ومعرفة بمتطلبات العرص للمجتمعات البرشية  

سالم  واإلسالمية، وكذلك معرفة العدو، ومعرفة أساليب عدائه، عند ذاك يمكن حتديد اإل

 (2) (ريف به األصيل ومعرفته والتع 

ويف مقابل هذا اإلسالم هناك قراءات متعددة لَلسالم، ولكنها مملوءة باألهواء، يقول  

واإلسالم   ـ ولطاملا عرّب اإلمام عنه هبذا التعبري  ـ إسالم وّعاظ السالطني  إناإلمام اخلامنئي: )

من جانب  الداعيش من جانب، واإلسالم الذي ال يعبأ بجرائم الصهاينة وجرائم األمريكيني 

آخر؛ اإلسالم الذي َيْشَخص ببرصه نحو أمريكا والقوى العظمى ويكون رهن إشارهتا، كالمها 

وينتهيان إىل مصدر واحد، ومرفوضان يف رؤية اإلمام. فإن اإلسالم   د،يصّبان يف جمرى واح

سري  الذي يرسمه اإلمام اخلميني لنا، يقف يف مواجهة كل هذه األنامط. والذي يتهبع اإلمام وي 

 
 ( املرجع السابق.1)
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عىل هنجه البد أن يرسم حدوًدا تفصله عن اإلسالم املتحجر واإلسالم العلامن، والبد أن 

وفقه. هذه هي واحدة من مبادئ اإلمام وهي ليست من  تحركيكتشف اإلسالم األصيل وي

 (1) (تلك األمور التي ذكرها اإلمام ملرة واحدة، وإنام هي منترشة يف مجيع آثاره وكلامته 

هذا ما ذكره اإلمام اخلامنئي حول دور اإلمام اخلميني يف التصحيح الديني ومواجهة  

ومن األمثلة  التحريفات، وهو ما نجده كثريا عند مطالعتنا خلطبه وبياناته قبل االنتصار وبعده،  

إهنم يعارضون اإلسالم احلقيقي ويتطلعون إىل إسالم مشوه  يف بعض خطاباته: )  ه عىل ذلك قول

والتدخل    مع مآرهبم، من خالل التالعب باحلقائق اإلسالمية وبام جاء به رسول اهلل  يتامشى  

  (2)( زل أيضاً ـ يف شؤون الوحي املن

ثم أشار إىل تلك النظرة األحادية التجزيئية لَلسالم، والتي كانت سبب كل ما حصل  

النجف وبعد ما لقد أرشت إىل هذا األمر مرارًا عندما كنت يف  للمسلمني من مصائب، يقول: )

أتيت إىل هنا، وهو أن جمتمعنا يعان من وجود أفراد وعلامء ينظرون إىل اإلسالم من بعد واحد.  

فالعرفاء يقبلون اإلسالم، إال اهنم يرجعون كل األمور والقضايا إىل املعان العرفانية وال يولون 

اجلهاد، أولوها إىل )جهاد قضايا الساعة أي اهتامم. لدرجة أهنم إذا ما رأوا آية أو حديث عن 

هنم ينظرون إىل اإلسالم نظرة أخرى ويفهمونه فهاًم يفقده شموليته وتعدد أبعاده.  إ النفس(. 

طبعًا كان هؤالء أناٌس صاحلني ولكن كانوا ينظرون إىل اإلسالم من بعد واحد. ومؤخرًا ابتلينا 

املعنويات ويتشبثون بفئة أخرى عىل العكس من الفئة السابقة بحيث ينكر أصحاهبا كل 

باملاديات! يّدعون اإلسالم غري أن توحيدهم واعتقادهم بالبعثة والنبوة واإلمامة واملعاد خيالف  

تعاليم اإلسالم متامًا، وأن نشوء هذا النوع من التفكري مل يكن حديثًا بل يمتد إىل عرش أو مخس  

ن بعض هؤالء وكانوا من إعرشة سنة مضت، أو إىل بدايات تأسيس احلوزة العلمية يف قم. 

 
 ( املرجع السابق.1)
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املعممني قالوا يل مرة: لقد توصلنا إىل قناعة بأن املعاد واجلزاء مها هذا العامل ذاته. والواضح أن  

 (1) (عددهم قد زاد اليوم كثرياً 

وهكذا يذكر اإلمام اخلميني أن الكثري راح يضع إسالما يعجنه بأهوائه وآرائه، ويطرحه  

البعض يدعي اإلسالم يف يومنا هذا أكثر منكم،  ل، يقول: )للناس باعتباره اإلسالم األصي

، بل يعتقدون بإسالم آخر من صنع وهؤالء ال يعنون اإلسالم الذي جاء به رسول اهلل 

 (2)  (أنفسهم. فرتاهم ينادون باإلسالم الذي يؤمنون به وحيرصون عليه

ستكبار العاملي أن  حاول االوهكذا نرى اإلمام اخلامنئي حيذر من تلك التحريفات التي  

مل هتضم اإلسالم جيدا، ففي خطاب موجه له  يصور هبا اإلسالم، مستغال تلك احلركات التي 

أطلق هذه التحذيرات التي دل عليها الواقع   للشعوب العربية يف بداية ما يسمى ]الربيع العريب[

اإلسالم  ]و  [ اإلسالم التكفريي]الغرب يقرتح عليكم نموذجني: بعد ذلك، فقد قال: )

، وسوف يواصل التلويح بذلك كي ال يستقوي اإلسالم األصويل املعتدل والعقالن  [العلامن

 ( ا تعريف الكلامت مرة أخرى وبدّقةبني ثورات املنطقة. استعيدو

نتخابات احلرة يف إطار  بمعنى الشعبية واال  [ الديمقراطية] إذا كانت  ثم خاطبهم حمذرا: )

أصول الثورات فلتكونوا مجيعًا ديمقراطيني. وإذا كانت بمعنى السقوط يف رشاك الليربالية  

إذا كانت   [ السلفية]و . الديمقراطية التقليدية ومن الدرجة الثانية فال يكن أحد ديمقراطيًا. 

حة اخلرافات  تعني العودة إىل أصول القرآن والسنة، والتمسك بالقيم األصيلة، ومكاف

واالنحرافات، وإحياء الرشيعة، ورفض التغّرب فلتكونوا مجيعًا سلفيني، وإذا كانت بمعنى  

فإهّنا ال تنسجم مع  ،  التعّصب والتحّجر، والعنف يف العالقة بني األديان أو املذاهب اإلسالمية

، بل ستكون  روح التجديد والسامحة والعقالنية التي هي من أركان الفكر واحلضارة اإلسالمية 
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  (1) (اج العلامنية، والتخيّل عن الدينداعية لرو

كونوا  ثم دعا إىل نبذ كل تلك الطروحات التي يشجع عليها معسكر االستكبار، فقال: )

متشائمني من اإلسالم الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس، سواء من النوع العلامن املتغّرب،  

بإسالم يتحّمل الكيان الصهيون لكنه يواجه املذاهب   أو من نوعه املتحّجر والعنيف. ال تثقوا

لكنه يعمد يف الداخل إىل   ، اإلسالمية األخرى دونام رمحة، ويمّد يد الصلح جتاه أمريكا والناتو

إشعال احلروب القبلية واملذهبية. وراء هذا اإلسالم من هم أشداء عىل املؤمنني رمحاء  

ك  كونوا متشائمني من اإلسالم. بالكافرين. األمريكي والربيطان إذ إّنه يدفعكم إىل رَشَ

 (2) (االستهالكية واالنحطاط األخالقي  الرأساملية الغربية والروح

ثم بني أن اللني الذي يبديه املستكربون لَلسالم لني خمادع، ألن املقصد منه جرهم إىل  

ضية كانت النخب  يف العقود املا التبعية الغربية، وحتريف اإلسالم ليتناسب معها، يقول: ) 

وكذلك احلكام يفخرون بمقدار قوة تبعيتهم لفرنسا وبريطانيا وأمريكا أو االحتاد السوفيتي  

 (3) (السابق، وكانوا يفرون من النموذج اإلسالمي، واألمر اليوم عىل عكس ذلك 

اخلميني   نياإلمامبناء عىل هذا نجد يف أطروحات قادة الثورة اإلسالمية، وخصوصا 

حيقق ـ نظريا وعمليا ـ مفهوم ]اإلسالم املحمدي األصيل[ الذي يتعاىل عىل ما واخلامنئي 

الطائفية، ويواجه االستبداد، ويتوىل الفقيه فيه زمام األمور، وال يكتفي بالتقوقع عىل الذات،  

 وإنام يسعى لتحرير العامل، وتصديره للبرشية مجيعا. 

  سس الكربى التي يقوم عليها وهذه املعان األربعة هي التي يمكن اعتبارها األ

ية،  يراناخلميني، وتالميذه من قادة الثورة اإلسالمية اإل اإلمام التصحيح الديني الذي جاء به 

 
 . 69، ص2012(  خطابات اخلامنئي 1)
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ومن تبعهم من القيادات الفكرية يف العامل اإلسالمي، وسنرشح بعض مقوالهتم يف ذلك من  

 خالل العناوين التالية: 

 ـ التصحيح الديني والوحدة:   1

استقراء ما كتبه أو رصح به قادة الفكر اإلسالمي يف القديم واحلديث ال نجد  من خالل  

ية هبا، فكلهم  يرانجهة اهتمت بالوحدة اإلسالمية مثل اهتامم قادة الثورة اإلسالمية اإل 

ال يكادون جيلسون جملسا، أو يدلون بحديث، إال  واخلامنئي اخلميني  اناإلماموخصوصا 

 سالمية، والتعايل عىل الطائفية والعرقية وكل احلواجز اجلغرافية. ويضمنونه الدعوة للوحدة اإل 

اخلميني يف مجيع خطبه وبياناته يتحدث باسم اإلسالم، ال باسم   اإلماموهلذا نجد 

الشيعة، ويدعو إىل نرصة اإلسالم، ال إىل نرصة املذهب.. بل إنه ـ حتى عند ذكره ألئمة أهل  

 بوة، وأهنم بذلك حق لألمة مجيعا. البيت ـ يذكرهم باعتبارهم ورثة للن

ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب له عقب االنتصار: )الوحدة أساس جينّب الشعب  

.. وآمل أن ينتبه أولئك الذين يضعون العراقيل يف طريق اإلسالم ويف  من الوقوع يف الزلل 

فاليوم شعبنا بحاجة  طريق أهداف املسلمني، ويفهموا أن هذه األعامل مناهضة ملصالح البلد..  

، وهؤالء الذين يتآمرون ويبثون اإلمام إىل وحدة الكلمة، بحاجة ألن خيطو بكافة فئاته معًا إىل 

النفاق بني فئات الشعب، ليقم كرباء القوم وعقالؤهم بنصيحتهم، ويعلموهم أن مجيع هذه 

. آمل أن  األعامل هي خدمة ملصالح األعداء وجتلب الرضر ملصالح اإلسالم واملسلمني.

يستيقظ اجلميع، ويعلموا أنه جيب أن نّتحد معًا، فاليوم نواجه املصائب، القوى الكربى 

  (1)تواجهنا، املؤامرات حتاك علينا فإذا احّتدنا لن يمسنا السوء(

، فقال:  اإلسالمية  وبني يف خطاب آخر دور انتشار املفاهيم الوحدوية يف انتصار الثورة

)نحن جربنا يف السنتني أو الثالث سنوات املاضية بأنه عندما مل يكن عندنا توجه إىل اهلل تبارك 
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وتعاىل جمتمعني، حتى لو أننا كان عندنا توجه كأفراد مل نكن نستطيع أن نعمل شيئًا؛ كنا حتت  

ضتهم  الظلم والضغط وكان الناهبون قد هجموا علينا من كل حدب وصوب وكنا نحن يف قب

  يرانينا كيف ثار الشعب اإل أ وقبضة عمالئهم وقضينا وقتًا عصيبًا ومليئًا باملصائب إىل أن ر

ورشع بالنهضة وشيئًا فشيئًا خرج من حالة التفرقة إىل الوحدة وصار اهلدف واحدًا وصارت  

،  األبدان واألرواح جمتمعة يف الشوارع ويف كل أنحاء البالد وكان مطلبهم هو اإلسالم واهلل 

ورفضوا الظلم والظاملني الذين كانوا يريدون هنب هذه البالد وهنبوها لسنوات طويلة  

  األجسام نعم اهلل تبارك وتعاىل علينا وعليكم وعىل مجيع الشعب باحتاد  أواستمروا هبذا النهب،  

عندما خرجتم إىل الشوارع صغارًا وكبارًا، وكان املقصد واحدًا وكان نداء   األرواحواحتاد 

ميع )اهلل أكرب( وكان شعار اجلميع هو املوت للظلمة والناهبني، ونحن نريد اإلسالم، ونريد اجل

اجلمهورية اإلسالمية، اجلمهورية اإلسالمية التي فيها احلرية واالستقالل. جيب علينا أن ال  

  (1) (، وأن نجعل من هذا التحول العظيم عربة وقدوة لنا إيرانننسى االجتامع الذي حصل يف 

إىل أن ما نرصنا    انتبهوايستمر النرص معها، فقال: )  ىر تلك الوحدة حتودعا إىل استمرا

. ولقد كان .نحن بأيد خالية هو احتاد األبدان واحتاد األرواح ووحدة الكلمة ووحدة اهلدف 

نفس هؤالء الناس قبل عرشين سنة موجودين وكانوا عرضة العتداء األجانب وعمالء  

. نفس هؤالء تغريوا بعناية اهلل تبارك وتعاىل بيشء قادرين عىل أن يقوموا األجانب ومل يكونوا 

به من خالل الوحدة الشاملة يف الروح واجلسم. هؤالء أنفسهم   اإلرضارإىل كائن ال يمكن 

حتولوا من تلك احلالة إىل حالة أخرى، حققوا من خالهلا النرص. نرصًا كان كاملعجزة. انتصارًا 

أبدا، أن يمكن خالل هذه املدة القليلة هبذه األتعاب التي ال تعد شيئًا مقابل  مل يكن أحد يتوقعه  

ًء عليه جيب علينا مجيعًا أن ننتبه  ا الذي جيب أن نسميه معجزة. بن  اليشءالذي حتقق. وهو    اليشء

)احلرية واالستقالل  و واملنعكسة يف )اهلل أكرب( إيرانإىل هذه الالفتة الكبرية التي يف أنحاء 
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مهورية اإلسالمية( جيب أن تبقى هذه الالفتة نصب أعيننا وأن تبقى مثالنا وحتى النهاية؛  واجل

وأن تنتقل هذه املواضيع إىل األجيال اآلتية منكم إىل األجيال القادمة وبمشيئة اهلل، حتى ال  

  (1) (يمكنهم يف أي وقت من التاريخ يف األجيال القادمة أن يتسلطوا علينا 

ح نظرياته يف الوحدة، وإنام يضيف إليها املناهج العملية لتحقيقها،  وهو ال يكتفي بطر

العميقة: )آمل أن تؤدي اجتامعات األبدان الوحدوية مفعم باملعان   ومن ذلك قوله يف خطاب

هذه إىل اجتامع األرواح وذلك هو املهم.. تشكيل الندوات جيد جدًا، الدعوة إىل الوحدة مهمة  

وهذه االجتامعات الظاهرية جيب أن تكون يف طريق حتقق اجتامع جدًا، ولكن هذه الندوات 

روحان واجتامع عقالئي واجتامع روحي واجتامع هادف، ال يكفي أن نجتمع نحن وأنتم يف  

أمر به اهلل تبارك وتعاىل  و هذا املكان أو ذاك يف حني نغفل عن اهلدف الذي هو هدف اإلسالم

 األقوال أن توصل اإلنسان إىل املعنويات وأن توصله  وبعث مجيع األنبياء من أجله.. جيب عىل 

إىل توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. من السهل أن نعقد ندوات واجتامعات وأن يكون يف تلك 

املجالس مجيع فئات الشعب من علامء الدين والعسكريني واالحتادات اإلسالمية. هذا أمر  

  (2)سهل ولكنه ال يكفي للوصول إىل اهلدف(

قا من هذا دعا إىل تفعيل الوحدة احلقيقية، ال جمرد الوحدة الظاهرة السطحية،  وانطال

َسُبُهْم مَجِيًعا َوُقُلوهُبُْم َشتهى ﴿التي وصف اهلل تعاىل هبا اليهود، فقال:  ، وبني  [14]احلرش:  ﴾حَتْ

هلم طريقة تفادي ذلك، فقال: )جيب أن تكون يف هذه االجتامعات جهود من أجل الوصول  

نبياء العامل وما أمر  أإىل الوحدة احلقيقية التي هي من مقومات الشعب املسلم وهي ما اهتم به 

 (3) (به اهلل تبارك وتعاىل ومتابعتها حتى حتققها 
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ية وفق املنهج القرآن، قال: )اعملوا عىل أن  وبني الطريق لذلك، وهو الرتبية األخالق

باألجواء املعنوية من مجيع   ةتقيموهنا حافلتكون االجتامعات التي تعقدوهنا والندوات التي 

يف أول سورة ـ ون يف القرآن الكريم ؤأنتم تقر ،تبهوا إىل تربية األنبياء ان ،اجلهات ويف كل مكان

حيث تشري إىل كلمة رب، ومبدأ  [ 2]الفاحتة:  ﴾بِّ اْلَعاملنَِيَ احْلَْمُد هللِهِ رَ ﴿من القرآن الكريم 

الرتبية يف أول القرآن الكريم. وقد كّلفنا عدة مرات يف اليوم والليلة أن نقرأها يف الصالة وأن 

والتي َتتص يف درجتها العليا باهلل تبارك وتعاىل وتبعًا لذلك   ـ  ننتبه إىل أن قضية الرتبية والربوبية

هذه من األمهية بمكان بحيث جاء   ـ   األنبياء العظام ومن خالهلم إىل سائر الناستنعكس يف 

.(. وأيضا تقرأون يف هذه السورة نفسها أن غاية الرتبية هي  ..( ).. رب العاملني. بعد ).. اهلل

لقد ُدعينا  . . ومنتهى الرصاط املستقيم هو الكامل املطلق وهو اهلل.. احلركة يف الرصاط املستقيم

ا هبدايتنا إىل الطريق املستقيم،   أن نكون حتت تربية األنبياء وحتت تربية عظامء األولياء ليقوموإىل

ال إىل اليسار   ،وأن نطلب يوميًا عدة مرات من اهلل تبارك وتعاىل أن هيدينا إىل الرصاط املستقيم 

الِّنيَ ﴿وال إىل اليمني:   جيب أن ننتبه إىل هذا املعنى    ،[ 7احتة:  ]الف  ﴾ َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضه

وهو أن اإلنسان موجود إذا ترك لينشأ عىل رسله فإنه سيكون أسوا املوجودات وأحط  

نصل إىل مكان ال نستطيع   فإننا املوجودات، وإذا كنا خاضعني للرتبية وطوينا الرصاط املستقيم  

أن يكون وراءها تفكر،   هذه الندوات جيب. أن نتخيله حيث بحر العظمة وبحر الكربياء.

وراءها تدبر، وراءها أن ننتبه إىل وحدة الكلمة ووحدة الكلمة هي )اهلل(. ليجتمعوا يف )اهلل(  

وإذا اجتمع الناس يف كلمة )اهلل( املباركة وحّطموا مجيع األصنام فاهنم يصلون إىل مجيع املقاصد 

املقاصد العليا يف   أم ية املجتمعات البرشسواء مقاصد البرش يف هذه الدنيا ويف  ـ  العالية

  (1) اآلخرة(

يةـ  قبل االنتصار وبعدهـ  نموذجا فريدا  يرانوبناء عىل هذا كله كانت الثورة اإلسالمية اإل 
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للدولة التي ال يعلو فيها إال اسم اإلسالم بعيدا عن كل مظاهر الطائفية، وقد رددنا يف اجلزء  

ألطروحات الطائفية املغرضة التي تتخذ من تلك املادة يف  السابق من هذه السلسلة عىل تلك ا

هو املذهب اجلعفري االثنا  إيران والتي تنص عىل أن املذهب الرسمي يف يرانالدستور اإل

 .(1) عرشي، ويذكرون أهنا مادة طائفية

وهؤالء الذين يذكرون هذا، ال يعرفون املذهب اجلعفري، وال األصول التي يعتمد  

فروع التي نشأت عنها، ولو أهنم طالعوها من كتب الفقه القديمة واحلديثة لعرفوا  عليها، وال ال

أن هذا املذهب، وخاصة يف شؤون احلياة املختلفة، ال خيتلف كثريا عن سائر املذاهب، بل هو  

يتفق معها يف أكثر الفروع، باإلضافة إىل أنه يمنح مساحة كبرية لالجتهاد املبني عىل القواعد 

 والذي ال خيالف النصوص القطعية من الكتاب والسنة. الرشعية، 

باإلضافة إىل ذلك، فإننا نرى كل دولة من دول العامل اإلسالمي تعتمد مذهبا رسميا،  

مع كوهنا قد يكون فيها مذاهب أخرى، ومن األمثلة عىل ذلك، أن السعودية ـ عرب هيئاهتا  

 املغايل، مع وجود شيعة كثريين فيها. الدينية الرسمية ـ تتبنى املذهب احلنبيل بل السلفي 

باإلضافة إىل ذلك كله، فإن قادة الثورة اإلسالمية قبل الثورة وبعدها حيذرون من كل 

الدعوات الطائفية، ويعتربون أن املسلمني مجيعا إخوة، ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف خطاب  

طالب احلوزة العلمية يف قم  هـ أمام أساتذة و 1399 األول ربيع  8لَلمام اخلميني بتاريخ 

 حيثهم فيه عىل استعامل كل الوسائل ملواجهة الطائفية، ونرش قيم األخوة اإلسالمية. 

ومما ورد فيه قوله: )إننا نعلن عن تضامننا مع كافة األقليات الدينية، ونعلن عن تآخينا  

واخلالف بيننا وبني   مع اإلخوة من أبناء السنة، فأعداء اإلسالم هم الذين يريدون إيقاع الفرقة

اإلسالم أو املغفلني ـ وهم منهم ـ هم الذين يريدون إيقاع الفرقة يف هذا  أعداء إخواننا، إن 

الوقت بني اجلانبني.. إننا نعلن وحدة كلمة املسلمني، ولو توحدت كلمة املسلمني ملا أمكن 
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منة األجانب علينا..  لألجانب أن يتسلطوا عليهم، فالفرقة بني املسلمني هي التي أدت إىل هي

جاهلني والزلنا نعان منهم حتى   أشخاص إن الفرقة بني املسلمني كانت منذ البدء عىل أيدي 

اآلن، وجيب عىل مجيع املسلمني أن يتحدوا، فالظرف حساس للغاية، ونحن نقف بني احلياة 

د أو تتمكن من إنقاذ  واملوت.. إن بالدنا اآلن إما أن تبقى إىل األبد حتت نري االستعامر واالستبدا

  (1)نفسها، ولو أنكم مل حتفظوا وحدة كلمتكم فإنكم ستبقون يف هذا البالء إىل األبد(

نواحي لبث هذه املفاهيم، وتوحيد  الثم دعا العلامء وطلبة العلم إىل االنتشار يف كل 

لون مجيعًا، املسلمني، حتت ظل اإلسالم، ال حتت ظالل الطائفية، فقال: )أهيا السادة! إننا مسؤو

وإن علامء الدين يقفون يف الطليعة، وعليهم أن ينترشوا يف البالد ويف األماكن النائية، عليهم أن 

يذهبوا إىل القرى والقصبات وأن ينقلوا هذه األمور التي نطرحها، فمن املمكن أن يستغفل  

ث األكاذيب يف  الناس يف املناطق النائية وأن تنترش السموم هناك، فهؤالء ال يتمكنون من ب

طهران أو سائر املراكز اهلامة يف البالد، لكنهم يبثون يف القرى والقصبات البعيدة بعض  

الدينية حتت   األقليات الشائعات الكاذبة بشكل خفي، كأن يقولوا مثال بأنه جيب القضاء عىل 

ن اإلسالم  الدينية، إ  األقليات ظل احلكومة اإلسالمية! وهذا خمالف لَلسالم، فاإلسالم حيرتم  

اإلسالم أبدا بني الشيعة    الدينية املوجودة يف بالدنا فئات حمرتمة. كذلك ال يفرق   األقلياتيعترب  

والسنة، فال ينبغي التفريق بني الشيعة والسنة، عليكم احلفاظ عىل وحدة الكلمة.. لقد أوصانا 

إىل بث االضطراب يف  األطهار بان نتعاضد فيام بيننا وأن نحفظ جمتمعنا وأن من يسعى  األئمة 

هذا املجتمع إما جاهل أو مغرض وال ينبغي االستامع لكالمه.. وعىل إخواننا السنة أن ال  

يكرتثوا هلذه الدعايات التي يطلقها أعداء اإلسالم، فنحن إخواهنم، نحن وإياهم إخوة، وهذه 

  (2) الدينية، وإلخواننا من أهل السنة، لنا مجيعًا( لألقليات البالد للجميع، 
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اخلميني كل حني أن االستبداد الذي وقع يف التاريخ هو الذي شجع    اإلمام وهكذا يذكر  

هـ بحضور بعض   1399ربيع األول  9 اخلالف بني كال املدرستني، ففي خطبة له بتاريخ

مشايخ املدرسة السنية قال فيه: )إن االختالف بني أتباع الطائفتني واملذهبني يعود يف جذوره 

سالم، إذ سعى آنذاك اخللفاء األمويون والعباسيون إىل إجياد الفرقة واخلالف،  إىل صدر اإل

فكانوا يعقدون املجالس لتكريس االختالف، ورويدا رويدا أدى هذا االختالف إىل ظهور  

حالة التنافس بني عوام السنة وعوام الشيعة وإال فال عوام السنة عملوا ويعملون بسنة رسول  

  (1)األطهار( األئمة يعة اتبعوا  ، وال عوام الشاهلل 

ثم بني أن أئمة أهل البيت مل يكونوا يشعرون بأي متيز طائفي، بل كانوا حيرصون عىل  

الوحدة اإلسالمية، ويدعون إليها، وحيضون أتباعهم عىل التزامها، يقول: )لقد سعى أئمتنا 

ن خلف جنائزهم،  األطهار إىل وضع اجلميع يف إطار املجتمع، فكانوا يصلون معهم، ويمشو

ولكن األمور اختلفت تدرجييا وقام املتجربون بمثل هذه األعامل إلشغال الطائفتني ببعضهام 

  (2) كي يتسنى هلم أن يفعلوا ما يشاءون(

من استغالل األجانب للخالف السني   إيرانثم ذكر ـ كنموذج لذلك ـ ما حصل يف 

يقرب من ثالثامئة عام تم تنفيذ سياسة أجنبية    الشيعي يف بث الفرقة بني املسلمني، فقال: )قبل ما 

ويف الرشق استهدفت يف الغالب حتقيق مثل هذه األمور، فقد عكف خربائهم عىل  إيران يف 

إىل جوانب القضايا املادية   باإلضافةدراسة الطائفتني وبعض الشخصيات ونفسيات الناس 

املتعلقة بنا وحاولوا استغاللنا من طريقني: ماديا وكام ترون فقد استغلونا، ونفسيًا من خالل  

الرتكيز عىل توسيع شقة اخلالف بيننا، وترون كيف أنه إذا تفوه أحد بكلمة واحدة فإهنم  

شخص عادي.. إنه عمل  جيعلوهنا نارا عىل علم، فينرشوهنا ويطبعوهنا، وهذا ليس من فعل 

 
 .81، ص: 6ج، املرجع السابق (1)

 .81، ص: 6( املرجع السابق، ج2)



147 

 

 (1)  احلكومات واألجانب الذين يسعون إىل نرش ذلك وتوسيع نطاقه(

ية تسعى إلعادة األمور إىل نصاهبا، وإحياء الوحدة  يرانثم بني أن الثورة اإلسالمية اإل 

زع فتيل الرصاع بني كال الطائفتني، فقال: )نحن معا كيان واحد غري قابل  ـاإلسالمية، ون

االختالف بني املذهبني ال ينبغي أن يتحول إىل خالف يف أساس اإلسالم،  للتفكيك، وإن 

فاإلسالم أسمى من أن يؤدي االختالف فيه إىل ظهور مسلك كذائي فيه.. إننا نرى األخطار 

هتدد اإلسالم، لذا علينا مجيعا أن نتكاتف ونتجنب تلك االشتباهات التي ارتكبت يف املايض،  

 (2)  د أن تفرقنا عن بعضنا(وأن نقطع األيدي التي تري

ثم قال ـ خماطبا علامء السنة الذين حرضوا خطابه ـ بكل تواضع وأدب: )إنني آمل أن  

نتمكن من جتاوز هذه الفرقة بمساعيكم وجهودكم أنتم أهيا العلامء يف مناطقهم، وجهودنا نحن 

بني اإلخباريني   طلبة العلوم الدينية هنا؛ فاالختالفات موجودة حتى بيننا نحن: كاالختالف 

الصوفية واملترشعة، وأخريا بني   واملجتهدين وهو باب من أبواب االختالف، واالختالف بني

األحزاب بعضها مع بعض، أو بني اجلامعيني وطلبة العلوم الدينية، كل هذا موجود، وهم  

 يسعون إىل تكريس تلك االختالفات كي نبقى مشغولني بأنفسنا، وهم يقضون عىل ما لدينا 

من اعتبار، فهم ينهبون ثرواتنا عىل الصعيد املادي وما لدينا من معنويات عىل الصعيد املعنوي،  

إال أن شعبنا قد استيقظ اآلن، سواء يف أوساطكم وذلك بربكة وجودكم أنتم، أو يف أوساطنا 

 (3)  بربكة وجود علامء الدين هنا(

اإلسالم مما هو عليه من   اذ إلنقثم ختم خطابه بقوله: )أنا خادم للجميع، وقد جئنا 

 (4) املسلمني مما هم عليه من فرقة( وإنقاذوضع، 
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وهكذا نرى اإلمام اخلامنئي حيض عىل الوحدة اإلسالمية كل حني، وخطبه وبياناته  

جيب أن ال تكون هناك فوارق  ومواقفه العلمية فيها كثرية جدا، وقد عرب عن رؤيته هلا بقوله: )

الشعور بالتعاطف والتضامن بني الشعوب األثر األول للوحدة  بني الشعوب. جيب أن يكون 

اإلسالمية. حينام يفرح شعب تفرح له باقي الشعوب، وحينام يكون حزينًا حتزن له باقي  

الشعوب. وحينام يكون يف مأزق يرى اآلخرون أنفسهم أّن هلم نصيبًا يف ذلك املأزق، وحينام 

تون إليه؛ هذا هو واجبنا. وهو ما سوف حيصل  يستنرصهم شعب هيّب اآلخرون لُنرصته ويأ

تقاُرب القلوب هذا مهّم جدًا. مسائل السنّة والشيعة ورصاعات السنّة والشيعة أمور  ..  ويتقّدم 

. إّن الذين يتحّدثون حول التشّيع والذين يتحّدثون  .يريد أعداء اإلسالم اليوم الرتكيز عليها 

اإلسالم املعارصين،    اإلسالم وال بعلامء  يعة وال بعظامءحول التسنُّن ال يؤمنون بالسنّة وال بالش

جيب التغّلب عىل كّل هؤالء، وتأمني الوحدة، وستكون الوحدة إن شاء    ، إّنام هلم أهداف أخرى

  (1)(اهلل رصيدًا ودعامة النتصار العامل اإلسالمّي 

إّن أهم ما  املسلمني: )ويقول يف خطاب آخر له مبينا دور األعداء يف بث الفرقة بني 

يتوّسل به العدّو اليوم ملواجهة الصحوة اإلسالمّية هو إجياد اخلالفات، فيجعل املسلم يقف  

أفضل   مقابل املسلم، وجيعل املسلم يقتل أخاه املسلم، ويشغلهم بعضهم ببعض. فأّي يشء

  (2)(ألعداء االستقالل اإلسالمّي من أن يشغلوا املسلمني ببعضهم بعضًا؟

أكد هلم هذا باملؤامرات التي نفذوها لتشويه الثورة اإلسالمية اإليرانية، والتنفري   ثم 

فمنذ اليوم األّول الذي انترصت فيه الثورة اإلسالمّية يف إيران، اّتبع هذا العدّو منها، فقال: )

ع سياسة إثارة اخلالفات بني شعبنا وداخل بلدنا. لكّن اجلمهورّية اإلسالمّية وقفت بحزم قاط

مقابل هذه القضّية. وقد عملوا عىل اخلالفات املذهبّية عىل مستوى الّدول اإلسالمّية، لكن 
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اجلمهورّية اإلسالمّية رفعت راية الوحدة اإلسالمّية. هذا ما أعلنّاه، وحتّدث إمامنا اجلليل عن 

ؤمن  هذا األمر مّرات ومّرات، وأّكد شعب إيران وكّرر يف زمن )اإلمام( وما بعده: أننا ن

إّننا نرفض أّي شقاق بني املسلمني. وهذه هي النقطة املقابلة متامًا ألعامل   باألخّوة اإلسالمّية.

 (1) (األعداء الذين يستغّلون أّية ظاهرة صغرية من أجل إجياد اخلالفات بني املسلمني 

العريب  ثم رضب هلم األمثلة عىل ما حصل يف العامل اإلسالمي من مآس يف فرتة احلراك 

لو نظرتم لرأيتم اليوم كيف أّن سياسة أعداء  بسبب إحداث اخلالفات واستثامرها، يقول: ) 

الصحوة اإلسالمّية يف بلدان شامل أفريقيا هي عبارة عن إجياد اخلالفات. هذه هي سياسة  

عالج هذا املرض هو شعور الوحدة بني  . االستكبار، أن جيعل اجلميع يتنازعون ويقتتلون. 

، فعىل الشعوب املسلمة أن تّتحد فيام بينها. جيب أن يتعاضد اجلميع ويمّدوا أيدهيم  املسلمني 

لبعضهم بعضًا داخل كل بلد أو بني اجلامعات املختلفة واملذاهب املتعّددة واألجنحة املختلفة.  

وأن ال جيعلوا اخلالفات الفكرية والعقائدية والسياسّية والسالئقية واحلزبية حاكمة عىل 

اهتم األساسية، كي يتمّكنوا من الوقوف مقابل العدّو، فال طريق سوى هذا. ها هم  حتّرك

يستعملون أنواع احليل من أجل إجياد اخلالفات وأنتم ترون. عندما ينشغل املسلمون 

باخلالفات فيام بينهم تصبح قضّية فلسطني عىل اهلامش، وكذلك تتهّمش عندهم قضّية الصمود  

والنهب األمريكي والغريب، اللذين جيدان عندها فرصًة لتنفيذ مقابل سياسة االستكبار 

  (2) (خمّططاهتم

يشاهد  ويرضب هلم املثل بام حصل من مؤامرات األعداء يف إفريقيا وغريها، فيقول: )

اليوم أّن الغربّيني قد بدأوا بحركة جديدة يف أفريقيا من أجل اهليمنة عىل شعوهبا وللعودة جمّددًا  

م. فعندما تشتعل نريان اخلالفات جيد العدّو فرصة لتنفيذ كّل ما يريد. أنتم  إىل ساحة حياهت 
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ترون أّية فجائع يصنعون يف جارتنا باكستان بحّجة االختالفات، وترون كيف يتقاتل النّاس  

فيام بينهم يف سوريا. وتشاهدون كيف أهّنم خيمدون صوت الشعب بصورة كاملة يف البحرين،  

مجيع اجلّهات، ويف مرص ويف املناطق األخرى كيف جيعلون الشعب   وهم يقاطعون شعبًا من

يتواجه فيام بينه. إهّنا سياساٌت يمكن أن نجد هلا دوافع شخصّية واعتقادّية عند األشخاص،  

 (1)  (لكنّها عىل صعيد التخطيط الكامل هي خّطة العدوّ 

إّن كّل  ، فقال: )ثم ذكر احلل الذي يقيض عىل اخلالفات، ويعيد لألمة قوهتا ووحدهتا 

حركة اختالفية بأّي شكل كانت: بني الشعوب املسلمة، أو بني أبناء أّية دولة، هي لعٌب يف  

امللعب الذي حّدده العدّو وهي إعانة هلذا العدّو. جيب أن نأخذ قضّية الوحدة بجّدية، النّخب  

. وعىل اجلميع يف بلدنا أن السياسّية والدينّية واجلامعّية واحلوزوّية يف كّل مكان بالدرجة األوىل

يأخذوا قضية الوحدة بجّدّية. فإجياد اخلالفات املذهبّية بني اجلامعات املسلمة املختلفة هو خطٌر  

كبري. لو استطاع األعداء أن يشعلوا نريان اخلالفات املذهبّية يف أّي مكان فإّن إمخادها سيكون  

يتحّقق إال باملبادرة واملجاهدة  من أصعب األعامل. جيب احلؤول دون حصوهلا، وهذا ال

واإلخالص من قبل النّخب يف أّي بلٍد. وعىل العلامء واجلامعيني والسياسّيني وكل من له تأثري  

ونفوذ أن يبنّي للناس خّطة العدّو وينرش الوعي بني الناس فيام يتعّلق بتفاؤل العدّو بإجياد  

األجنحة اإلسالمّية، وبني السنّة والّشيعة،   اخلالفات بني الناس، وبني الّدول اإلسالمّية، وبني 

هذا هو اخلطر العظيم الذي يسعى فيه  .  وبني التّيارات املختلفة يف املذاهب اإلسالمّية املتعّددة. 

األعداء. ولَلنكليز يف هذا املجال باٌع طويل. ونحن نقرأ يف سريهتم عىل مّر التاريخ ونرى أّية  

خلالفات. فهم خرباء واآلخرون يتعّلمون منهم. يسعون إلجياد  أفاعيل قاموا هبا من أجل إجياد ا 

اخلالفات. فيجب احلذر. وال ينبغي االعتامد عىل املشاعر السطحية إلمخاد هذه النريان، فمثل  

هذا يسّود مصري الشعوب، ويغرقها بالتعاسة والبؤس، وجيعل أعداء اإلسالم واملسلمني  
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 ( 1)  (ينّفذ خّطتهم، فيجب الصحوة واليقظةوأعداء االستقالل حيّققون ما يريدون و 

 ـ التصحيح الديني والعدالة:   2

اخلميني، والتي تفوق انتصاره يف الثورة   اإلماملعل من أهم األعامل التي قام هبا 

اإلسالمية نفسها حتطيمه لتلك التصورات التي كان ينرشها العلامنيون والليرباليون 

عوب، وأن رجال الدين ليس هلم دور سوى خدمة  عيون عن كون الدين أفيون الشوالشيو

 االستبداد، وتوسيع عمر سالطني اجلور. 

وقد ساعدهم عىل ذلك الواقع التارخيي لألديان بام فيها التاريخ اإلسالمي نفسه،  

والذي وقف فيه أكثر الفقهاء، وخاصة من املدرسة السنية مع السلطان، واعتربوا اخلروج عليه  

 بدعة وضاللة. 

املهدي    اإلمامكان نظراؤهم من املدرسة الشيعية الذين اعتربوا أي راية قبل راية  وهكذا  

راية ضاللة، ولذلك اكتفوا باالنتظار السلبي إىل أن يأيت املخلص املوعود الذي خيرجهم من  

 املستبدين. 

اخلميني جاء بنظرية خمالفة متاما لكال النظريتني: السنية والشيعية، حيث   اإلمام لكن 

من وظائف الرسل الكربى الوقوف يف وجوه الطواغيت، وحتقيق اإلسالم يف الواقع،   اعترب

والتمهيد لدولة املهدي، وحتويل االنتظار السلبي إىل انتظار إجيايب، جيعل من كل فرد من األمة  

 إلمامه يف حضوره أو غيابه.جنديا 

رجال الدين الذين  وكل هذه النظريات التصحيحية جعلت له الكثري من األعداء من 

تصوروه مبتدعا لكونه أخرج الدين من جماله املحدود الذي يتصورونه إىل املجال األوسع الذي 

 يشمل احلياة مجيعا. 

املرتبطة بالثورة اإلسالمية، بعد أن   وسنسوق هنا بعض ما دعا إليه يف خطبه وبياناته
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عرض للعدل بمفهومه  رشحنا ذلك بتفصيل يف اجلزء السابق من هذه السلسلة، والذي ت

 ية. يرانالواسع باعتباره قيمة من القيم الكربى التي قامت عليها اجلمهورية اإلسالمية اإل 

الثورة اإلسالمية األوىل، أي قبل نفيه هذه   بدايةفقد جاء يف حديث توعوي له يف 

ننا والسنة: )إ  الكلامت املمتلئة بالقوة، والتي َتالف التقية التي اعتمدها الكثري من أعالم الشيعة

نرفض احلياة يف ظل حكومة اجلبابرة والظاملني، وعىل استعداد لتحمل كل الصعاب، وانتم  

ن كنتم روحانيني حقًا، عليكم أن ال َتافوا وال تقلقوا، ثبتوا  إينبغي أن تستعدوا لذلك،  أيضا 

املصائب    ، لتحملواإلهانةقلوبكم، أعّدوا أنفسكم للقتل، للسجن، للجندية، للرضب والشتم  

بوا للسجن  التي تنتظركم يف سبيل الدفاع عن اإلسالم واالستقالل. شّدوا األحزمة جيدًا، تأهه

والنفي وااللتحاق باخلدمة العسكرية وسامع الكلامت النابية، فال َتافوا وال تقلقوا. فاذا ما 

  (1)(نتم؟ ملاذا تقلقون؟ ملاذا جتمعون املنشورات؟أشتمون، فلامذا تتأملّون 

  مري أفضل من أهل أنا ثم بني هلم أن هذا هو التأيس احلقيقي بأئمة أهل البيت، فقال: )

؟ اإلمام املؤمنني عليه السالم؟ فكم من السنوات شتم فيها معاوية عليًا من فوق املنابر، وصرب 

  أحكام عيل يتحدث بغري هذا الذي نتحدث فيه؟ ونحن نقول: ينبغي تطبيق  اإلماموهل كان 

املؤمنني   أمري  أصحاب كان يردد هذا الكالم، فهل انتم أسمى من  أيضا  اإلمام  بلدنا، القرآن يف 

ض  املعصومني   واألئمة وعظامء ديننا  أئمتنا الذين ضحوا بأرواحهم يف سبيل الدين؟ لقد ُعرِّ

عليهم السالم للهتك والرضب واالستشهاد والسجن والسم، يف سبيل الدفاع عن اإلسالم،  

 (2) (الروحيون والنسبيون يف وجه حكام اجلور دوماً  وأبناؤهمفقد وقف أتباع عيل وفاطمة 

ميض عمره املبارك يف  أعامر بن يارس ثم راح يذكرهم بام فعله أتباع األئمة، فقال: )

التامر، لسان اإلسالم   ميثم . والباغيةة حتى استشهد يف سن التسعني عىل يد الفئة املواجه
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لسانه، وقطعوا   ـ  عليه اللعنة  ـ  الناطق، الذي بقي يتحدث ويتحدث حتى قطع جالوزة معاوية 

 (1)  التعذيب( أنواعأسوأ يديه، وعذبوه  

األرشاف عىل مر  ثم ذكر هلم االنتفاضات والثورات املباركة التي قام هبا السادة و

فاطمة سالم اهلل عليها عىل مّر تاريخ اإلسالم عىل السلطات   أبناءلقد انتفض التاريخ، فقال: ) 

اجلائرة والظاملة، ودافعوا عن اإلسالم، جترعوا اآلالم، وحتّملوا الكالم النايب والسب والشتم،  

ا، وثبتوا، ومل يسمحوا  وُقطعت رؤوسهم، وقّتلوا قتاًل عامًا، واسُتشهدوا، ومع كل ذلك قامو

 (2) اهلل( أحكام للخبثاء بالقضاء عىل اإلسالم وحمو

..  هيا الفاطميون ثم دعا كل من حيب هؤالء، ويزعم التبعية هلم إىل االقتداء هبم، فقال: )أ

موجودون يف قم ومشهد والنجف ويف سائر البالد، وهؤالء   ،ن أبناء فاطمة أحياء وهلل احلمدإ

  أحكامهلا وتعمل عىل تضييع  ال جيلسون يتفرجون كي ترتكب احلكومات كل خيانة حتلو

فاطمة عىل قيد احلياة، لن يسمحوا لالعتداء عىل مقدسات اإلسالم،   أبناءالقرآن. فام دام 

. لقد  . الفاطميون! هّبوا لنرصة اإلسالم هيا . أ .وإرسائيل وإتاحة مقدرات املسلمني لليهود 

تويف يف الثالثة والستني،      األكرم أكملت هذا العام الثالثة والستني من عمري. وكان الرسول  

  أمري  اإلمام، وأتباع األكرم نحن أتباع الرسول  ،عيل يف الثالثة والستني  اإلمامواستشهد 

يتبع هؤالء العظامء لن ينتابه اخلوف مطلقًا،  أيب عبداهلل احلسني، ومن  اإلماماملؤمنني، وأتباع 

ن بالعامل اآلخر، اهلّم والغم من سامت َمن ليس هلم غري  وفاخلوف من سمة أولئك الذين ال يؤمن

هذه الدنيا فحسب، والدنيا غاية آماهلم. إما الذين يؤمنون بأن هلم جنة النعيم واملقام الكريم،  

  (3)(فِممه خيافون؟
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أحاديثه يرده عىل تلك املفاهيم املغلوطة التي يشيعها التحريف السني    وهكذا نراه يف كل

والشيعي للموقف من االستبداد والصرب عليه دون مواجهته، بل إنه يدعو إىل مواجهته  

 والتضحية يف سبيل ذلك بكل يشء. 

 إىل التأيس برسول  يران ـ دعا الشعب اإله 1404ذو احلجة  13 ويف خطاب له بتاريخ

ضع النبّي  ي إنه عىل شعبنا أن احلقيقية، ال تلك التي شوهها املحرفون، فقال: ) هيف سنت اهلل 

وقام وثبت عىل مبدئه وحتّمل الصعوبات الكثرية،   . لقد هنض النبّي .أمام ناظريه  األكرم 

ىض حياته بالعذاب  حتّملها يف مكة ويف احلصار يف شعب أيب طالب ويف املدينة بعد ذلك ق

علينا إذا أن .. واملصاعب وحتى عىل فراش املوت نراه قد أصدر أمره ببعث جيش أسامة 

نتحّمل مصائب ومؤامرات القوى الكربى، نحن مكلفون بتنفيذ األوامر اإلهلية، وعلينا أن ال  

أمام الصعوبات التي اعرتضته؟ هل خضع  نخشى املصاعب. هل تراجع النبّي األكرم 

، أن نثبت  اومة واالستسالم؟، فعلينا نحن الذين نواصل عمل األنبياء والنبّي األكرم للمس

ونقاوم، حتى يستقر اإلسالم وتتحقق العدالة وترفع عنا أيدي الظاملني. الناس عىل عهد 

حتى انترصوا، ونحن عند ما  وأصحابه قد قاوموا ومل يبالوا بالصعوبات  الرسول األكرم 

ّمل كل ما يعرتض سبيلنا ان وصّممنا عىل القيام هبذا العمل العظيم علينا أن نتحدخلنا هذا امليد

  (1)من عقبات(

وهكذا دعاهم يف خطابه إىل التأيس باألنبياء عليهم السالم باعتبارهم املثل األعىل،  

م  الشعب ثار وعليه محاية ثورته. عليهم أن يأخذوا بنظر االعتبار األنبياء والنبّي األكرفقال: )

 وإبراهيم )عليهم السالم مجيعًا( ويتأسوا هبم وينعموا النظر يف املعارضات التي واجهوها ،

وليجدوا أهنم مل يتخّلوا عن أهدافهم، فإن كنا نحن املسلمني نسري عىل خطاهم ونقتفي آثارهم  

ليس فقط بإقامة الصالة والعكوف يف املساجد بل باجلهاد والنضال من أجل حفظ أساس  
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  (1)(م، فعلينا الثبات إىل األبد والتقدم نحو اإلمام اإلسال

وهكذا يتحدث كثريا وبتفصيل عىل االنتظار احلقيقي لَلمام املهدي، ويرد عىل تلك  

املفاهيم السلبية التي جعلت من االنتظار مرحلة للكسل والتواكل والتقاعد، ففي خطاب له  

البعض يرى انتظار  قال: )املهدي  مناسبة ذكرى مولد اإلمام ـ به 1408شعبان  15بتاريخ 

زل، ويدعو اهلل تعاىل لفرج اإلمام احلجة  ـالفرج يف أن جيلس يف املسجد أو احلسينية أو املن 

ن من لدهيم مثل هذا التصور هم أناس صاحلون، بل أن  إ .. صاحب الزمان سالم اهلل عليه

حصانًا وكان عنده سيفًا، وكان بعض الذين أعرفهم كان إنسانًا صاحلًا للغاية وقد اشرتى له 

. فأمثال هؤالء كانوا يعلمون  .عىل أهبة االستعداد يف انتظار اإلمام صاحب األمر سالم اهلل عليه

وكانوا يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، ولكن األمر كان يقف عند  ،واجباهتم الرشعية

فيام خيص هذا  يشءفكرون بفعل هذا احلد. وفيام عدا ذلك ال يصدر منهم شيئًا ومل يكونوا ي

عىل صعيد آخر ثمة مجاعة ترى يف انتظار الفرج بأن تدير ظهرها لكل ما جيري و . .األمر اهلام 

من حوهلا. فال شأن هلا بام جيري عىل الشعوب وما يعان منه شعبنا، وكل مهها هو العمل  

  يشء يأيت ويصحح كل بواجباهتا الدينية وفيام عدا ذلك فهو من مهام صاحب الزمان الذي س

بنفسه. إذ يقول أفراد هذه اجلامعة: نحن غري مسؤولني عام جيري وكل ما علينا هو أن ندعو  

 (2)  ؤالء أيضًا كانوا أفرادًا صاحلني(لظهور صاحب الزمان. ه

بل إن األمر ـ كام يذكر اإلمام اخلميني ـ جتاوز ذلك كله، فقد ظهر من يستحسن زيادة  

فئة ثالثة كانت  صور أن ذلك هو التمهيد احلقيقي لَلمام املهدي، يقول: )املعايص واجلور، ويت

تقول: حسنًا، جيب أن يمتلئ العامل باملعايص حتى يمهد لظهور اإلمام صاحب األمر. جيب أن 

ال ننهى عن املنكر وال نأمر باملعروف وترك الناس يفعلون ما يشاءون لكي تزداد املعايص  

 
 .52، ص: 19ج، املرجع السابق (1)

 .81، ص: 21ج، املرجع السابق (2)



156 

 

ة تؤمن بأكثر من هذا إذ تقول: جيب التشجيع عىل املعايص  ويقرتب الفرج. بل هناك فئ

،  احلجة سالم اهلل عليه  وارتكاب الذنوب حتى متتلئ الدنيا ظلاًم وجورًا مما يمهد لظهور اإلمام 

ون يتطلعون إىل  وبطبيعة احلال بني هؤالء أناس منحرفون وبينهم سذج أيضًا، وكان املنحرف

  (1)حتقيق أهداف خاصة(

وبيان كيفيته ومنهجه  االنتظار اإلجيايب، وبناء عىل هذا نرى كل أحاديثه تنصب حول 

رد عىل تلك املفاهيم التي يشيعها املنكرون عىل اجلمهورية  ي والطرق التي تؤدي له، و

املهدي قبل   اإلماماإلسالمية، والتي تصورها بمثابة املستعجل الذي أراد أن يؤدي وظائف 

، أيام اهلل، أن ننتبه  األيام علينا يف مثل هذه  : )ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض خطبهظهوره،  

إن  نفسنا بحيث إذا كتب لنا أن نلقاهأوعلينا أن نعد  . .اإلمام  أنفسنا لظهور إعدادونعمل عىل 

وآمل أن يتسع   ـ التي متارس مهامها يف البالد األجهزةنلقاه بوجه ابيض. وعىل مجيع ، شاء اهلل

املهدي سالم اهلل   اإلمام اء أنفسهم للق وإعداداالهتامم هبذا املعنى ـ  ذلك ليشمل سائر البلدان

  (2)عليه(

مسؤولية وسائل  فصل كيفية االستعداد لكل جهة من جهات الدولة، وبدأ بثم راح ي

ينبغي ملؤسسة اإلذاعة والتلفزيون، كام ذكرت كرارًا، أن )ألمهيتها وخطورهتا، فقال:  اإلعالم

الشعب من خالل   إعداد. البد هلا من النهوض بمسؤولية .تتحول إىل مركز تعليمي تربوي

نعيش يف عرص ويف وقت متكن  أننا نا أن ننتبه إىل هذا املعنى وهو برامج تعليمية وتربوية. علي 

 من حتقيق بعض تطلعاته املتمثلة يف العدالة. حيث بسطوا العدالة االجتامعية  يران الشعب اإل

التي كانت يف خدمة الظاملني ويف    األجهزة. واآلن ينبغي هلذه  األرشار  أيديبشكل عام وقطعوا  

خدمة حكام اجلور وإذا كان هناك أشخاص كانوا يعملون لصالح حكام اجلور يف العهد 

 
 .19، ص: 21ج، املرجع السابق (1)

 . 386، ص: 12ج، املرجع السابق (2)



157 

 

ن القناة التي  إ .السابق، فعليهم أن يعوضوا اآلن عن املعايص التي ارتكبوها يف ذلك الوقت.

ليميًا بمعناه احلقيقي،  ينبغي أن ترى النور عن قريب تعترب مركزًا لبسط العدالة، وجهازًا تع

وليعلم اجلميع أن شبابنا حيثام كانوا، بقوا يتلقون تعلياًم مشوهًا طيلة مخسني عامًا، ليس فقط يف  

اجلامعات التي كانت متدهورة للغاية، بل يف كل مكان. ألنه عندما يامرس التلفاز والراديو  

الشعب. فحتى الشباب   ساطأوستنرش الفساد يف كافة  فإهنا ، اإلفساد والصحافة واملجالت 

أو كانوا يقرأون هذه الصحف أحيانًا   األشياءالذين كانوا يف الرباري عندما كانوا يسمعون هذه  

كانوا ينحرفون نحو الفساد، واآلن ينبغي التعويض عن ذلك. ينبغي أن يعوضوا عن املعايص  

 (1)  (التي ارتكبوها 

صحف وتقرأ، ينبغي أن تتحول إىل  احلال بالنسبة للمقاالت التي تكتب يف الوهكذا )

ال ينبغي للصحافة أن تكتب شيئًا يؤدي إىل إثارة املواطنني  . فقضايا ذات أهداف تربوية.

وانحرافهم. وال ينبغي لَلذاعة أن تعمل ذلك. عليهم أن يامرسوا دورهم يف اإلرشاد وأن 

،  أزمةبص وقوع أي نظار الشعب إىل العدو الذي يرتبص بنا الدوائر، فالعدو يرتأيوّجهوا 

  (2)(مام أي توترأفيجب سد الطريق 

وهكذا كان للويل الفقيه ـ باعتباره نائبا لَلمام املهدي ـ دوره الكبري يف التحضري لذلك  

الظهور املبارك الذي يتحقق به العدل الشامل الذي يبدأ بعدالة األخالق، وينتهي بالعدالة  

 االجتامعية. 

 ة: ـ التصحيح الديني والرشيع   3

بناء عىل تلك املفاهيم اخلاطئة للدين، والتي اهتم املستبدون طيلة التاريخ اإلسالمي  

بإشاعتها، أصبحت الرشيعة اإلسالمية قارصة عىل احلياة الشخصية واألرسية وبعض القضايا 
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االجتامعية، أما اجلوانب السياسية واالقتصادية وغريها، فقد أزيلت من الرشيعة متاما، بل  

 ا ما يؤيد كل أحكام اجلور واالستبداد. وضع بدهل

ولذلك كان ألطروحات قادة الثورة اإلسالمية املرتبطة بتطبيق الرشيعة، ووالية الفقيه  

 دورا مهام يف عرض اإلسالم املحمدي األصيل، الذي تشمل ترشيعاته شؤون احلياة مجيعا. 

عة يف البيئتني  وهلذا نرى اإلمام اخلميني يستعرض تلك املقوالت التي تعطل الرشي

 السنية والشيعية، بحجج خمتلفة، ويبني هتافتها، وتعارضها مع اإلسالم املحمدي األصيل. 

ومن أمثلة أقواله املوجهة للذين يتبنون تلك املقوالت، ويزعمون يف نفس الوقت أهنم  

وحتقق   إذا أراد املسلمون متابعة سرية الرسول وسنة أصحابه: ) يطبقون سنة رسول اهلل 

العزة والعظمة التي كان يتحىل هبا الرسول األكرم وأصحابه وكافة فئات املسلمني يف صدر 

اإلسالم، وأن جيدوا العزة ألنفسهم، فإن تلك السرية تتلخص بااللتفاف حول اإلسالم الذي  

الذي أدركه شعبنا مع وجود حالة الضعف    فاليشءيمنح أتباعه قدرة وشجاعة ما فوق الطبيعة،  

الذي أدركه املسلمون يف صدر اإلسالم أال وهو االعتامد عىل اإليامن   اليشءوالتشتت، هو ذات  

  (1)(ووحدة الكلمة والصف 

وهكذا نراه يرد عىل أولئك الذين يزعمون ألنفسهم أهنم أتباع أئمة أهل البيت، بينام  

هو يستعرض أخطر مقوالهتم، والتي تعتمد عىل بعض  يقرصون يف اتباع سننهم يف ذلك، و

كانت هناك فئة تؤمن بأن كل حكومة تقوم يف  الروايات، ويرد عليها ردا مفصال، فيقول: )

عرص الغيبة هي حكومة باطلة وتتعارض مع اإلسالم، وأمثال هؤالء أن مل يكونوا ألعوبة، فهم  

ن أية راية ترفع قبل ظهور صاحب  إ: أناس غرهتم بعض األحاديث الواردة هبذا الشأن نظري

. يف حني أن أمثال هذه األحاديث  . األمر، هي راية باطلة. وكانوا يتصورون ذلك يف أية حكومة

 ( تشري إىل أن كل َمْن رفع راية إىل جانب راية اإلمام املهدي، حتت عنوان )املهدوية(، فهو باطل
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لنفرض أن  الكريم، فقال: ) ثم بني تعارض ما فهموه من تلك األحاديث مع القرآن 

أمثال هذه األحاديث موجودة. أال يعني ذلك أن التكليف قد سقط عنا؟ أال يتعارض هذا مع 

رضوريات اإلسالم، مع القرآن، بأن ندعو إىل ارتكاب املعايص حتى يأيت صاحب األمر؟ 

ء عىل يأيت صاحب األمر؟ يأيت لنرش العدل وبسط القسط، يأيت من أجل القضا  يشءألجل أي 

الفساد. إننا إذا مل َننَْه عن املنكر وال نأمر باملعروف، ونعمل عىل إشاعة املعايص، إنام نعمل خالفًا 

لنص القرآن الكريم. فعندما يأيت اإلمام املنتظر ماذا يفعل؟ يأيت من أجل أداء هذه األعامل. ويف  

ن إ و الناس للفساد؟  الوقت احلارض، أليس لدى اإلنسان تكليف؟ هل تكليف اإلنسان أن يدع

علينا حسب تصور هذه اجلامعة التي بعض أفرادها ألعوبة وبعضهم جهلة أن نجلس وندعو  

لصدام. وأن كل من يدعو عىل صدام فانه يساعد يف تأخري ظهور اإلمام املهدي. وأن الذين  

سوفيتي  . علينا أن ندعو ألمريكا ولالحتاد ال.يدعون لصدام إنام يفعلون ذلك كي يزداد الفساد

ذناهبم من أمثال صدام كي يمتلئ العامل بالظلم واجلور ويساعد ذلك يف ظهور اإلمام  وأل

احلجة. وإذا ما ظهر اإلمام يعمل عىل إزالة الظلم واجلور. فام نقوم به وندعو لزيادة الظلم  

 (1)؟(واجلور، يأيت اإلمام املهدي ويعمل عىل إزالته

  احلقيقة هي اإلجيايب يستدعي التمهيد لذلك الظهور املبارك، يقول: )ثم بني أن االنتظار  

.  . علينا أن نعمل للقضاء عىل الظلم واجلور يف أي مكان من العامل إذا كان يف مقدورنا ذلك  أن

ن تكليفنا الرشعي يدعونا إىل ذلك ولكن ليس بمقدورنا. وسيأيت اإلمام املهدي ليمأل األرض  إ

ذلك ال يسقط التكليف عنكم بأن تكفوا عن أداء واجبكم. نحن لدينا قسطًا وعداًل، غري أن 

 (2) (تكليف 

وبناء عىل هذا، فإن تأسيس احلكومة اإلسالمية التي تطبق الرشيعة، هو التكليف  
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َمْن يقول بعدم رضورة احلكومة فهذا الرشعي الذي عىل املنتظر أن حيققه يف الواقع، يقول: ) 

ذا ما غابت احلكومة فسوف يعم الفساد البالد بنحو ليس له  يعني أن تكون هناك فوىض. فإ

حدود. فأي عاقل يقبل أن يظلم الناس بعضهم البعض اآلخر كي يمهدوا لظهور صاحب  

ماذا سيفعل صاحب الزمان حني يأيت؟ أليس القضاء عىل الظلم وبسط العدالة.  و الزمان!! 

خرين، لن يقبل بمثل هذه ة بيد اآلفاإلنسان أن مل يكن سفيهًا وال مغرضًا ومل يكن ألعوب

 (1) األفكار(

وهو يذكر أن مصدر كل هذه التحريفات هي قوى االستبداد يف القديم واحلديث،  

حقيقة األمر هي أن السياسة تقف  والتي حولت من تلك املفاهيم أفيونا للشعوب، يقول: )

ان األرض بان السياسة  وراء ذلك. مثلام لقنوا الشعوب، لقنوا املسلمني ومجوع غفرية من سك

ن مثل هذا الكالم الذي إ.  .واتركوا السياسة ألهلها   ليست من شأنكم، أذهبوا أنتم إىل عملكم 

يدعو الناس للتخيل عن السياسة وتركها إىل الظلمة، تركها إىل أمريكا واالحتاد السوفيتي  

ا ثروات املسلمني  وأمثاهلام كي يتسنى هلم هنب ثرواتنا وخرياتنا، كي يتسنى هلم أن ينهبو

ن مثل هذا الكالم َتريف وسذاجة. وقد ضحكوا به عىل عقول الناس، بأن إواملستضعفني، 

  (2)سة لنا واذهبوا أنتم إىل مساجدكم(اتركوا السيا 

ويعقب عىل ذلك برفض كل الروايات التي تدعو إىل السلبية، ملعارضتها للقرآن  

ن كل راية ترفع وكل حكومة تقوم، يتصورون إن هؤالء الذين يقولون ببطالالكريم، يقول: )

تم تلقينهم بأن   وإنامبأن قيام كل حكومة هو خالف النتظار الفرج. إهنم ال يفقهون ما يقولون،  

ن غياب احلكومة يعني أن يتكالب الناس عىل بعضهم البعض. يقتل  إ  . يقولوا مثل هذا الكالم.

. فإذا فرضنا بأن هناك مائتي  . القرآن الكريمبعضهم البعض، ويترصفون بام يتعارض ونص 
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.  .نرضب هبا عرض احلائط ألهنا تتعارض مع نص القرآن الكريم فإننا حديث يف هذا الباب، 

ن كل حديث ينص عىل عدم وجوب النهي عن املنكر، جيب أن يرضب به عرض احلائط. ألنه إ

ال يعون ماذا يقولون: كل  ن هؤالء األغبياء إال يمكن العمل هبذا النوع من األحاديث، و 

حكومة تقوم هي حكومة باطلة!!. بل لقد سمعت أن بعض هؤالء يدعو إىل الكف عن هتذيب  

 أستاذاليوم، فلم تعد هناك رضورة ملثل هذا الكالم!!. وهذا يعني أن يكون  إيران األخالق يف  

ز الفساد  األخالق يف مجع من األناس الفاسدين، وأن تكون أبواب احلانات مرشعة ومراك

ن مل  إ ن مثل هذه الدعوات إناشطة. ألنه إذا كانت البيئة صاحلة فال حاجة لتهذيب األخالق. 

يتطلعون إىل عزلنا يدركون جيدًا ماذا يفعلون و تكن مغرضة فهي غبية وبلهاء. بيد أن هؤالء 

 (1) عن هذا العامل( 

، وال  إيرانضع يف  ثم بني أن مصاديق تلك األحاديث يف حال صحتها، ال تنطبق عىل الو

يف الدول اإلسالمية، وإنام يف العامل أمجع، ألن دور اإلمام املهدي هو نرش العدل يف مجيع العامل،  

أجل، ليس بمقدورنا أن نعمل عىل سيادة العدل يف العامل أمجع، ولو كان بمقدورنا ذلك يقول: )

ملنتظر. العامل اليوم يسوده الظلم  لفعلنا. وألننا ال نستطيع أن نفعل ذلك فال بد من ظهور اإلمام ا

ونحن يف نقطة من هذا العامل. وإذا كان بمقدورنا التصدي للظلم جيب أن ال نتهاون يف ذلك،  

ألنه واجبنا. اإلسالم والقرآن حدد مسؤولياتنا وسن لنا واجباتنا ولكن ال نستطيع نرش العدل  

جيب أن نمهد الطريق له. جيب أن نوفر  سالم اهلل عليه. ولكن    يف العامل بأرسه وال بد من ظهوره

األسباب التي تعجل يف ظهوره. علينا أن نعمل عىل هتيئة العامل لظهور اإلمام املهدي املوعود  

 (2)  (سالم اهلل عليه

باإلضافة إىل ذلك، فإن دور اإلمام املهدي ـ كام يذكر اإلمام اخلميني ـ هو حتقيق العدل  
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 إجيادهذه العدالة ليست كام نفهمها نحن وال تقترص عىل    إنالشامل الواسع، يقول: )   هبمفهوم 

حكومة عادلة خالية من اجلور بل تتعدى إىل ما هو أكثر من هذا املعنى. معنى يمأل األرض  

ملئت جورا وهي تزداد سوءًا، فجميع النفوس   األرض عداًل بعدما ملئت جورًا، هو أن 

ات املتكاملة تعان من االنحراف ولو من املوجودة تعان من االنحراف. حتى نفوس الشخصي

يعرتهيا االنحراف، والعقائد يعرتهيا االنحراف واألعامل يعرتهيا   فاألخالقحيث ال تعلم. 

االنحراف. وال خيفى االنحراف يف األعامل التي يقوم هبا اإلنسان. أنه مأمور بان يعالج كل  

دق حقًا )يمأل األرض عداًل بعدما معوج وأن يعيد كل االنحرافات إىل جادة االعتدال، ليص

  (1) ملئت جورًا(

أن تلك األفكار السلبية دخيلة عىل اإلسالم، وال عالقة هلا به، بل  اإلمام اخلميني بني و

ن كل هذه املصائب دخيلة عىل املسلمني  إعىل أية حال  هي من إنتاج احلكام املستبدين، يقول: )

ي يتسنى هلا هنب ثرواتنا والقضاء عىل عزة  لك إشاعتها وأن القوى اخلارجية تعمل عىل 

لكننا عازمون عىل متهيد الطريق .. ن الكثري من املسلمني آمنوا بذلكإاملسلمني. ولألسف 

  (2)(ن شاء اهلل إلظهوره  

وهكذا نراه يف خطاب آخر له يدعو إىل مطالعة كتب الفقه واحلديث، واالطالع عىل ما  

 إبعادحد  باحلياة مجيعا، وتعطيلها هو تعطيل للرشيعة، يقول يف ذلك: )أفيها من أبواب مرتبطة  

، أنه يريد أن يعيش حياة اجتامعية يف هذه الدنيا املادية، يريد أن يقيم حكومة،  اإلنسانشخصية  

،  أيضا مثال ترتبط بجانبه املادي، اإلسالم ينطوي عىل قوانني لذلك  أخرى  أشياءيريد تأسيس 

الحظوا أن هناك . ت والروايات يف السياسة ما مل يرد مثله يف العبادة مثال.فقد وردت من اآليا 

 
، ص: 12هـ، بمناسبة ذكرى مولد اإلمام املهدي، صحيفة اإلمام، ج 1400شعبان  15( وذلك يف حديث متلفز له بتاريخ 1)
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اكثر من مخسني كتابا فقهيا، سبعة أو ثامنية منها ترتبط بالعبادات والباقي يرتبط بالسياسة  

. ونحن تركنا كل ذلك جانبا ومتسكنا ببعد واحد، متسكنا بأضعف  وأمثاهلا واالجتامع واملعارشة  

 (1) (األبعاد

لقد عرضوا  وأخرب أن ذلك من تأثري املفاهيم املنحرفة التي أدخلت لَلسالم، يقول: )

بان اإلسالم ال عالقة له بالسياسة! السياسة    أيضا اإلسالم بصورة مشوهة بدرجة صدقنا نحن  

 (2) وإن كانوا ال يرتكون املحراب لنا(لقيرص واملحراب لعامل الدين 

اإلسالم دين السياسة، اإلسالم له حكومة،  ) ثم يردد شعاره الذي يذكره كل حني: 

أقرأوا عهد األمري )اإلمام عيل( وكتابه إىل مالك األشرت، سوف ترون عىل ماذا ينطوي اإلسالم،  

.  اإلمام عيل يف احلروب ويف السياسة والحظوا عىل ماذا تنطوي.   وأوامر الرسول    أوامر طالعوا  

ولكننا   يشء ن لدينا كل هذه الثروات لكننا غري مؤهلني لالستفادة منها، لدينا الثروة، لدينا كل  إ

إال اهنم يعطونه   يشء مل نبلغ مستوى االستفادة منها، متاما كام هو حال إيران التي متتلك كل 

م  عرضوا اإلسال ولكن خربائهم  يشء ن كتبنا وتراثنا اإلسالمي غني وينطوي عىل كل إللغري. 

، يف اإلسالم  األنظمة اإلسالم له نظام حكم، ال كام هو حال هذه  إن. . علينا بصورة مشوهة

، فيه خالفة، فقد شكل نبي اإلسالم حكومة، وكانت لألمري )اإلمام  إمامةحكومة، يف اإلسالم  

 أساسها . كان هلام جيش وقواعد عسكرية ينظم عىل يشء ووالة، كان لديه كل  عيل( حكومة 

لينا ولكثرة ما قيل  إلقد قرأنا كل ذلك ولكن ولكثرة ما أوحي . . يشءن لدهيم كل اجليش، كا 

لنا اهتموا بشؤونكم واهتموا بصالتكم وال شأن لكم بام يفعل أولئك، لكثرة ما قيل لنا ما 

مأتم ها  إلقامةإىل هذا احلد الذي جيعلنا اليوم نجتمع  األمرشأنكم والسياسة، فقد وصل 
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  (1)(هنا!

ه  يمنذ ذلك احلني الذي فتح فأن ذلك كله سياسية استعامرية مدروسة، يقول: )ثم بني 

وروبا نحو آسيا والرشق وخربائهم يدرسون ويطالعون، فهم واعون وانا وأنت كنا يف  أ طريق 

إيران شربا شربا ولدهيم اآلن خرائط عن كل بقعة   أرايضنوم عميق يف مدارسنا! لقد درسوا 

نحاس. لقد جاء هؤالء اخلرباء إىل هذه الصحارى القاحلة عىل ظهر  فيها نفط وكل بقعة فيها 

كذلك كانت مطالعاهتم فيام يتعلق . اجلامل وذهبوا بحثا عن ثرواتنا وسجلوا كل ما وجدوه. 

الذي يمكن أن يقف بوجههم هو اإلسالم وخدمة   األمربنا، فادركوا بعد دراسات مطولة بان 

زلوه حتى عن األمة اإلسالمية وعن خدام القرآن، فحتى  اإلسالم، لذا فقد رضبوا اإلسالم وع

نقصا   األمر بان اإلسالم دين سياسة، فربام اعتربوا هذا    أفهامهمبعض خدمة القرآن ال يمكنك  

 (2) يف اإلسالم!(

وال يكتفي اإلمام اخلميني هبذه التصحيحات املرتبطة باجلوانب السياسية، وإنام يدعو  

اجلوانب التي دخلها االنحراف، ومن أمهها ذلك التقصري يف اجلوانب  إىل تصحيح كل 

 األخالقية واإليامنية، ولذلك دعا إىل إصالح احلوزة بحيث هتتم هبذه اجلوانب. 

جيب أن حتظى األخالق يف كل زمان ومكان باالهتامم  ومن األمثلة عىل ذلك قوله: ) 

كبرية أو صغرية، فيلقي درسًا يف   البالغ. وأعتقد أنه جيب أن يكون لكل شخص منا حوزة

األخالق بمقدار دقيقة أو دقيقتني عند البدء أو االختتام كي ينشأ طلبة العلوم الدينية عىل 

  (3) (األخالق اإلسالمية

لكنه مع هذا كله كان يدعو دائام إىل احلفاظ عىل الفقه والرتاث واالهتامم هبام، وبالطريقة  
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امء السابقون، وهذا بعد مهم جدا يف شخصيته، فهو ليس كالذين  التقليدية التي َترج منها العل

دعوا إىل طرح كل الرتاث، ورمي كل األساليب القديمة بحجة التجديد، وإنام مجع بينهام، مجع  

 بني التجديد واملعارصة يف نفس الوقت. 

ومن أقواله يف ذلك: )حوزات الفقه هذه، هي التي حافظت عىل اإلسالم عىل مدى  

ع مئات من السنني. لقد بدأ علامؤنا مسريهتم يف احلفاظ عىل الفقه يف عهد األئمة  ألف وبض

األطهار ومازالوا يواصلون جهادهم يف احلفاظ عىل الفقه اإلسالمي اليوم. إذا إياكم أن تظنوا  

عامل السياسة سيكون مسّوغا لرتك الفقه، بل عىل العكس متامًا، عليكم متابعة   بأن الدخول يف 

ة وترسيخ أركان الفقه أكثر فأكثر. ومن جهة أخرى عىل أئمة املساجد أن يتابعوا دورهم  الدراس

يف إرشاد الشعب وهدايته. وعىل اخلطباء أيضًا أن حيافظوا عىل منابرهم لوعظ الناس  

وإرشادهم، ويف نفس الوقت عليهم أن ال يغفلوا عام جيري من حوهلم. كي ال نغفل عن أساس  

زلة الفقه يف احلوزات العلمية. الفقهاء هم حصون اإلسالم املنيعة وهم  ـنحفظ اإلسالم فتقل م 

آخر. ولو زالت   يشء الذين حفظوا اإلسالم. جيب أن يكون اهتامم احلوزة بالفقه أكثر من أي 

الرابطة بني الفقهاء والناس. ويف احلقيقة    الهنارت  ـ  اهلل  حال سم  ـ  حوزات الفقه أو تم تضعيفها 

ه الرابطة وهذه الصلة؛ هم الفقهاء أنفسهم. ولو جاء أشخاص إىل احلوزات  فإن الذي حفظ هذ

إىل أمور أخرى عىل  االنرصافواقرتحوا بأن ال يكون الفقه بكل هذه التفاصيل، ويدعون إىل 

  (1)أهنا أكثر أمهية، فهؤالء عىل خطأ كبري ولعلهم يعملون ملصلحة مجاعة معينة(

وهكذا يدعو إىل احلفاظ عىل كل اإلجيابيات املوجودة يف املناهج السابقة عىل عكس  

الثورات االستئصالية التي تستغل نجاحها يف القضاء عىل كل قديم، يقول اإلمام اخلميني:  

بسائر العلوم. فالفقهاء   االهتامم )جيب أن يبقى الفقه عىل قوته السابقة وإىل جانب الفقه، جيب 

ء أخالق يدعون الناس والعلامء وأرباب العلم للتحيل باألخالق الكريمة، وعلامء  كانوا علام
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 (1) ناس إليه ولكن الفقه يبقى األساس(عرفان يدعون ال 

وهكذا يدعو يف حديث آخر إىل احلفاظ عىل الرتاث الفقهي واالهتامم به وطلب العلم  

: )عىل السادة العلامء األعالم  من خالله، وعدم االغرتار بالتجديدات التي قد ترضه، فيقول

واألساتذة املحرتمني الذين ينشدون خري اإلسالم والدولة اإلسالمية أن حيذروا بشدة لئال  

َتدعهم املظاهر والشكليات وينحرف اهتاممهم عن األهداف األساسية واملهمة للحوزات  

قه عىل طريقة السلف  العلمية املتمثلة يف االشتغال بالعلوم اإلسالمية الشائعة ال سيام الف

الصالح. وحذار من أن حيول ـ ال سمح اهلل ـ االشتغال باملبادئ واملقدمات دون حتقق الغاية  

األصلية وهي بقاء ونمو بحوث العلوم اإلسالمية ال سيام الفقه عىل طريقة السلف الصالح 

جلواهر(  وعظامء املشايخ أمثال )شيخ الطائفة( ونظرائه، ومن املتأخرين أمثال )صاحب ا

وبقي فقهه بالطريقة    يشءوالشيخ األعظم )األنصاري(، فإذا ما فقد اإلسالمـ  ال سمح اهللـ  كل  

املوروثة عن الفقهاء العظام، فإنه باستطاعته أن يواصل هنجه وطريقه، ولكن إذا ما توفر له كل  

احلق  وضاع منه فقهه عىل طريقة السلف الصالح هذه، فإنه ال يستطيع مواصلة طريق  يشء 

  (2)وسوف يمنى باالنحراف(

 ـ التصحيح الديني واالنفتاح:   4

من أهم املفاهيم الدينية التي أحياها اإلمام اخلميني بني املسلمني، بل يف العامل أمجع،  

ذلك االنفتاح الذي جعله ال يكتفي بإصالح بلده، وال يف حرص مرشوعه وثورته فيها، وإنام يف 

 تعميمها عىل العامل أمجع. 

وبذلك يكون قد طبق كال خاصيتي اإلسالم: شموليته، حني دعا إىل تطبيق اإلسالم يف  

 مجيع املجاالت.. وعامليته حني دعا إىل بث مفاهيمه يف مجيع العامل، ابتداء من العامل اإلسالمي.
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كام طبق كل خواصه األخرى، من الواقعية والربانية وغريها، كام رأينا ذلك يف اجلزء  

 حول من النظم اإلسالمية نظام واقعية، وليست جمرد أطروحات نظرية.   السابق، حيث

قوله ـ خماطبا مسؤويل اجلمهورية  وأحاديثه يف هذا اجلانب كثرية جدا، ومن أمثلتها 

ثورة الشعب   إنوليعلم مسؤولونا بأن ثورتنا غري حمدودة بحدود ايران، بل ) :اإلسالمية ـ 

مل اإلسالمي الكربى التي حيمل لوائها اإلمام احلجة أرواحنا اإليران هي نقطة انطالقة ثورة العا 

عاقتهم املسائل االقتصادية واملادية عن أداء املهام امللقاة أليعلم املسؤولون بأنه إذا ما و ..فداه

عىل عاتقهم ولو للحظة واحدة، فسيرتتب عىل ذلك خطر عظيم وخيانة كربى. لذا جيب عىل 

أن تبذل كل ما يف وسعها يف تلبية احتياجات الشعب عىل أفضل  حكومة اجلمهورية اإلسالمية  

نحو، غري أن ذلك ال يعني التغافل عن أهداف الثورة العظيمة املتمثلة يف إقامة حكومة اإلسالم  

  (1)(العاملية

جيب أن نسعى  ويف خطاب آخر له، وضح السياسة اإليرانية يف هذا اجلانب، فقال: )

ب العامل ومتابعة قضايا املسلمني ومهومهم ودعم املناضلني  بكل وجودنا للتواصل مع شعو

إننا نعلن بأن اجلمهورية  . واجلياع واملحرومني، وان نعترب ذلك من مبادئ سياستنا اخلارجية.

اإلسالمية اإليرانية تعترب نفسها احلامي واملالذ للمسلمني األحرار يف العامل. وباعتبارها حصنًا  

ران عىل توفري احتياجات جند اإلسالم وتوعيتهم باملبان العقائدية  منيعًا ال يقهر، تعمل إي 

  (2)(يب النضال ضد أنظمة الكفر والرشكوأسال وبأصول والرتبوية لَلسالم، 

بناء عىل هذا كان اإلمام اخلميني يرسل خطاباته للمسلمني يف مجيع أنحاء العامل،  و

وعليكم أن يف خطاب موجه للحجيج قال: )باعتباره ويل أمرهم، ومن األمثلة عىل ذلك قوله 

تأخذوا بنظر االعتبار أن هذا التجمع الكبري، الذي حيدث بأمر اهلل تعاىل كل عام يف هذه األرض  
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  اإلسالم   أهداف أن تبذلوا جهودكم يف طريق    اإلسالمية وجب عليكم أيتها الشعوب  املقدسة، ي 

املقدسة، واألهداف السامية للرشيعة املطهرة، ويف طريق تقدم وسمو املسلمني، وتضامن 

وتالمحه. عليكم أن تتحدوا يف الفكر وتتحالفوا يف طريق االستقالل،   اإلسالمياملجتمع 

كل   أهايلمشاكل الشعوب املسلمة من لسان  إىل وان تستمعوا  واستئصال رسطان االستعامر. 

  اإلسالمية بلد، وال تألوا جهدًا يف طريق حل مشاكلهم. وأن جتدوا حاًل لفقراء البالد 

ومساكينها. وتفكروا يف طريق لتحرير ارض فلسطني املسلمة من خمالب الصهيونية العدو 

اعدة الرجال املضحني الذين يناضلون يف سبيل  . وال تغفلوا عن مسواإلنسانية  لَلسالم اللدود  

  (1)(حترير فلسطني، والتعاون معهم

وهو يذكر كل حني أن هذا االنفتاح عىل العامل هو الذي حيقق أهداف النبوة، يقول:  

ذلك اليوم الذي تتحقق فيه أهداف اإلسالم وأهداف نبي اإلسالم يف مجيع الدول اإلسالمية  )

كون ذلك جمرد شعار فقط ال يتعدى األلفاظ. يف هذا الوقت الذي صار سيكون مباركًا وأن ال ي

فيه تغري كبري من حيث الدول اإلسالمية ويقظة املستضعفني واستقالل كثري من الدول. نحن 

املسلمون من حيث العدد من أكرب األعداد إذا كنا معًا وثرواتنا من أكرب الثروات وأفرادنا 

ويف  ، سالمية وحتت راية تعاليم القرآنجتمع بالوحدة اإلأشخاص عظام وبارزون آمل أن ن

نفس الوقت الذي نتمتع فيه باالستقالل يف دولنا نكون مجيعنا جمتمعني حتت راية اإلسالم  

ن نحن حتت راية دوهلم  والتوحيد وال نفسح املجال للقوى الكربى للتحكم بدولنا بحيث نكو

  (2) (تابعني هلم

خماطبا بعض زواره الذين جاءوا  ـ قال  بمناسبة شهادة مرتىض مطهري ـ ه ل  حديثويف 

لتعزيته، بعد أن حتدث عن الشهادة والتضحية ودورها يف إقامة العدل: )لقد كانت هذه النهضة  
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ومجيع   إيران فقط، غاية األمر أن نقطه البداية كانت من    إيرانمن أجل اهلدف اإلسالمي، وليس  

دف.. إن النهضة كانت من أجل إقامة العدل، فالبد من القول بأن املسلمني رشكاء يف هذا اهل

اجلميع شارك فيها، وألهنا من أجل إحياء اإلسالم فاملسلمون رشكاء فيها أيضًا.. ولذلك فإنه  

جيب عىل مجيع املسلمني أن يسامهوا وبصوت واحد يف هذه النهضة اإلسالمية العظيمة، عسى  

، وهو التضحية يف سبيل اإلسالم، ووحدة إيرانذي حتقق يف  أن يتحقق لدى الشعوب املعنى ال

مجيع فئات الشعب من أجل نجاح أهداف اإلسالم، وإذا حتققت مثل هذه الوحدة للكلمة مع  

هذا اهلدف الكبري أال وهو إقامة العدل، إذا ما حتقق ذلك، يف الدول اإلسالمية الكبرية فإهنا  

  (1)لوقوف يف وجهها حتى ولو كانت قوة عظمى(ستكون قوة عظيمة ولن تستطيع أية قوة ا

ـ أمام وفد من دول عربية خمتلفة  ه 1399 األوىل مجادى  8آخر له بتاريخ  خطاب ويف 

  ألكثر ال تتوقعوا أن تقوم احلكومات بعمل لصاحلكم. لقد نصحت احلكومات العربية قال: ) 

يؤثر فيهم مطلقًا، الن مثل  القدس، إال أن ذلك مل  إلنقاذعاما وحثثتهم عىل الوحدة  15من 

هذه األمور ال َتطر عىل باهلم أبدا وهم إذا ما حتدثوا حول عن ذلك فحديثهم يشبه إىل حد كبري  

فهؤالء ال  ..  االحاديث التي كان يتبجح هبا الشاه املخلوع فيام يتعلق بالتقدم واحلضارة الكربى

تفكر بمصاحلها. ولو تقرر أن نقف  ىل الشعوب ذاهتا أن عخيطر عىل باهلم التفكري بالشعوب، و

بانتظار ما تقوم به احلكومات من أجلنا لبقينا عىل حالنا من التخلف ولبقي الشاه املخلوع  

وانترصنا بحمد  التي حتققت لشعبنا، واجهنا تلك القوى    اإليامنحيكمنا. لقد واجهنا نحن بقوة  

 اهلل وقضينا عليهم( 

االستبداد والظلم لتحقيق املرشوع اإلسالمي  ثم بني هلم رضورة النهضة والثورة عىل 

  وإنقاذ القدس    إنقاذ  أردتمالتغلب عىل مشاكلكم، إذا    أردتم ذا  يف كل البالد اإلسالمية، فقال: )إ

، فان األجانب أيديهؤالء العمالء ومن  أيديمرص وسائر الدول العربية من  وإنقاذ فلسطني 
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وأن ال تبقى بانتظار قيام احلكومات    األمر عىل الشعوب أن تنهض، عىل الشعوب أن تقوم هبذا  

  (1) ها(بذلك، فتلك احلكومات ال تتحرك اال ملا حيقق مصاحل

عىل الشعوب أن تثور، عىل الشعوب  وبني هلم رضورة التضحية لتحقيق ذلك، فقال: )

عن احلياة املادية والدنيوية   األعراضأن تدرك أن رّس النرص يكمن يف متني الشهادة، ويف 

ليه القرآن وجعل  إ أشارنه الرس الذي يمّكن الشعوب من التقدم الرس الذي إواحليوانية. 

 ، يبسطون سيطرهتم عىل بقاع كثرية( العرب، أضعف الناس آنذاك

م إىل الرجوع للقرآن الكريم واإلسالم املحمدي األصيل، ألنه الكفيل بتوفري  ودعاه

إهليا يمكنه   إنسانا ، صاغ اإلنسانلقد صاغ القرآن كل الرشوط املؤدية إىل ذلك، يقول: ) 

علينا أن نعثر  .  يف اقل من نصف قرن.  اإلمرباطورياتاالنطالق بقدرة إهلية والتغلب عىل أقوى  

القرآن، وعىل الشعوب أن تستلهم   اإلنسان إجيادا أن نتبع القرآن، ينبغي عىل هذا الرس، علين

  األالعيب انتظار النتائج من  أرادتولو أن الشعوب  . .القرآن حتى تتمكن من التقدم

السياسية، واالجتامعات العادية واجللسات التي تعقدها املحافل السياسية، فاهنم لن حيققوا 

اهلل،  املجاهد يف سبيل  اإلهلي  لَلنسانيتوحدوا ويصبحوا نموذجًا عىل اجلميع أن . شيئا أبدا.

كافة الشعوب واملسلمني والعرب الراغبني يف   أويص إنني فاذا اصبحوا كذلك سيتقدمون.. 

التغلب عىل مشاكلهم أن يرتبوا تربية إسالمية وأن يتحركوا طبقا لنهج اإلسالم وأن يكون 

ألمور كذلك فاهنم سيتغلبون عىل كافة العقبات. ويف  ا أصبحت. إذا وإمامهمالقرآن هادهيم 

التحرك طبقا للموازين العادية واملعادالت السياسية فان احلكومات   أرادوا غري ذلك وإذا 

  (2) عليهم والشعوب لن حتقق شيئا يذكر(مسلطة 

 مواجهة االستبداد: و   ثانيا ـ الثورة اإلسالمية، 
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املطلب الثان، والذي نجد حضوره القوي يف خطب وبيانات قادة الثورة اإلسالمية،  

 يف عهد نظام الشاه.  إيرانهو مواجهة االستبداد الذي كانت تعان منه 

وقد استعمل هؤالء القادة، وخصوصا اإلمام اخلميني واإلمام اخلامنئي كل ما يصلهم  

التي يلحقها النظام املستبد بحياة الناس، ويف  من معلومات وحقائق لبيان األرضار الكبرية 

 مجيع جماالهتا املادية واملعنوية. 

)عيّل أن أقول ـ ولعلكم أهيا    ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه:

البهلوية مل تبق شيئا تقريبا إليران خالل اخلمسني عاما  األرسةالسادة تعرفون أفضل مني ـ بأن 

ألسود، أي أهنا قضت عىل ثرواتنا البرشية واملادية. فاجلامعات التي ينبغي أن تعد من حكمها ا

إنسان كامل ومفيد  بإعدادلنا الطاقات البرشية جعلت بشكل متخلف، وأمروا أن ال يسمحوا 

فيها. وأما ثرواتنا املادية التي تزخر هبا أراضينا كالنفط فقد أعطوه هلذا وذاك واخذوا يف مقابله  

يف مقابله قواعد ألمريكا. أي أهنم اعطوا نفطنا وجلبوا يف قباله   أقاموا ينفعنا، بل إهنم  ما ال 

أسلحة ال نحسن استخدامها لعدم وجود خرباء لدينا كي يأتوا بخربائهم، وكل ذلك حتت  

ذريعة التسلح واالستعداد ملواجهة دول العامل.. كان ذلك حتى يقولون لالحتاد السوفيتي إذا  

عىل إقامة تلك القواعد بأن هذه القواعد قواعد إيرانية وأن األسلحة املوجودة فيها ما اعرتض 

هي من أموال النفط، لكن احلقيقة غري ذلك ومل تكن األسلحة بأموال النفط بل إهنم استولوا  

  (1) قواعد هنا. وهذه احدى اجلرائم التي جيب أن يثبتها التاريخ(  ألنفسهم  وأقامواعىل نفطنا 

طاب يلخص الكثري من املعان التي كان يستعملها قادة الثورة اإلسالمية لبيان  فهذا اخل

واقع االستبداد املامرس عىل إيران من طرف الشاه، والقوى العاملية التي تدعمه، ومن خالله  

 يمكن اكتشاف نوعني من االستبداد، أو أثرين كبريين من آثاره.

تبطة باالقتصاد والتضيق عىل معيشة الناس  أوهلام: اآلثار املادية لالستبداد، واملر 
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 ومكاسبهم. 

الثقافية  ثانيهام: اآلثار املعنوية لالستبداد، واملرتبطة بالسلوك واألخالق والنواحي 

 وغريها.  ةواالجتامعي

إِنه  ﴿وقد أشار إىل كال النوعني من االستبداد قوله تعاىل يف اإلخبار عن جرائم فرعون:  

ْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطائَِفًة ِمنُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيِي  فِْرَعْوَن َعاَل يِف اأْلَ 

ُه َكاَن ِمَن املُْْفِسِدينَ  ؛ فاآلية الكريمة تشري إىل ممارسات املستبدين يف  [4]القصص:    ﴾نَِساَءُهْم إِنه

وإنام تشمل اجلوانب املعنوية أيضا، بالتفريق  كل األزمنة، والتي ال تشمل اجلوانب املادية فقط،  

 بني الناس، وإشاعة املنكرات بينهم. 

يف   قادة الثورة اإلسالمية سنحاول يف هذا املطلب ذكر بعض أحاديث وبناء عىل هذا، 

 ذلك، لنبني من خالهلا أمرين: 

 : مدى عدالة تلك املطالب ورشعيتها، وذلك ما يعطي للثورة مصداقية كبرية. أوهلام 

: مدى إدراك قادة الثورة اإلسالمية للواقع الذي يعيشه الناس، ومشاركتهم فيه،  ثانيهام 

 واستثامرهم له. 

 : املضار املادية لالستبداد ـ    1

، نرى قادة الثورة اإلسالمية هيتمون  وأمهيتها وارتباطها بحياة الناس  ونتيجة لوضوحها 

انطلقت منها، وذلك عندما أعلن الشاه ما يسمى  بعرضها كل حني، وربام تكون بداية الثورة قد  

م(، والتي استطاع علامء الدين أن يكتشفوا ما ينجر عنها من 1/1963/ 9بالثورة البيضاء ) 

 خماطر متس االقتصاد اإليران، كام متس بنيته االجتامعية، وجتعله تابعا للغرب. 

ناجعة لألوضاع  وقد فعلوا ذلك عىل الرغم من أهنا تبدو للوهلة األوىل حلوال 

االقتصادية املرتدية يف البالد، لكن تلك النظرة السطحية تتجاهل عمق الفساد املرتبط  

باملؤسسات التي كلفت بإدارة تلك الثورة، والتي يمكن أن حتول منها وسيلة لالبتزاز والنهب  
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 والرسقة والتغريب. 

يؤول إليه تطبيقها،  وقد كان موقف علامء الدين حازما من تلك الثورة ملعرفتهم بام س

وقد ذكر املؤرخون أن آية اهلل روح اهلل كامل وند ـ وهو من علامء خرم آباد ـ التقى بالشاه بعد 

اجتامعه بعلامء قم، وأبلغه معارضة علامء قم ملا ُيسمى باإلصالحات والتي هي خمالفة لَلسالم،  

ضت عليه، كام أنه مل يكن يتوقع لكن الشاه كان يعترب بقاءه مرهونًا بعملية االستفتاء التي ُفر 

ظهور شخصية بارزة يف املؤسسة الدينية لتقف يف وجهه، وهلذا فقد أبلغ آية اهلل كامل وند أن  

هذه املواد جيب أن تطبق، وقال): إن مل أطبق هذه املواد فسأنتهي، وسيتسّلم السلطة ُأناس ال  

  (1)كم ويقضون عليكم(نهجكم، بل سيهدمون هذا املسجد عىل رؤوسبيؤمنون بكم وال 

وربام يكون هذا املوقف من العلامء هو الذي أثار الشاه، وجعله يشعر بخطر املؤسسة  

الدينية يف قم، وهلذا حاول أن حيتال عليهم، وقال: )إذا وافق علامء الدين عىل برناجمي  

جة هلم  اإلصالحي هذا ومل يضعوا العقبات يف طريقه؛ فأنا أعدهم بأنني سألبي أي طلب أو حا 

فيام خيص احلوزة!(، ثم قال: )عليهم أن يتعلموا حب امللك من علامء السنّة الذين يدعون  

 (2) مللوكهم بعد كل صالة، لكن ما الذي يفعله علامؤنا(

فرّد كامل وند عليه بقوله: )إن علامء السنة هم موظفون لدى احلكومة، ودعاؤهم  

واجباهتم اإلدارية. أما علامء الشيعة فلم يكونوا يف يوم من  لرؤسائهم وملوكهم هو جزء من 

 األيام موظفني لدى احلكومة أبدًا(

ويف ذلك احلني برز موقف اإلمام اخلميني، وبدأت ثورته بفعل مواجهته القوية هلا، وقد  

جعل الكثري يلتف به بسبب ذلك املوقف، يف نفس الوقت الذي جلب له عداء الشاه، مما عرضه  

 تقال والنفي. لالع
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ومن األمثلة عىل مواقفه حيال تلك الثورة قوله يف حديث له حيذر فيه من عواقب  

االستفتاء الشعبي عىل مرشوع الشاه، وذلك بحضور آية اهلل روح اهلل كامل وند، وعدد من علامء  

لة  : )لينتبه السادة أن املستقبل سيكون مظلاًم مع الوضع الذي استجد، وأن مسؤوليتنا ثقي قم 

وصعبة، فاحلوادث التي نراها تعرض اسم اإلسالم إىل خطر الفناء، وقد حيكت مؤامرة دقيقة  

ضد اإلسالم، وضد أمة اإلسالم وضد استقالل إيران. والبد من االلتفات إىل أن هذه احلادثة  

  ـ  مقارنتها مع فتنة )الالئحة( والتعامل معها باملعيار نفسه، فتلك الفتنة كانت ترتبط نال يمك

بالوزارة املمسكة بزمام األمور، وأن مواجهتنا كانت تستهدف تلل الوزارة. كام أن   ـ فيام يبدو

  باألمر حدثت لوزارة يف دولة وهزيمة الوزارة، بل حتى سقوطها، ليس    إنام اهلزيمة التي حدثت  

اجلدي للنظام احلاكم، فسقوط الوزارة ال يعرض أسس النظام لالهنيار، بل إنه قد يكون أحيانًا 

لتحكيم استقرارها وحفظ وجودها، غري أن األمر يف هذه املرة خمتلف    األنظمةعالجًا تلجأ إليه  

فسه  متامًا، فطرف الرصاع الذي جيب أن يقف إزاءنا لنخاطبه ونحاسبه هذه املّرة، هو الشاه ن

الذي يعيش خيار احلياة أو املوت. فكام رّصح هو أن تراجعه يف هذه املسألة يعني سقوطه  

وهالكه، فهو مكلف بتنفيذ هذا املرشوع بأي ثمن ليس فقط ال يفكر بالرتاجع، بل سيقمع كّل  

معارضة بكل ما يملك من قدرة ووحشية. ولذا ال يتوّقع تراجع النظام يف هذه املرة مثلام حصل  

  (1)فتنة املجالس املحلية( يف

لكنه ـ مع بيانه خلطورة املعارضة ـ راح يدعو هلا باعتبارها التكليف الرشعي املرتبط  

بذلك الوقت، فقال: )غري أنه يف الوقت ذاته علينا أن نعلم أن املعارضة والكفاح من واجباتنا  

قوف منه موقف  الرضورية، ألن اخلطر الذي هيدد عامة الشعب أكرب من أن نستطيع الو

الالمباالة والتجاهل.. لقد أقدمت السلطة عىل مؤامرة واسعة وشاملة، وقامت بسلسلة من 

. فاذا مل نسع نحن يف املقابل إىل توعية  وخداعةاألعامل اخلادعة واملضللة الستغفال الشعب 
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ف  الشعب، واحليلولة دون وقوعهم يف الرشاك املنصوبة هلم من قبل االستعامر، فسو  أبناء

اإلسالمية للفناء. وستصبح ضحية للخديعة واالنحراف. ويف هذه احلالة لن  األمةتتعرض 

تبارك   ـ مسؤولني بني يدي اهلل سيكونونفحسب، بل  ـ اهلل حال سم ـ يقىض عىل علامء اإلسالم

وسيعاقبون ألهنم رأوا اهلوة بأعينهم، ومل يبادروا لتحذير الُعمي من السقوط فيها،   ـ  وتعاىل

  (1)  عن أهنم سيقعون ضحية للخديعة واالنحراف(فضاًل 

ثم بني نوع املسؤولية املناطة هبم يف ذلك املوقف، وهي التي طبقها يف حياته الثورية  

مجيعا، فقال: )إذا ما استطعنا أن نوقظ الشعب، ونطلعه عىل مؤامرات الشاه هذه، وسعينا 

وَتديرهم من الوقوع حتت تأثري خطط الشاه اخلادعة،  للحيلولة دون انطالء احليلة عليهم، 

. إننا ال نريد دخول حرب آلية حتتدم فيها الدبابات واملدافع، فيقول  .فسوف هنزمه بالتأكيد

البعض: إن ذلك ليس يف وسعنا، وماذا يمكن للقبضة اخلالية أن تفعل مقابل السالح.. إن 

قاظه، وحينها سرتون القوة العظيمة التي  أعظم عمل يتسنى لنا أداؤه هو توعية الشعب وإي

ستتوفر علينا وليس بوسع املدفع والدبابة منافستها، ويف الوقت نفسه الطريق حمفوفة باملخاطر  

ومعقدة، وعىل الذين يرون تكليفهم الرشعي يكمن يف استمرار املواجهة، تقويم األمور خمتلف  

املقاومة والثبات يف املصائب والشدائد التي    أبعادها وعواقبها املحتملة، لريوا مدى قدرهتم عىل 

  (2) من املمكن أن تصيبهم يف هذا السبيل(

وهذه اخلطة التي ذكرها أمام العلامء ملواجهة الشاه هي التي استخدمها بعد ذلك يف 

الثورة عليه، وهلذا نراه كثريا ما يذكر اجلوانب االقتصادية وإرساف الشاه وضنك املعيشة التي  

 . املرشوعةه ممثال للشعب، ومطالبه ا الشعب، وذلك مما جعليعان منه

ولألسف نجد أمثال تلك الدعوات يف البالد العربية، ويف ذلك احلني يتوالها الكثري  
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 من الشيوعيني، نتيجة انرصاف اإلسالميني عن االهتامم بأمثال هذه األمور. 

خالل مخسة   لبهلوية اومن النامذج عىل ذلك، ما ورد يف حديث له عن جرائم األرسة 

العربية املتحدة  اإلمارات عقود، وذلك يف مجع من العلامء ومن اإليرانيني املقيمني يف دولة 

اإليران إبان عهد الشاه، ومن قبله من   ـ وذلك بغرض إطالعهم عىل الواقع   اإلماراتينيوبعض  

جون لآلخرين يف  املستبدين: )تعلمون اهنم قضوا عىل زراعتنا بشكل كامل، ونحن اآلن حمتا 

أو اهنم أّجروها  األجانبمجيع املجاالت، لقد قضوا عىل ثروتنا احليوانية وسلموا مراتعنا إىل 

، هذا ما فعله النظام البهلوي.  لألجانبالشعب وسّلموها  أبناءهلم. أمموا غاباتنا فمنعوا عنها 

ا خربة ومحلوا كل ما ضعوا يدكم اآلن عىل أي مكان يف البالد فستجدونه مدمر. لقد تركوا لن

بناءها من األساس.. لقد    إعادةلدينا وذهبوا. وهذه احلكومة ترث خرابة يعمها الدمار وينبغي  

كبريا بحيث أن دول اخلليج كانت تعتقد بان رحيل الشاه سيؤدي إىل   إعالميا مارسوا تضليال 

الء سيفهمون الحقا  ثمة حثالة ال تزال تعتقد بذلك وهؤ  أيضا اضطراب العامل امجع! ويف إيران  

معهم. ففي عهد  وأخذوها هبذا الشعب. لقد هنبوا ثروات الشعب  األرسةماذا صنعت هذه 

 أخذوهرضا شاه نقلت حقائب كثرية مليئة باملجوهرات معه حينام وضعوه يف سفينة ونفوه. 

ينة  الثم  األشياءبسفينة هو واملجوهرات إىل بريطانيا! ويف عهد هذا وقبل أن يذهب مجعت هذه  

  (1)تقريبا( يشء ونقلت، مجعت املجوهرات ونقلت، لقد هنبوا كل  

ثم حتدث عام فعله املستبدون بالنفط اإليران، وهو حديث يكرره كثريا، ويف املجالس  

أهم الثروات التي يمتلكها هذا البلد  إن املختلفة، ألمهيته ودوره يف التوعية والتنوير، يقول: )

القادمة، ولكن لو أن هذا الشاه   األجيالهو النفط، الذي يعترب ثروة للبالد وينبغي أن تنتفع به 

بقي عرشين عاما أخرى ملا بقيت قطرة نفط واحدة. فهو ذاته كان يقول باننا ال نملك نفطا 

النفط وسلموها للغري وماذا أخذوا   بيبأنا من عرشين وبضعة أعوام.. ذلك الهنم فتحوا    ألكثر
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قاعدة  أقامواالنفط ويف املقابل  أعطوها التي تعترب النموذج البارز،  أمريكا يف مقابله مثال من 

 أعطونا يف مقابل النفط..  أسلحة أعطونا ! هذا هو ظاهر القضية أسلحة أعطونا هلا، ال اهنم 

حد يف بالدنا اآلن يتقن استخدام هذه ال يمكننا استعامهلا! ليس هناك من أ أسلحة ! أسلحة

لتكون قاعدة هلم فاذا ما نشبت حرب بينهم وبني االحتاد   األسلحة، لقد اعطوا هذا األسلحة

العديد من القواعد. أخذوا النفط ويف   أقامواالسوفيتي فان إيران ستكون قاعدة هلم. وقد 

م. لقد ارتكبوا خيانة كهذه املقابل اعطوا عوضا لتحقيق مصاحلهم! فاصبح كالمها يف جيوهب 

 (1) بحق هذه البالد(

  دولة  وهكذا نراه يتحدث كثريا عام فعله االستبداد بالزراعة، وكيف حول إيران إىل 

تستورد طعامها من غريها بسبب سوء تسيريه هلذا اجلانب االقتصادي املهم، ومن األمثلة عىل 

أرس شهداء الثورة اإلسالمية: )إهنم ـ    مهـ أما   1399شوال    25ذلك قوله يف خطاب له بتاريخ  

يقصد الشاه ومن معه ـ كانوا يريدون خداع الناس بأن يفّرحوا أنفسهم بأّن بالدنا سوف تكون 

صناعية وأننا سوف نصل إىل مستوى القوى العظمى بعد سنة أو سنتني ونصبح مثل اليابان..  

كانوا يقولون بأننا سنكون مثل اليابان،  اليابان التي سبقت أمريكا يف صناعتها.. إن هؤالء الذين  

ماذا عملوا؟.. إن ذلك الذي كان ينبغي أن يكون يف إيران والذي هو أساس اقتصاد البالد،  

 أي الزراعة، قد دمرت، وحينام دمرت الزراعة برزت مشكالت أخرى( 

ثم يفصل يف ذكر تلك املشاكل التي انجرت عن ذلك، مما يدل عىل ما ذكرناه سابقا من  

علمه التام بكل ما تقتضيه قيادته من علوم، ومن تلك املشاكل ما عرب عنها بقوله: )إننا حتولنا  

، وهذا يعني أن احلنطة والغالت األخرى التي كانت األمريكية إىل سوق السترياد البضائع 

بحر،  لقائها يف الإ بكميات كبرية لدهيم وإذا مل يتم بيعها البد من التخلص منها إما بإحراقها أو 
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  (1) (أموالنا كانوا يبيعوهنا لنا بأسعار باهظة ويستولوا عىل 

  أنحاءومنها ما عرب عنه بقوله: )واملشكلة األخرى، أهنا دفعت الفالحني للهجرة من 

إيران إىل طهران واملدن األخرى. فهذه األحياء الفقرية التي تروهنا يف اطراف طهران، والتي  

كان أبناؤها يعملون يف الزراعة. وملا تم تدمري الزراعة،   تتكون من األكواخ وبيوت الصفيح، 

.  . ترك هؤالء أراضيهم عىل أمل أن جيدوا العيش الرغيد يف املدن الكربى. فكم كانوا مغفلني

إن هؤالء املعدمني الذين يعيش كل عرشة منهم يف جحر صغري، وال أدري هل رأيتم جحورهم  

من جحر   كثرأفزيون وهي تبعث عىل األسف ألهنا ليست أم ال؟ لقد رأيتها مرة أو أكثر يف التل

. لقد أسيادا كان خيرج منه األطفال والكبار. هؤالء هم املزارعون الذين أرادوا أن جيعلوا منهم  

وحتويل   اإلقطاعيةدمروا حياهتم بالكامل.. لقد قضوا عىل الزراعة حتت شعار إننا نريد إلغاء 

 (2)  الرعية إىل أسياد!(

)إن بلدنا من حيث   مكانات الزراعية إليران عندما جتد حسن التسيري، فقال:ثم بني اإل 

زراعية   أرايض الزراعة كان بوسعه أن حيقق االكتفاء الذايت، بل ويصدر الفائض ألنه يمتلك 

وحدها   أذربيجانشاسعة وخصبة. فإذا وجدت زراعة صحيحة يف هذا البلد، يمكن القول بأن  

  إقليمنفسه يصدق عىل  واليشءد، وجيب تصدير الفائض منها. تكفي لتوفري احتياجات البل

 (3) خراسان(

ثم يذكر بأسف ما حصل إليران بسبب تلك السياسات االقتصادية الفاشلة، فقال:  

بأننا استوردنا القمح  ـ ال؟ أموال أعلم هل قرأتم يف الصحف  ـ  )لقد كانوا يتبجحون يف عهده

جلهة وهم يرصخون بأننا اشرتينا القمح والشعري من والشعري! لقد سحقوا البلد من هذه ا
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  (1)ولن نموت هذا العام من اجلوع!( أمريكا 

 املضار املعنوية لالستبداد: ـ    2

باعتبار أن الثورة اإلســالمية اإليرانية ثورة شــاملة، ال هتدف فقط إىل حتقيق الرفاه، وال 

د أن تطبق القيم  ة، وإنام ترـي ة االجتامعـي داـل ه، نالحظ الـع ة يف الواقع بجميع جمـاالـت اإلســـالمـي

 اهتامم قادهتا، بآثار االستبداد عىل القيم واألخالق والثقافة ونحوها.

ومن يتتبع كلامت إمامي الثورة اإلسالمية اخلميني واخلامنئي جيد هذا النوع من  

كاد خيلو خطاب أو بيان أو رسالة تصدر عنهم، إال وتتضمن هذه ياالهتامم، بحيث ال 

 اجلوانب. 

هـ، قال فيه: )لقد   1399شوال  25له بتاريخ  ومن األمثلة عىل ذلك ما جاء يف خطاب 

ن من نقص، ترى أي مكان لدينا ال يعان من نقص؟! لقد سعوا كي ال  قلتم بأن ثقافتنا تعا 

يدعوا هذه البالد تنمو إنسانيًا واقتصاديًا وثقافيًا وعسكريًا، وكانت مهمتهم عىل مّر التاريخ 

 إبقائنا البهلوية( تتمثل يف  األرسة)من حكم  األخريةوخالل السنوات اخلمسني ونيف 

تالك جامعة أو مدرسة ثانوية أو أي مركز يتخرج منه الواعون متخلفني، ومل يسمحوا لنا بام

  (2) من الناس(

ثم ذكر كيف احتال رضا خان عىل الشعب بتظاهره بالتدين يف البداية، ثم حماربته له،  

بوجه إسالمي، فكان  األمر أول مثلام يفعل الكثري من الطواغيت، فقال: )لقد جاء رضا خان 

به   أنيط رم، وبعد أن قويت شوكته بدأ بمامرسة الدور الذي حيرض جمالس العزاء يف شهر حم

وكانت أوىل مهامه القضاء عىل علامء الدين، فاملدرسة الفيضية التي كانت كل غرفها تغص  

بالطلبة آنذاك أصبح فيها طالبان أو ثالثة، مل يكونوا يستطيعون البقاء يف الغرف هنارًا فكانوا  
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دائق العامة باملدينة ويرجعون يف أواخر الليل، ألن قوات  يتوجهون قبل طلوع الشمس إىل احل

الرشطة تأخذهم لتجريدهم من زهيم الديني.. أما بالنسبة للجامعات، ونظرًا إىل أهنم مل يكن 

نفسه، فقد جلأوا للتعامل معها عن طريق الدعايات، وتعليم   األسلوب بمقدورهم اتباع 

قدرهتم عىل مهامجتها بذلك الشكل. وكانت   املعلومات التي َتالف املنهج الصحيح، لعدم 

لدهيم خطط استعامرية، إذ كانوا يعتقدون أن هاتني القوتني )علامء الدين واجلامعيني( إذا ما 

امتلكوا القدرة فإن من املمكن أن يلتحق هبم سائر أبناء الشعب وال يسمحون بتنفيذ اخلطط،  

 (1)  واجلامعيني!( ومن هنا كانت أوىل خططهم القضاء عىل علامء الدين 

وهكذا يذكر عن الشاه)حممد رضا( بأنه مارس نفس أساليب املستبدين قبله، فقال:  

يف هذه البالد وعملوا عىل َتلفها. وقد روي يل أن الشهادات   اإلنسانية)إهنم عطلوا الطاقات 

يف عهده، َتتلف عن تلك التي يمنحوهنا    وأوروبا   أمريكا   التي كانت متنح لشبابنا املوجودين يف 

لطلبتهم! إهنم كانوا يمنحون الشهادات لشبابنا برسعة )وإن مل يتعلموا شيئًا(، بينام كانوا  

اهبم. وربام قيل يل هذا مرارًا! فلامذا؟ لكي ال يسمحوا لنا بامتالك يدققون كثريًا بالنسبة لشب

 (2) تلك القوة، إهنم خيشون هذه القدرة كام هم خيشون علامء الدين واجلامعيني(

وهكذا يذكر ما فعله الشاه مستعينا بالغرب إلفساد املجتمع حتت اسم احلرية، يقول:  

فتالحظون أن النساء قد أدركن أن شعار )حرية   )لقد حدث اآلن حتول يف بالدنا واحلمد هلل، 

وال النساء، وال كانت   أحرارااملرأة وحرية الرجل( كله تضليل وخداع! فلم يكن الرجال 

حرة وال الصحافة! واحلرية التي كانوا يريدوهنا للبالد كانت جتر الشباب نحو الفساد.    اإلذاعة

ة! إنني أسّمي هذه احلرية، احلرية  والزال البعض من الكّتاب يقرتحون مثل هذه احلري

املستوردة االستعامرية، أي إهنم يقدمون هذه احلرية هدية للبلدان التي يريدون ربطها بالغري،  
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فاهلريويني مباح واخلمور مباحة وأماكن الفساد حرة، وكان من طهران حتى شمريان ـ كام قيل  

حرية القلم والبيان فال! أن احلرية   الفساد بأسوأ أشكاله! كل ذلك مباح.. أما  أماكنـ مئات 

التي يتحدثون عنها هي أن تكون حمالت بيع اخلمور أكثر من حمالت بيع الكتب، وذلك جلر  

شبابنا نحو مراكز الفحشاء.. وعندما يكون الطريق مفتوحًا واإلعالم مسخرًا فإن الشباب  

كون مؤثرة لصالح البالد  يساقون إىل ذلك االجتاه، وعندما تساق اجلامعات التي ينبغي أن ت

 (1) نحو الرذيلة، فسوف لن تتمكن من التفكري فيمن ينهب نفطنا(

ثم يرد عىل تلك املفاهيم اخلاطئة التي كان ينرشها املستبدون، والتي يربطون فيها  

احلضارة باالنحراف أو بالتغريب، فيقول: )إن الروحانية ال تعارض التقدمية، وإنام تعارض  

ا وتعارض )بوابة احلضارة( هذه التي دمرت ما عندنا! وتعارض احلرية التي  تقدمية حممد رض

يتحدث الشاه عنها، أي )حرية املرأة والرجل( وال تعارض حرية البيان والقلم وال الوعي  

والصناعة!. أسسوا الصناعة، فمن يعارضكم؟! أما قضية معامل صهر احلديد والتي أقاموها 

ن اآلن بأنه إذا أردنا أن ال نترضر فالبد من العمل لعدة سنوات  قبل عدة سنوات، وها هم يقولو

! إننا رأينا منهم سوءًا، وإننا كمن لدغته احلية فصار خياف من احلبل األبلق! إننا نخاف  أخرى

من اقرتاحاهتم ألننا رأينا منهم سوءًا، إننا مل نرهم يومًا ما يسعون لتعليمنا الصناعة! فيام دمروا 

 (2)  راعتنا وثقافتنا، وجعلوا جيشنا تابعًا، وفروا بام يمكنهم محله من أموالنا(من جهة أخرى ز

وهكذا يرد عىل تلك املفاهيم التي تربط الثقافة بالتغريب، ويبني أن اإلسالم ال يعارض  

الثقافة وال الفنون، وإنام يعارض الفساد، يقول: )إّن ما خيالفه اإلسالم هو استدراج الناس إىل  

ليه دور السينام، ذلك ألن السينام إ النفسية(. فإذا تكلم علامء اإلسالم عام آلت الشهوات )

وعلمية، من الذي   أخالقيةجيل الشباب. فإن كانت السينام    إلفساداملوجودة يف إيران اليوم هي  
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 إن! أبواهبا يف بالدنا استعامرية! فإننا نغلق  يمنعها؟! ولكننا نرى بدءًا بالسينام حتى املدارس 

هدم مسجدًا اَتذوه رضارًا وقد   ! إن النبي األكرم  أيضا كذلك نسد بابه  أحيانا ار املسجد ص

، وكان يقوم بالدعاية الالأخالقية وأمثال ذلك فاذا كان هناك مسجدًا بني ملعارضة الرسول 

، فام ظنك لو كانت  إغالقه سنعمل عىل  فإننا ، إصالحه باإلسالم ومل يتسن لنا  لَلرضاريستغل 

احدى دور السينام متارس ذلك؟ فنحن عندما نعارض السينام نعارض يف احلقيقة السينام 

. ملاذا نعارض السينام؟ فإذا كانت السينام أخالقية ولرتبية  . املنحرفة وليس السينام بصورة مطلقة

  (1)شبابنا، فهي إحدى طرق الرتبية، وإهنا كاملعلم أو املدرسة(

اخلامنئي يذكر ـ بتفصيل شديد ـ كل اجلرائم التي مارسها وعىل هذا املنهج نرى اإلمام 

 االستبداد يف إيران لتحطيم املجتمع، وتيسري استعباده واستغالله بعد ذلك. 

ونحب أن نسوق هنا بعض ما ذكره من ذلك، لنبني مدى إدراك قادة الثورة اإلسالمية  

كل حني بام وقع له سابقا، جلذور الفساد، وعالجهم احلكيم هلا، وتذكريهم الشعب اإليران 

حتى ال يقع يف نفس الفخاخ الحقا، أو كام عرب اإلمام اخلامنئي عن ذلك بقوله: )التأريخ عنرص  

ينبغي أن نتعلمه، فإذا أردنا أن نتلمس موقعنا يف الوقت احلارض، ونعرف أين نحن اآلن، علينا 

  (2)ومعرفته ووعيه، أمر مهم(أن نحيط بالتاريخ، نعرفه ونعيه، اإلحاطة بالتأريخ، بإدراكه  

وهلذا نراه يذكر اخلطط التي وقعت يف التاريخ اإليران إلبعاده عن العلم والتطور  

التقني، واستدراجه للفساد، ثم هنب ثرواته بعد ذلك، ألن الفساد املعنوي هو الطريق األقرب  

 للفساد املادي. 

ى التقدم العلمي  نحن بلد عاش َتلفًا مريعًا عن مستويقول مؤرخا لذلك: )

زل هبذا البلد من قبل السالطني خالل  ـوالتكنولوجي يف العامل وما شهده العامل من تطّور. وقد ن
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ملعارف  القرنني املاضيني ظلاًم فادحًا فقد تركونا نتخلف عن القافلة، ومل يدعوا العلم والثقافة وا

ل املثال، كان يبغض اسم  فنارص الدين شاه القاجاري عىل سبيتنفذ إىل البلد بشكل سليم، 

القانون ويتنفر منه، وكان يكره لَلنسان أن يغادر إىل اخلارج ثم يعود، وينفر من تدفق املعارف  

واملعلومات من اخلارج. وكل ما حصل إهنم بادروا أليام قالئل ملامرسة بعض األعامل بدوافع 

أبقونا عليها بالرضر، وبذلك  طارئة، بيد أهنم تراجعوا عنها حينام قّدروا بأهنا يمكن أن تعود

  (1)بمنأى عن املعارف والعلوم(

حني آل األمر إىل أرسة هبلوي، ازداد  ثم يذكر ما حصل يف عهد األرسة البهلوية، فقال: )

احلال سوءًا، إذ جّرت هذه األرسة الشعب إىل الشهوات، وسلطت عليه تلك التيارات الفاسدة 

حينام ذهبنا .  تها بدالً من الرضوب املفيدة يف تلك الثقافة.من الثقافة الغربية، وعملت عىل إشاع

إىل أوروبا وأخذنا منهم العلم، عدنا إىل بلدنا بمواصفات جديدة حيث أضحت شخصيتنا 

شخصية شهوية.. بال وجدان وضمري.. فاقدة لَلرادة، تاركة للدين. فام هي يا ترى املنافع التي  

االت األُخرى إن بعضهم ذهب إىل أوروبا وأفاد من تعود عىل الناس من هذا العلم؟ ومن احل

علومها فعاًل، ولكنهم عندما عادوا مل ينفعوا بلدهم بيشء، بل بقيت البالد عىل حاهلا. هذه أيضًا 

من سيئات ذلك العهد. وهي من سيئات السالطني الذين مسكوا زمام البلد لقرنني عىل األقل،  

لقد وقف الشعب يف مكانه دون . م الذاتية اخلاصة.ومل يكونوا يفهمون شيئًا، سوى مصاحله 

أن يتقدم يف العلوم، مع مجيع ما يتحىل به من ذكاء وخلفية يف العلم والثقافة، بدءًا من عهد فتح 

باملجرمني الكبريين رضا خان وولده حممد   وانتهاءعيل شاه وحممد عيل شاه ونارص الدين شاه 

دم سواء كانوا من منافسيه وأعدائه أو من الشعوب  رضا، حتى سبقه اآلخرون يف مضامر التق

  (2)األخرى التي قطعت شوط التقدم مرقاة بعد أخرى(

 
 ..28/9/1369واجلامعيني. ( خطاب السيد القائد يف لقائه ملجموعة من احلوزويني 1)

 .. 16/7/1371( حديث السيد القائد يف لقائه مع مسؤويل حمافظة جهار حمال وبختياري، يف شهر كرد، 2)



184 

 

ويذكر كيف سعت كل املاملك االستبدادية التي حكمت إيران إىل إزالة كل القيم التي  

املسيحيني الذين إذا اطلعتم عىل تأريخ أواخر العهد القاجاري لرأيتم كثرة  تربطه بدينه، فقال: )

هبدف التنصري. وقد كان مثلهم كمثل اللص املبتدئ، فلم يوفقوا،   إيران وا من أوروبا إىل ءجا 

طبيعي ال نستطيع أن نقول  .  ألهنم مل حيسنوا اختيار املنطقة التي يمكن للمسيحية أن تروج فيها.

دون حقًا بالسيّد أن أصحاب الرساميل والرشكات العاملية والناهبني الدوليني، كانوا يعتق

املسيح؛ فمن أين هلم أن يعرفوا السّيد املسيح؟ بل كان أول سعيهم حينام حيطون يف حميط  

اجتامعي يظهر املجتمع فيه عقله بثقافته الوطنية ويدافع عن حيثيته، أن يستأصلوا تلك الثقافة.  

والً لقواعد القلعة،  متامًا كام تفعل عدة من اجلنود حينام هتجم عىل قلعة حمصنة، فهي تتعرض أ

فتنهار اجلدران بعد ذلك تلقائيًا. فهم يفعلون كّل ما يقود إىل إضعاف جدران القلعة، ويمكن 

  (1)ىل تنويم أهل القلعة )استغفاهلم(أن يبادروا إ 

وحني آل األمر عىل ُأرسة هبلوي، فقد ارتكبوا  وهذا ما فعلته األرسة البهلوية، يقول: )

بكثري مما ارتكب يف العهد القاجاري. فأرسة هبلوي رضبت عىل قواعد من الفعال ما هو أسوأ 

، وأنشبت أظافر التخريب فيها، حتى حلت  أركاهنا الثقافة الذاتية اخلاصة للشعب وزلزلت 

كان شعبنا ..  الثقافة املستوردة بدالً من الثقافة اخلاصة، ونفذت يف أغلب مرافق حياتنا وشؤوهنا 

ضارة اإلسالمية، برعاية اآلداب يف طبيعة العالقة بني املرأة  ملتزمًا عىل طوال قرون احل 

رشاف وبالطات  . لكنهم مارسوا كل األساليب لتحطيمها.. لقد كانت جمالس األوالرجل.

امللوك واألمراء ومن يقع عىل شاكلتهم، هي وحدها التي تشهد جمالس اللذة والطرب  

لقد سعى األوروبيون ـ  . هبذه اخلطايا.والفحشاء، حيث متيض الليايل احلمراء حتى الصباح 

الذين ال تغلق باراهتم طوال الليل والنهار ـ أن يدفعوا جمتمعنا صوب هذه العادات املشؤومة  

دومًا وبجميع عهوده وسنيه وأشواط    مكتظا الفاسدة. حينام تعودون إىل تاريخ أوروبا، جتدونه  

 
 ( حديث السيد القائد يف لقائه مع العاملني يف أجهزة االتصال اجلامعي..1)
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 البلد، ففعلوا كّل ما بمقدورهم أن متدنه بالفساد. وقد أرادوا أن يدفعوا هبذا النهج إىل 

 (1)يفعلوه(

ثم أشار إىل بعض الفضائح التي قام هبا امللوك املستبدون يف إيران، بغية حتطيم املجتمع،  

التي تنطوي عليها ممارسة   مقدار الفضيحة لكم أن تالحظوا اآلن وسلخه من هويته، فقال: ) 

ة واحد ة دفعًة! إذا ذهبتم إىل أقىص نقاط الدنيا،  ملك قام باستبدال الزي الوطني لشعبه مره

ا الوطني وهي تفتخر به، وال تشعر باخلجل أو العار منه.   كاهلند مثاًل جتدون أن الشعوب هلا زهيه

ولكن هؤالء غرّيوا الزي الوطني ومنعوه مرة واحدة، ملاذا؟ زعموا أن اإلنسان ال يكون عاملًا 

يني، الذي ال زالت آثاره تدرس يف أوروبا،  يرانء اإلمع هذا الزي! يف حني نجد أن أبرز العلام

لقد استبدلوا الزي الوطني ومنعوا ارتداء  . عاش هبذه الثقافة وأمىض حياته هبذا الزي.

احلجاب. وقالوا إّن املرأة ال تستطيع أن تتحّول إىل عاملة مع احلجاب )العباءة( وال يمكن أن 

  (2)(ة!يكون هلا مشاركة يف الفعاليات االجتامعي

لقد وضع  وهكذا ذكر جرائم األرسة البهلوية الكثرية يف حق املجتمع اإليران، فقال: )

خان ـ هذا الطاغية األمي املتجرب ـ نفسه ُألعوبة بيد األعداء. فغرّي الزي الوطني واستبدل   رضا 

بالدين  الكثري من اآلداب والسنن السائدة بني الشعب، ومنع مزاولة الفعل الديني، وزوى 

مارس مجيع هذه الفعال بالقوة ـ كام تعلمون مجيعًا ـ وحتّول إىل شخصية حمبوبة لدى . جانبًا.

الغرب، مل يكن حمبوبًا من قبل الرأي العام يف الغرب، أو أبناء الشعوب الغربية، وإنام أضحى  

 (3) قبل السلطويني والساسة الغربيني(  حمبوبًا من

  بجميع يذكر اإلمام اخلامنئي ـ الفرصة للغزو الثقايف  وبذلك أتاحت هذه األرسة ـ كام

 
 .. 21/5/1371اطق الرتبية والتعليم. ( حديث القائد يف لقائه مع العاملني يف أجهزة االتصال اجلمعي ورؤساء من1)

 (26(  تضاد الثورة اإلسالمية مع النظام السلطوي العاملي )ص: 2)
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،  يرانمن هذا املوقع انطلق الغزو الثقايف ضّد اإلسالم والشعب اإل) :مظاهره وصوره، يقول 

واكتسب أشكاالً خمتلفة. وقد اَتذ الغزو أبعادًا خطرية يف السنوات األخرية يف عهد أرسة 

 (1)   (سنة األخرية، مما ال يسعنا اآلن توضيحه  30ـ  20  هبلوي البغيضة، وبالتحديد يف الفرتة بني 

ثم يوضح أن القصد األكرب من الثورة اإلسالمية هو مواجهة هذا النوع من االستبداد،  

يعنينا أن نشري إىل أن الثورة والذي ال يقل خطرا عن االستبداد االقتصادي، يقول: ).. 

طرته للرتاجع، ومن ثم أذنت  ضالعدو، ا اإلسالمية جاءت لتكون بمثابة رضبة حمكمة يف صدر  

شاهدتم أوائل الثورة التحّول املفاجئ الذي حّل بالشعب، حيث شهدنا .  بتوقف عجلة الغزو. 

تغيريات أساسية يف أخالقيات الناس، حصلت يف غضون مدة قصرية من االنتصار.. تضاءل  

ون.. حصلت انعطافه الطمع وجتّلت روح اإلغضاء والعفو والتجاوز.. كام اتسعت روح التعا 

كبرية صوب الدين.. ازدادت القناعة وقتل اإلرساف.. أخذ شبابنا يفكرون بالفعالية  

والعمل.. كثري من الذين اعتادوا احلياة يف املدن قفلوا عائدين إىل القرى، وكان لسان حاهلم:  

لضار يف  لنذهب إىل القرى ونعمل وننتج.. قّلت األعامل الكاذبة التي كانت تنشب كالعشب ا 

لقد ارتبط هذا التحّول الثقايف بالسنني األوىل من عمر الثورة، بمعنى  .  احلياة االقتصادية للناس.

أنه اقرتن مع توقف جهود العدو عن االستمرار بغرس الثقافة واألخالقيات الفاسدة. شهدنا 

داب، حتى  يف تلك املّدة نوعًا من التوجه اخلاص نحو اإلسالم.. صوب الثقافة واألخالق واآل

  (2)نبضت يف ضامئر شعبنا جمددًا اخلُلقيات اإلسالمية(

 مواجهة االستكبار: و   ثالثا ـ الثورة اإلسالمية، 

املطلب الثالث، والذي يدل عىل عاملية الثورة اإلسالمية اإليرانية، وكون قادهتا ال  

املستضعفني يف العامل،  يفكرون يف َتليص إيران فقط من استبداد الشاه، وإنام يف َتليص مجيع 
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 مواجهة االستكبار واملستكربين يف أي مكان، وخصوصا إذا تعرضوا للمستضعفني. 

ولذلك نرى الثورة اإلسالمية إىل اآلن، وبعد أربعني سنة من انتصارها، حتمل نفس  

الشعارات الثورية، وتلقب أمريكا الشيطان األكرب، وتدعو باملوت هلا وإلرسائيل وجلميع قوى 

 . معان حقيقية  غيان، وذلك لكون تلك الشعارات مل تكن جمرد شعارات ثورية، وإنام كانتالط

ها يتحدثون كل حني عن املامرسات  يوهكذا نرى قادة الثورة اإلسالمية ومسؤول 

الشعب اإليران ببغض   يملؤوا االستكبارية يف إيران أو غريها من الدول، وذلك حتى 

وتفكري  هي تدل عىل وعي كبري نسياق وراء خمططاهتم، و املستكربين واحلذر منهم وعدم اال

، ذلك أن املستكربين الذين هنبوا ثروات اإليرانيني يف عهد االستبداد،  استرشايف كبري

عن مطامعهم وكيدهم  أبدا وحارصوها وحاربوها بعد االنتصار، ال يمكنهم أن يتخلوا 

، مثلام  ب الوقوع يف حيلهمومكرهم، لذلك كان وعي الشعب بجربوهتم رضوريا حتى يتجن

وقع للشعوب العربية التي استطاعت بالثورة عىل املستعمر أن تتخلص منه، ولكنها ـ وبسبب  

عدم اهتاممها هبذا البعد ـ أعادت املستعمر من جديد، وبأثواب أخرى، ال تقل قتامة عن 

 األثواب السابقة. 

ألصول الكربى التي قامت عليها  هذا النوع من املواجهة من ا  ياخلامنئوقد اعترب اإلمام  

اخلامس يرتبط بالُبعد اخلارجي، حيث كان اإلمام    األصل )مدرسة اإلمام اخلميني، حيث قال:  

يقف برصاحة يف اجلبهة املناهضة للقوى الدولية املتغطرسة واملستكربة دونام مراعاة وجماملة.  

إىل   ة املظلومني، كان اإلماموحني يقف عتاة العامل واملستكربين والقوى املتسلطة يف مواجه

وتقية. وكان مدافًعا جاًدا عن املظلومني، ومقاوما   مواربة جانب املظلومني، ويرّصح بذلك دون  

يف وصف أمريكا كان إبداعا  [ الشيطان األكرب]إن مصطلح  . .ال هيون يف عدائه للمستكربين

دادات معرفية وعملية كثرية.  امت [الشيطان األكرب ]هلذا التعبري و  مدهًشا من إبداعات اإلمام،

ستكون جلية يف حق ذلك الشخص أو الطرف الذي   رك ّن تعاملك سيكون واضًحا ومشاعأإذ  
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تعتربه شيطاًنا. وكان اإلمام حيمل نفس هذا الشعور جتاه أمريكا حتى آخر حياته، إىل جانب  

 (1) (فإنه كان يؤمن به إيامًنا راسًخا استخدامه تعبري الشيطان األكرب، 

بناء عىل هذا سنذكر هنا موقفني مهمني من قادة الثورة اإلسالمية يتعلقان هبذا اجلانب،  

 ابتدأ معهام من أيام الثورة األوىل، وال يزال موجودا إىل اآلن، ومها:

 ـ التحذير من مؤامرات االستكبار العاملي.  1

 ـ الوقوف مع املستضعفني ودعوهتم ملواجهة االستكبار.  2

 ض التفاصيل املرتبطة هبام من خالل العنوانني التاليني: وسنتحدث عن بع

 ـ التحذير من مؤامرات االستكبار العاملي:   1

من خالل مطالعتنا للواقع اإلسالمي ال نجد أمة من الناس متثلت فيها كل تلك اآليات  

ذين كلفهم  التي تدعو إىل الرباءة من املستكربين وعدم مواالهتم، مثلام نراه يف إيران وقادهتا، وال

ذلك املوقف الكثري من التضحيات، ومع ذلك مل هيتموا ومل يبالوا، وال يزالون إىل اآلن يرفعون 

 راية التربي من االستكبار. 

ورس ذلك التربي يرجع إىل يقينهم بأن كل املؤامرات التي حصلت إليران، أو حصلت  

نها، أو تستسلم هلا، وهلذا نرى للعامل اإلسالمي سببتها تلك القوى التي أمرت األمة بأال تداه

من قادة الثورة اإلسالمية يؤمنون بنظرية املؤامرة، ويرشحوهنا بكل دقة،    اخلميني وغريه اإلمام  

 حتى تفرق الشعوب بني أصدقائها وأعدائها.

مجع  أمام باريس، لَلمام اخلميني فرتة نفيه يف  خطابما جاء يف ذلك ومن األمثلة عىل 

البلدان اإلسالمية سيام تلك التي متتلك  أوضاعن : )إ، فقد قال فيهنيمن الطلبة واإليراني 

هؤالء  ، فكانت موضع دراسة القوى الكربى  ـ   التي تعد يف طليعة هذه البلدان  ـ  الثروات كإيران 

السياح الذين قصدوا الرشق منذ حوايل ثالثامئة سنة، كانوا مبعوثني سياسيني جاءوا لدراسة  

 
 كلمة اإلمام اخلامنئي دام ظله يف الذكرى السادسة والعرشين لرحيل اإلمام اخلميني، شبكة املعارف اإلسالمية. (1)
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وا مجيع املدن والقرى والثروات الطبيعية دراسة دقيقة حتى الصحاري درس، فالبلدان الرشقية 

ليها عىل االبل ودرسوها ووضعوا اخلرائط هلا  إوالفيايف التي َتلوا من املاء والزرع متامًا، ذهبوا  

. درسوها بدقة ورسموا اخلرائط  . وتعرفوا عىل مكامنها من الذهب والنحاس والنفط والغاز

  (1)فيدهم وسجلوا حوهلا املالحظات(ا ي وم األماكنوحددوا 

وقد كانت دراستهم الدقيقة واملفصلة لواقع لتلك البلدان ـ كام يذكر اإلمام اخلميني ـ  

مع مرور  مقدمة للتعرف عىل مواطن قوهتا وضعفها، متهيدا لنهب ثرواهتا، يقول يف ذلك: )

  األهايل الوقت ازدادت خرباهتم ومعلوماهتم، حتى أن معلوماهتم باتت اكثر من معلومات 

انفسهم. وقد سجلوا كّل ما عرفوا عن نفسيات قبائلنا التي كانت يف إيران مثل قبيلة البختيارية  

ىل بقية  والقشقائية والشاهسونية. ورسم اخلرباء خرائط مجيع القرى من القرى اجلبلية النائية إ

  (2) تالعه سجلوه واعدوا انفسهم لنهبه(القرى، وأينام وجدوا ما يمكن اب

بخريطة كبرية، عينت عليها   األصدقاء أحد  همهدان، فجاءثم ذكر عن نفسه أنه كان يف 

إىل وجود   إشارة ن هذه النقاط امللّونة إ: له مجيع قرى مهدان، وكانت عليها نقاط كثرية. وقال 

 حلد اآلن.   يشءمل يستخرج منها  ماكناأل املناجم يف هذه 

وكان أخطر ما يف تلك املعلومات ـ كام يذكر اإلمام اخلميني ـ ما يرتبط بالتمهيد  

ثم قاموا بعد ذلك بدراسات نفسية لكيفية الوصول إىل  لالستعامر والسلب والنهب، يقول: ) 

رسوا هذا املجال كثريًا.  تلك املناجم الغنية يف البالد اإلسالمية دون أن يواجهوا معارضة، ود

وطموحاهتم.   أهدافهم أماممرين يشكالن حائاًل وسّدًا وجد هؤالء يف البالد اإلسالمية أ  وقد

اهلل تبارك وتعاىل فسيقيض عىل  أرادهاإلسالم. فان طّبق اإلسالم كام هو وكام  أساسهو  األول

تطيع أولئك االستغالل كام حيلو  ال يس   أقوياءاملستعمرين. واآلخر هو علامء املسلمني، فان كانوا  
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هلم. فالعلامء عىل صلة بجميع طبقات الشعب، وإذا كان بني الشعب من يتمتع بالقدرة فهو من 

هؤالء، ولذلك مهدوا لتحطيم هذين السدين بيد الشعب، من خالل الدعاية التي قاموا هبا  

يمكن   األخطارا عدامها من  السابقة. فاذا ما حطموا هذين السدين اخلطريين، فان م  األزمنة منذ  

  (1)التغلب عليها بسهولة(

أما خمططاهتم املرتبطة باجلانب األول، فهي حتويل اإلسالم من دين يتعلق بمظاهر احلياة  

مجيعا إىل دين مرتبط باألحوال الشخصية فقط، مثلام هو احلال يف املسيحية وغريها من األديان،  

بان اإلسالم رسالة ترتبط بالدعاء وبعالقة   أوال أشاعوا ما فيام يتعلق باإلسالم، فقد أيقول: )

الناس باخلالق وال شأن لَلسالم باحلكومة وال بالسياسة. وقد توسعوا يف هذه الدعاية إىل احلد 

الذي اعتقد كثري من العلامء قائلني: ما شأن عامل الدين والسياسة؟ وما شأنه باحلكومة ونظام  

وسه ويعّلم الناس اآلداب  ته ويدّرس دراحلكم؟ فليذهب العامل إىل املسجد يصيل صال

 (2)  الرشعية(

رأوا أن صالة علامء الدين والصالة يف اإلسالم ال  وسبب ذلك ـ كام يذكر ـ هو أهنم ) 

روا ما  ظوا حتى يتعبوا. وليدرسوا ولينا ءفال يكون هلم شأن بالنفط، وليصلوا ما شا  ؛ترّض هبم

الناس هذه الدعاية   أسامعية هنا. وقد بالغوا يف ، وال شأن هلم بتنفيذ السياسة االستعامرشاءوا

حتى اعتادوا عليها تقريبًا. والزال االعتقاد بأنه ليس من شأن العلامء التدخل بالسياسة وبحث  

 (3)  (وضع احلكومة وما يعمل هؤالء الظلمة بالناس

ن  ومل يكتف املستكربون بذلك ـ كام يذكر اإلمام اخلميني ـ وإنام راحوا يصورون الدي

حتى املسلمون اجلميع  بالتدريج اعتقد  بكونه خمدر الشعوب، وأنه يدعو للرجعية والتخلف، و)

 
 .20، ص: 4ج، املرجع السابق (1)

 .20، ص: 4ج، املرجع السابق (2)

 .12، ص: 4ج، املرجع السابق (3)



191 

 

انفسهم وبعض علامء الدين وطلبة العلوم الدينية بأن ما يرجع إىل الف عام ونيف ال يمكن 

بالدعاية ضد علامء   بدأواهكذا عّرفوا اإلسالم للمجتمعات اإلسالمية. كام .. و تطبيقه اليوم

  أموال عاطلني وليس لدهيم عمل سوى اخذ    أشخاص ، بأهنم  أيضا ن وطلبة العلوم الدينية  الدي

 (1)  (الناس والعيش هبا 

واخلميني يرد بشدة عىل هذه الدعاوى التي أسس عليها املستكربون غزوهم للعامل  

علينا جيب اإلسالمي باملطالبة بالعودة إىل أصول الدين ومصادره وحمال القدوة منه، فيقول: )

الذين كانوا   األنبياء لنرى هل أن  ـ  إذ ال رضورة للتدقيق فيه  ـ  مطالعة القرآن ولو مطالعة عابرة

دينهم( قد أضعفوا مجهور الناس؟ هل كانوا خيدعوهنم؟ هل كانوا عمالء   إىل يدعون الناس )

  وراد األلنرى هل أن القرآن جاء لتعليمنا  أخرى ولنطالع القرآن نفسه مرة . للقوى الكربى؟.

اهنم مل يفهموا؟ فإذا طالعتم القرآن ستجدون أنه يدعو إىل    أم ذلك.    وأمثال   واألحراز  واألدعية

التحرك والنشاط اكثر من بقية األمور. ستشاهدون عددًا كبريًا من اآليات حتّرض الناس عىل 

القتال. قتال َمن؟ ذوي القوى. وفيه آيات كثرية حول كيفية احلرب. إذ كانت احلروب يف صدر 

  يشء . القرآن كتاب حيث عىل التحرك اكثر من أي  .الم اإلسالم بني ذوي القدرة ونبي اإلس

آخر. كتاب يبعث احلركة يف الناس. القرآن اخرج الناس من اخلمود إىل احلركة وجعلهم  

 (2)  (يواجهون الطغاة

وإخوانه من األنبياء من املستكربين،    ثم رضب النامذج عىل ذلك بمواقف رسول اهلل  

القدرة، حيث كان بعضهم    أصحابواجه    ـ   كان يف احلجاز  عندما   ـ    األكرم الرسول  فقال: )و

الذين   وأمثالهمن التجار ذوي النفوذ والقدرة يف مكة، وبعضهم من أثرياء الطائف كأيب سفيان  

هلم.   . إذ تصدى نبي اإلسالم يشء وكانوا يمتلكون كّل   واألمراء كانوا يعيشون كالسالطني 
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لتخدير املجتمع، بل كان مع الفقراء إليقاظهم. وقد أثار وعندما قدم املدينة مل يكن مع املثرين 

الناس ويظلموهنم. لقد كانت حروب الرسول    أموالالذين كانوا يبتلعون    األغنياء الفقراء عىل  

  وإذا القينا نظرة إىل ما قبل ذلك،  القدرة واملثرين والظلمة..    أصحابع  كثرية وكلها كانت م

لتخدير   أرسلهل عصاه وواجه فرعون، ال أن سلطان مرص مح عليه السالم لرأينا سيدنا موسى 

عليه السالم فقد   إبراهيم. أما النبي  الناس عىل فرعون عرصه بالعصا وبدعوته.  أثارالناس. بل  

من اجل عامة الناس واحليلولة دون  لَلرشافالنبالء وتصدى  أصنام رفع فأسه وحّطم 

يف هذه الدعوات. ولكنهم   األساساملنطلق  ـ  دون ريب  ـ  ظلمهم. وقد كانت األمور املعنوية 

عندما كانوا يرون أن هناك ظلاًم يامرس يف املجتمع، كانوا يرون أن من الواجب عليهم مواجهة  

  (1)احلّكام الظلمة وحماربتهم(

ثم يذكر أن املستكربين ـ عىل الرغم من كل تلك الرباهني ـ نجحوا يف َتدير الشعوب،  

مسؤولياهتم نتيجة لدعايات هؤالء، حيث هّب املسلمون ملحاربة فقد غفل املسلمون عن )

.  .فهذا هو معنى من يقول ما عالقة اإلسالم بواقع احلياة  .اإلسالم دون أن يلتفتوا إىل ذلك.

ن من يقول ما شأن اإلسالم والسياسة؟ هو حرب  إحرب مع اإلسالم. أنه جهل باإلسالم.    إهنا 

وكأن حرب   ه املسألة مطروحة بني املسلمني انفسهم،فمثل هذ ، ضد اإلسالم وعدم فهم له

 (2)  قامت وتقام ضد اإلسالم(

وهكذا يذكر للمسلمني مجيعا والشيعة خصوصا بأن أئمة أهل البيت كانوا مجيعا حماربني  

املؤمنني )عيل   أمري يف الوقت الذي كان  لالستكبار، ويستعملون كل الوسائل ملواجهته، يقول: )

 كان قد ابتيل باحلرب الداخلية ورأى أن مل يقم هبذه احلرب فسيقيض  طالب( حاكامً  أيببن 

كان معاوية حاكاًم يف الشام وكان حييا كالسالطني، لديه جيش وكافة   إذ معاوية عىل اإلسالم. 
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طالب عىل رأس السلطة الروحية وسيد الروحانيني،   أيب. وكان اإلمام عيل بن اإلمكانات

والتعريف باخلالفة، فانه ال يعمل عىل َتدير الناس كي يأيت   َلعامرلوحينام يأيت ليقاتل، يأيت 

. ومع َمن؟ مع معاوية اجلالس  أيضا . وقد قاتل  . الفقراء  القدرة والنفوذ البتالع هؤالء   أصحاب

  (1) ن يعمل عىل استعباد الناس وظلمهم(يف الشام. إذ أن وجوده كان هيدد اإلسالم، وكا 

مجيعًا الهنم كانوا   أئمتنا تل قُ اإلمام اخلميني ـ فعل سائر األئمة، فقد )وهكذا ـ كام يذكر 

وبني   أميةيعارضون جهاز الظلم احلاكم، ولو أهنم جلسوا يف بيوهتم يدعون الناس حلكم بني 

العباس لكانوا حمرتمني ومبجلني. غري أن أئمتنا رأوا أن ليس بوسعهم حشد اجليوش لعدم  

جلأوا إىل العمل الرسي، مما دفع السلطات إىل سجنهم. حتى أن توفر مستلزمات ذلك، لذا 

احدهم امىض عرش سنوات يف احلبس. فهل كانوا يسجنوهنم لصالهتم وصيامهم؟ وهل  

أنه كان يدعو الناس ألتباع هارون  أم كان يصيل ويصوم؟  ألنهسجنوا اإلمام موسى بن جعفر 

املوضوع مل يكن كذلك. اهنم كانوا   الرشيد، والتزام الصمت مهام رأوا من ظلمه؟ أم أن

مة. وهلذا يسجنون هؤالء ويقتلوهنم ويبعدوهنم، الهنم كانوا يرون فيهم خطرًا هيدد احلكو 

 (2) سجنوهم وقتلوهم ونفوهم(

لقد كان  وهكذا يذكر عن العلامء الربانيني الذين حتققوا بمعان الدين األصيل، يقول: )

داهنوا    أشخاصشخصًا أو عدة    أحيانا السلطة. فإذا رأيتم  علامء الدين يعارضون دائاًم أصحاب  

وف غري  السلطة، فانه إما منحرف وليس له عالقة باإلسالم. أو أنه يرى أن الظر أصحاب

 (3) مواتية ليعمل بتلك الصورة( 

وهكذا نجد اإلمام اخلميني يف كل خطبه يدعو إىل مواجهة االستكبار واحلذر منه ومن  
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ر منه،  من أركان الدين الكربى، ولذلك مل يكن يثق أبدا يف أي يشء يصد  خمططاته، ويعترب ذلك

ومن اجلهات املنتسبة إليه، وذلك ما يفرس الكثري من مواقفه، ومن أمثلتها موقفه من 

االقرتاحات املتوالية للمنظامت الدولية ووفود الوساطة، لوقف إطالق النار، خالل احلرب  

الصدامي عىل إيران، والذي يتخذه املغرضون ذريعة لكيل   املفروضة من قبل النظام العراقي

عنه عند   بالضبط وسنتحدثالكثري من التهم إليران وللويل الفقيه، دون فهم ملا كان جيري 

 حديثنا عن املوقف من االستكبار العاملي.. 

ذلك أن صدام حسني املدعوم من قوى االستكبار العاملي مل يكن يتصور أن جيد تلك  

املواجهة، وال أن يقع يف تلك احلرب الطويلة، بل كان يتصور أنه سيفتح املناطق التي حددها 

 وخالل ثالثة أيام فقط، ثم إهناء احلرب بعد ذلك مبارشة، مع املكاسب التي حيصل عليها..  

تلك املنظامت الدولية أن تستنكر العدوان السافر عىل إيران، لكنها بدل  وكان األصل يف  

إطالق النار، والذي مل يكن يعني يف ذلك الوقت سوى   ذلك راحت تضغط عليها لقبول وقف

 متهيد الطريق لينال صدام وأعداء الثورة ما مل يستطيعوا احلصول عليه خالل احلرب.  

دم موافقته عىل وقف إطالق النار، فقال: )إنكم  وقد أشار اإلمام اخلميني إىل سبب ع

رأيتم ورأينا كيف أن صّدام وبعد كل هذه اجلرائم وإراقة الدماء، وقتله لألبرياء يطالب اآلن 

املجازر، فإنه يرغب بتهدئة   ارتكابهبوقف إلطالق النار، طبعًا هذه حال كل جمرم معتٍد بعد 

يف سفك الدماء، بعد إعادة تأهيل جيشه   ستمراراالاألوضاع لفرتة من الزمن، كيام يتسنى له 

ومده بالعتاد اجلديد، من خالل الدعم الذي يتلقاه من األرشار واملجرمني من أمثاله، ولكن 

شعبنا وقواتنا املسلحة لن يتوقفوا عن القتال حتى حتقيق النرص النهائي واالنتقام للجرائم التي  

احلرب ببسالة ولن يعتنوا بأالعيب اللصوص  حزب البعث الكافر وسيستمرون يف  ارتكبها 

  (1)الدوليني ولن يولوها أي أمهية(
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وكان هذا املوقف يف منتهى احلكمة، ذلك أنه لو قبل اإلمام اخلميني وقف إطالق النار  

يف ذلك الوقت، فهو يعني بقاء االعتداء الصدامي يف عمق الرتاب اإليران، حيث تضطر حينئذ 

ت، لتحرير كل شرب من أراضيها املحتلة، وتستجدى من املجامع العاملية  إيران إلعطاء امتيازا

ذلك، يقول اإلمام اخلميني: )أنتم تعلمون أننا منذ أن بدأت هذه احلرب وحتى اآلن، سواء يف  

ذلك اليوم الذي كان صدام يدق فيه طبل القادسية وسواء اليوم، حيث مل يعد له اسم، ورحل  

ايانا كانت قضايا واحدة؛ والسبب يف ذلك أن القضايا التي قلناها مل  إىل حيث يعلم اهلل، إن قض

تكن قضايا كنا نريد فرضها، لقد كانت قضايا عندما نعرضها عىل مجيع عقالء العامل ومجيع 

مقاتيل العامل، فإهنم يتقبلوهنا.. لقد كنا نقول منذ البدء: إنكم اجتحتم بيتنا، ومدننا، وبلدنا، 

ىل حني غفلة بلدنا وتسببتم يف كل ذلك الدمار، وارتكبتم كل تلك اجلرائم  هامجتمونا ودخلتم ع

وكل تلك املذابح، وعليكم أن َترجوا.. أي إنسان يمكن أن يقول أن هذا الرشط، هو رشط  

مفروض؟ لقد دخل لص بيتنا، ورسق أثاثنا، ومجعها، ثم يقول: تعالوا لنتصالح، وهذه 

انوا لصوصًا اجتاحوا هذا البلد وهنبوا كل ما كان يف هذه األموال يل! هذه هي احلقيقة؛ لقد ك

املدن.. كل ذلك اخلراب غري املعهود يف أي مكان.. ونحن نقول إنكم دخلتم بلدنا وارتكبتم  

كل هذه اجلرائم، وانتم تدعوننا اآلن ألن نتصالح؛ إذا تصاحلنا فإن هذا يعني أن خوزستان 

ال، أبدًا، فال أحد يقبل بذلك، نحن نقول إن عليكم أن لكم، وأن املقدار الذي هنبتموه لكم. ك

  (1) فإن أردتم أن يكون هناك تفاهم، فعليكم أن َترجوا( َترجوا دون قيد ورشط..

ومثل هذا املوقف موقفه من العالقة مع أمريكا بعد انتصار الثورة اإلسالمية، فعىل  

عالقة معها كان لَلمام اخلميني  الرغم من وجود بعض الثوار الذين كانوا يتمنون استمرار ال 

كان هناك منذ بداية انتصار  رأي خمالف متاما، وقد وضح موقفه ذلك اإلمام اخلامنئي، فقال: )

الثورة اإلسالمية عدد من األفراد ال يلتفتون إىل دور أمريكا يف تقوية دعائم النظام الطاغويت  
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شعب بالنظام الطاغويت، غري أن هناك البهلوي الذي أسقطه الشعب اإليران. فقد أطاح أبناء ال

نشاط اإلدارة األمريكية أو نشاط بعض   ةمجاعة كانت توافق عىل وجود األمريكيني ومواصل

كان االختالف األصيل بني احلكومة   مؤسساهتا وأجهزهتا يف داخل البلد! حول هذا املوضوع 

ب. إذ أهنم مل يتفّطنوا إىل أن  املؤقتة وبني اإلمام اخلميني الكبري، وهذا ما كنّا نشاهده عن كث

الرغم من سقوط هذا النظام، فإن ذلك  ىل أمريكا هي املساند واملمّون للنظام الطاغويت، وع

اجلهاز الداعم له مازال قائاًم نشيًطا، ولو أتيحت له الفرصة وفسح له املجال، الستعاد نشاطه  

لل من خالهلا. هذه قضية مل  ثانية ولوّجه رضباته ولبدأ يبحث عن نقاط الضعف لينفذ ويتس

يتنّبهوا هلا، لكنها كانت واضحة لدى اإلمام. ومن هنا فإن مواقفه جتاه احتالل وكر التجسس  

وإن الذين مل يلتفتوا   يف طهران( كانت نابعة من هذه الرؤية وهذا املنظار. األمريكية)السفارة 

ذلك، وال نرغب هنا بلوم أحد أو  إىل هذه النقطة يف العامل قد تلقوا الرضبات واخلسائر جراء 

الشامتة به، إال أهنا رضبات تلقاها البعض ألهنم أسقطوا األنظمة الرجعية واملستكربة، ولكنهم  

جتاهلوا اجلهات الداعمة هلا. وقد شاهد اإلمام اخلميني هذه اجلهات الداعمة منذ اليوم األول  

التي  سياسية واألمنية األمريكية ووواجهها، ولذلك كانت له مواقفه ضد أمريكا واألجهزة ال 

  (1)(استمرت حتى آخر عمره الرشيف 

وهكذا كانت مواقفه كلها ـ قبل االنتصار وبعده ـ يف مواجهة االستكبار العاملي، يقول  

املقابل دعم اإلمام اخلميني اجلليل عىل مدى هذه األعوام الطويلة   ويفاإلمام اخلامنئي: ) 

فلسطني ودافع عنها، كام دافع عن أفغانستان أيًضا. ففي اليوم الذي دخل االحتاد السوفيايت  

واحلكومات يف مثل هذه الظروف    ـ يف مواجهة عداوة أمريكا لنا    أفغانستان، ورغم أننا كنا نعان

بيد أن إمامنا العظيم اَتذ موقًفا   ـلًبا ما تتصالح وتنسجم مع الطرف اآلخر  غا   ا حينام تعادي طرفً 

حاساًم ضد االحتاد السوفيايت، وهو موقف مل تتخذه حتى بعض احلكومات ذات امليول الغربية،  
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ولكن اإلمام دعم شعب أفغانستان دون أية مالحظة وجماملة، ودعم شعب لبنان، ودعم  

اء. هذا هو منطق اإلمام اخلميني يف خصوص مواجهة االستكبار.  وصف  ةالفلسطينيني بكل مّود

  (1)(قضايا العامل وفهم املوقف السليم وهبذا املنطق يمكن اليوم تشخيص 

عرصه من أحداث مشاهبة، والتي استفاد فيها  يف  وهكذا يذكر اإلمام اخلامنئي ما حصل  

يف الوقت الراهن، وبنفس   ننا إمن مواقف اإلمام اخلميني، وطبق فيها نفس أصوله، فيقول: )

القدر الذي نعارض به السلوك اهلمجي الغاشم لتنظيم داعش يف العراق وسورية، فإّننا 

وكالمها شبيهان ببعضهام ، نعارض السلوك الظامل للرشطة الفيدرالية األمريكية داخل أمريكا 

نعارض   مني،ظلوبعضا، وبنفس الدرجة التي نعارض هبا احلصار الظامل ضد أهايل غزة امل

قصف الشعب اليمني املظلوم الذي ال مأوى له، وبنفس القدر الذي نعارض به التشدد ضد 

الشعب البحريني، نعارض هجامت الطائرات األمريكية من دون طيار ضد شعبي أفغانستان 

 (2) (وباكستان

منطق اإلمام  هذا املنطق هو  ثم بني األصل الذي تعتمد عليه هذه املواقف مجيعا، فقال: )

: ظامل ومظلوم، نحن نكون للمظلوم  ناخلميني. ففي أّي موضع حيّل الظلم فيه يظهر هناك طرفا 

عوًنا وللظامل خصاًم، وهذا موقف كان اإلمام اخلميني يتخذه بكل رصاحة، ويعترب من خطوطه  

، وليعلم  واليوم أيًضا وللسبب ذاته تعترب قضية فلسطني بالنسبة لنا قضية أساسية .الرئيسية.

اجلميع ذلك. فإن قضية فلسطني لن َترج من الئحة قضايا نظام اجلمهورية اإلسالمية. قضية  

فلسطني هي ساحة جهاد إسالمي واجب ورضوري، وما من حدث يمكنه فصلنا عن القضية  

الفلسطينية. قد يكون البعض ممن يوجد يف الساحة الفلسطينية ال يعمل بواجباته، وهؤالء هلم  
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 (1) (نا ر، إال أن شعب فلسطني واملجاهدين الفلسطينيني هم موضع تأييدنا ودعم حساب آخ 

التي تفرس كل مواقف الثورة اإلسالمية، وهي تدل عىل   ثرية وهكذا نجد الشواهد الك

يف كل مواقف؛ فال   نذراحي ام، والذي جعلهواإلمام اخلامنئي الوعي العظيم لَلمام اخلميني 

رصفهام عام يقتضيه التكليف  بمن حياول  نية وتأن غري مبال عىل يشء إال بعد دراس ا يقدم

 . الرشعي

صنيعة  ونحب أن نرد هنا عىل تلك الشبهة التي يذكرها املغرضون من أن اإلمام اخلميني  

غربية بسبب تواجده فرتة أربعة أشهر يف باريس، وأنه قدم منها إىل إيران ليعلن انتصار الثورة 

م كبري، ناشئ عن عدم دراسة لسبب ذهابه إىل باريس، وعدم  اإلسالمية، وهذا كله جمرد وه 

معرفة بدور احلكومة الفرنسية حينذاك يف منعه من اإلدالء بأي ترصيح لوال تلك الضجة التي  

ثارت حول املوقف الفرنس، والتي جعلته يرتاجع عن تلك القرارات حفاظا عىل سمعة  

 فرنسا.

األحداث جوابا عن سبب اختبار اإلمام  اخلميني يف تلك مع وقد قال بعض من كان 

يعيش منفيًا من  اإلمام من حكم النظام البهلوي حيث كان سامحة  األخرية يف الفرتة )لفرنسا: 

قرر مسؤولو   ، العراق يف نيويوركو يف لقاء تم بني وزيري خارجية البلدين ايرانو العراق، 

حارصت قوات البعث العراقي  . وبناء عىل ذلك اخلميني من العراق. اإلمام البلدين إخراج 

املسلمني يف ايران   أوساط غاضبة يف  أصداء . وقد القى هذا اخلرب .يف النجف اإلمام زل ـمن

العام العراقي عىل  األمناشرتط رئيس مديرية  اإلمام. ولدى لقائه .والعراق وبقية البلدان

قد رّد عليه  و   ،لعراق، الكف عن النضال وعدم التدخل يف السياسةالبقاء يف ا   أراد سامحته إذا ما  

نه غري  إف  اإلسالمية   األمةحسم بأنه نظرًا للمسؤولية التي يتحمل أعبائها جتاه  و  بكل حزم   اإلمام

اخلميني مدينة النجف متجهًا  اإلمامغادر . وهكذا املساومة مطلقًا.و الصمت اللتزاممستعد 
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 أراضيها بدخول  لَلمام أن احلكومة الكويتية امتنعت عن السامح احلدود الكويتية. غري إىل

سورية،    أو لبنان    إىل   اإلمام . وقبل ذلك كان قد دار حديث عن هجرة  اإليران. بطلب من النظام  

  إىلاحلاج السيد امحد اخلميني، التوجه    اإلسالم غري أن سامحته قرر بعد التشاور مع نجله حجة  

يف  ) زل احد اإليرانيني يف نوفل لوشاتوـصوله حط الرحال يف من. وبعد يومني من و.باريس

برأي الرئيس الفرنس  اإلمامسامحة  بإبالغ اإلليزيهضواحي باريس(. وقام مبعوثو قرص 

بأن   اإلمام. ويف رّد فعل غاضب كان قد رصح  . نشاط سيايس  أيالقايض باالمتناع عن ممارسة  

 أهدافه الديمقراطية، وأنه غري مستعد للتخيل عن  هذا النوع من املحدودية يتعارض مع مزاعم 

يف   اإلمام . هذا وقد مكث سامحة . آخر إىلحتى لو اضطره ذلك للتنقل بني املطارات ومن بلد 

  إىل أشهر تقريبًا، وخالل هذه الفرتة كانت قرية نوفل لوشاتو الصغرية قد حتولت  أربعةفرنسا 

يف العامل، حيث أخذت تبث املقابالت واللقاءات املختلفة التي كانت  األول  اإلعالمي املركز 

العامل عن آرائه   إىل العامل. وأخذ سامحته يتحدث  أنحاءكافة  إىل اإلمامجترى مع سامحة 

املستقبلية للنهضة. وهبذا النحو تعّرفت   األهداف، وعن اإلسالميةاحلكومة وتصوراته بشأن 

أن يقود اكثر   اإلماموثورته. ومن هذه القرية الصغرية استطاع  اإلمام شعوب العامل عىل فكر 

  (1)(مراحل النهضة التهابًا وحساسية يف ايران 

ألنظمة املستكربة،  ونحب أن نذكر كذلك أن موقفه من االستكبار العاملي قارص عىل ا

 ال عىل الشعوب التي َتضع هلا، بل إنه يرى أن الشعوب ليست سوى ضحية لتلك األنظمة.

بعض ذكرياته عن تلك الفرتة التي مكث فيها   ، الشيخ فردويس پوروقد ذكر مرافقه 

لقد أوجدت هجرة اإلمام إىل  اإلمام اخلميني يف باريس، وتأثريها عىل األهايل والعامل، فقال: )

باريس حتوالً عظياًم، حيث غرّيت ـ بشكل تام ـ مجيع املفاهيم واالستنتاجات التي كانت  

 
فرنسا؟، موقع اإلمام اخلميني، بتاريخ  إىلاخلميني للعراق والتوجه  اإلمامسبب ترك  و ما ه( انظر مقاال بعنوان: 1)
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زئون باملسلمني، وقد بلغ تأثري أخالق  الغربيني عن اإلسالم، والتي كانت جتعلهم يسته لدى

اإلمام وسلوكه يف الغرب حّدًا جعل أحد العلامء يقول: )إّننا لو أنفقنا ميزانية احلوزات العلمية  

لسنة كاملة يف تربية املبلغني، وتأليف الكتب وترمجتها، وإرساهلا إىل أوربا؛ ملا استطعنا تعريف  

  (1)(اإلمام أربعة أشهر يف باريس إقامة اإلسالم إىل العامل بالقدر الذي فعلته 

لقد كان سكان باريس يطالبون مؤسسة  ثم ذكر بعض مظاهر ذلك التأثر، فقال: ) 

اإلذاعة والتلفزيون أن تبنيِّ هلم ماهية هذا اإلسالم الذي يقيم قائده يف )نوفل لو شاتو( وحيّرك 

ف  ـ ببيان واحد ـ ستة وثالثني مليونًا من الشعب   اإليران، ومل يكن لدينا ـ مع األسف ـ فيلاًم يعرِّ

اإلسالم احلقيقي، فاضطر التلفزيون الفرنس أن يعرض كل ليلةـ  وملدة ربع ساعةـ  فيلم )حممد 

رسول اهلل( بدون صوت، ويعرض كل ليلة صورة اإلمام يف بداية نرشة األخبار، مقرونة  

رسنا يف طريق أو شارع كان الناس ينظرون إلينا وكّلام األخبار التي كانت تتعلق بسامحته، ب

نظرة عاطفية ملؤها العطف واألدب، وحينام كان اإلمام خيرج إلقامة الصالة كان اجلريان  

مشاعرهم احلارة  يتجمهرون ملشاهدة هذا الوجه النوران والقائد الربان، ويظهرون

 (2) والنبيلة(

يون لَلمام عند قرب مغادرته لفرنسا، فقال:  ثم ذكر العالقة العاطفية التي أبداها الفرنس

وشيئًا فشيئًا بدأت إقامة اإلمام تقرتب من هنايتها، وحان موعد اهلجرة املباركة؛ وعند غروب  )

الشمس، وحينام بدأ ضياؤها ينحرس بالتدريج عن أرض باريس رأيت فتاتني فرنسيهتني أمام  

اإلمام، وحيث مل يكن ذلك ممكنًا، فقد اعتذرت  الدار التي كان يقيم فيها اإلمام تطلبان مقابلة 

منهام فقالتا ـ ويف يد إحدامها قنينة زجاجية صغرية حتوي كمية من الرتاب، وقد أحكم غطاؤها 

ـ: إن مل يكن باإلمكان لقاء اإلمام فإنه من عاداتنا إننا إذا تعلقنا كثريًا بأحد وحان وقت فراقنا  

 
 .76اإلمام اخلميني قدوة، ص(  1)
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فأخذت  . توديعه كمية من تراب وطننا، وهو أعز ما لدينا.ّن أفضل هدية نقدمها له عند إله ف

القنينة وذهبت هبا إىل اإلمام ألهّنام طلبتا منّي ذلك، وطلبتا ـ أيضًا ـ أن أجلب هلام صورتني  

حتمالن توقيع اإلمام. فتقّبل اإلمام القنّينة بابتسامة مجيلة، ووّقع عىل الصورتني، ثم أعطيتهام 

 (1)  عىل ذلك( ورتني، وشكرتانللفرنسيتني ففرحتا بالص

وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يفرق بني أئمة االستكبار والشعوب البسيطة املغلوبة عىل  

أمرها؛ فلذلك نرى هلجته الشديدة مع األنظمة املستكربة، يف نفس الوقت الذي نجد فيه اللني  

 الشديد مع الشعوب. 

أمريكا  و لشباب الغرب أرسلها التي فريدة الرسالة ومن األمثلة عىل ذلك تلك ال

إىل   املعان اإليامنية التي ذكرها اإلمام اخلميني يف رسالته فيها ستلهم ، والتي االشاملية 

عضو وفد النواب لتسليم رسالة روح ـ الرجيان  دحممد جوا ، كام عرب عن ذلك غورباتشوف

رسالة قائد الثورة اإلسالمية آية اهلل السيد عيل )قال: ـ حيث  اهلل اخلميني إيل غورباتشوف 

  1989اإلمام الراحل اخلميني يف    ا كمل الرسالة التي كتبهتوجهة إىل الشباب الغريب  امل خامنئي  

  (2) (إىل زعيم السوفيايت السابق ميخائيل غورباتشوف 

  أجتاهل  ني إنإن أخاطبكم أهّيا الشباب؛ وال يعني هذا )فمام ورد يف هذه الرسالة قوله: 

بل ألن أرى مستقبل شعبكم وبالدكم بأيديكم، وكذلك أرى بأن حس   ، وأمهاتكم آباءكم 

البحث عن احلقيقة يف قلوبكم أكثر حيوية ووعيًا. وانا أيضا ال أخاطب يف كلمتي هذه 

  درب  فصلوا قد ـ بق تصور وتصميمسا  وعنـ السياسيني واملسؤولني عندكم ألن أتصور أهنم  

 (3) (واحلقيقة  الصدق مسار  عن  السياسة

 
 .78صاملرجع السابق، (  1)

 وأمريكا الشاملية.( مقالة مفصلة: رسالة عيل خامنئي لشباب أوروبا 2)

 عىل رسالة اإلمام اخلامنئي إىل شباب الغرب وأمريكا الشاملية، موقع الوالية اإلخبارية.  أضواء( انظر نص الرسالة كاملة يف:  3)
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ثم ذكر هلم موضوع حديثه مثلام فعل اإلمام اخلميني مع غورباتشوف، وهو التفريق بني  

اإلسالم احلقيقي، واإلسالم املزيف الذي مثله املتطرفون، وأشهره اإلعالم املغرض، فقال:  

ديمها لكم عن حديثي معكم عن اإلسالم وبصورٍة خاصٍة عن الصورة التي جيري تق)

  جهود  ُبذلت –بعد اهنيار االحتاد السوفيتي تقريبًا  أي ـ منذ عقدين وإىل يومنا هذا ..اإلسالم

العظيم بصورة العدو املخيف. ولألسف إن عملية إثارة  الدين هذا لتقديم  كثرية وحماوالت

ال أريد هنا .  واستغالهلا هلا ماٍض طويٍل يف التاريخ السيايس للغرب.  مشاعر الرعب والكراهية

يف أوساط الشعوب الغربية حتى اآلن،   [ أن أتعرض إىل ما يثريون من أنواع الرهاب ]الفوبيا 

انتم وعند استعراضكم املوجز للدراسات التارخيية والنقدية املعارصة ستجدون كيف تذم  

ئر  وتستنكر الكتابات التارخيية التعامل غري الصادق واملزيِّف للحكومات الغربية جتاه سا 

الشعوب والثقافات. إن تاريخ أوروبا وأمريكا يطأطئ رأسه خجاًل أمام سلوكه يف اسرتقاق  

 إن العبيد وسلوكه االستعامري وظلمه الذي أحلقه بذوي البرشة امللونة وغري املسيحيني. 

املؤرخني والباحثني عندكم عندما يمرون عىل عمليات سفك الدماء باسم الدين بني  

 والثانية  ثوليك أو باسم القومية والوطنية خالل احلربني العامليني األوىل الربوتستانت والكا 

  (1) (يشعرون باخلجل واخلزي

ثم بني هلم أن تلك األساليب التي استعملت قديام يف بث الكراهية هي نفسها التي  

إجياد الكراهية والرهاب  و أنتم تعلمون جيدًا أن االحتقارتستعمل اآلن مع اإلسالم، يقول: )

  . تلك الظاملة  االستغالل  حاالت  لكل مشرتكة  أرضية  شّكلت  قد  اآلخر واخلوف الومهي من 

والرهاب القديمة   اآلن أطلب منكم أن تسألوا أنفسكم ملاذا استهدفت سياسة نرش الكراهية 

وة والسلطة يف عاملنا اإلسالم واملسلمني بقوة وبشكل ال سابقة هلا؟ ملاذا يّتجه نظام الق   ، هذه املرة

ما هي تلك .. ؟حالة االنفعال وردات الفعل إىلاليوم نحو هتميش الفكر اإلسالمي وجّره 

 
 ( املرجع السابق.1)
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والتي تزعج وتزاحم برامج ومشاريع القوى الكربى وما  املفاهيم والقيم املوجودة يف اإلسالم

م.؟ هلذا فإن  هي املنافع التي جتنيها هذه القوى عرب تقديم صورة مشّوهة وخاطئة عن اإلسال

 (1) (أن تتساءلوا وتبحثوا عن عوامل هذا التشويه الواسع لَلسالم  أمتنى عليكم أوال

ثم دعاهم إىل البحث املوضوعي يف اإلسالم بعيدا عن تلك اإلمالءات التي يفرضها  

يف مواجهة سيل   ،األمر الثان الذي أرغب منكم أن تقوموا بهاإلعالم عىل العقول، فيقول: )

امات والتصورات املسبقة واإلعالم السلبي أن تسعوا لتكوين معرفة مبارشة ودون االهت

  األمور  حقيقة تدركوا أن ـ  األدنى وباحلد –. إن املنطق السليم يقتيض . واسطة عن هذا الدين

 (2) (ا فام هي وما هي حقيقتها؟منه  وَتويفكم عنها  إلبعادكم يسعون  التي

أنا ال  من خالله أن يصلوا إىل اإلسالم احلقيقي، فقال: )  م يمكنه ثم بني هلم املنهج الذي  

أرّص عليكم أن تقبلوا رؤيتي أو أية رؤية أخرى عن اإلسالم، لكني أدعوكم أاّل تسمحوا أن 

 ـ  يقدموا لكم  
ٍ
. اعرفوا اإلسالم  . يمثلون اإلسالم  اإلرهابيني العمالء هلم عىل أهنم   ـ  وبشكل مراء

تعّرفوا عىل اإلسالم من القرآن الكريم رسوله العظيم   . بعه األوىل.من مصادره األصيلة ومنا 

 قرآن املسلمني مبارشة؟ هل طالعتم تعاليم   إىل وأوّد هنا أن أتساءل: هل سبق أن رجعتم

ووصاياه اإلنسانية واألخالقية؟ هل اطلعتم عىل رسالة اإلسالم من مصدر    رسول اإلسالم  

م أنفسكم مرة، كيف استطاع اإلسالم ووفق أية قيم طوال  آخر غري وسائل اإلعالم؟ هل سألت

أكرب حضارة علمية وفكرية يف العامل وأن يريب أفضل العلامء   قرون متامدية أن يبني

 (3) (واملفكرين؟

ثم طالبهم يف آخر رسالته بأن يرفعوا كل تلك احلواجز التي يضعها املستكربون يف  

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)
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أطالبكم أاّل تسمحوا هلم بوضع سّد ف هلم، يقول: )طريقهم، ليعرفوا احلق كام هو ال كام يوص

عرب رسم صورة سخيفة مهينة عن  ، بينكم وبني احلقيقة والواقع وإحسايسوحاجز عاطفي 

التواصل   اإلسالم ليسلبوا منكم إمكانية احلكم املوضوعي. اليوم ونحن نرى أن وسائل

اخرتقت احلدود اجلغرافية، ال تسمحوا هلم أن حيارصوكم يف احلدود الذهنية املصطنعة، وإن 

ولكن كل واحد  كان من غري املمكن ألحد أن يمأل الفراغات التي تم إجيادها، بشكل فردي؛ 

الفكر واإلنصاف فوق هذه جرسًا من  منكم يستطيع، وهبدف توعية نفسه وحميطه، أن يبني

 (1) (الفراغات 

إن سعيكم ملعرفة األجوبة عن هذه  ثم ختم رسالته بقوله خماطبا هلم بكل حنان ورمحة: )

تفّوتوا   التساؤالت يشكل فرصة مغتنمة لكشف احلقائق اجلديدة أمامكم، وعليه جيب أن ال 

بربكة  والفهم الصحيح وإدراك الواقع دون حكم مسبق؛ ولعّله  إىل هذه الفرصة للوصول 

صورة هذه املرحلة من تاريخ  حتمّلكم هذه املسؤولية جتاه احلقيقة، سرتسم األجيال اآلتية

 (2) (قل زمخًا ووجداٍن أكثر اطمئناناً التعامل الغريب مع اإلسالم، بأملٍ أ 

وكالة األنباء  ار ما يدل عىل األثر الطيب هلذه الرسالة، فقد أوردت وقد ورد يف األخب

رسالة إىل قائد الثورة أرسلوا جمموعة من شباب البلقان يف أخبارها أن القرآنية الدولية)إكنا( 

حييونه فيها بكل لطف وأدب، ويشكرونه عىل تلك اإلمام اخلامنئي اإلسالمية اإليرانية 

 عن تأثري اإلعالم املغرض.   ابطة بالبحث يف اإلسالم بعيدالتوضيحات والدعوات املرت

يف العرص الذي أدت سيادة النيوليربالية إىل اتساع الفجوة بني  ومما جاء فيها قوهلم له: )

لقة وسائل اإلعالم املطيعة للساسة السلطويني واملستعمرين األغنياء والفقراء، وحتاول عام 

ن أفضل طريقة لبناء الثقة بالنفس واحلصول عىل االستيالء عىل عقول وقلوب الشباب، فإ

 
 ( املرجع السابق.1)

 السابق.( املرجع 2)
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الفهم الصحيح لظروف العرص هو االستمداد من األديان اإلهلية خاصة الدين اإلسالمي الذي 

ويف هذه الظروف،  . وفتنة التطرف والتكفري. اإلسالم فوبيا يواجه اليوم حتديني مها مؤامرة 

امء الدين بطرق خمتلفة كنرش الرسائل هبدف  يتضح متامًا أن الدبلوماسية الروحانية يتبعها زع

للغاية يف   تنوير الرأي العام وإيقاظ الضمري األخالقي للساسة من شأهنا أن تؤدي دورًا مؤثراً 

 (1)  (هذا املجال

ورسالتكم التارخيية األخرية إىل شباب أوروبا  ثم ذكروا له أمهية رسالته، فقالوا: )

وبقدر  .  ئل، والتي تعكس واقع آالمنا وحاجاتنا احلالية.وأمريكا الشاملية تعد ضمن هذه الرسا 

ما نعرف ونؤمن أن األديان اإلهلية كاإلسالم املحمدي تدعو اإلنسان إىل حفظ احلقوق  

والكرامة اإلسالمية، وأن نضال األنبياء ضد املستكربين مل ترافقه أي حماولة لبث الفرقة  

ديان يدعو إىل التعقل واجلدال األحسن،  والرعب بني الناس. واإلسالم كواحد من هذه األ

عدد من  ا ويبرش باحلرية والعدالة واألمن. فنحن نعلم أن األعامل الوحشية التي يقوم هب

زعات املتطرفة  ـونحن نعتقد أن الن،  ليمه األصيلة بصلةاملسلمني املتطرفني ال متت لَلسالم وتعا 

تفاسريها غري العقالنية لَلسالم، فنحن ليس  واألفكار التكفريية لدى هذه اجلامعات مردها إىل  

فقط نتربأ من هذه التيارات الرجعية واملتطرفة بل نسعى إىل مطالعة املصادر اإلسالمية الرئيسية  

أي القرآن والسنة والسرية النبوية هبدف احلصول عىل فهم أفضل لَلسالم، ألننا نعتقد أن 

واجهة التيار التكفريي يعترب السبيل الوحيد ملالتعريف بالثقافة اإلسالمية الغنية واألصيلة 

 (2)  (واملتطرف

وهكذا كان لتلك الرسالة تأثريها الكبري يف بيان مراد قادة الثورة اإلسالمية من معسكر  

االستكبار العاملي، فهم ال يقصدون الشعوب املستضعفة، وإنام يقصدون من سامهم القرآن  

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)
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إِْن َنَكُثوا َأْياَمهَنُْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يِف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا  وَ ﴿الكريم أئمة الكفر، كام قال تعاىل:  

ُْم اَل َأْياَمَن هَلُْم َلَعلهُهْم َينَْتُهوَن  َة اْلُكْفِر إهِنه مه
 [ 12]التوبة:   ﴾َأئِ

 ـ الوقوف مع املستضعفني ودعوهتم ملواجهة االستكبار.   2

األعداء لَليرانيني، ذلك أهنم مل يقفوا بثورهتم يف حدود بلدهم،  وهو ما وفر الكثري من 

وال يف حدود املصالح الضيقة التي طالبت هبا الكثري من الثورات، وإنام دعوا املستضعفني يف  

 العامل مجيعا إىل مواجهة االستكبار، والتربي منه، والعمل عىل التخلص من قيوده. 

تأثريا عىل مستوى العامل اإلسالمي خصوصا   ولعل أحسن املواقف يف هذا، وأعظمها 

تلك الدعوات التي أطلقها اإلمام اخلميني للتربي من االستكبار بمناسبة احلج، باعتباره من 

 ، وهو ما مل حيصل مثله يف التاريخ. ه أكرب شعائر

شن محلة كبرية عىل الثورة  ت ة قوقد جعل ذلك أدوات االستكبار املوجودة يف املنط

بعادها العاملية، وكوهنا الوسيلة التي يمكن أن هتز مبادئها أليرانية إلدراكهم اإلسالمية اإل 

 عروشهم يف أي حلظة. 

وسنسوق هنا نداء لَلمام اخلميني بتلك املناسبة ال حلجاج إيران فقط، وإنام حلجاج  

واستثامر   العامل اإلسالمي أمجع، فمام جاء فيه مما يتعلق باالستكبار العاملي، ورضورة الرباءة منه، 

الذين  للقاء اهللزّوار بيت اهلل والعاشقون احلج وسيلة لذلك، وللتوعية بمخاطره، قوله: )

حيث حتتضن الكعبة املعظمة وتفتح   هياجرون من بيوهتم وأنفسهم نحو اهلل ورسوله األكرم  

مدى ذراعيها لتستقبل عّشاق احلق والعدالة وصيحاهتم املحطمة لرؤوس الظلمة والغزاة عىل 

الدهور، وتنتظر استقباهلم بفارغ الصرب، وبيت اهلل احلرام والكعبة املعظمة جتذب الزّوار  

األعّزاء إىل أحضاهنا لتحّول احلج من العزلة السياسية واالنحراف األسايس إىل احلج 

اإلبراهيمي املحّمدي وجتّدد له احلياة وحتّطم أصنام الرشق والغرب وتفرض املعنى احلقيقي  

الناس والرباءة من املرشكني، وامليقات ينبض قلبه هبوى الزّوار اآلتني من بلد الال رشقّية   لقيام 
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وال غربّية ليلّبوا دعوة اهلل يف اجتاه الرصاط املستقيم واإلعراض عن فلسفات الرشق والغرب  

واالنحرافات العنرصية والفئوية، وعىل كل الشعوب دون النظر إىل اللون والدين واملحيط  

تتعامل فيام بينها باإلخوة واملساواة ومحل اهلموم وتثبيت الوحدة وأن يكونوا يدًا  ملنطقة أنوا

واحدة يف اهلجوم عىل أعداء البرشية واملتجربين ومستغيّل العامل، واجلمرات تنتظر املضّحني  

أي   الشجاع الشياطني الكبار والصغار واملتوسطني من وطنه دون  القادمني من بلد أخرج شعُبهُ 

خوف أو وجل وقطَع أيدهيم القذرة عن ذخائر وطنهم، وحرضوا يف هذا املكان لريُموا جمموعة  

)ما حوهلا(، أي من العامل باحلصيات والشعارات  و الشياطني ويطردوها من )أّم القرى( 

املحطمة، وعرفات واملشعر ومنى تستضيف أشخاصًا قد هنض شعبهم املسلم ليحقق عن وعي  

لعات اإلسالم وآماله يف بلده ويف سائر البلدان التي ترزح حتت الظلم،  وشعور سيايس تط

وتفضح املتالعبني بالسياسة الزائفني الذين هجموا عىل مظلومي العامل واستولوا باحليلة واملكر  

  (1) (عىل كل ثرواهتم

وهكذا، وألول مرة يف التاريخ نقرأ نداء بمثل هذه القوة، يمثل احلج اإلسالمي  

 ويعطيه أبعاده التي حاول املستبدون يف كل العصور إزالتها عنه.  احلقيقي،

ومل يكتف النداء بتلك الرباءة من املستكربين، وإنام أضاف إليه الدعوة إىل الرباءة من  

أهيا املسلمون األقوياء املقتدرون كل األدوات السياسية والعلمية التي َتدم االستكبار، يقول: )

ها وعّرفوها للعامل وانبذوا بحكم اهلل تعاىل والقرآن املجيد اخلالف  عودوا إىل أنفسكم فاعرفو

والفرقة التي أوجدها بينكم الناهبون الدوليون وعمالؤهم من أجل هنب ثرواتكم وسحق 

رشفكم اإلنسان واإلسالمي، واطردوا املفرقني من املرتزقة املتزيني بزي علامء الدين 

م وال بمصالح املسلمني الذين ال يقّل رضرهم عن رضر  والعنرصيني الذين ال علم هلم باإلسال
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 (1)  (الناهبني، فهؤالء يعرضون اإلسالم معكوسًا ويفتحون الطريق للغزاة

ويف النداء نجد كلمة مهمة جدا، ربام تكون فيها أول إشارة إىل احلرب الناعمة التي  

ة إىل أمر حيايت يمّثل الطريق أوّد اإلشارينوي الغرب ممارستها مع املستضعفني، فقد قال فيها: )

إىل رفع كل مشكالت املسلمني واملستضعفني يف العامل وهو أن َمن يفّكر قلياًل يف أوضاع الدول  

اإلسالمية سيعلم بوضوح أن ما اتفقت عليه الدولتان العظميان والدول السائرة يف فلكيهام هو  

عة والغنّية متأخرة يف املجاالت  إبقاء دول العامل الثالث وخصوصًا الدول اإلسالمية الواس 

الثقافية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية وفرض األفكار االستعامرية عليها يف  

مجيع املجاالت السابقة، ولتحقيق هذا اهلدف املهم للغاية قد حتّملوا كثريًا من املتاعب ورصفوا  

زعامء هذه املؤامرات يف الزمن السابق وما يزالون يرصفون الكثري من األموال والوقت. كان 

بريطانيا وفرنسا، وجاءت بعدمها أمريكا واالحتاد السوفيايت فبادرا لالنقالبات العسكرية  

املتعددة لتحقيق أهدافهام املشؤومة بإزاحة األنظمة القائمة وإحالل أنظمة مرتبطة هبام ومن 

افس عن طريقهام ألهنام قد يئستا منه ولكن املستبعد أن حتاول هاتان القوتان العظميان إزاحة املن

  اخلالف بينهام حول تقسيم الفريسة ودول العامل الثالث، وقد استخدما للحصول عىل السلطة 

 (2) (االستعامرية اجلديدة اهلجوم الثقايف عىل ثقافات الشعوب واجلامعات

امل وأقطاره اهنضوا،  أهيا املسلمون يف كل بلدان العثم خيتم نداءه خماطبا مجيع املسلمني: )

اإلسالمي األعالم هّبوا لنجدة اإلسالم واملسلمني وبلداهنم، وارضبوا بأيدي  علامء العامل ويا 

الرفض يف صدور ظلمة الغرب والرشق يف كل منعطف وزاوية كام فعل شعب إيران وعلامؤه 

ارهيم الناهبني  وشخصياته البارزة، واطردوا من بلدانكم عمالَءهم وخرباَءهم املزّيفني ومستش

، والرشف اإلسالمي أو اإلنسان عىل الرفاه والعيش أيامًا عىل الذلةللنفط، ورّجحوا الشهادة 
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زاع السيايس والعسكري وال َتشوا  ـمعدودة باملهانة واخلجل. وانترصوا عليهم يف ميدان الن 

ُكْم وَ ﴿ ضجيجهم اإلعالمي والدعائي ألنكم: وا اهللهَ َينرُْصْ ]حممد:   ﴾ُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم إِْن َتنرُْصُ

7]) (1)  

وقد ظل اإلمام اخلميني مرصا عىل وجوب الرباءة من املستكربين يف احلج إىل آخر أيام  

أي قبل سنة من وفاته، خاطب املرشفني   م(  1988/ 4/ 11)حياته، ففي حديث له بتاريخ 

سيتوجه هذا العام أن شاء اهلل مائة ومخسون ألف شخص من إيران عىل احلج حينها، قائال: )

إىل احلج، وسيقوم احلجاج بواجبهم يف الرباءة من املرشكني ومن أمريكا وإرسائيل. فمن غري  

ن إ.  . تظاهر ضد االستكبار العاملياملمكن أن يتوجه حجاجنا ألداء مناسك احلج وال يقوموا بال

ساسًا من الواجبات السياسية للحج، ومن دوهنا ال يكون حجنا أالرباءة من املرشكني تعترب 

حجًا. وليعلم آل سعود بأهنم إذا حالوا دون ذلك فاهنم سيقفون يف مواجهة كافة املسلمني يف  

  (2)(العامل. وأن من مصلحتهم أن يامرسوا دورهم بشكل سليم وصحيح

اخلامنئي حيافظ عىل موقف الثورة اإلسالمية من االستكبار، ونرصة    وهكذا نجد اإلمام

 من رعاية حلركات املقاومة يصب يف هذا االجتاه.  هاملستضعفني، وكل ما حصل يف عهد

ولعل أكرب املواقف التي حصلت يف عهده نرصته لسوريا والعراق، ومواجهته لكل  

ة، وبفضل هذه السياسة خرجت إيران من حمليتها، لتصبح قوة  حماوالت تقسيم بلدان املنطق 

 إقليمية حيسب هلا العدو ألف حساب. 

 رابعا ـ الثورة اإلسالمية، وحتقيق اإلسالم يف الواقع: 

يمكن اعتباره املميز األعظم للثورة اإلسالمية اإليرانية، دعوهتا  ، والذي الرابعاملطلب 

ة مل تنطلق ـ مثل أكثر الثورات ـ من فكر شيوعي أو  لتحقيق اإلسالم يف الواقع.. فهي ثور
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اشرتاكي أو ليربايل أو وجودي، وإنام انطلقت إلحياء اإلسالم بجميع معانيه يف احلياة بجميع 

 جماالهتا.  

ولعل هذا التوجه الصادق هو السبب يف كون انتصارها انتصارا فريدا، بخالف الكثري  

كل بعضها بعضا، ثم تنقلب عىل كل املفاهيم التي دعت  من الثورات التي ترتد عىل نفسها، ويأ

 إليها أو آمنت هبا. 

وسبب ذلك أن هذا املطلب كان متوافقا متاما مع الفطرة ومع الشعب اإليران، ولذلك  

مل حيصل أي اصطدام، بل أحس الشعب أنه يعيش وفق املبادئ التي يؤمن هبا، وليس كأولئك  

 وسياساهتم.  م سلوكياهتالذين تتناقض عقائدهم مع 

وقد أشار إىل هذا البعد املهم يف الثورة اإلسالمية اإلمام اخلامنئي، وذلك يف مقارنة له  

شاهدُت أو قرأُت طيلة حيايت، يف عمر الشباب،  بينها وبني غريها من الثورات، حيث قال: )

منطقتنا. هذه التاريخ والتحّوالت املختلفة التي حصلت يف مناطق خمتلفة من العامل ومنها 

الثورات التي وقعت يف الدول اإلفريقية وأمريكا الالتينية، تلك الثورات اليسارية يف عقد 

سنة كلها شاهدناها مل نكن نجهل ماهية   50الستينات من القرن العرشين أي قبل حوايل 

وم ال  السوابق التارخيية ملثل هذه التحّوالت وكيفيتها، كال لقد شاهدناها. ولكن ما حيدث الي

سابقة له وال نظري. يف تلك األحداث التي وقعت يف الستينيات امليالدية سواٌء يف أفريقيا أم  

أمريكا الالتينية أم بعض الدول اآلسيوية ما كان جيري عبارة عن انتصار حزٍب أو منّظمة  

ة  وسيطرهتا عىل مصري شعٍب، وكانوا ُيطلقون عليها الثورات الشعبية رغم التوّجهات املادي

واملاركسية التي ال وجود فيها هلل أو الروحانية؛ لكّن شعبيتها كانت يف األغلب عبارة عن قيام  

حزٍب بانقالٍب وسيطرته عىل األمور. فهذه األحزاب واألنظمة التي ُيطلق عليها األنظمة  

الثورية التي سيطرت عىل األمور يف شامل أفريقيا مجيعها وصلت إىل السلطة من خالل  

بات، كجامل عبد النارص والقذايف وغريمها. مل تكن حركة شعبية وثورية باملعنى  االنقال
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  (1)(احلقيقي 

ثم ذكر أن الذي جرى يف إيران خمتلف متاما، ذلك أن العقيدة التي انطلق الشعب  

لنرصهتا هي نفسها التي حتققت له، وهي نفسها التي كان يؤمن هبا ويعيش بمبادئها، يقول:  

زول الناس بأبداهنم وأرواحهم إىل امليدان؛ وهذه هي الشعوب. من ـليوم فهو نأّما ما حيدث ا )

املمكن أن يكون لألحزاب حضوٌر ما أو تأثرٌي معنّي، ولكن من هو يف امليدان ليس عبارة عن 

جمموعة عسكرية أو انقالبية، بل هي جتّمعات شعبية ومجاهريية وهي يف نفس الوقت ذات  

نداء اهلل أكرب وصالة اجلامعة. ولنَدع كل تلك الدعايات األمريكية  دوافع توحيدية وإهلية: ب

والصهيونية ُتنكر ما ُتنكر، فليفعلوا ذلك، فالواقع ال يتبّدل باإلنكار ألّنه هكذا، وهذا ما ال  

 (2)  (سابقة له

ولألسف مع كون هذا املطلب كان واضحا يف مجيع خطابات وكتابات وبيانات قادة  

إال أن املغرضني راحوا يصورون األمر، وكأنه لصوصية مارسها اإلسالميون الثورة اإلسالمية  

 ذوا عىل الثورة التي قام هبا غريهم. وليستح 

ونحب أن نسوق هنا كلمة لَلمام اخلميني يبني فيها خصوصية الثورة اإلسالمية من  

بدأ كلمته  هذه الزاوية، بل من زوايا كثرية، وذلك بعد فرتة قصرية من حتقق االنتصار، وقد 

الثورات التي  بالدعوة ملطالعة تاريخ الثورات وأنواعها لتبني مدى متيز الثورة اإليرانية: )

حدثت وحتدث يف العامل إما أن تقوم هبا الشعوب أو تقوم هبا احلكومات عىل شكل انقالبات.  

كها ن معظم الثورات كانت عبارة عن انقالب. وربام قلياًل ما نجد بينها ثورات مل حترإو

لو بحثتم يف كل الثورات التي حدثت، لن جتدوا ثورة هلا هاتان و. .واجلامعات  األحزاب 

والفئات واجلامعات   األحزاب حدثت من قبل الشعب من دون تدخل  إهنا السمتان: األوىل 
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لن جتدوا مثل    ، والثانية هي أن تكون عقائدية وانطالقًا من عقائدية إهلية  ،السياسية وما إىل ذلك 

  (1) (ية يف كل الثورات التي شهدها العامليرانة اإل الثور

ت  راثم بني أن التوجه اإلسالمي للثورة اإليرانية بدأ منذ انطالقتها األوىل، وكل الشعا 

ية وال زال توجه إسالمي، وهو أن  يرانكان للثورة اإلاملرفوعة كانت تدل عىل ذلك، يقول: )

شاهد  ، فقدنطالقًا من هذه الفكرة اإلسالمية هنضت اـ  التي هي مسلمة اال ما ندرـ  إيرانكل 

اجلميع، حينام شن اهلجوم من قبل النظام الفاسد عىل اجلامهري، أن كل اجلامهري بشيوخها 

قارعوا النظام الطاغويت وطالبوا بنظام  و وشباهبا ونسائها ورجاهلا تقدموا بشعار )اهلل اكرب( 

ثانية، أو   طاغوتيه ومنارصة حكومة  اغوتيه طحكومة  إسقاط. مل يكونوا يريدون .إسالمي

، بل كانت هذه الثورة تبعًا للفكرة  إطالقا منارصة حزب سيايس، مل تكن مثل هذه املسائل 

 (2)  (اإلسالمية

ورد عىل أولئك الذين تصوروا أن الشعب اإليران خرج يف ثورته ملطالب أخرى، فقال:  

،  ميع كانوا يقولون نريد اإلسالم مثاًل. اجل ننا نريد النظام الفالن إشعبنا مل خيرج ليقول )

. ومل يكن ألي من اجلامعات األخرى  .اجتمعوا كلهم عىل كلمة اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية 

. وقد تقدمت بشكل معجز ألهنا . سواء كانت سياسية أو غري سياسية أي دخل يف هذه النهضة

 (3) (وسار كله إىل اهلل  بأكمله. إذ ثار شعب .كانت هنضة إسالمية

سيتقدم  وبناء عىل هذا تنبأ باملستقبل الزاهر هلذه الثورة وللشعب الذي قام هبا، فقال: )

. خيافون اهلل ويرومون يشءال خيافون أي  اإلهليونشعب اهلي ال هياب املوت.  ألنهويفلح 

 (4) (اهلل يف بالدهم  أحكام تطبيق  
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من انتصارات بالشعب لكونه خرج ألجل   وهكذا نراه يربط كل ما حصل يف الثورة 

ليس من حق أي حزب أو  متكني دين اهلل يف األرض، ومل خيرج ألجل أهواء شخصية، يقول: )

هذا، فام حتقق   أوجدنا هذا أو نحن الذين  أوجدتالذي  أنا مجاعة أو شخص أن يقول إنني 

رك وتعاىل، وطاملا كان هذا كانت معجزة حتققت بإرادة اهلل تبا  .صنعه الشعب بإرادة اهلل تعاىل. 

  (1) (موجودًا، فلن يلحق الشعب مكروه  اإلهلياجلانب 

ثم بني دور ذلك التوجه يف تيسري ملء كل الفراغات، بخالف الثورات التي اكتفت  

بإزالة الطواغيت من دون أن حتدد البدائل املناسبة، وهو ما أوقعها يف االضطراب، مثلام حصل  

هذه هي خصوصيات النهضة  تي مل تؤمن البدائل املناسبة هلا، يقول: )يف الثورات العربية، ال

. بعد أن انترصت الثورة، إذا  إيراناإلسالمية التي تنبثق من الشعب ذاته، وهو ما حدث يف 

تنهض فجأة ومن دون أي تنظيم مسبق ومن دون أن يضطلع أشخاص معّينون  إيرانبكل 

شّكل   إيرانبتوعية الناس، هنض أبناء الشعب أنفسهم وأسسوا مؤسسات ومجاعات. يف كل 

الناس أنفسهم حماكم، وتوىل القضاء يف كل مدينة ويف كل ناحية رجُل ديٍن، وتوىل أشخاص  

من دون أي تعيني من املركز، وظهرت املؤسسات املختلفة  وما إىل ذلك،    آخرون االدعاء العام 

 (2) (وانبثقت تلقائياً  إيران أنحاءيف كل  

ولذلك يرس اهلل هلا  ثم بني أن كل املؤسسات التي قامت كان هدفها إقامة دين اهلل، 

اللجان واحلرس  ) : النجاح يف حتقيق مطالبها، ولو أهنا قامت بغري ذلك ملا تيرس هلا ذلك، يقول 

كل هذه املؤسسات اجلديدة شّكلتها اجلامهري من دون أن يكون ثمة جهاز أو مؤسسة تدفعهم  و

لذلك. وطاملا كان هذا املعنى وهو أن الناس يرون أنفسهم مكلفني بالبناء، فلن يصيبهم أي 

يوم يزول من بني الناس هذا املعنى  ـ  ال سمح اهلل ـ إنام يصيب املكروُه البلَد والشعب . مكروه. 
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النهضة وادى إىل النرص. أي أن احلال تؤول بسبب االختالفات وتشتت   أوائل ذي ظهر يف ال

الذي كان بني الشعب وأوجب النرص،   اإلهليالنفسية، إىل اضمحالل ذلك املعنى  األهواء

. اعملوا عىل أن ال َترج كلمة )يد . عن هذا البلد ال سمح اهلل  اإلهليةوعندئذ سرتتفع يد الرمحة  

. إذا كانت اجلامعات كلها مع بعضها وكانت الفكرة إسالمية،  أيديكمجلامعة( هذه من اهلل مع ا

 (1) (ت يد اهلل معهم كان

السيد عيل اخلامنئي  ـ وبحضور ه  1406مجادى الثانية  1ويف خطاب آخر له بتاريخ 

ن هذه الثورة ال َتتص بإيران ذكر بنفس املعان، فقال: )إ لجمهورية ل ا رئيسالذي كان حينها 

وحدها بل إهنا َتتلف عن سائر الثورات، ألن الثورات التي حدثت يف العامل حلد اآلن قد نقلت  

السلطة من يد جبار إىل يد جبار آخر إما مثله أو أسوأ منه، طالعوا وضع الثورات التي حصلت  

يا كل يوم جتدوها وقعت يف غفلة من الناس حيث زالت سلطة  أو االنقالبات التي تقع يف الدن 

وحّلت حملها سلطة أخرى مثلها أو أسوأ منها ومل َتتلف أوضاع الناس وقد تكون أسوأ من 

الروسية كيف كانت األوضاع قبل وقوعها وكيف    ذي قبل. فهذه الثورة الفرنسية، وهذه الثورة

ّكروا بتحسني أوضاع الشعوب أم مارسوا  احلال اآلن؟ وهل استفاد الناس منها؟ وهل ف

 (2)(االضطهاد والقمع؟ 

ثم بني الفروق بني الثورة اإلسالمية وغريها، وهي ارتباطها بالدين والروحانية ومجيع  

إنه الثورة التي حصلت يف إيران قد وقعت قبلها ثورة يف باطن أبناء  املعان السامية، فقال: )

جتاه خمتلف طبقات شعبنا وفئاته نحو اإلسالم الذي مل يبق منه  شعبنا وهذه الثورة الباطنية هي ا

يف هذا العرص سوى طقوس جافة ال ترّض أي أحد ومل يفّكر أحد بحال الشعوب، وقد أوكل  

أمر هذا الدين إىل النسيان، ولكنه هذا الشعب وبإرادة اهلل تبارك وتعاىل وعنايته اخلاصة قد تغرّي  
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إسالمية وفهموا ماذا   إىل حال، وقد رجع الشّبان من احلال السابقة أّواًل من الناحية املعنوية 

جيب عىل اإلسالم أن يفعل وماذا عليهم أن يفعلوا، وعىل أثر هذا حصلت الثورة، فلو مل حيصل  

هذا التحّول والتغيري لكانت حال ثورتنا كحال الثورات األخرى التي ترون حاهلا ورأيتموه.  

ب أن نعّده إحدى املعجزات هو الثورة الباطنية هلذا الشعب.  أن الذي حصل هنا والذي جي 

الباطنية هلؤالء ومعرفتهم لَلسالم وتوجههم نحو اهلل تبارك وتعاىل استوجب   فالثورة هؤالء 

أن يكون الظرف الذي نعيشه منذ بداية النهضة وحتّوهلا فيام بعد إىل ثورة ثم انتصارها حتى هذه 

والتزامه يزداد يومًا بعد يوم، وهذا ما مل حيصل بسبب هذه اللحظة حيث ترون حضور الشعب  

الثورة بل بسبب الثورة الباطنية، فالثورات كانت يف كثري من األماكن، لكنه الثورة الباطنية التي  

  (1)(حصلت يف هذا البلد مل تكن إاّل بعناية اهلل تبارك وتعاىل 

مرتبطان هبذا اجلانب، ال نجد نظريا  بناء عىل هذا سنذكر هنا مظهرين للثورة اإلسالمية،  

 هلام يف التاريخ مجيعا. 

 ـ نرش القيم اإلسالمية وتربية الشعب عليها:   1

من أهم مميزات الثورة اإلسالمية اإليرانية أهنا مل تكتف بالدعوة لَلصالح يف اجلوانب  

انب الرتبوية  السياسية واالقتصادية واالجتامعية فقط، وإنام أضافت إليها الدعوة إلصالح اجلو

واألخالقية والروحية والتي ال نجد هلا اهتامما يف أي ثورة من الثورات، أو دولة من الدول،  

 العتبارهم هلا من الشؤون الشخصية التي ال حيق التدخل فيها.

وهلذا نرى املغرضني الذين ال يفهمون أرسار الثورة اإلسالمية يتومهون أهنا ضد حقوق  

نسان عندهم تتمثل يف التفسخ واالنحالل، ال يف التقوى والصالح..  اإلنسان، ألن حقوق اإل

وهلذا مل تنكر تلك اجلمعيات عىل الشاه دعوته للتربج، واستعامله كل وسائل القمع لذلك، وإنام 

أنكرت دعوة اجلمهورية اإلسالمية للحشمة واحلجاب وكل القيم األخالقية التي جاءت  

 
 . 413، ص: 19ج، املرجع السابق (1)



216 

 

 الرشيعة للدعوة إليها. 

، ويعترب مواقفها نفاقا وكذبا وتلفيقا،  اإلمام اخلميني ينتقد تلك اجلمعيات  وهلذا نرى

ويرضب املثال عىل ذلك بمواقفها من دول االستكبار العاملي، وخصوصا أمريكا، فيقول:  

الذين وّقعوا عىل إعالن حقوق اإلنسان من جرائم   األمريكيونانظروا ماذا ارتكب هؤالء )

ت األخرية، وأنا أتذّكرها أكثر منكم، لكرب سنّي. ماذا حصل  عىل هذا اإلنسان يف السنوا 

حقوق اإلنسان؟   إعالنمن مشكالت عىل يد أمريكا، وهي من الدول التي وّقعت عىل    لَلنسان

.  لقد نّصبت أمريكا يف كل من بلدان املسلمني مأمورًا هلا سلب حرية املوجودين يف ذلك املكان. 

ير اجلامهري، غري أن اجلامهري حاليًا ال يمكن َتديرها،  هؤالء ينادون بحرية اإلنسان لتخد 

يقصد منه استغفال اجلامهري، تلك   ـ   بام يف ذلك إعالن حقوق اإلنسان  ـ  فاألمور التي يقومون هبا 

األمور ليست حقيقة، وهم يكتبون شيئًا مجياًل مزخرفًا، يكتبون ثالثني ماّدة كلها ملصلحة  

ا! ال تطّبق واحدة منها عمليًا، هذا هو االستغفال، وهذا هو  اإلنسان، وال يعملون بواحدة منه

 (1) (األفيون للجامهري وللشعب 

وهكذا األمر بالنسبة لربيطانيا التي اعتربها العرب قبلة هلم، وتومهوا أهنا مصدر كل  

ونحن نرى هذا املعنى ينطبق عىل إنجلرتا التي  القيم الرفيعة، فقد قال عنها اإلمام اخلميني: )

يبالغون يف وصف حضارهتا، وُيغالون يف وصف ديمقراطيتها، وهذا إعالم كاذب، وشيطنة  

تقف عىل هرم   إنجلرتامنهم ليس إال، فقد دفعوا الناس باإلعالم اخلادع إىل التصديق بأّن 

قيقي يف إنجلرتا، وأومهوا الناس بقبول  الديمقراطية، وأن امللكية الدستورية مطّبقة بمعناها احل 

يف اهلند وباكستان ومستعمراهتا   إنجلرتاهذا املعنى بإعالمهم، ونحن رأينا اجلرائم التي ارتكبتها  

التي أقاموا    إرسائيل األخرى، وما فعلت أمريكا باملسلمني، وما تقّدمه من الدعم حاليًا لربيبتها  

ة. هلا كيانًا هناك. نرى أية جرائم ارتكب ومن ناحية ُأخرى . وا عىل املسلمني والشيعة خاصه
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وضعوا عمياًل هلم يف مرص اسمه السادات احلاكم الناشط يف تطبيق خمططات االستعامر، وكّلنا 

. ويف اخلمسني سنًة التي نتذّكرها، وهي متّثل حالة العزاء، متثل املصيبة  إلرسائيلنعلم بزيارته 

  إنجلرتا  ـ  !لَلنسان املحّبة ـ إنجلرتارسة الظاملة، قامت إليران بام ذاق الشعب من هذه األ

الديمقراطية التي وّقعت عىل إعالن حقوق اإلنسان بإيصال رضا خان إىل السلطة وذلك 

بحسب إقرارها هي، وجعلتنا عرضة للعناء حوايل عرشين سنة، وجعلت الشعب املسلم يف  

  (1)(مشقة

كل حني إىل خطأ تلك املعايري التي يضعها   ولذلك نرى قادة الثورة اإلسالمية ينبهون 

الغرب ومجعيات حقوقه، ألهنا ال متثل القيم اإلنسانية، وإنام هي وسيلة لالنتكاسة البرشية،  

النساء العامالت يف  أمام مجع من  احلرية وحدودها يقول اإلمام اخلميني يف خطاب له عن 

ر )احلرية(، سواء الذين يكتبون يف  إن السادة الذين يرددون شعا الصحفية: ) مؤسسة )كيهان(

الصحف واملجالت أم الفئات األخرى التي تنادي باحلرية، اهنم ال يبينون احلرية بشكل  

صحيح، أو جيهلوهنا. فاحلرية يف كل بلد إنام تكون يف إطار القانون، يف إطار قوانني ذلك البلد،  

بام شاء ولو كان  إنسانأن يتكلم كل  فالناس ليسوا أحرارًا يف جتاوز القانون، ليس معنى احلرية 

 ( خمالفًا للقوانني، خمالفًا للقانون األسايس للشعب، خمالفًا لقوانني األمة

ثم بني الضوابط التي حتمي احلرية من أن تصبح وسيلة لالنحراف والفساد، فقال:  

احلرية تكون ضمن حدود قوانني البلد. وإيران بلد إسالمي، وقوانينها قوانني اإلسالم حتى  )

لغاء كل قانون يتعارض مع قوانني اإلسالم، فالقانون البد أن  إأن الدستور كان ينص عىل 

يكون موافقًا لَلسالم. والقانون األسايس يف إيران ال يمكن أن يكون خمالفًا لكالم نبي  

عني أن الناس أحرار يف أن يفعلوا ما  ي ال  الصحف واملجالت حرةفكون  ؛ و القرآناإلسالم، أ

. فهذه احلرية حرية  .أحرار يف فتح مراكز للفحشاء ومثاًل أحرار ممارسة الفحشاء،  .ون. ءيشا 
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ن مثل هذه احلرية  إأن يفعل كل إنسان ما يشاء ولو كان الفحشاء، ولو كان أمرًا مشينًا،  .  .غربية

ن تكون يف إيران، احلرية جيب أن تكون ضمن حدود القانون، البد من رعاية قوانني  ال يمكن أ

. فضمن إطار قوانني اإلسالم وضمن إطار القانون األسايس، يكون اإلعالم حرًا  . اإلسالم

  (1)( ويكون التعبري عن الرأي حراً 

ليس سوى  ثم بني أن احلرية بمفهومها الغريب الذي تنادي به مجعيات حقوق اإلنسان  

هؤالء الذين ينادون باحلرية  دعوة لَلباحية والتحلل من كل املبادئ والقيم األخالقية، فيقول: )

. هؤالء الذين يتحدثون عن الديمقراطية، إهنم  .متأثرون بالغرب، يريدون احلرية الغربية 

لة املتأثرين ن هؤالء من مجإ.  . يتطلعون للديمقراطية الغربية، يريدون احلرية الغربية أي اإلباحية

ن الصحف حرة يف تناول املوضوعات، وطرح املسائل، ولكن هل هي حرة يف  إ. . بالغرب

ن مثل هذه إاإلساءة مثاًل إىل مقدسات الناس؟! حرة يف سّب الناس.؟! حرة يف اهتام الناس؟ 

 (2)  (احلرية ال يمكن أن ُتقبل، حرية التآمر ال يمكن أن ُتقبل

مصادرة لَلرادة الشعبية، وإنام يمثل حتقيقا هلا، ذلك أن الشعب  ثم بني أن ذلك ال يمثل  

إن شعبنا بذل كل تلك التضحيات،  قدم التضحيات يف سبيل حتقيق اإلسالم يف الواقع، يقول: )

وكل تلك الدماء، وحتمل كل هذه املعاناة وأطلق كل تلك الرصخات، إنام فعل ذلك من أجل  

و مل يكن اإلسالم لكان الوضع اآلن ال خيتلف عام كان يف  اإلسالم، فالناس يريدون اإلسالم، ل 

 (3)  (غري اإلسالم أخرىالسابق. فالناس ال يضحون ويبذلون دماءهم من اجل أمور  

ما زال يأتيني  ) ثم ذكر بعض النامذج عن الشعب اإليران، ومهته العالية، فقال: 

هادة؟ هل يريدون الشهادة  يطلبون الش يشء يطلبون مني الدعاء هلم بالشهادة. ألي  أشخاص
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آخر غري اإلسالم؟ ديمقراطية غربية مثاًل؟ حرية مثل حرية مثلام هي   يشءمن أجل أن يتحقق 

لوال اإلسالم لكان .. يف السوفييتي؟ حرية عىل النمط األمريكي؟ أم كانوا يريدون اإلسالم؟

إما يف أوروبا أو يف املناطق ينبغي هلؤالء الذين ينادون احلرية مجيعهم لكان ينبغي هلم أن يعيشوا  

 (1) ( النائية!

ثم خاطب الذين عادوا من بالد الغرب بعد انتصار الثورة اإلسالمية، لكنهم بدل أن  

ينسجموا معها راحوا يبثون سمومهم يف التنفري من مبادئها، والدعوة إىل القيم الغربية، فقال:  

ىل البلد واآلن وقد فسح هلم املجال  ن اإلسالم هو الذي أخرج هؤالء من عزلتهم وأعادهم إ)إ

ن ما فعله اإلسالم هو أنه حرركم،  إفإهنم اخذوا يرددون الكالم املخالف ملسرية اإلسالم. 

أخرجكم من السجون، وأعادكم من منفاكم، أنتم الذين سافرتم إىل اخلارج وجلستم تنتظرون 

ن الذي فعله  إ . يران.حتى سفكت دماء الناس هنا، واآلن سنحت لكم الفرصة وعدتم إىل إ

إلثارة الشكوك   م اإلسالم هو أنكم اآلن أحرار ولكن تنتهزون احلرية للتحدث ضد اإلسال

إال   يشءإال اإلسالم، تتكلموا بكل  يشءضد الذي حرركم! تنتهزون احلرية لتقولوا كل 

 (2) (اإلسالم. وإذا حتدث أحد عن اإلسالم هتامجونه!. ال ينبغي أن يكون الوضع هكذا

ن الصحف  ولذلك أمر باحلزم والشدة مع كل الذين خيالفون القيم الدينية، يقول: )إ

واملجالت ومجيع املطبوعات يف أي بلد، جيب أن تكون يف خدمة الشعب، جيب أن تكون 

. ففي أي .مسري الشعب ال أن تعمل بام خيالف مسري الشعب  تيضءمرشدة للشعب، جيب أن 

عالم والصحافة مسريًا ينسجم مع مسري الشعب وال تتخلف  مكان يف العامل تنتهج وسائل اإل

  (3) (عنه، وهذا ملصلحتها ومصلحة البلد
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ويف خطاب آخر له جدد نفس تلك التحذيرات من حتريف الثورة اإلسالمية عن  

مطالبها املرتبطة بالدين، وحتويلها إىل أيدي أولئك املستلبني للغرب، الذين يريدون هدم  

إنني أحذر الصحفيني، اإلذاعة والتلفزيون،  احلرية وحقوق اإلنسان، يقول: )اإلسالم باسم 

اجلامعات التي بدأت متارس نشاطها اآلن، هذا حتذير للجميع بأهنم أرادوا عدم خيانة الشعب،  

إذا أرادوا خدمة البلد، فليتعرفوا عىل توجهات الشعب وتطلعاته، وليتأملوا يف البواعث التي  

زول إىل الشوارع واهلتاف )اهلل أكرب(، والتضحية بشباهبم. ملاذا حصل  ـ للن دفعت أبناء الشعب 

هذا؟ لقد كان من أجل اإلسالم. كانوا يريدون اإلسالم، مل تكن املسألة فقط أننا نريد احلرية،  

فاحلرية بدون اإلسالم ال تريدها إيران، ال يريدها شعب إيران، أن الشعب اإليران ينشد 

السوفييتي؟ لتكن احلرية ولكن مثل دولة أخرى؟  االحتادرية ولكن مثل اإلسالم. لتكن احل

أجنبية؟ متى كان شعبنا يريد مثل هذا.؟! أن هؤالء السادة خمطئون وال أقول خائنون، وإنام 

أقول خمطئون، عليهم أن يتالفوا أخطاءهم، جيب أن يكون اجلميع متحدين مع بعضهم، مثلام 

  (1)(آلنحققوا باحتادهم ما هم فيه ا

وبناء عىل هذا نرى اإلمام اخلميني يدعو إىل التشدد يف اختيار املسؤولني أو يف قبول  

ترشيحات من يرشحون أنفسهم لالنتخابات، حتى ال يتوىل املسؤولية إال املتدينون الصادقون 

ن ، تديّ أيضا من األمور الرضورية يف تدينهم، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وصيته اإلهلية: )

حمزنة حلقت باإلسالم وبإيران  أرضار نواب جملس الشورى اإلسالمي، فقد رأينا مجيعًا أي 

نتيجة عدم صالحية جملس الشورى وانحرافه منذ الفرتة التي تلت النهضة الدستورية وحتى  

خطرها عهد ذلك النظام الفاسد املفروض.  أ و أسوئها عهد النظام البهلوي املجرم، والتي كان 

هؤالء العبيد التافهني   أيديمصائب وخسائر مدمرة حلت بالبالد والشعب عىل يا هلا من 

  األخريةمصطنعة مقابل أقلية مظلومة خالل اخلمسني عامًا  أكثرية لقد أدى وجود . املجرمني.
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بعد ذلك من مترير كل ما أرادوه  وأمريكا واالحتاد السوفيتي  إنجلرتامن العهد البائد إىل متكن 

املنحرفني الغافلني عن اهلل مما جر البالد إىل حافة الدمار واالهنيار. فمنذ ما تال    هؤالء  أيديعىل  

 ، وقد تم ذلك قبل عهد رضا األساسيةتقريبًا من مواد الدستور    يشء احلركة الدستورية مل يطبق  

، وعرب النظام السفاك وحوايش  واإلقطاعينيخان عرب املأسورين للغرب وحفنة من الذوات 

اآلن، وحيث اصبح مصري البالد وبلطف اهلل   أما ، يف عهد النظام البهلوي  المه وأزالبالط 

وعنايته ومهة الشعب العظيم بأيد املواطنني انفسهم، حيث اصبح النواب منبثقني من سواد  

اجلامهري يتم انتخاهبم ملجلس الشورى اإلسالمي دون تدخل احلكومة أو الباشوات، فان 

  (1) (إلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد دون وقوع أي انحرافاملؤمل أن حيول التزامهم با 

وهو يويص الشعب باالهتامم هبذا اجلانب حتى ال يتوىل شؤونه إال امللتزمون، يقول:  

الشعب أن يصوتوا يف كل دورة انتخابية حارضًا ومستقباًل لصالح  أبناء أويصلذا فان )

الصلبة والتزامهم   إرادهتممية انطالقًا من املرشحني امللتزمني باإلسالم واجلمهورية اإلسال 

وال شك أن مثل هؤالء املرشحني يكونون  ، اإلسالم وحرصهم عىل مصالح البالد بأحكام

غالبًا من الطبقات االجتامعية الوسطى ومن بني املحرومني غري املنحرفني عن الرصاط املستقيم  

عقائدية املنحرفة ومن املتعلمني  نحو الغرب أو الرشق، ومن غري امليالني نحو املدارس ال 

 (2) (املطلعني عىل جمريات األمور املعارصة والسياسات اإلسالمية 

وهكذا يويص العلامء باالهتامم هبذا اجلانب حتى ال يتسلل املتسللون، لتحريف الثورة  

العلامء املحرتمني السيام املراجع العظام أن ال يعتزلوا قضايا  وأويص عن مسارها، يقول: ) 

املجتمع، خصوصًا عند انتخاب رئيس اجلمهورية أو نواب املجلس، وأن ال يكونوا غري  

الالحقة ستسمع بذلك كيف قام ممتهنو السياسة    واألجيال مكرتثني هبذه األمور. فكلكم رأيتم  
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للملكية   األساسني اللذين وضعوا احلجر من عمالء الرشق والغرب بعزل الروحاني

وقعوا يف الفخ الذي  أيضا الدستورية بعد أن حتملوا املشاق واملعاناة، وكيف أن الروحانيني 

نصبه هلم ممتهنو السياسة فظنوا أن التدخل يف أمور البالد واملسلمني ال يليق بمقامهم،  

مر الذي احلق باحلركة الدستورية  للمأسورين للغرب، األ  إياهفانسحبوا من امليدان تاركني 

  (1) (م ما حيتاج جربه إىل زمن طويلوالدستور والبالد واإلسال

وهكذا نرى اإلمام اخلامنئي يذكر كل حني هبذه املعان، ويبني أن احلكومة اإلسالمية  

ة،  هي احلكومة القائمة عىل األسس األخالقية، ال تلك التي يدعو إليها املتأثرون بالثقافة الغربي

مل تكن السياسة هي العنرص الوحيد يف بناء هذه األّمة، بل كانت متّثل  ) يقول يف بعض خطبه: 

ُهَو الهِذي َبَعَث  ﴿قساًم من هذه العملّية. والقسم األساس اآلخر فيها كان يرتّكز عىل بناء األفراد  

يِّنَي َرُسواًل ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيزَ  ْكَمةَ يِف اأْلُمِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ   ، [2]اجلمعة:  ﴾ كِّ

يِهْم  ﴿ ومعنى  كان يعمل عىل تربية وتزكية القلوب قلبًا  أّن الرسول [ 2]اجلمعة:  ﴾َوُيَزكِّ

َوُيَعلُِّمُهُم  ﴿قلبًا، كام كان يغّذي العقول عقاًل عقاًل، وذهنًا ذهنًا، باحلكمة والعلم واملعرفة، 

ْكَمةَ  يعّلمهم   واحلكمة أعىل درجة ومكانة. فلم يكن النبّي  ، [2]اجلمعة:  ﴾اْلكَِتاَب َواحْلِ

يعّلمهم احلكمة أيضًا، وكان يفتح عيوهنم عىل حقائق  القوانني واألحكام فحسب، بل كان

. فمن ناحية كان اهتاممه منصّبًا عىل .فيهم ملّدة عرش سنوات  الوجود. وهكذا سار النبّي 

السياسة وإدارة احلكومة والدفاع عن كيان املجتمع اإلسالمّي ونرش اإلسالم وفتح املجال أمام  

ملدينة، أن يدخلوا الساحة النورانّية لَلسالم  تلك اجلامعات اّلتي كانت تعيش خارج ا

ران وللمعارف اإلسالمية، ومن ناحية أخرى كان يعمل عىل تربية أفراد املجتمع. وهذان األم

  (2) (ال يمكن فصل أحدمها عن اآلخر
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 ـ حتقيق العدالة االجتامعية وفق الرؤية اإلسالمية:   2

إلضافة إىل ما سبق ـ أهنا مل تر للعدالة  من أهم مميزات الثورة اإلسالمية اإليرانية ـ با 

االجتامعية وحقوق اإلنسان إال مصدرا واحدا هو الرشيعة اإلسالمية، بخالف غريها من 

الثورات التي حصلت يف العامل، حتى يف بالد املسلمني، والتي تبنى أكثرها، إن مل نقل جلها 

 عية. مصادر إحلادية ترى الدين عقبة دون حتقيق العدالة االجتام

يف نفس   والعدالة والرد وهلذا نرى اهتامم قادة الثورة اإلسالمية باملزج بني اإلسالم 

الوقت عىل كل تلك الرؤى التي يدعيها سائر الثوريني الذين يربطون العدالة بالشيوعية أو  

 الليربالية أو غريها من النظريات املادية. 

عى لتحقيق العدالة اإلسالمية يف  نحن نسقول اإلمام اخلميني: )ومن األمثلة عىل ذلك 

أن يعتدى حتى عىل امرأة هيودية يف محى اإلسالم، وقد قال   ال يرىض هذا البلد، اإلسالم الذي  

هذا اإلسالم    إىل. نحن نتطلع  .اإلمام عىل أنه يفضل املوت عىل أن تسلب أمرأة هيودية خلخاهلا 

وس  ؤفيه ظلم ألحد، اإلسالم الذي ال يفرق بني الرئيس واملر دال يوجبالعدل حيث  امليلء

 إلسالم ال حيكم سوى القانون اإلهلي، فالنبي األكرم فاجلميع أمام القانون سواسية، يف ا

حكم ألحد حتى    ه أيضًا عملوا به واآلن علينا أن نعمل به، احلكم للقانون والؤعمل به وخلفا 

  (1)(احلكم يف اإلسالم هلل وليس ألحد  رسول اهلل، ةأو خلليف لرسول اهلل 

توضيح للفروق بني النظام   ومن األمثلة عنه ما ورد يف الوصية اإلهلية السياسية من

من األمور التي جيب التذكري هبا هي أّن اإلسالم ال  )اإلسالمي وغريه من األنظمة، حيث قال:  

يؤيد الرأساملية الظاملة املطلقة، والتي تتوىل حرمان اجلامهري املظلومة املضطهدة، فهو يدينها 

امعية رغم أن البعض من بشكل جدي يف الكتاب والسنة ويعتربها خمالفة للعدالة االجت

أصحاب الفهم األعوج ممن ال اطالع هلم عىل نظام احلكومة اإلسالمية أو املسائل السياسية  
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احلاكمة يف اإلسالم كانوا وما يزالون يؤكدون من خالل كتاباهتم وأقواهلم بأن اإلسالم يؤيد 

ىل طمس وجه اإلسالم  الرأساملية وامللكية املطلقة. األمر الذي أدى ونتيجة الفهم املعوج إ 

النوران، وفتح الطريق أمام املغرضني من أعداء اإلسالم ملهامجة اإلسالم واعتباره نظامًا يشبه  

الرأساملية الغربية، كنظام أمريكا وبريطانيا والناهبني الغربيني اآلخرين، مستندين يف  

هم هذا أو عن بالهة  معارضتهم لَلسالم عىل أقوال هؤالء اجلهلة وأفعاهلم مغرضني يف استناد

  (1)(ودون الرجوع إىل العارفني باإلسالم احلقيقي 

وهكذا، فإن اإلسالم ـ كام يذكر اإلمام اخلميني يف وصيته ـ ال يشابه النظام الشيوعي،  

كذلك فإن اإلسالم ليس نظامًا كالنظام الشيوعي واملاركس اللينيني، الذي يقمع يقول: )

استتبع ديكتاتورية واستبدادًا مدمرين. فاإلسالم نظام معتدل يعرتف  والذي .. امللكية الفردية

بامللكية الفردية وحيرتمها بنحو يتحدد بإطار نشوء امللكية وطرق إنفاقها وباألسلوب الذي 

يؤدي إىل دوران عجلة االقتصاد إذا تم االلتزام به عىل حقيقته وحتقق العدالة االجتامعية التي  

  (2)  (سليمتعّد الزمة ألي نظام 

إبان تواجده يف باريس ـ بعض الصحفيني  ما أجاب به اإلمام اخلميني ـ  ومن األمثلة عنه  

هل سُيلغى الربا . و.االقتصاد يف النظام اإلسالمي؟األسس التي يقوم عليها )سؤال عن  حول  

:  فقد قال، الزراعية؟[ باإلصالحاتيف قطاع املصارف؟ وكيف ترون حق امللكية فيام يتعلق 

ما أ .  . الربا يف اإلسالم حرام، وجيب أن ال يدخل يف االقتصاد اإلسالمي بأي وجه من الوجوه)

امللكية، فهي مقبولة يف اإلسالم لكنه نظم هذا احلق، وحدد رشوط ظهوره، وهذه األحكام هي  

التي متيز النظام االقتصادي اإلسالمي والعالقات االقتصادية يف املجتمع اإلسالمي من النظام  

وإذا متت مراعاة هذه الرشوط واحلدود  . رأساميل والعالقات االقتصادية املعارصة يف العامل.ال
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لن يواجه املجتمع معضالت عامل الرأساملية املعارص، وعدم عدالته، ولن تسلب احلكومة  

  (1)(الناس حّريتهم بالذرائع املختلفة اإلسالمية 

االقتصاد اإلسالمي، وهو كونه مبنيا عىل املبادئ  ثم بني أهم األسس التي يقوم عليها 

جيب النظر إىل االقتصاد اإلسالمي ضمن جمموعة القوانني  والقيم اإلسالمية مجيعا، يقول: )

واملقررات اإلسالمية يف مجيع املجاالت والشؤون الفردية واالجتامعية، ففي اإلسالم ال يمكن 

بتنظيم العالقات االقتصادية فقط، فهذا لن  حل مجيع املشكالت والتعقيدات يف حياة البرش 

نب املعنوية،  حيصل، بل جيب حل املشكالت يف نطاق نظام إسالمي كيل ال هيمل النظر إىل اجلوا

 (2)  (فهي الدواء لكل داء

ننا مؤمنون بأن املدرسة الفكرية الوحيدة القادرة عىل  ثم ختم جوابه املخترص بقوله: )إ

وإذا ما أراد العامل أن ينجو من آالف  . لتقدم فيه هي اإلسالم.هداية املجتمع ودفع عجلة ا

ة، فإن عليه أن يتجه إىل  حق إنسانيةاملشكالت التي تعيق حركته يف هذا الزمن وأن حييا حياة 

  (3) (اإلسالم

وهكذا يذكر املوقف من العامل واملستضعفني بني الرؤية اإلسالمية وغريها من الرؤى،  

ن االدعاءات والشعارات كثرية. فلقد اطلقوا إعامء املعسكر االشرتاكي! ا إىل زانظروفيقول: )

، وسلوكهم مع أوضاعهمطيلة التاريخ الشعارات واالدعاءات، ولكنكم عندما تالحظون 

الرأساملية وما تفعله، لقد اَتذتا   أيضا ليه فسرتون الفرق الكبري، والحظوا إالعامل ونظرهتم 

؛ ذاك بطريقة،  أداةغالهلام. فكال هذين املعسكرين اَتذا العامل كلتامها من العامل وسيلة الست 

ـ  لتحقيق مصاحلهام. ففي البلدان االشرتاكية اعتربوا العامل بمثابة حيوان  أخرى وهذا بطريقة 
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،  يشء حيث جيب أن ال يمتلك أي  ـ نني ال استطيع أن استخدم هذا التعبري بشأن العاملأعلاًم 

فانه يطرد بل ويلقى    يشءام؛ وأن يعمل، وعندما ال يستطيع فعل  سوى الطع  يشءوال يعطى له  

  ؛ تالعبوا بالعامل، يف أيضا فقد تالعبوا بكم هم    اآلخراملعسكر    وأما يف البحر كام يرى بعضهم!  

  (1)(حني اهنم يرسقوهنم من طريق آخر 

التكريم، يقول:  ويف مقابل هذا يرشح الرؤية اإلسالمية التي تعطي العامل كل أنواع 

اإلسالم القيمة للعامل، ومنحه مكانة سامية واحرتاما فائقا؛ فهو يصف العامل   أوىللقد )

 أسنانه حيث كانت ـ والفالح كام يصف العامل واملجاهد، ويقول اهنم متساوون كأسنان املشط 

متالك كام يرصح القرآن الكريم أن ال امتيازات هلذه القضايا وهي ا ـ كذلك يف ذلك الوقت

 (2) اإلنسانية(رأس املال والسلطة وما إىل ذلك، فالقيم واملكانات بالتقوى وبالقيمة 

الذي  السيد عيل اخلامنئي ـ وبحضور ه 1406مجادى الثانية  1ويف خطاب له بتاريخ 

:  ، يرضب هلم املثل باملسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمية، فيقول لجمهوريةل ا رئيسكان حينها 

أن يالحظوا أهنم يف أي   ـ  وأشكرهم عىل ذلك ـ الذين جاءوا من اخلارج لسادةعىل هؤالء ا)

س  ي مكان من العامل جيدون هذا االجتامع حيث جيلس فاّلحه إىل جنب رئيس مجهوريته، ورئ

وزرائه إىل جنب عامله ومسؤولون بعضهم جنب بعض بشكل جيعل الداخل إليه ال يدري من 

ن هذا إهو رئيس اجلمهورية؟ وال من رئيس الوزراء؟ وال من الفاّلح؟ أين جتدون مثل هذا؟ 

التحّول هو الذي أوجب ظهور هذا اإلعجاز، أين جتدون رئيس اجلمهورية جيلس جنبًا إىل  

فأنتم أينام تنظرون جتدون رؤساء اجلمهوريات يف وضع ال ارتباط هلم  جنب مع الفاّلح؟ 

، إهنم ال يرون إاّل أنفسهم، لقد رأينا نحن تالكائنا بالناس، وال حيسبون الناس جزءًا من 

األنظمة السابقة ولقد شاهدت أنا منذ زمن النظام القاجاري ثم نظام رضا خان وأذنابه وأوالده  
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كومة صغرية بشعب بلد صغري، وأيدي الناس مل تكن لتصل إىل  ورأيت ماذا كانت تفعل ح

كبتها من بعيد، وكان أولئك احلكام ال هيتمون وحكومة قرية أو حكومة قصبة، بل كانوا يرون ك 

بالناس وال يقيمون هلم ورنًا بل كانوا يعتمدون عىل رؤوس احلراب، والوضع اآلن يف الدنيا 

رئيس الوزراء والفاّلح ورئيس اجلمهورية والعامل وغري  هو هكذا، ال أن يعقد اجتامع حيرضه 

  (1) (العامل وجيلسون جنبًا إىل جنب، فهذا التحّول تسّبب يف ظهور النرص

حيذر من ربط العدالة االجتامعية أو أي قوانني بغري الدين،   ي اخلامنئاإلمام وهكذا نرى 

مسألة فردّية،  عض الناس أّن اإلسالم لقد اعترب ب)باعتبار الدين ال عالقة له بالسياسة، فيقول: 

يف بداية اهلجرة، ومن اللحظة األوىل   يف حني أّن نبّي اإلسالم املكّرم  وفصلوه عن السياسة

اّلتي متّكن فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مّكة، فإّن أّول ما قام به هو السياسة. إّن إقامة  

يش اإلسالمّي، وإرسال الرسائل إىل حّكام  املجتمع اإلسالمّي وتشكيل احلكومة والنظام واجل

العامل الكبار، والدخول يف معرتك السياسة العظيم آنذاك، ُتعّد كلها من شؤون السياسة. فكيف  

يمكن فصل الدين عن السياسة؟! وكيف يمكن إعطاء السياسة معنًى ومضمونًا وشكاًل بِيَد 

َأَفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض    ﴿  ، [91]احلجر:    ﴾ُقْرآَن ِعِضنَي  الهِذيَن َجَعُلوا الْ ﴿غري يد اهلداية اإلسالمية؟!  

إهنم يؤمنون بالقرآن، لكنهم ال يؤمنون بسياسته!   [ 85]البقرة:  ﴾ اْلكَِتاِب َوَتْكُفُروَن بَِبْعضٍ 

]احلديد:   ﴾َواملِْيَزاَن لَِيُقوَم النهاُس بِاْلِقْسطِ َزْلنَا َمَعُهُم اْلكَِتاَب ـَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنْ ﴿

فام معنى القسط؟ إّن القسط يعني إقرار العدالة االجتامعية يف املجتمع. فمن اّلذي . . [25

يستطيع حتّمل هذا العبء؟ إّن إقامة جمتمع يعّمه العدل والقسط هو عمٌل سيايّس يقوم به مدراء  

مجيعًا. فليس األمر مقترصًا عىل نبّينا فقط، بل إّن عيسى وموسى  البالد، وهذا هو هدف األنبياء  

وإبراهيم ومجيع األنبياء اإلهليني عليهم السالم قد ُبعثوا من أجل العمل السيايّس وإقامة النظام  
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  (1)(اإلسالمّي 

يف    إّن سرية النبّي األكرم  يف هذا اجلانب، فقال: )  ثم بني نواحي التأيس برسول اهلل  

السنوات العرش حلاكمّية اإلسالم يف املدينة، ُتعّد من أملع عهود احلكم طيلة التاريخ  مرحلة 

البرشّي، وال نقول ذلك جزافًا، وإّنام جيب التعّرف إىل هذا العهد القصري وامليلء بالنشاط  

 (2) (واّلذي له تأثرٌي خارٌق عىل تاريخ البرشية

صبح منارة للبرشية مجيعا، فقال:  ثم وصف ما حصل يف تلك الفرتة التي يمكن أن ت

يف املدينة فهي متّثل سنّي إرساء قواعد النظام اإلسالمّي   السنوات العرش اّلتي قضاها النبّي )

وبناء أنموذج احلكم اإلسالمّي جلميع أبناء البرشية عىل مّر التاريخ اإلنساّن يف خمتلف األعصار 

له نظريًا يف أّي حقبة أخرى. وبمقدورنا من خالل  واألمصار. وهذا األنموذج الكامل، ال نجد  

إلقاء نظرة عىل هذا األنموذج الكامل حتديد املعامل اّلتي هبا ينبغي للبرش وللمسلمني احلكم عىل 

 (3)  (عىل الناساألنظمة و

لقد كانت  ثم ذكر من تلك املعامل حتقيق العدالة االجتامعية يف أرقى صورها، يقول: )

هجرته إىل املدينة هي مقارعة الواقع السيايّس واالقتصادّي واالجتامعّي  من  غاية النبّي 

وفساده اّلذي كان مهيمنًا عىل الدنيا آنذاك، ومل يكن اهلدف مكافحة كّفار مّكة    وطاغوتيهبظلمه  

يتعّقب هذا اهلدف، فكان   فحسب، بل كانت القضية ذات بعد عاملّي أيضًا. كان النبّي األكرم  

فكر والعقيدة أينام َوجد األرضية املساعدة لذلك، عىل أمل أن تنبت تلك البذور  يغرس بذور ال

يف الوقت املناسب. وكانت غايته من ذلك إيصال رسالة احلرّية والنهوض وسعادة اإلنسان إىل  

كاّفة القلوب. وذلك يتعّذر إالّ عن طريق إقامة النظام النموذجّي القدوة. لذلك فقد جاء النبّي  
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 دينة إلقامة مثل هذا النظام النموذجّي. لكن إىل أي مدى تسعى األجيال الالحقة  إىل امل

يبني   فالنبّي . ملواصلة ذلك واالقرتاب من هذا النموذج، فذلك منوط هبممها ومساعيها.

 (1) (النموذج ويقّدمه للبرشية والتاريخ

ترصها يف سبعة معامل،  واخ النظام اّلذي شّيده النبّي ثم ذكر املعامل التي تأسس عليها 

 : (2)هي

يتمّثل يف نفخ روح اإليامن وتقويته وترسيخه وتغذية أبناء األّمة باملعتقد  و اإليامن: . 1

 يف مّكة ورفع رايته يف املدينة بكّل اقتدار.   والفكر السليمني، وهذا ما بارشه النبّي 

ط وإعطاء كّل  العدل والقسط: فمنطلق العمل كان يقوم عىل أساس العدل والقس . 2

 ذي حّق حّقه دون أدنى مداهنة.  

العلم واملعرفة: فأساس كّل يشء يف النظام النبوّي هو العلم واملعرفة والوعي  . 3

واليقظة، فهو ال حيّرك أحدًا يف اجّتاٍه معنّي حركًة عمياء، بل حيّول األّمة عن طريق الوعي  

 منفعلة.  واملعرفة والقدرة عىل التشخيص، إىل قّوة فّعالة ال  

فالنظام النبوّي ينبذ الرصاعات اّلتي تغّذهيا الدوافع اخُلرافية   : الصفاء واألخّوة . 4

 . والشخصية واملصلحية والنفعية وحيارهبا 

الصالح األخالقّي والسلوكّي: فهو يزّكي الناس ويطّهرهم من رذائل األخالق   . 5

وأدراهنا، ويصنع إنسانًا خلوقًا ومزّكًى، فالتزكية هي أحد املرتكزات األساس اّلتي كان يستند 

 يف عمله الرتبوّي مع أبناء األّمة فردًا فردًا لبناء اإلنسان.   إليها النبّي 

فاملجتمع والنظام النبوّي ال يتمّيز بالتبعّية والتسّول من اآلخرين،   االقتدار والعّزة: . 6

ص موطن صالحه سعى   بل يتمّيز بعّزته واقتداره وإرصاره عىل اَّتاذ القرار؛ فهو متى ما شخه
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 .  اإلمام إليه وشّق طريقه إىل 

حلركة  العمل والنشاط والتقّدم املّطرد: فال جمال للتوّقف يف النظام النبوّي، بل ا . 7

الدؤوبة والتقّدم الدائم. وال معنى لدى أبنائه للقول إّن كّل يشء قد انتهى فلنركن إىل الّدعة!  

مبعث لّذة ورسور وليس مدعاة للكسل وامللل واإلرهاق، بل هو    ـ  بطبيعة احلال  ـ  وهذا العمل 

 عمل يمنح اإلنسان النشاط والطاقة واالندفاع.  

قق هبا العدالة االجتامعية، والنظام االجتامعي، وهي  وهذه املعامل السبعة هي التي تتح

 التي يدعو كل قادة الثورة اإلسالمية إىل حتقيقها يف الواقع، لتأسيس احلكومة النبوية من جديد.
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 الفصل الرابع 

 األساليب احلكيمة . و. الثورة اإلسالمية 

من أركان انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية، ومثلها انتصار أي ثورة، توفر    الرابعالركن  

األساليب احلكيمة واخلطط الدقيقة التي تيرس للثورة نجاحها يف حتقيق أغراضها من غري أن  

 تشوه صورهتا، أو تتنازل عن مبادئها يف سبيل ذلك. 

تي تبني املامرسات الدعوية  ال وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الركن يف كل املواضع

لألنبياء عليهم السالم، وهي ممارسات متزج بني اخلطاب العقيل، والتأثري العاطفي، والتنظيم  

املحكم، والتخطيط الدقيق، وكل األساليب والوسائل املمتلئة بالسالم واحلكمة، والتي  

ْكمَ  ﴿ جيمعها مجيعا قوله تعاىل:  تِي ِهَي  اْدُع إِىَل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ ِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسنَِة َوَجاِدهْلُْم بِاله

 [ 125]النحل:    ﴾َأْحَسُن إِنه َربهَك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضله َعْن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاملُْْهتَِديَن 

والذي مل   ولعل أحسن أسوة جتتمع عنده كل تلك األساليب احلكيمة هو رسول اهلل 

 ة وال منهجا وال دربا يمكنه أن حيقق تلك الثورة التغيريية الكربى إال مارسه. يدع طريق

، واعتباره ـ  وهلذا نجد قادة الثورة اإلسالمية يدعون كل حني إىل التأيس برسول اهلل 

مثل سائر األنبياء واألئمة عليهم السالم ـ نموذجا للحركة التغيريية، مثل اعتبارهم نموذجا 

 ملطالبها.

مل تقع الثورة اإلسالمية فيام وقعت فيه احلركات اإلسالمية التي تتبنى نفس   وهلذا

مطالبها.. فلم تظهر يف ثورة إيران ـ بقيادة اإلمام اخلميني ـ تلك احلركات املسلحة، وال تلك 

األحزاب التي تريد أن تصل إىل السلطة عرب االنتخابات، وإنام كان املنهج املتبع لتحقيق 

 هج األنبياء بكل تفاصيله. املطالب هو من
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وهلذا نرى اإلمام اخلميني يكثر من ذكرهم، ويدعو إىل التأيس هبم يف كل احلركات التي  

قاموا هبا، حتى ال يندس املندسون، ويغريوا مسار احلركة، بحجة ]الغاية تربر الوسيلة[ مثلام 

 حصل لغريهم من اإلسالميني.  

األساليب التي مارستها الثورة اإلسالمية،   بناء عىل هذا سنذكر هنا أربعة نامذج عن

 وتأست فيها بام ورد يف املصادر املقدسة، وهي تشمل ما ييل: 

ونقصد به ربط الثورة بالقيم اإليامنية والروحية، واالستعانة باهلل،   التأثري الروحي: . 1

 واستعامل كل الوسائل املرشوعة، باعتبار الثورة نوعا من العبادة هلل. 

ط العلمي: ونقصد به دراسة الواقع وكل املؤثرات املرتبطة به، وعدم الوقوع  التخطي .  2

يف األخطاء التي وقعت فيها التجارب السابقة يف إيران أو غريها، والتي أعادت األمور إىل ما  

 كانت عليه. 

: ونقصد به تلك األساليب واحلوارات التي استعملها قادة الثورة  اإلقناع العقيل . 3

  حديثهم مع الشعب، أو مع املناوئني هلم، واملمتلئة باحلكمة والعقالنية. اإلسالمية يف

: ونقصد به حتريك الشعب مجيعا لتحقيق املطالب، وطلب التغيري  احلركة الواعية  .4

 واإلصالح، والسري يف ذلك وفق توجيهات قيادته.  

 وقد تناولنا هذه املعان من خالل العناوين التالية: 

 . والتأثري الروحي: . أوال ـ الثورة اإلسالمية 

دهتا، وانتهاء بالشعب  من أمجل املظاهر التي اتسمت هبا الثورة اإلسالمية ابتداء من قا 

الذي حترك يف مسارها، تلك الروحانية العجيبة التي ال نجد هلا نظريا يف كل الثورات، وال يف  

 التي تزعم لنفسها الدعوة للحكم اإلسالمي. حتى تلك كل احلركات  

فعند مطالعة تراث قادة الثورة اإلسالمية نجد التواضع والعبودية ونسبة كل فضل هلل،  

التي يتحول   ات عىل خالف ما تفعله الثور يف حق اهلل اعتذارا كبريا عن التقصريونجد معها 
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 . املنترصون فيها إىل مستبدين ال يقلون عن املستبدين الذين ثاروا عليهم

والثورة اإلسالمية بذلك حتقق تلك املعان الروحانية اجلميلة التي نص عليها قوله  

( َفَسبِّْح 2( َوَرَأْيَت النهاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللهِ َأْفَواًجا ) 1ْلَفْتُح )إَِذا َجاَء َنرْصُ اهللهِ َوا﴿ تعاىل: 

اًبا  ُه َكاَن َتوه  [ 3 -  1]النرص:   ﴾بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنه

فالسورة الكريمة تصف بدقة تلك احلال الروحانية التي كان عليها قادة الثورة  

تصار أو بعده، فهم ينسبون كل فضل هلل تعاىل ابتداء وانتهاء، ويعلنون اإلسالمية سواء قبل االن

 استغفارهم كل حني من أي تقصري وقعوا فيه. 

وسنذكر هنا نامذج عن ذلك سواء يف بيان دور هذا اجلانب يف حتقيق االنتصار، أو يف  

 الدعوة للمحافظة عليه باعتباره صامم أمان االنتصار.  

 يف حتقيق االنتصار:   . اجلانب الروحي ودوره 1

من خالل مطالعة كلامت قادة الثورة اإلسالمية، وخصوصا تلك التي تتعلق بوصف  

االنتصار التارخيي الذي كان اجلميع جممعا عىل عدم إمكانية حتققه بالصورة التي حتقق هبا، نجد 

 تواضعا كبريا، وروحانية سامية، تتخىل عن كل ألوان األنا، لتنسب كل يشء هلل. 

  1406مجادى الثانية   1ومن األمثلة عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف خطاب له بتاريخ 

إننا ال نملك شيئًا من عندنا، وكل الذي كان هو  : )ذكرى انتصار الثورة )عرشة الفجر(هـ يف 

التي حّولت الشعب كله من احلال   ةالثورة الباطنيالتي استوجبت ظهور هذه  اهلل عنايات

 (1) (نعرفها كلنا إىل احلال املتغرية التي تروهنا اآلن مما أدى إىل انتصار الثورةالسابقة التي 

أن الثورة الظاهرة مل تكن لتحدث لوال الثورة الباطنة، التي هي ثورة الروح،  بني ثم 

جيب علينا أن نبحث عن النرص يف الثورة الباطنية للناس، وما مل يتحقق هذا األمر فإنه يقول: ) 

 ( تتعدى نقل السلطة من نظام إىل نظام آخر ويبقى وضع الشعب عىل حاله السابقالثورات ال 

 
 .441، ص: 19( صحيفة اإلمام، ج1)
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ثم ذكر أن تلك الثورة مل تكن لتحصل بجهود قادهتا، وإنام الفضل األول واألخري فيها  

إنني أشكر اهلل عىل كون واحدًا من أبناء هذا الشعب وخادمًا هلذا الشعب الذي هلل، يقول: ) 

ل والتغيري املعنوي الذي هو من اهلل، وإاّل فكيف يمكن أن يتحّول شخص  حصل فيه هذا التحوّ 

من مركز الفحشاء إىل مركز العبادة والعرفان، وإىل مركز مقاتلة الكفار، فلو اجتمعنا كلنا عىل 

، ألن هذا أمر معنوي اإلطالقأن نمنح عرشة أشخاص مثل هذه القدرة ملا متّكنّا من ذلك عىل 

بيده، وهذا التحّول حتّوٌل نموذجي يف العامل، فأنتم تالحظون أنه مل    يشءأن كل  وهو بيد اهلل كام  

  (1)( كومة هبذا الوضع عىل طول التاريخيكن أي شعب أو أية ح

ثم راح كعادته يدعو شعوب العامل إىل االستفادة من هذه امليزة يف الثورة اإلسالمية  

عىل السادة القادمني من اخلارج أن يرّبوا  الظاملني، يقول: )اإليرانية، وتطبيقها لتخرج من نري 

وال يتفاوضوا معهم، عليهم أن يتوجهوا إىل ما يقوله   اجلبابرةشعوهبم ويغرّيوهم، وال يتبعوا 

فهذه اجلامهري التي رأيتموها يف كل مكان، يف كل مدينة تفضلتم   .. الشعب ويتحدثون إليه 

هبا بالضغوط واإلكراه كام يقول اإلعالم    جيء ، هل  شاء اهللن  إغدًا    تشاهدوهنا بزيارهتا، وسوف  

األجنبي أم أهنا جاءت من تلقاء أنفسها؟ أية قّوة تقدر أن جتلب شعبًا بأكمله؟ فالشعب عند ما  

ن الرشع يقول كذا، واهلل يقول كذا فإنه اهلل تعاىل يقذف يف قلبه احلب  إيتحّول ويتغرّي ويقال له 

هيا السادة واجعلوا شعوبكم شعوبًا إهلية وأيقظوهم وأفهموهم أن الدنيا يف  والرغبة، فاذهبوا أ 

يد أقلّية ظاملة ومليارات األشخاص املظلومني يرزحون حتت نري هذه السلطات الصغرية  

 (2) (بالنسبة للشعوب 

ويرضب اإلمام اخلميني لتلك الوفود األجنبية وغريها املثال بالشعب اإليران الذي  

توجهه الروحي أن ينترص، وأن حيصل عىل معونة اهلل ومدده لالنتصار، يقول:   استطاع بفضل 
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اه َكرْسًا حريه الدنيا كلها ) حصل يف إيران حتّول روحي جاء من غلبتكم للطاغوت وكرِسكم إيه

ل روحي جعل هذا .. عىل قولكم، وكان هذا التحول يفوق ذلك التحرّي  جتىله يف إيران حتوُّ

.  شى رشطيًا ينصّب يف الشوارع شيبًا وُشّبانًا هاتفًا: نحن ال نريد امللِك. الشعب الذي كان خي

ل الروحي عطية من عطايا اهلل،  . كان خيشى الرشطّي أمِس، واليوَم أصبح هكذا.  وهذا التحوُّ

معامالته خشية الزيادة والنقص صار يسُلك هذا  فشعب كان يعمل ألف حساب وحساب يف 

  (1)(من الزمان مؤّلفًا بني أبنائه  السلوك اإلنسان يف برهة 

ثم يذكر نموذجا للتحول العميق الذي حصل للشعب اإليران، والذي استحق به  

رأيت امرأة يف  النرص اإلهلي العظيم، فقال يذكر بعض احلوادث ناقال هلا عن بعضهم: )

إذا وصلتها املظاهرات حني كانوا يتظاهرون بيدها ماعون فيه نقود، فحسبتها فقرية، حتى 

رأيتها تقول: اليوم عطلة، وهؤالء الذاهبون اآلن رّبام يريد بعضهم أن يتكّلم باهلاتف، وليس  

 (2) (معهم نقود، فأعددت هذه النقود هلم 

ل فائق العظمة يف برهة  إ  .هذا عمل صغري، لكنّه كبري جّدا. ثم علق عليه بقوله: ) نه لتحوُّ

 عىل ماكنُت أسمع  ـ   ورة والضغط عليها، الوقت الذيمن الزمان هي الوقت الذي كانت فيه الث 

كان فيه هؤالء السادة يمّرون يف الشوارع يعربوهنا ُتبَذل هلم الرغائب من األطراف والبيوت،    ـ

لقد نشأ حسُّ التعاون اإلنسان يف حال الثورة، وكانت  . يسقوهَنم، ُيَعّطروهنم، يطعموهنم. 

ولو حفظنا هذه . ة تلك الثورة الواقعة يف اخلارج. عظمة هذه الثورة الروحية أكرب من عظم

 (3)  (الثورة وحفظها السادة، َلعلموا أهّنا أعظم االنتصارات كلها 
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وهلذا أيضا كان حيذر من كل سلوك يؤذي الثورة، أو يصورها بصورة غري الئقة، يقول:  

وانع، وقد سبق  احفظوا هذه الثورة الروحية، لقد حققنا اآلن جانبًا من النرص، وهو رفع امل)

إرضاب وِقلهة دخل، فال جيوز لكم أن تتالفوا ذلك، وتعّوضوا ِمن إرضابِكم بنهب أموال  

وإن تفقد تلك الروحية،  ، فإن حيصل مثل هذا، تذهب تلك الروحية اإلسالمية اإلهلية الناس.

:  ا يقولووال  أن حتفظوه، هذا التحّول الروحي جيب أن حتفظوه،   ب ما جيهذا   نفقد النرص أيضا. 

ال ينبغي أن يميض كل إىل علمه، ويامرس كل كسبه  . . نما يكو، فكيف نستقبل نما كا انتهى 

بنحو يأتينا فيه الناس كل يوم كثريًا أو قلياًل يشكون الغالء وارتفاع األسعار وانتشار التهريب  

الروحي الذي ساد يف برهة من   فإن انحرس ذلك التحّول، واخلشخاش اهلريوينوتعاطي 

عادت إليكم السيئات األخرى،   ـ ال سمح اهلل  ـ  ن انحرس هذاإ الزمان، واقتادكم إىل األمام؛ 

عناية اهلل هبذا الشعب أعطتنا هذا النرص، مل يفعل أحد منّا شيئًا، ال  . ورجعت عنكم عناية اهلل.

وعندما ظهر حسن التعاون بني  . لنا.، وكل املوجود منه، وهو أنجزه هال غريأحد، اهلل أكرمنا 

لطف بعباده الضعفاء، فبعد أن ُوجد هذا  ـ  تبارك وتعاىل  ـ  الناس التفت اهلل إليهم برمحته، فاهلل

ورمحة اهلل هذه وعنايته مها اللتان أبلغتاكم هذا . اإلحساس بالتعاون أعقبته الرمحة اإلهلية.

  ـ  ال سمح اهلل  ـ م إىل اآلبدين، وأن نفتِقْده فإن حفظتموه كان لك. النرص، فاجتهدوا يف حفظه. 

  (1) (فلن أعلم ما سيكون

نحن مكلفون رشعًا  وهكذا قال يف خطاب آخر له يبني فيه حمركات ودوافع الثورة: )

بمواجهة هذا الظلم ومحاية اإلسالم من التحريف وواجبنا هو الوقوف يف وجه البدع 

 (2) ( أو مل نكناملستحدثة، وال فرق هنا بني أن نكون غالبني

لقد أشار  ثم بني دور هذه العقيدة يف حتقيق االنتصار، خالفا لكل التحليالت، فقال: ) 
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نتصار ثورتنا ولكنهم جتاهلوا مجيعًا مسألة مهمة  ااملحللون يف كافة أنحاء العامل إىل استحالة 

يدركوا الفرق  . عىل هؤالء أن . وهي أن الثورة يف سبيل اهلل َتتلف عن غريها من الثورات

ن اهلل هو  إ. . الشاسع بني هذين النوعني من الثورات، بني الثورة اإلهلية والثورة غري اإلهلية

الداعم واملؤيد احلقيقي للثورة يف سبيله وال جدوى للبندقية والدبابة يف ثورة كهذه، وال يمكن 

 (1)  (لقوة وسالح ما مهام كان فتاكًا أن يواجه قدرة اهلل وجربوته

لقد هب شعبنا العظيم يف  صف ثورة الشعب اإليران وارتباطها باإليامن، فقال: ) ثم و

كافة أنحاء البالد رافعًا راية اإلسالم ملتفًا حول كلمة اهلل العليا من أجل القضاء عىل النفاق  

والظلم وإقامة حكومة العدل اإلسالمية، فكانت بحق ثورة يف سبيل اهلل تسابق فيها أفراد  

حية باملال والدم وسطروا فيها أروع مالحم البطولة. كيف متكن شعبنا من فعل  الشعب للتض

  واالحتاد كان العدو يتمتع بدعم كبري من أمريكا .. ؟االنتصارذلك؟ وأية أسلحة مكنته من 

السوفيتي وتأييد من غالبية احلكومات اإلسالمية وبقوة عسكرية متطورة وحديثة بحيث كان 

 (2) (ة. بينام كان اهلل معنا مؤيدًا ومساندًا وحامياً القوة األوىل يف املنطق

علموا أهيا اإلخوة أنه لوال  ثم بني دور املدد الغيبي يف حتقيق االنتصار، فقال: )ا

اإلمدادات الغيبية لتمكن العدو من سحق إيران يف ليلة واحدة. لقد رصح الشاه قبل فراره 

يف هذا البلد قبل رحيله، ولكن اهلل سبحانه    ءيشللفرار فسيهدم وخيرب كل    اضطرقائاًل أنه لو  

جريمة كربى وهي   ارتكابوتعاىل ألقى يف قلوهبم الرعب واخلوف ورصف أذهاهنم عن 

قصف طهران وبقية أنحاء البالد بوحشية. كان العدو قادرًا عىل فعل ذلك ملا يملكه من أسلحه  

 (3) (لفرار متخبطني وعتاد ولكن الرعب واخلوف الذي سكن قلوهبم جعلهم يفكرون با 
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ثم قارن بني ذلك التأييد الذي حصل إليران، وجعلها تنترص بالتأييد الذي حصل  

حيث   ن ما حدث اليوم هو أشبه ما يكون بام حدث يف صدر اإلسالم ، فقال: )إلرسول اهلل 

وانتصار الفئة  كان للرعب الذي يلقيه اهلل يف قلوب املرشكني أشد األثر يف بلوغ النرص والفتح 

  (1)(القليلة عىل الفئة الكبرية بإذن اهلل

لو أردتم  ويف خطاب آخر له بني دور اإلخالص والصدق يف حتقيق االنتصار، فقال: )

أن تصل أعاملكم التي عملتموها هلل إىل النتيجة املطلوبة فعليكم أن تتخّلوا عن األهواء النفسية،  

قد حتّدى اهلل وأقسم بأّنه ال يرتك العباد وشأهنم بل  فالشيطان ال يتخىل عن اإلنسان ألّنه 

العدو  [، فأنتم تواجهون مثل هذا  40]احلجر:    ﴾إِاله ِعَباَدَك ِمنُْهُم املُْْخَلِصنيَ ﴿سيغوهيم أمجعني  

فاجتهوا ملحاربته اآلن وعند ما تعودون إىل مدنكم أطلعوا الناس عىل أهنم يواجهون مثل    اللدود

ا العدو  الذي أّدى إىل أن يتسلط علينا اجلبابرة الظاهرون فلو قضيتم عىل هذالعدو الباطني    هذا

 الدنيا خوة بينكم ولزال اخلوف من قلوبكم وفرغت من حّب حلّل الوئام والوحدة واأل 

  (2) (األعامل كلها وهناك حتصل املعجزةولتمكنتم من إنجاز 

 االنتصار: . اجلانب الروحي ودوره يف املحافظة عىل  2

أدرك قادة الثورة اإلسالمية أن النرص الذي جاء بفضل اهلل، وبسبب حتقق الروحانية يف  

املجتمع، ال يمكن احلفاظ عليه إال باحلفاظ عىل تلك الروحانية، وهلذا نجد توجيهاهتم الكثرية 

 يف هذا اجلانب. 

نفس  فيها مارس  ، والتيَلمام اخلامنئي ومن األمثلة عىل ذلك تلك اخلطابات الكثرية ل

من   ها ، حيث ال يكاد خيلو خطاب منالذي قام به اإلمام اخلميني  الدور التوعوي والرتبوي

 . األبعاد الروحية، واعتبارها صامم أمان الثورة اإلسالمية الدعوة لالهتامم ب
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إن صالة املرء وصدقته وحّجه وسائر عباداته ال قيمة  ذلك قوله يف بعض خطبه: )ومن 

كان يرى لنفسه شأنًا ومقامًا أمام اهلل. فأعامل املتكربين غري مقبولة وال فائدة منها. والذين هلا إن  

يرون ألنفسهم مقامًا أعىل من اآلخرين وحيسبون ألنفسهم وأنانيتهم حسابًا دون اعتبار لشؤون 

د غريهم من الناس، هؤالء ستكون عبادهتم ضئيلة األثر، وإن كانوا يف الظاهر من أهل الزه 

والطاعة والتقوى، ذلك ألن املتقي حقًا ال يمكن أن يتصف بمثل هذه الصفات. املتكرب، ولو  

  (1) (نات لن تؤثر تأثريها الكامل فيهقرأ القرآن وذكر األذكار وجاهد فإن كل هذه احلس

ثم رضب أمثلة هلم عىل ذلك بسالطني اجلور الذين كان بعضهم حيرص عىل التدين  

الذي يامرس فيه كل اجلرائم، نتيجة خواء روحه من مقتضيات التدين   الظاهر يف نفس الوقت 

لقد تنّوع احلكام والسالطني واألمراء عىل مر التاريخ، ومل يكونوا مجيعهم  احلقيقي، يقول: )

منكرين للدين. البعض منهم كان يعبد اهلل ويصيل. مل يكن اجلميع كمحمد رضا شاه وأبيه  

أخبار فتح عيل شاه )أحد ملوك القاجارية( أنه كان يستمع  تاركني للصالة. ولقد قرأت يف 

لدعاء كميل كل ليلة مجعة هو وعائلته وجمموعة من الناس. لكن ما كان أثر ذلك الدعاء؟!  

والصالة التي كان يصليها نارص الدين شاه الذي ينقل عنه أنه قال ذات يوم: )نظرنا من شمس  

فهل تتصورون (،  نا أن الصالة قد تأخرت، فصلينا دالعامرة فوجدنا الناس فرحني، ونظرنا فوج

إن هكذا دعاء وصالة ال فائدة منها. أعامل كهذه لن تقّرب  . .أن تلك الصالة كانت مفيدة؟

اإلنسان من اهلل، والتاريخ يربهن لنا ذلك. فلو كانوا قريبني من اهلل ملا ظلموا اخللق كل هذا 

 (2)  (قوقهموا وفجروا وأجحفوا الناس حالظلم، وملا فسق

ثم رضب هلم األمثلة باملستبدين يف التاريخ اإلسالمي، والذين يصورهم أصحاب  

التدين السطحي بصورة الصاحلني اغرتارا بام يروى من عبادهتم مع الغفلة عن استبدادهم  
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كان خلفاء بني أمية وبني العباس يف منتهى السوء والظلم واخلبث، ولكنهم كانوا  وجرائمهم: )

يف نفس الوقت يصّلون ويصومون ويبكون ويتهجدون. وحيكي عن هارون الرشيد أنه بكى  

بكاًء ابتلت حليته منه عندما نصحه أحد زّهاد عرصه. هل كان لبكائه أثر؟! يف الواقع إن البكاء  

وب وهو املؤثر. وطوبى ملن يبكي عىل نفسه. لكن بكاء هارون مل يكن عىل النفس هو املطل 

كذلك، فأنانية هارون هي األساس يف بكائه، هو يريد كل يشء لنفسه، حتى اهلل يريده لنفسه.  

 (1)  (هو التكربهارون كان يعبد نفسه، وهذا  

مية  ثم ينتقل من التاريخ للواقع، لينصح كل أصحاب املناصب يف اجلمهورية اإلسال

انتبهوا، ال تتكرّبوا. ال تغّروا أنفسكم بأن بأال يصبح حاهلم كحال أولئك املستبدين، يقول: )

لديكم منصب أو إمكانات أو مستوى علمي أو ميزة وأفضلية معينة. فستكون مثل ذلك 

الرجل )امللك نارص الدين شاه( الذي كان ينظر إىل الناس من أعىل شمس العامرة بتحقري  

عند حماسبة النفس جيب أن ال يرى اإلنسان نفسه فوق اآلخرين. وإذا صّلينا . واستصغار.

وبكينا وتصدّقنا وعملنا يف طريق اإلسالم، فإن ذلك ال يعطينا األفضلية عىل هذه املجموعة أو  

تلك. إن حّس األفضلية مرّض للغاية. لكنه يف املقابل ال يمنع املرء من رؤية نفسه أعىل من 

أعداء اهلل تعاىل( إذا كان الدوافع وراء ذلك هو والية اهلل عز وجل. بل يف هذه  أعدائه )ألهنم

احلال جيب ذلك. اإلنسان جيب أن يتواضع أمام أولياء اهلل وأمام املؤمنني، وإالّ فالتكرب سيؤدي 

 (2)  (به نحو اهلاوية

ك الصفات،  ثم يدعو إىل االهتامم بالرتبية الروحية واالستعانة باهلل للتخلص من كل تل

الغرق يف حب النفس  والتأيس بالصاحلني يف هضمهم ألنفسهم، وعدم اعتبارهم هلا، يقول: )

حيدث عقدًا يف نفس اإلنسان. وجيب أن نحذر دائاًم من الوقوع يف هذا املرض واحلجاب الذي 
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ال يأمن رشه أحد حتى ذوو الصالح والتقوى. ففي أي مقام كنتم ومهام كانت عبادتكم صاحلة  

ستجريوا بربكم وانظروا إىل ما بني أيديكم، فإنه ال يشء أمام اهلل. إن عظمة اخلالق أوسع من ا

دائرة تفكرينا. أين نحن من عظمة اهلل. بل أين نحن من عظمة األنبياء واألولياء. وأكثر من 

ا هؤالء الكبار هم الذي تنازلو ،  مة الصاحلني وكبار رجال التاريخ ذلك ما هي قيمتنا مقابل عظ 

ما هي قيمتنا أمام هؤالء؟! نحن . بوا يف األنوار واملحبة اإلهلية.عن النفس يف سبيل اهلل، وذا

الذين غرقنا يف الدنيا ويف إنيتنا وأوهامنا. أئمتنا يستغفرون رهبم ويتوبون إليه ويتأملون من 

ون،  الذنوب، فأين نحن؟ وذنوب األئمة ليس من قبيل الغيبة والكذب وغريها... فهم معصوم

فام هي قيمتنا أمام  . وينيبون.  يلتجئونإن أقّل غفلة هي ذنب عندهم، عليه يبكون وإىل اهلل 

 (1) ( أنفسنا أكثر من تراب حتت أقدامهمهؤالء؟ إننا ويف أي مستوى كنا، جيب أن ال نرى 

  هذه جمرد نامذج قليلة، لكنها كافية يف بيان مدى اهتامم قادة الثورة اإلسالمية بالروحانية، 

واالرتباط باهلل باعتبارها الوسيلة األعظم لتحقيق النرص، فأول رشوط النرص ما عرب عنه قوله  

ُكمْ ﴿تعاىل:   وا اهللهَ َينْرُصْ  [ 7]حممد:   ﴾إِْن َتنْرُصُ

وهذا ما يفرس إخفاقات كل الثورات، بام فيها الثورات التي لبست ثوب اإلسالم زورا،  

   انية والصفاء والتوجه الروحي الصادق. ذلك أهنا مل تكن حتمل مثل تلك الروح

 : التخطيط العلمي و .  . ـ الثورة اإلسالمية   ثانيا 

من أهم رشوط الثورة الناجحة أن حتظى بقادة يملكون من العلم واخلربة ما جيعلهم  

يتحركون بطريقة سليمة تضمن النجاح، وبأقل التكاليف، وحيافظون يف نفس الوقت عىل 

 يضحوا هبا يف سبيل حتقيق مصالح االنتصار.مبادئهم، دون أن  

وقد ذكرنا عند حديثنا عن القيادة الرشيدة املدى الذي بلغه قادة الثورة اإلسالمية من  

االهتامم بالعلوم واألفكار املختلفة، والتي أهلتهم للكثري من احلكمة واألناة، مما جعلهم  
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 . يديرون حركة التغيري يف أقرص مدة، وبأقل التكاليف

قد أشار اإلمام اخلميني إىل هذا البعد املهم، وقارنه بام حصل يف الثورات األخرى،  و

لقد رأيتم مجيعًا كيف متكنا ويف غضون سنة وبضعة أشهر من توفري مجيع مستلزمات  ) فقال: 

األجواء املناسبة النتخاب حكومة الئقة، وقد حتقق ذلك واحلمد هللّ. لو أمعنا النظر يف تاريخ  

  30أو   20ي قامت جراء ثورات شيطانية، لوجدناها تفتقد للدستور حتى بعد ميض  الدول الت

تلك الثورات، والعراق خري مثال يف هذا املجال، حيث انتقل احلكم من   انتصارسنة من تاريخ  

حكومة ظاملة إىل أخرى مستبدة، ورغم مرور مدة طويلة، ورغم ما تتمتع به هذه احلكومة من 

رسه من قمع شديد بحق أفراد الشعب ولكنها ما زالت تفتقد لدستور  قدرات كبرية وما متا 

وما أفظع أن جيمع شمل البالد ويوحدها، وها هو العراق اآلن حتكمها عصابة من املستبدين 

  (1)(تكون احلكومة مستبدة 

ثم ذكر امليزة التي متيزت هبا الثورة اإلسالمية يف هذا اجلانب، رغم الظروف القاسية  

مل يسبق لثورة يف هذا العامل، أن تتمكن خالل سنة وبضعة أشهر من  هبا، فقال: )التي مرت 

تشكيل حكومة منتخبة قوية وتدوين دستور متفق عليه كام حدث يف إيران باإلضافة إىل  

عىل اجلمهورية اإلسالمية وانتخاب رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس اخلرباء وجملس   االقرتاع 

 (2) (هذه األيام لتسمية وزراء حكومته  ئيس الوزراء يف طريقه الشورى اإلسالمي كام أن ر

ويف مقابل هذا ذكر كيف أن بعض الدول تعيش حالة الطوارئ املشددة مع كوهنا مل متر  

هناك دول بالرغم من أهنا مل تقم بثورة إال أهنا حتكم بحكومة عسكرية  هبا أي ثورة، يقول: )

باعتبار أن الشعب ال يوافق احلكومة. فهذه تركيا القريبة لنا، حيث أن الكثري من مدهنا فيها 

  عرفية. وتم متديد هذه األحكام مؤخرًا بسبب أن الشعب ليس مع احلكومة. ملاذا يا  أحكام
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ب واضح جدًا فالشعب مسلم ولكن احلكومة ال تعري لَلسالم أي ما هو السبب؟ السبو  ترى؟

. وهذا األمر ينطبق عىل العراق أيضًا حيث الشعب معارض للحكومة حيث تسعى  اهتامم

احلكومة العراقية املستبدة لقمع شعبها بشدة ومازالت هذه احلكومة عاجزة عن تثبيت أركاهنا  

يف احلكومة اإليرانية نموذجًا صادقًا للحكومة  رغم مرور سنوات عديدة من عمرها. إننا نرى 

املنبثقة عن الشعب واملنتخبة بشكل مبارش من قبله. بينام فرض اإلنكليز والسوفييت  

 (1) (خان وحممد رضا علينا فرضًا وعنوة  واألمريكان كاًل من رضا 

  انطالقا من هذا نحاول أن نذكر هنا بعض مظاهر التخطيط العلمي للثورة اإلسالمية، 

أغفلته احلركات التغيريية، وخصوصا احلركات اإلسالمية، التي    أمرين كالمها ونقترص فيه عىل  

 كررت نفس األخطاء، ومل يكن هلا أي استرشاف مستقبيل، ومها:

. استفادة قادة الثورة اإلسالمية من التجارب السابقة يف إيران أو غريها، وعدم  1

 الوقوع يف األخطاء التي وقعت فيها.

السترشاف املستقبيل بناء عىل املعطيات املوجودة، والتعامل مع الواقع عىل ضوء  . ا2

 ذلك. 

 وسنرضب بعض األمثلة والنامذج عىل ذلك يف العنوانني التاليني: 

 : ستفادة من التجارب السابقة اال   ـ   1

من مظاهر احرتام قادة الثورة اإلسالمية جلمهورهم وشعبهم أهنم ـ أثناء طرحهم ألي  

فكرة ـ ال يكتفون بذكرمها جمملة، وإنام يذكرون معها كل الرباهني الدالة عليها، حتى يؤدي 

اجلمهور ما يطلب منه عن وعي، ال عن جمرد تقليد، بل جتعله أحيانا يشعر أنه هو الذي وصل  

 إىل النتيجة، ال أنه يؤمر بذلك. 

ورية السابقة يف إيران،  ما ذكره اإلمام اخلميني عن التجارب الثالنامذج عىل ذلك ومن 
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والتي مل تنجح بسبب أخطاء بسيطة كان يمكن جتاوزها، لكن إمهاهلا من طرف الشعب أو  

  1398ذي احلجة  6خطاب ألقاه يف باريس بتاريخ النخبة، أدى إىل فشل الثورة، فقد قال يف 

هذه  خطاء طوال حكم أ لقد حدثت )ـ أي قبل نجاح الثورة اإلسالمية بفرتة قصرية جدا: ه

ن بعض هذه األخطاء وقعت يف عرص رضا شاه وبعضها اآلخر يف عهد إاألرسة يؤسف هلا. و

. ويكمن اخلطأ األول يف أن الذين كانوا عىل اطالع بمجريات األمور مل يطلعوا  .حممد رضا 

. لقد قام رضا شاه بانقالب عسكري بأمر من اإلنجليز، وبدأ أالعيبه  . الناس عىل حقيقة األمر

احلسني وأخرج اجليش يف مواكب لطم  اإلمام األمر بحيلة! فأقام جمالس التأبني عىل  يف بادئ

واخلطأ هو أن املطلعني عىل األمور مل ُيطلعوا  ، يوم عاشوراء، وكان بنفسه يذهب إىل التكايا 

الشعب عىل وجهه اآلخر! وقد أزاح الستار عن وجهه اآلخر، بعد القيام بأعامل الرياء هذه.  

  ، املراكز الدينية، أي أغلب التكايا ومنع جمالس الوعظ واخلطابة بصورة تامة فأغلق مجيع

لتأبني أو الوعظ واخلطابة، ومارس تلك لإيران جملس واحد  أنحاءوبذلك مل يبق يف مجيع 

 (1) (األعامل التي تعلموهنا مجيعاً 

الشعب أو أولئك  واخلطأ اآلخر هو أن ثم ذكر األخطاء التي وقع فيها النخبة، فقال: ) 

الذين كان جيب عليهم توعية الشعب، مل يساندوا السيد )املدّرس( املتصف باملنطق القوي 

واالطالع اجليد عىل األمور والشجاعة. لقد كان املدّرس الرجل العظيم الوحيد الذي قام بوجه  

رضا خان! ويف املجلس كان البعض يؤيد املدرس والبعض اآلخر يعارضه بشدة، وكانت 

بعض األجنحة آنذاك تستطيع أن تسانده وتساعده، ولو سوعد لكان باملستطاع آنذاك استئصال  

 (2) (رّش هذه األرسة! 

ويميض يف تعداد األخطاء الكربى التي كان يمكن تفادهيا، ويكون يف ذلك املصلحة  
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 لقد رحل رضا شاه. وما الكربى إليران، ومنها ذلك اخلطأ اجلسيم الذي عرب عنه بقوله: )

الشعب الذين شاهدوا ممارساته العدوانية، فرحوا هبجوم قوات الدول   أبناء يؤسف له هو أن 

الثالث عىل إيران. فعىل الرغم من أهنا كانت دواًل معادية، غري أن الناس بدوا وكأهنم فرحون  

ل  بمجيئها، ألهنا وأن كانت معادية إال أهنا لن تفعل أسوأ مما كان يفعله رضا شاه. وهذا هو حا 

،  احلاكم الذي يفتقر لدعم الشعب. الشعب يفرح لنفيه بداًل من أن حيزن. واخلري يف رحيله حقاً 

غري أنه ما يبعث عىل األسف هو أنه لو رفع اجلميع أصواهتم متحدين عندما أخرج احللفاء  

ة  رضا خان من إيران، بأننا ال نريد ابنه، ملا سّلموه السلطة! لقد رصح هو بذلك يف كتابه )مهم 

من أجل وطني( ويبدو أن عبارته تلك حذفت يف الطبعات التالية، حيث قال: )لقد رأى احللفاء  

  من الصالح أن أكون يف احلكم(. فلو كان اعرتض أحد علامء الدين وأحد الساسة ومجع من

املواطنني، اعرتضوا بصوت واحد بأننا نرفض هذه األرسة نظرًا ملا فعلته بنا، حلدث أمر  

  (1)(آخر 

هذا هو أحد اإلمهاالت يف تاريخ إيران، فلو مل  ثم علق عىل هذا اخلطأ الكبري بقوله: ) 

يقع هذا اإلمهال لتغرّي مسري تاريخ إيران وما كنا لنحتاج إىل هذا الكالم، وما كنت أنا هنا وال  

ئر  لقد ارتكب السياسيون وعلامء الدين وسا .  السادة، كلهم كانوا يف بالدهم مشغولني بأعامهلم. 

الطبقات هذا اخلطأ الكبري وكانت النتيجة أن فرضوا علينا حممد رضا! لقد شاهد الناس  

اعتداءات رضا شاه، وفرحوا بذهابه، وقد شاهدت بنفس عندما هاجم األعداء )احللفاء(  

للخطر، وقد فرح الناس عندما سمعوا بإجالء رضا شاه، ومع ذلك  يشءإيران وتعرض كّل 

 (2)  (مد رضا عىل الناس!فإن احللفاء فرضوا حم

ثم بني كيفية تسلسل األخطاء الكربى بعد ذلك اإلمهال والالمباالة، ليبني من خالهلا  
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أن األخطاء يتولد بعضها من بعض، ولذلك عىل من يامرس دوره التغيريي االحتياط إزاء أي 

ربا عن ذلك:  اه، يقول مع نموقف، حتى ال تتسبب األخطاء التي قد تبدو بسيطة يف هدم كل ما ب

وقد وقعت أخطاء كثرية منذ ذلك الوقت وحتى اآلن، فمثاًل كان )قوام السلطنة( يستطيع أن  )

تور مصدق، إذ أنه  كينّفذ بعض األعامل ولكنه مل يفعل ذلك لضعفه وغفلته! واألهم منه الد

مل   وكان أحد أخطائه أنه عندما تسنم األمور األخطاء،كان يريد أن خيدم ولكنه اقرتف بعض 

يقض عىل الشاه، واحلال أن اجليش ومجيع القوى كانت آنذاك يف قبضته، ومل يكن )الشاه( رجاًل  

علن حل املجلس النيايب، ومنحت  أو ،واخلطأ الثان أنه أرغم النواب عىل االستقالة.. قوياً 

 وفقًا للقانون  ـ   نهألاستقالة النواب وحل املجلس الفرصة القانونية للشاه، ليعني رئيسًا للوزراء،  

هذا هو اخلطأ الذي  ـ  يكون تعيني رئيس الوزراء يف حالة عدم وجود املجلس بأمر من الشاه ـ

قام به الدكتور مصدق، وتبعًا لذلك فقد أعادوا هذا الرجل )الشاه( إىل إيران ثانية! وقال  

البعض للدكتور لقد خرج بعملك )حممد رضا شاه( ودخل )رضا شاه(! أي رجع وهو رجل  

 (1)  (أكثر تعجرفًا!

اخلميني مجيعا يف منتهى   وبناء عىل هذه املراجعات التارخيية املهمة كانت مواقف اإلمام

خطاء القضاء عىل كل بنيان الثورة، يقول معربا  احلزم والرصامة، حتى ال يرتك ألمثال تلك األ

خطاء! نحن أل خشى اأنا  وأيضًا،  أ أما اآلن فالوضع حساس  عن حساسيته جتاه هذا املوضوع: )

أن تقع فئات الشعب من  هما أخشا خشى أخطاء املايض، و أوقد رأينا  ،اآلن نتحمل مسؤولية 

خطاء وحينها سنبقى يف املحنة إىل النهاية وينعدم  أشخصياتنا العلمية والسياسية والثقافية، يف 

  (2) (خرىأمل يف جتدد ثورة األ

وعندما نقارن هذه اللغة بتلك اللغة التي كان يستعملها قادة احلركة اإلسالمية،  
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وخصوصا اإلخوان املسلمني نجد الفارق الكبري بينهام؛ فاإلخوان املسلمون يف مرص كرروا 

نفس األخطاء، ومرات متتالية، بناء عىل عدم معرفتهم بالواقع، ومراجعتهم لتجارهبم أو  

، بام فيها الثورة اإلسالمية اإليرانية نفسها.. ولذلك مل يبق هلم أي األخرىجتارب احلركات 

رصيد يف الواقع عىل الرغم من الفرص الكثرية التي أتيحت هلم، ومنها وصوهلم إىل رئاسة 

 اجلمهورية نفسها. 

 ـ االسترشاف املستقبيل:   2

الواقع   هي من مقتضيات الصفات التي يتمتع هبا املرشد احلكيم، والذي يتعامل معو

وفق الرؤية االسترشافية للمستقبل، وقد أرشنا إىل توفر كل تلك الصفات يف قادة الثورة  

 اإلسالمية، وكيف كانت بصريهتم نافذة ترى كل ما خيطط هلا، وتعالج كل املشاكل قبل حلوهلا. 

واألمثلة عىل ذلك كثرية جدا، حتى أننا نستطيع أن نصف واقعنا من خالل ما كان يذكره  

ذكره مام اخلميني، أو ما حيذر منه، ومن األمثلة عىل ذلك ما تناقلته وسائل اإلعالم من اإل

 . قوة عظمى قبل سقوطه، وقد كان حينها  لمصري الذي يصري إليه االحتاد السوفيتي،  ل

إىل زعيمه حينذاك ميخائيل  أرسلها رسالة وقد ذكر اإلمام اخلميني ذلك يف 

  االقتصادية ه من االعتامد عىل الدول الغربية حلل املشاكل حيّذر 1989يناير  7غورباتشوف يف 

 التي يعان منها هذا االحتاد، ويدعوه إىل النظر يف اإلسالم باعتباره البديل عن الشيوعية. 

وهي رسالة عميقة تدل عىل معرفة عميقة بالشيوعية واألسس الفكرية التي تعتمد  

اإلسالمي، باعتبارمها البديل الصحيح الذي عليها، وقد ذكر فيها خالصة الفلسفة والعرفان 

 خيلص االحتاد السوفيتي من آثار املادية الشيوعية. 

وقد قال يف بداية رسالته: )عىل الرغم من أن توجهاتكم وقراراتكم اجلديدة من املمكن  

أن متثل جمرد أسلوب يف حل املعضالت احلزبية جنبًا إىل جنب مع بعض مشكالت شعبكم،  

لقدر من الشهامة يف إعادة النظر باألفكار التي كبلت األبناء الثوريني يف العامل بقيود  غري أن هذا ا 
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حديدية عىل مدى سنوات طويلة، يستحق الثناء والتقدير.. وإذا كنتم تفكرون يف أبعد من  

ذلك، فان من أوىل القضايا التي ستكلل جهودكم بالنجاح هي بالتأكيد إعادة النظر يف سياسة  

حلقت دون شك أملتمحورة حول )حماربة اهلل( واستئصال الدين من املجتمع، التي أسالفكم ا

رضبة قاصمة بكيان الشعب السوفيتي. واعلموا أن التعامل الواقعي مع القضايا العاملية ال  

 (1)  يتأتى إال عن هذا الطريق(

ثم بني له أن الذهاب للعامل الغريب لن يفيدهم يف حل مشاكلهم، بل سيعوض مشاكلهم  

القديمة بمشاكل جديدة، يقول: )طبعًا من املمكن أن يبدو العامل الغريب أمامكم جنات خرضاء،  

نتيجة لألساليب املنحرفة والنهج اخلاطئ ألقطاب الشيوعية السابقني يف املجال االقتصادي؛  

قيقة تكمن يف مكان آخر، إنكم إذا كنتم يف هذه املرحلة تبحثون عن حلول ملعضالت  بيد أن احل

االقتصاد االشرتاكي والشيوعي املستعصية، من خالل اللجوء فحسب إىل مركز الرأساملية  

ينبغي أن يأيت اآلخرون من بعدكم   وإنامليس فقط لن تداوا جراح جمتمعكم،  فإنكمالغربية، 

لك أن الشيوعية إذا ما وصلت اليوم إىل طريق مسدود يف هنجها ويتالفوا أخطائكم، ذ

االقتصادي واالجتامعي، فان العامل الغريب أيضًا يعان من هذه املسائل ومسائل أخرى ولكن 

  (2)بشكل آخر(

ثم يذكر له جوهر املشكلة التي يعان منها الغرب مجيعا بقطبيه الرشقي والغريب، فيقول:  

مشكلة بلدكم الرئيسة ال تكمن يف   إن وف! ال بد من مواجهة احلقيقة )حرضة السيد غورباتش

يف عدم اإليامن احلقيقي باهلل. وهي ذات املشكلة التي   وإنامقضايا امللكية واالقتصاد واحلرية، 

 
 .203، ص: 21( صحيفة اإلمام، ج 1)

 . 203، ص: 21ج املرجع السابق،  (2)
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قادت الغرب وستقوده إىل االنحطاط والطريق املسدود. ألن مشكلتكم احلقيقية تكمن يف  

 (1) هلل ومبدأ الوجود واخللق(حماربتكم الطويلة والعقيمة 

وهكذا أعادت هذه الرسالة الفريدة يف التاريخ إىل األذهان تلك الرسائل اإليامنية التي  

 إىل امللوك واألمراء، يدعوهم فيها إىل اهلل، ال إىل أي مصالح دنيوية. كان يرسلها رسول اهلل 

ومن الغريب أن اإلمام اخلميني بنظريته العميقة الثاقبة تنبأ ملا سيحصل للشيوعية وعن  

التی َتفق قلوهبا ملصالح أوطاهنا  ، لكم احلليفة  احلكومات قريب، فقد قال يف رسالته: )إن 

غريه من أجل  و هلدر ثرواهتا بكال نوعيها اجلوفی ، عداد بعد اآلنلن تكون عىل است ، وشعوهبا 

  ( 2)إىل أسامع أبناء تلك البلدان(  الشيوعيةبعدما وصل رصير هتشم عظام    الشيوعية إثبات نجاح  

وقد حصل ما تنبأ به اإلمام اخلميني بكل دقة، فام هي بضع سنوات بعد إرسال رسالته  

  26حتى هتشمت عظام الشيوعية يف العامل، وحدث التفكك يف احتاد اجلمهوريات السوفيتية يف  

املجلس األعىل لالحتاد السوفيتي عن االعرتاف باستقالل   إصدار عقب  1991ديسمرب 

 لسابقة، وإنشاء رابطة الدول املستقلة لتحل حمل االحتاد السوفيتي.  اجلمهوريات السوفيتية ا

، ومنهم الفيلسوف  تالسوفييوقد شهد له بصدق النبوءة كبار املؤرخني واملفكرين 

بروخانوف يف بيان له حول الرسالة، فقال: )لقد نرشت   الكسندرواملؤرخ والكاتب الرويس 

بات اجلميع يعرتفون اليوم بصدق تكهن اإلمام  آنذاك هذه الرسالة يف صحيفتي اخلاصة حيث 

اخلميني، وليس هناك من ينكره إذ أنه أويص غورباتشوف بانتهاج سياسة جديدة وتشكيل  

مل يتصوروا أن يشاهدوا اهنيار    تالسوفيي نظام جديد ملستقبل االحتاد السوفيتي إال أن املسؤولني  

  (3)نظامهم هبذه الرسعة(

 
 . 420، ص: 21ج املرجع السابق،  (1)

 . 420، ص: 21ج املرجع السابق،  (2)

، جريدة كيهان، اخلميني لغورباتشوف بأهنا هلم  اإلمامفيلسوف رويس: شبان روسيا يعتربون رسالة انظر مقاال بعنوان:   (3)

 . 25884رمز اخلرب: 
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رئيس االحتاد السوفيتي السابق، والذي وجهت له   بل إن ميخائيل غورباتشوف 

الرسالة، أعلن ندمه لعدم تنفيذه ما ورد يف الرسالة من التحذير من تبعات وقوعه يف الفخ الذي 

الراحل: )ان أتأسف   اإلمام عامًا من رسالة  12نصبه له الغرب، وقال لصحفي بعد حواىل 

  (1)حتاد السوفيتي يف هذا الوضع(اال ع ال يقلعدم تفهمي لتلك الرسالة آنذاك كي 

قبل حصوهلا، بل قبل خروج   (2)وهكذا نجد اإلمام اخلامنئي يتنبأ باحلرب الناعمة

 الدراسات بشأهنا، وذلك يف كثري من خطبه التي حذرت منها، وبني كيفية مواجهتها. 

وبام أن ذلك ورد يف مناسبات كثرية، وضمن خطب متعددة، فسنكتفي بذكر ما ورد يف  

دراسة مهمة حاولت أن حتيص خطب اإلمام اخلامنئي التي تطرقت للموضوع، وبيان مدى  

  قيم للدراسات مركز  هبا، بل حتذيره منها قبل صدور الدراسات بشأهنا، وهذا املركز هو    اهتاممه

 
 . 3/1/2015اخلميني، جريدة كيهان،  اإلمام( انظر مقاال بعنوان: غورباتشوف: نادم لعدم تنفيذي وصية 1)

مقولة ]القوة الناعمة[ كام روج هلا املنظر األول هلذه القوة الربوفيسور جوزيف ناي نائب وزير (  احلرب الناعمة مشتقة من 2)

الدفاع األمريكي السابق، وهو أحد أهم املخططني االسرتاتيجيني األمريكيني، وقد متكن بمهارة من توظيف ثنائية الصلب والناعم 

رويج مرشوعه االسرتاتيجي والسيايس والعسكري الذي يقوم عىل نقل املستعملة يف تقسيم أجهزة وقطع الكومبيوتر يف سبيل ت

املعركة من امليدان العسكري الصلب حيث التفوق لعقيدة القتال واملوت والصرب الطويل والصمود التي يتقنها أعداء أمريكا من 

 حيث التفوق ألمريكا وحلفائها.وجهة نظر جوزيف ناي إىل امليدان الناعم وأدواته التكنولوجية واالتصالية واإلعالمية، 

وقد عرفتها وزيرة خارجية أمريكا ]هيالري كلينتون[ بأهنا )تسخري كل األدوات التي تتوفر لدى الواليات املتحدة األمريكية 

بام  سواء االقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية والثقافية واإلعالمية، والبحث عن األداة املالئمة من بني هذه األدوات

يتناسب مع كل وضع دويل( ]ترصيح هليالري كلينتون أمام جملس العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي بتاريخ 

 منشور عىل عدة مواقع انرتنت[ 13/10/2009

وعّرف مايكل آيزنشتات الباحث املتخصص يف الدراسات األمنية والعسكرية يف معهد واشنطن لدراسات الرشق األدنى 

طويلة املدى لتشكيل احلالة  اسرتاتيجيكجزء من محلة تواصل  االنفعاليةالناعمة بأهنا )استخدام األقوال واألفعال والصور  احلرب

من محلة التواصل  % 20النفسية لبلد معاٍد ألمريكا مثل إيران(، وحّدد أن نسبة األقوال والترصحيات اإلعالمية جيب أن تشكل

% الباقية من برامج وأفعال وحتركات ملموسة عىل األرض. ]دراسة منشورة يف متوز  80تشكل الناعمة، يف حني ت االسرتاتيجي

دور القوة الناعمة يف احلرب النفسية عىل إيران للباحث مايكل آيزنشتات املتخصص بالشؤون اإليرانية "حتت عنوان  2010

 واخلليجية، موقع النبأ[
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 [ رؤية اإلمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمةيف كتابه ]

(1)ها فيام ييل بعض قد وصل إىل هذه النتيجة عرب أدلة كثرية نخترص
: 

ل عقد التسعينات فرتة  أنه أمىض خالاخلامنئي العارفون القريبون من اإلمام . يذكر 1

السوفيايت ودول الكتلة الرشقية،    االحتاد طويلة يف دراسة جتربة احلرب الباردة وأسباب سقوط 

يف أكثر من ولذلك كان يذكر وتوصل إىل خالصات حول فرص الغرب يف جتربتها مع إيران، 

لسوفيايت  عن جتربة سقوط االحتاد ا  2000مناسبة ومنذ أكثر من عرش سنوات أي منذ العام 

السوفيايت يف إيران   االحتادواعتباره أن الغرب حاول وسيستمر بمحاولة تقليد سيناريو إسقاط  

أي بعد انتخاب الرئيس السابق حممد خامتي، وحديثه يف خطبة مفصلة عن الفوارق    1999عام  

لشيوعي  السوفيايت بلد النظام ا االحتاداهلائلة بني إيران بلد النظام الديني اإلسالمي وبني 

اإلحلادي والفرق بني الشعب اإليران والشعب السوفيايت والفرق بني القيادة اإليرانية والقيادة  

 .السوفياتية ما يؤكد هذا املنحى 

، ويدل عىل أنه مل  اإلمام اخلامنئيوهذا ما يدل عىل االسترشاف املبكر لألحداث لدى 

مل تفاجئنا الفتنة  عندما قال: )يتفاجأ بشن احلرب الناعمة عىل إيران، وهذا ما أكده برصاحة 

أي قبل   2008ويؤكد ذلك أيضا خطاب ألقاه سنة  (،نا حترك بعض األشخاصأولكن فاج

اء  حذر فيه من فتنة حيرض هلا أثن 2009 عام  سنة عىل موعد االنتخابات الرئاسية التي جرت 

 هذه االنتخابات.  

يف مجع من الدبلوماسيني اإليرانيني العاملني يف  اإلمام اخلامنئي من يقرأ خطاب .2

السوفيايت وذكره بالتفصيل   االحتادوحديثه عن جتربة سقوط  ، 2001السلك اخلارجي سنة 

  باالسرتاتيجيات كيفية حصول هذا االنقالب يكتشف حجم املعرفة واملتابعة العميقة 

 
اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمة، مركز قيم للدراسات، شبكة املعارف اإلسالمية، وقد (  انظر: كتاب: رؤية اإلمام 1)

 استفدنا الكثري منه يف هذا املطلب.
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نه رجل اإلصالح أفقد صفقوا لغورباتشوف لسنوات عىل أساس  ، كية والغربية األمري

مل يثبت انه كان عميال للغرب كام يزعم  ومع كونه والشفافية وشجعوه واعتربوه رجل العام، 

البرييسرتويكا ]شخص انطلت عليه اخلديعة وهذا ما اعرتف به الحقا يف كتابه لكنه البعض، 

الذي كان  يلتسني اخرتعوا إىل جانبه شخصية موالية هلم هي بوريس ومن ثم  [، الثورة الثانية

يتناغم يف حركته ومواقفه السياسية مع مواقف أمريكا والغرب مستغال ضعف شخصية  

وحنكة غورباتشوف، وأصبح يترصف كأنه الزعيم الفعيل وصاحب املرشوع اإلصالحي، هذا 

م التي شاركت يف هذا االنقالب،  إىل جانب ضخ األموال ودعايات وسائل وأجهزة اإلعال 

السوفيايت، أي إهنم استطاعوا عن طريق  االحتادحيث كان هذا هو مرشوع أمريكا الناجح يف 

خطة ذكية متاما، وبإنفاق بعض األموال، وجتنيد بعض العنارص، وباستخدام وسائل اإلعالم  

ات تكللت بالثامر  أن يسقطوا قوة كربى ويقضوا عليها هنائيا يف خالل ثالث أو أربع سنو

 .(1)املرجوة خالل ستة أو سبعة أشهر

عن احلرب النفسية والدعاية قد تكرر يف    2000منذ سنة  اخلامنئي  ن حديث اإلمام  . أ3

مرة يف خطاباته، وأحيانا كان  100عرشات اخلطب، وقد ورد هذا املصطلح بام ال يقل عن 

  [ احلرب املخملية ]و [ رب الثقافيةاحل]و [ احلرب اإلعالمية]يستعمل مصطلحات مشاهبة مثل 

 حيث إن هذه املصطلحات واملسميات بقيت رائجة يف األوساط العاملية.   [ حرب األفكار]و

عن احلرب الناعمة يقع يف إطار رؤيته الشاملة للرصاع  اخلامنئي حديث اإلمام . 4

ستكباري وهو ليس وليد اللحظة الراهنة،  سرتاتيجي الشامل مع الغرب االواالاحلضاري 

في خطاب  فللمرشوع الغريب األمريكي واضحة وثابتة جدا،  االسرتاتيجيةفالنظرة والرؤية 

إن املرشوع األمريكي والغريب أيا كان االسم مل يكن مرشوعا قال فيه: ) 2000ألقاه سنة 

 
لسيد القائد يف حضور أعضاء السلك الدبلومايس منقول من كتاب دور وسائل اإلعالم يف الرصاع السيايس ل(  خطاب 1)

 والثقايف. للشيخ عيل ضاهر..
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طريق الالفتات واليافطات   عسكريا، بل كان إعالميا بالدرجة األوىل، وتم تنفيذه أساسا عن

والصحف واألفالم وسواها، ومن يدقق يف هذا املوضوع سيالحظ أن مخسني أو ستني يف املائة  

املسميات  ، وبذلك فإن (1)(من املرشوع قد نفذ عرب وسائل اإلعالم واألساليب الثقافية

زو ثقايف /  )حرب ناعمة / غ االسرتاتيجيةواملصطلحات وتسويق املنتجات اجلديدة يف عامل 

 حرب باردة / حرب نفسية..( أمر غري جوهري، املهم جوهر املرشوع ال اسمه.  

 : . واإلقناع العقيل . ا ـ الثورة اإلسالمية لث ثا 

من املميزات التي نراها يف اخلطاب الثوري لقادة الثورة اإلسالمية اإليرانية ذلك املزج  

عتبارهم مجيعا ـ كام رأينا ذلك سابقا ـ  بني اخلطابني العاطفي والروحي مع اخلطاب العقيل، با 

هيتمون بالعلوم العقلية والكالمية والفلسفية، وهلذا نجد هذه اللغة عندهم يف طرحهم لكل  

 القضايا.  

وهي ميزة مهمة جتعل من األتباع يتحركون عن وعي وإدراك ملا يفعلون، وليسوا جمرد  

 ا. أشخاص متأثرين بقادهتم أو بوضعهم تأثرا عاطفيا جمرد

ولذلك أمهية أخرى ترتبط بام ذكرناه من البعد العاملي للثورة اإلسالمية اإليرانية،  

فلذلك مل يكن اإلمام اخلميني يستعمل يف خطاباته أو حواراته املنهج العقيل ملخاطبة اإليرانيني  

 فقط، وإنام ملخاطبة العلم أمجع.

العقلية التي استعملها اإلمام اخلميني يف  اخلطابات نامذج عن بناء عىل هذا سنذكر هنا 

إقناع نخبة الشعب اإليران وعامته، وغريهم من العامل باإلنجازين الكبريين الذين سعت  

 الثورة اإلسالمية لتحقيقهام، ومها:

 . إسقاط النظام امللكي، وتأسيس النظام اجلمهوري. 1

 النظام الوضعي، وتأسيس النظام اإلسالمي.  إسقاط . 2
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 ر األمثلة عن كليهام يف العنوانني التاليني: وسنذك

 هتافت النظام امللكي إثبات    . 1

من املسائل املهمة التي تعرض هلا اإلمام اخلميني كثريا يف كتبه مسألة األنظمة امللكية  

وخطرها عىل اإلسالم، وكوهنا السبب يف كل ما حصل من استبداد يف العامل اإلسالمي، وقد 

 السابق بعض ما كتبه يف ذلك. ذكرنا يف اجلزء 

ردوده العقلية عىل الذين كانوا يطالبون بملكية  نموذج عىل وسنقترص هنا عىل ذكر 

دستورية، تتحقق فيها مطالبهم مع بقاء النظام امللكي، وهو مطلب تبناه بعض رجال الدين من  

 اإلسالمية.  الذين اختلف معهم اإلمام اخلميني، وبني بعدهم عن املطالب احلقيقية للثورة

مجع من  مع  باريس وهذا النموذج عبارة عن حوار عقيل راق أجراه إبان تواجده يف 

امللكية وتشكيل احلكومة    إهناء رضورة  ، وكان موضوعه ] الطلبة واإليرانيني املقيمني يف اخلارج

 واحدا واحدا.  ها [، وقد تناول يف هذا احلوار العقيل كل االحتامالت، ورد علياإلسالمية

بدأ حديثه عن املوضوع ببيان اقتضاء الرضورة العقلية لفساد النظام امللكي، حيث   وقد

كام أن  ، وهو نظام بال وخاطئ منذ البداية الشاه، وإهناء النظام امللكي  إسقاط الثان: قال: ).. 

هوية الذي حيكم    ـ   فرضاً ـ  العقل حيكم بذلك، فهو يرفض أن حيدد جمتمع معني قبل سبعامئة عام  

 (1) (م اليو

وحتى هذا الفرض ال  ثم بني أن هذا االحتامل نفسه ـ مع هتافته ـ مل يتحقق، فقال: )

يصدق إذ إننا نعلم جيدًا أن رأس الساللة القاجارية مل يصل للحكم بموافقة الشعب بل بالقوة  

 ومل يقترص األمر عىل ـ  أما بالنسبة لرضا شاه فقد رأيناه، وإثارة االضطراب كام يعرف اجلميع

ونحن نتذكر ما فعله من ممارسات قمعية وكيف أنه أقام حكمه وسلطنته باإلكراه   ـ   جمرد السامع
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 (1) (دون أن يكون للشعب أي دور يف ذلك واحلراب 

ومع ذلك  ثم سلم جدال بكون ذلك قد حصل كام يذكر الشاه واملطبلون له، فقال: )

وانتخب شخصًا للسلطنة وأقروا بقائها لنفرض أن الشعب اإليران قد اجتمع قبل سبعامئة عام  

ليه أمورهم. ولكن إ رجعوا  أ  يف ذريته. فهذا األمر جيد جدًا لشعب ذاك العرص والسلطان الذي

ترغبون يف أن يكون تقرير مصريكم ومقدرات بلدكم بأيديكم، فالبلد بلدكم   أيضا أنتم 

ك العرص أي ما قبل سبعامئة  . فلنسأل الرجال الكبار لذاأيضا ومقدراته جيب أن تكون بأيديكم  

عرص  سنة: أي والية لكم علينا؟ وبأي مسوغ انتخبتم أحدهم سلطانًا علينا؟ نحن نعيش هذا ال

  (2)(ونحن أصحاب حق انتخاب حاكمنا 

ثم راح يطرح هبدوئه املعتاد عىل احلارضين أسئلة كثرية، ويدعو عقوهلم لَلجابة عنها،  

معينة بمرشوعية عقلية وقانونية ملجرد أن جمموعة من   هل يمكن أن حتظى ساللةومنها قوله: )

 (3)(األشخاص انتخبوها يف زمن ما؟ وما هو الدليل عىل صحة هذا الوضع؟

ن مجيع القوانني تقر عدم صحة القول بلزوم  ثم أجاب عىل هذه التساؤالت بقوله: )إ

 (4)  (بل سبعامئة عامشخصًا للسلطنة ق ـ طبقًا ملا أماله عليه عقله   ـ خضوعكم لرأي من انتخب 

إذن ال يستقيم أمر هذا احلكم القائم،  والنتيجة التي خلص إليها هي ما عرب عنه بقوله: )

حّتى لو فرضنا أن سلطنة رضا شاه كانت مؤيدة من قبل الشعب، وأن ذاك املجلس النيايب  

ليسوا موجودين  أعضائه ولكن أكثر الذين انتخبوا  ، ـ فرضاً  ـ  املزيف الذي أوجده جملس سليم

حيث ال يوجد يف كّل مدينة من الذين أدركوا هذا العهد إال بضعة أشخاص   ـ  إال ما ندر ـ اآلن

السن أو أحداثًا مل يبلغوا يومئذ    أطفااليتذكرون ما جرى. وحتى الذين يتذكرون، كان أكثرهم  
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 (1) (القانونية لَلدالء بأصواهتم 

يضع كل االفرتاضات، وجييب عليها واحدا واحدا، حتى يرد عىل كل تساؤل   ثم راح

عىل أي حال، لنفرض أن املجتمع اإليران قبل سبعني عامًا قد خيطر، أو شبهة قد تنرش، يقول: )

. ولنفرض  .أو دون ذلك بقليل، أي آباء املوجودين اآلن، قد انتخبوا نوابًا ممثلني هلم يف املجلس 

رارًا يف االنتخابات وهذا جمرد فرض ال واقع له، وكان هلؤالء النواب حق تعيني  هنم كانوا أحأ

. ولكن هؤالء مل يكونوا نوابًا ممثلني لنا نحن، فأنتم مل تكونوا  . شخص يضعون يف يده مقدراهتم

موجودين يومئذ أصاًل كي يكون لكم نواب، فام هو مسوغ وضع مقدراتكم أنتم أيضًا بيد ابن 

ي حق كان آلبائنا جييز هلم أن يقوموا بمثل هذا العمل؟ فال نحن وّكلنا آبائنا رضا خان؟! وأ

للقيام بذلك، وال نحن انتخبنا نواب ذلك العهد، فهم قاموا هبذا التنصيب دون مسوغ 

 (2) (إذن النظام امللكي حيمل بنفسه دليل بطالنه .. مرشوع

ال لألسف أصحاب  ثم راح يرد عىل مقولة أخرى موجودة يف الدستور، وال يز

االجتاهات السلفية خصوصا يتبنوهنا يف تربير احلفاظ عىل األنظمة امللكية، وقد عرب عنها بقوله:  

وقد ورد يف الدستور أيضًا أن العرش )هبة إهلية( يمنحها الشعب لصاحب اجلاللة، فكيف  )

! فيمنح هذه تكون )هبة إهلية( والذي هيبها هو الشعب؟! وملاذا وكيف اصبح الشعب ممثاًل هلل 

م برضا خان اهلبة اإلهلية؟! وماذا يعني هذا؟ لعلهم هم أيضًا رأوا أن من غري املمكن االصطدا

  (3)(أو سالطني تلك العصور 

إذا أردنا العمل اآلن بام ينص عليه الدستور من  ثم بني هتافت هذه املقولة عقال، فقال: )

هلية هيبها الشعب للملك، فلنسأل الشعب يف مجيع أنحاء البلد بشأن هذا البند،  إ أن السلطنة هبة  
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ونقول: من منكم أعطى السلطنة هلذا الشخص؟! ال جتد من جييب باإلجياب، وحتى لو كان 

وهذا كذب حمض ولكن عىل فرض   ـ  لرضا خان صحيحًا أن آبائكم قد وهبوا هذه اهلبة اإلهلية 

فإن رضا خان مات وانتهت سلطنته، وآباؤنا مل يكونوا وكالئنا وال أوليائنا، ومل يكن  ـ صحته

عمل معني هلم.   بإنجازألكثر أفراد املجتمع املعارص وجود خارجي يومئذ لكي يقوم آباؤهم 

ذا الدستور الذي ينص عىل أن تستند سلطنة حممد رضا خان حّتى طبق ه  يشء إذن فعىل أي 

 (1) (السلطنة هبة إهلية هيبها الشعب للملك؟

من الذي وهبكم السلطنة، وانتم بأنفسكم تعرتفون أهنا  ثم راح يسأل الشاه قائال: )

هذا عىل فرض صحة اهنم أعطوها   ـ ألبيكم والذين أعطوها مل يبق أحد منهم تقريباً  أعطيت

 (2) (له

وعليه فال  الدستور نفسه ال ينص عىل حكم الشاه، يقول: )وبناء عىل هذا يستنتج أن 

لسلطنة امللك حممد رضا حّتى وفقًا للامدة الدستورية التي يستدل هبا، ألن هذه اهلبة   أساس

اإلهلية جيب أن يمنحها الشعب لشخص فيصبح ملكًا، والشعب مل يمنحه شيئًا من هذا 

 (3)(القبيل 

حتى ال يتيح املجال ألي خاطر أو شبهة، فقال:  ثم راح يفرض فروضا أخرى جديدة 

كّل ما تقدم هو عىل فرض أن الشعب قد منح رضا شاه السلطنة، ولكنه مل يمنحها كام نعلم  )

مجيعًا، ومع ذلك لنفرض إهنم منحوها له ولنفرض أيضًا أن أبناء الشعب قد اجتمعوا وقدموا  

شعب يعلن برمته اليوم رفضه له، إذن  هذه اهلبة اإلهلية لصاحب اجلاللة، ولكن نفس هذا ال 

انتهت القضية )يضحك احلارضون(. فقد أعطاه الشعب شيئًا وهو اآلن يسرتجعه. وإذا كان 
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، ونحن نفرض أن مجيع أبناء  أيضا بيد طرف معني فإن حق اسرتجاعه بيده  اليشء إعطاءحق 

ولنفرض إننا قدمنا جلنابه هذه الشعب قد اتفقت كلمتهم عىل أن تكون السلطنة ملحمد رضا، 

اهلبة اإلهلية، فكيف تريد اليوم مواصلة حكمك وكيف تسوغ وجودك اليوم؟! يف السابق كانت  

حسنًا، فكيف بك اليوم حيث يعلن الشعب رفضه.    ـ  حسب قولك  ـ  سلطنتك قانونية دستورية

 أصفهانأهايل وهل تقول أن هذه الالءات التي جيهر هبا الشعب تعني )نعم(؟! عندما كان 

لرفضهم له، كان هذا القزم يقول، هو أو أحد أعوانه،: أن أهايل   إعالنا  يشء حيرقون كّل 

هذا ما يردده اآلن هؤالء ويقولون:  . موالون للشاه. )يضحك اإلمام واحلارضون(. أصفهان

 )الشعب اإليران موايل للشاه(! حسنًا أن الشعب املحب للشاه قد اجتمعت كلمته اليوم عىل

وكياًل فهو وكيل ما مل أعزله، فإذا عزلته فال يمكنه بعدها أن   أحدارفضه. فإذا كنُت قد اَتذُت 

السلطنة هبة يمنحها الشعب، ولنفرض   يقول: لقد وكلتني فال حيق لك االعرتاض!! حسنًا،

 ـ أنه أعطاها لك وهو اآلن يرفضك، فامذا تقول؟! إذن فقد أصبح باغيًا، وعندما أصفه أحياناً 

بالبغي فليس يف هذا الوصف مبالغة أصاًل، فهو باغ حقًا ألن الباغي هو الذي  ـ  فيام أكتب 

يغتصب موقعًا معينًا دون حق، أو حيكم خالف القوانني بالنصب واالحتيال، وقد قام  

بغيًا ونصبًا. ولو فرضتم أن للسلطنة أجرًا  ـ طوال املدة السالفة  ـ  باحلصول عىل كّل تلك املنافع

  (1)( تكن حقًا له ليتخذ عليها أجراً ، ألن السلطنة أساسًا مل أيضا  واحتيالفهذا نصب  هاستلم

وهكذا نجد اإلمام اخلميني يضع كل االحتامالت والفروض مثلام يفعل الفالسفة  

واملتكلمون، ثم جييب عليها بتفصيل وتبسيط حتى يشعر املستمعون جيدا باالنسجام مع ما 

 يطرحه. 

ذلك يبني السبب احلقيقي لبقاء الشاه، وهو ليس الدستور، وال رىض  وبعد أن يذكر كل  

لقد الشعب، وإنام قوى االستكبار العاملي، ولذلك خياطبهم بنفس املنهج العقيل، فيقول: )

 
 .373، ص: 4جاملرجع السابق،  (1)



259 

 

والروس عىل وجوب بقاء هذا الشاه، لكن كلمة الشعب اإليران    وإنجلرتا اتفقت كلمة أمريكا  

األمر لتتفق كلمتكم عىل بقائه؟ الشعب شعبنا والبلد لنا وال  برمته تقول: وما عالقتكم أنتم ب

حيق ألي منكم أن يقول: جيب أن يبقى هذا الشخص يف احلكم ألنه خري من حيفظ مصاحلنا!  

أنه حيفظ مصاحلكم أنتم فام عالقته بنا نحن؟! إذا كان يتوىل مهمة حفظ مصاحلكم فخذوه 

نا؟ نحن نريد أن نردعه عن الرسقة ونقطع يده كي  معكم وافعلوا به ما شئتم، ما معنى أن يرسق

ال يأخذ أموال الشعب ويعطيها لكم. فاعرتاضنا يشملكام معًا، يشمل أمريكا التي تنهب  

 (1) (روات الشعب ويعطيها هلا وترسق، وكذلك هذا الذي ينهب ث 

وال يكتفي اإلمام اخلميني بالرد العقيل عىل كل تلك الطروحات، وإنام يضيف إليها ما  

  ، رحل يذكره الشاه يف خطاباته، ويذكره مثله كل الطواغيت، ومن تلك األقوال ادعاؤه أنه إذا 

أي أن يلحق قسم منها  ، فسيتعرض البلد للتقسيم وتتحول إيران احلالية إىل )إيرانستان(

اإلنجليز واآلخر بيد  أحدها بيد أجزاء ربعة أ، ويتقسم الباقي إىل نوزبكستا أبالروس مثل 

 . األمريكان

ينفعهم؟ أن أخذ كّل   أم ولكن هل هذا التقسيم يرّضهم ثم رد عىل هذه املقولة بقوله: ) 

طرف منهم جزًء يعني أنه ينفعهم. فلنالحظ اآلن هل أن بقائه يؤدي إىل التجزئة أم رحيله؟ إذا  

ب رحيلك، فلامذا جيمعون عىل دعمك يف حني أن جتزئة إيران َتدم مصاحلهم؟ إنك كان اجلوا

اجلزء اآلخر، وهكذا يفعل   اإلنجليز، ويقتطع أذربيجانتقول: إذا رحلت سيقتطع الروس 

، وكلهم يتمنون احلصول عىل ذلك. فلامذا يؤيدونك إذن إذا كان رحيلك خيدم  األمريكان

 يوم ويف كّل وقت وكلام حتدث: جيب أن يبقى هذا )الشاه(،  إن كارتر يردد كّل .. مصاحلهم؟!

. وأنت تقول كال أن رحييل أنفع لكم! فهل تدعي أنك .ليه وبقاءه خيدم مصاحلنا إفنحن بحاجة  

وأمثاهلم   واإلنجليز األمريكانتفهم ما ال يفهمون؟! )يضحك احلارضون(. كأنك تقول: أن 
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ة التي َتدم مصاحلهم، وألهنم جيهلون ذلك فهم  إذا رحلت فستقع التجزئ ال يدركون بأنه

  (1)(لكنك ال تستطيع تأييد هذا القول يدعمونني! 

عليه يتضح أن التجزئة قائمة بوجودك  ثم بني أن نفس وجود الشاه جتزئة للبلد، فقال: )

استقالل يبقى للبلد الذي  فأيوهي حاصلة بالفعل! ونحن اآلن نفتقد للبلد املوّحد املستقل، 

خيضع جيشه هليمنة طرف أجنبي، وثقافته العلمية لطرف اجنبي آخر، وكذلك حال جملسه  

جملس نيايب وهذا ما نفتقده نحن.  النيايب. فامذا بقي لنا؟ الدولة تكون دولة حقيقية إذا كان فيها  

( كانت تأتيكم بالقوائم،  األجنبية أن )السفارات  ـ فيام كتبت أو رصحت به ـ لقد قلت بنفسك

وكان يف هذا الصدد يتحدث عن عهد أبيه وكأنه ال ينتبه ملا يقول، فتارة يرشع يف الثناء عىل أبيه  

انتخاهبم لعضوية  بالقوائم كي يتم  وتارة أخرى يقول: إىل ما قبل بضع سنني كانوا يأتوننا 

 (2)(املجلس النيايب! 

عىل أي حال هذه هي حال  ثم أخذ حيلل مقولة الشاه، ويرد عليه من خالهلا، فقال: )

حتدد قوائم بأسامء الذين جيب أن ينتخبهم الشعب نوابًا عنه! أي ال   األجنبية بلدنا، السفارات 

وعليك أن تنصبهم نوابًا لنا مهمة السفارات يسمح لك حّتى أنت )الشاه( بتعيينهم بل هي 

إذن فليس لدينا جملس نيايب، ومع فقداننا هلذا املجلس ال يبقى للعمل بالدستور أي .. فحسب

معنى، إذ ال يوجد جملس نيايب أصاًل كي يعمل بالدستور! إذن ال يوجد دستور أصاًل كي نعمل  

تعلمون مجيعًا أن ثقافتنا العلمية أجنبية  و. به، أجل لقد دونوا دستورًا ثم وضعوه عىل الرف.

. كّل  يشءأعدوها )األجانب( لنا. وكذلك حال جيشنا ونظامنا االقتصادي وهو أسوأ من كّل  

هذه املجاالت خاضعة هليمنة األجانب. ولذلك فإن بلدنا جمّزأ ومقّسم بالفعل، ألنه خاضع 
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 (1)  (ا هم ينهبون كّل ثرواته ويلتهموهنلترصف األجانب وتسلطهم، و

وهكذا ال يرتك اإلمام اخلميني شاردة وال واردة مما يتمسك به دعاة بقاء امللكية إال ورد  

وعند مقارنة هذا الطرح بام يطرحه دعاة الثورات األخرى نجد  عليها ردا عقليا علميا هادئا.. 

فوارق كبرية جدا، إذ يغلب عىل خطابات تلك الثورات غالب العنف والعاطفة، والذي جيردها 

 من القدرة عىل احلوار العقيل اهلادئ.

 النظام الوضعي إثبات هتافت    . 2

اإلسالمية اإليرانية، ذلك أن  مل يكن إسقاط الشاه والنظام امللكي أهم منجزات الثورة 

الكثري من الثورات التي أسقطت أنظمة ملكية واستبدلتها بأخرى مجهورية، مل يتغري يشء يف  

حياة شعوهبا، سوى يف إتاحة التداول عىل السلطة، وتوفري املزيد من اللصوص واملستبدين 

 اجلدد. 

مهورية، وإنام بكون  ولذلك كان اإلنجاز األكرب للثورة اإلسالمية ليس مرتبطا باجل

 إنجاز تارخيي مل حيصل مثله من قبل. وأكرب اجلمهورية إسالمية، وذلك أول 

ذلك أن هذا االسم اجلديد ]اجلمهورية اإلسالمية[ أنتج نظام حكم فريد يف التاريخ  

استطاع أن جيمع بني اإلسالم وقيمه وعدالته، وبني توفري الفرصة للشعب الختيار حكامه  

 وقادته. 

نرى قادة الثورة اإلسالمية سواء من تولوا اجلانب السيايس، أو من اقترصت   وهلذا

مهمتهم عىل اجلانب الفكري والعلمي يستعملون كل وسائل اإلقناع بصالحية هذا النظام،  

 ويف نفس الوقت يقومون بالرد عىل املخالفني واملناوئني له. 

ردود  بنموذج من لك، فسنكتفي هنا وبام أنا ذكرنا يف اجلزء السابق األدلة الكثرية عىل ذ 

التي  الوصية اإلهلية السياسية، ، والذي ورد يف اإلمام اخلميني عىل املناوئني هلذا النظام 
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يعتمدها املناوئون للنظام اإلسالمي سواء كانوا من استعرض فيها مجيع األطروحات التي 

يقة علمية منهجية ال يمكن ، ثم فندها واحدا واحدا، بطراإلسالميني أو من اليساريني وغريهم

 ألي صادق يقرؤها إال ويقتنع هبا. 

وقد بدأ احلديث عن املناوئني بعرض مقوالهتم وحرصها كام هي عادة الفالسفة  

من املؤامرات اخلطرية التي ظهرت بوضوح يف القرن األخري خصوصًا يف  ) واملتكلمني، فقال: 

احلركة اإلعالمية الواسعة النطاق  ،  سالميةالعقود األخرية منه وباألخص بعد انتصار الثورة اإل

وذات األبعاد املختلفة اهلادفة إلشاعة اليأس والقنوط من اإلسالم يف أوساط الشعوب، خاصة  

الشعب اإليران املضحي، فتارة يرّصح هؤالء بسذاجة بأّن أحكام اإلسالم التي وضعت قبل  

حلارض، أو أن اإلسالم دين رجعي  ألف وأربعامئة عام ال يمكنها إدارة الدول يف العرص ا 

يعارض كل معطيات التقدم والتمدن، أو أنه ال يمكن للدول يف العرص احلارض اعتزال  

وتارة  . .غري ذلك من أمثال هذه الدعايات البلهاء إىلاحلضارة العاملية القائمة ومظاهرها، 

فيقولون: بأّن  التظاهر بالدفاع عن قدسية اإلسالم، إىل ـ  بخبث وشيطنة ـ  أخرى يعمدون

اإلسالم وسائر األديان اإلهلية هتتمُّ باملعنويات وهتذيب النفوس، وحتذر من طلب املقامات  

ترك الدنيا واالشتغال بالعبادات واألذكار واألدعية التي تقرب اإلنسان  إىل الدنيوية، وتدعو 

كلها مع ذلك من اهلل، وتبعده عن الدنيا، وأن احلكومة والسياسة وإدارة األمور تتعارض 

اهلدف وتلك الغاية املعنوية السامية، وهي أمور ُيراد هبا بناء الدنيا، األمر املغاير لسرية مجيع 

ومما يؤسف له فإّن اجلهد اإلعالمي املبذول باالجتاه الثان ترك أثره عىل بعض  .  األنبياء العظام.

ون التدخل يف احلكومة  حد جعلهم يعترب  إىل علامء الدين واملتدينني اجلاهلني باإلسالم، 

ة الكربى اآلن يرى األمر كذلك، وهي الطام   إىلوالسياسة معصية وفسقًا، ولعل البعض الزال  

    (1)(التي ابتيل هبا اإلسالم 
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للرد عىل الفريق  ثم أخذ يرد عىل هذه املقوالت وما يرتبط هبا واحدا واحدا، فقال: )

ما أن يكونوا جاهلني باحلكومة والقانون والسياسة، أو أهنم  إ األول البد من القول بأهنم 

يتجاهلون ذلك مغرضني، فتطبيق القوانني عىل أساس القسط والعدل، والوقوف بوجه  

ء  الظاملني واحلكومات اجلائرة، وبسط العدالة الفردية واالجتامعية، وحماربة الفساد والفحشا 

وأنواع االنحرافات، وحتقيق احلرية عىل أساس العقل والعدل، والسعي لالستقالل واالكتفاء  

الذايت، وقطع الطريق عىل االستعامر واالستغالل واالستبعاد، وإقامة احلدود وإيقاع القصاص  

ته  والتعزيزات طبقًا مليزان العدل للحيلولة دون فساد املجتمع واهنياره، وسياسة املجتمع وهداي 

بموازين العقل والعدل واإلنصاف ومئات القضايا من هذا القبيل ال تصبح قديمة بمرور  

 (1)  (البرشي واحلياة االجتامعيةالزمان عليها، وهي قاعدة سارية املفعول عىل مدى التاريخ 

ثم بني أن تطبيق هذا االدعاء عىل العلوم املختلفة يقيض عليها، ألهنا كلها مؤسسة عىل  

إّن هذا االدعاء بمثابة القول برضورة تغيري القواعد العلمية  ريات قديمة، يقول: ) قواعد ونظ

والرياضية وإحالل قواعد أخرى حملها يف العرص احلارض، فإذا كان من الواجب تطبيق العدالة  

االجتامعية وحماربة الظلم والنهب والقتل يف مستهل احلياة البرشية، فهل سيصبح هذا النهج 

 (2)( م ألننا يف قرن الذرة؟باليًا اليو

أّما  ثم رد عىل تلك األطروحات التي تصور اإلسالم معارضا للتقدم والتطور، فقال: )

كام كان يدعي حممد رضا البهلوي املخلوع حينام كان يقول:   ـ  ادعاء معارضة اإلسالم للتقدم 

ال يعدو جمرد هتمة  فإن هذا  ـ  )إّن علامء الدين يريدون استخدام الدواب للسفر يف هذا العرص( 

فإذا كان املراد من مظاهر املدنية والتقدم هو االخرتاعات واالبتكارات  . سخيفة ال أكثر. 

والصناعات املتطورة، التي تساهم يف تقدم البرش ونمو حضاراهتم، فإن اإلسالم وسائر األديان 
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ان عىل رضورة التوحيدية األخرى ال ولن تعارض ذلك أبدًا، فاإلسالم والقرآن املجيد يؤكد

أما إذا كان املراد من التقدم واملدنية ذلك املعنى املطروح من قبل بعض  . العلم والصناعة. 

  حتى الشذوذ اجلنس وما شابه   ـ يف مجيع املنكرات والفواحش  باإلباحيةممتهني الثقافة القائلني 

ان املأسورون فإن مجيع األديان الساموية ومجيع العلامء والعقالء يعارضون ذلك، وإن ك ـ

 (1) (للغرب أو الرشق يروجون لذلك من منطلق تقليدهم األعمى

ثم رد عىل الفريق الثان، والذي يتشكل من العلامنيني وبعض علامء الدين الذين مل  

أما الفريق يفهموا اإلسالم حق فهمه، فصاروا يدعون إىل فصل الدين عن السياسة، فقال: )

ربًا بقوهلم بفصل اإلسالم عن احلكومة والسياسة، فالبد من  الثان، والذين يؤدون دورًا خم 

إلفات نظر هؤالء اجلهلة بأن ما ورد من األحكام املتعلقة باحلكومة والسياسة يف القرآن الكريم  

يفوق كثريًا ما ورد من األحكام يف سائر املجاالت، بل إّن كثريًا من أحكام   وسنة رسول اهلل 

سياسية، والغفلة عن ذلك هي التي جرت كل هذه  ـ  م عباديةاإلسالم العبادية هي أحكا 

حكومة كسائر حكومات العامل، ولكن بدافع بسط العدالة   املصائب. لقد أقام رسول اهلل 

االجتامعية، وكذلك فقد حكم اخللفاء املسلمون األوائل بلدان مرتامية األطراف، وكذا كانت  

باعتامدها عىل ذلك الدافع وبشكل أوسع وأشمل وهي أمور من حكومة عيل بن أيب طالب 

احلكومة   أدعياء . ثم توالت احلكومات باسم اإلسالم، واليوم أيضًا فإن .واضحات التاريخ

وأكتفي أنا يف هذه  .كثريون للغاية.  اإلسالمية سريًا عىل خطى اإلسالم والرسول األكرم 

راج املسلمني من كّتاب وعلامء االجتامع واملؤرخون إخ الوصية باإلشارة فقط، آماًل أن يتوىل ال

 (2)  (هذه االشتباهات

ثم رد عىل تلك املقوالت التي يرددها العلامنيون ومن يعتربون أنفسهم تنويريني من  
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أما  : )ال رجال الدين وغريهم، والذين يقرصون اإلسالم عىل اجلوانب الروحية الشخصية، فق

عليهم السالم( تقترص عىل املعنويات، واهنم واألولياء العظام  ما قيل من أن مهمة األنبياء ) 

كانوا جيتنبون احلكومة وكل ما يتعلق بالدنيا، واّن علينا أن نقتفي خطاهم، فهو خطأ يبعث عىل 

.  تدمري الشعوب اإلسالمية وفتح الطريق أمام املستعمرين واملستغلني.   إىلاألسف حقًا ويؤدي  

ء )عليهم السالم( والذي حذروا منه إنام هو احلكومات الشيطانية  إن املرفوض يف هنج األنبيا 

الظاملة املستبدة التي تقوم ألجل التسلط ولدوافع دنيوية منحرفة، وجلمع املال والثروة والسعي  

أما حكومة احلق ، سبب غفلة اإلنسان عن اهلل تعاىل للتسلط والتجرب، وبالنتيجة الدنيا التي ت

فني والوقوف بوجه الظلم واجلور، وإقامة العدالة االجتامعية كاحلكومة  امُلقامة ألجل املستضع 

وما سعى إليه أوصياؤه العظام، فإهنا من  التي أقامها سليامن بن داود ونبّي اإلسالم العظيم 

أجل الواجبات، والسعي إليها من أسمى العبادات، كام إن السياسة الصحيحة التي مارستها 

 (1)  (جب األمورتلك احلكومات هي من أو

ثم رد عىل تلك الشبه التي تتصور أهنا تستند للواقع، فتذكر عجز اجلمهورية اإلسالمية  

بل   ـ من نفس سنخ هذه املؤامرات عن حتقيق العدالة االجتامعية، وما تتطلبه من رفاه، فقال: )

أنحاء البالد ويشتّد يف  الشائعات التي تنطلق عىل نطاق واسع ليشمل كافة  ـ  لعله األكثر إيذاءً 

غري العاصمة من املدن األخرى، من القول بأّن اجلمهورية اإلسالمية أيضًا مل تفعل للناس شيئًا،  

وان الناس مساكني قدموا التضحيات بشوق وهلفة من أجل التحرر من نظام طاغويت ظامل، ُثّم  

ملستضعفون أشد أصبحوا ضحية نظام أسوأ، فاملستكربون أصبحوا أشدُّ استكبارًا وا

وأساليب   ـ  الذين يمثلون األمل واملستقبل للبالد  ـ  استضعافًا، وأن السجون مليئة بالشّبان

التعذيب تنوعت واشتّدت عام كانت عليه يف النظام السابق، وان عددًا من الناس ُيعدم كل يوم  

عهد أسوأ من اسم اإلسالم مل يطلق عىل هذه اجلمهورية، فهذا ال إنليت  باسم اإلسالم. ويا 
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،  املضنى خان وابنه، فالناس يتخبطون يف العذاب واملشقة ويعانون من غالء األسعار    عهد رضا 

وان املسؤولني يقودون البالد نحو نظام شيوعي، فأموال الناس ُتصاَدر والشعب ُيسلب احلرية  

  مدروسة خطة  ضمن  ُتنفذ إهنا  يبدو  التي  األمور  تلك أشباه من  وكثرياً  ، يف كل املجاالت

  يف  بالتحديد واحداً  أمراً  مدة كل تتناقل األلسن أن هو  األمر، وراء  خطة وجود عىل  والدليل

اخلاص والعام، بل حتى يف   النقل سيارات ويف ومنطقة  حملة كل  ويف  وجانب زاوية كل

 (1)  (التجمعات الصغرية املحدودة، احلديث واحد دومًا، وإذا استهلك ُطرح أمر آخر بدالً منه 

ثم رد عىل هؤالء بكوهنم جيهلون الواقع اإليران قبل الثورة وبعدها، وأهنم يرددون  

إّن العديد ممن يسمعون هذه األمور ويصدقون هبا ال  فقط ما يسمعون من غري حتر، يقول: )

اطالع لدهيم عىل وضع الدنيا ووضع الثورات يف العامل وأحداث مرحلة ما بعد الثورة 

تي ال حميص عنها. وهم ال يمتلكون االطالع الصحيح عىل التحوالت  ومشكالهتا اجلسيمة ال

التي تقع لتنتهي لصالح اإلسالم، فيستمعون ألمثال هذه األمور ثم يقتنعون هبا دون حتليل  

 (2) (بأدوات املؤامرة عن غفلة أو عمدويلتحقون 

دم املسارعة  إنني أويص بعثم يدعو إىل التأن والتثبت قبل الترسع يف احلكم، فيقول: ) 

يف االنتقاد الالذع والسب والشتم قبل مطالعة الوضع العاملي الراهن، ومقارنة الثورة 

عىل أوضاع الدول والشعوب أثناء الثورة وما  واالطالعاإلسالمية يف إيران مع سائر الثورات  

بعدها، ودراسة ما كان جيري عىل الناس خالل تلك الفرتات، واألخذ يف احلسبان مشكالت  

وما تركاه من تركٍة ثقيلة هلذه   ـ   األسوأ منه   ـ   هذه الدول املنكوبة بنكبة الطاغوت رضاخان وابنه 

واالقتصاد واجليش،   واإلدارات احلكومة بدءًا بالتبعية املدمرة، وانتهاًء بأوضاع الوزارات 

بية  ومراكز الفساد وحمال بيع اخلمور، واالنحالل السائد يف مجيع شؤون احلياة وأوضاع الرت
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والتعليم وأوضاع املدارس الثانوية واجلامعات، وأوضاع دور السينام ودور البغاء، ووضع 

الشّبان والنساء وعلامء الدين واملتدينني وطالبي احلرية امللتزمني والنساء العفيفات املظلومات  

واملساجد يف عهد الطاغوت، والتحقيق يف ملفات املحكومني باإلعدام والسجن، ودراسة  

تلك املرافق، ودراسة أحوال أصحاب رؤوس   إدارة اع السجون وأسلوب املسؤولني يف أوض

األموال واإلقطاعيني الكبار واملحتكرين واملستغلني، ودراسة أوضاع املحاكم العدلية وحماكم  

الثورة، ومقارنة وضعها بوضع مثيالهتا يف العهد البائد، ثم التحقيق حول أوضاع نواب جملس  

مي وأعضاء احلكومة واملحافظني وسائر املوظفني الذين مارسوا صالحياهتم  الشورى اإلسال

خالل فرتة ما بعد الثورة، ومقارنة ذلك بام مىض، والتحقيق يف طريقة عمل جهاز احلكومة  

واجلهاد من أجل البناء يف القرى املحرومة من كل اإلمكانات بام يف ذلك املاء الصالح للرشب  

ذلك يف العهدين، مع األخذ بنظر االعتبار الفرتة املتاحة لكل منهام،  أو املستوصفات ومقارنة 

وما ترتب من نتائج عىل مسألة احلرب املفروضة، من قبيل املاليني من املرشدين واآلالف من 

ماليني النازحني من األفغان والعراقيني، ومع األخذ بنظر    إىلعوائل الشهداء واملعاقني، مضافًا  

القتصادي واملؤامرات املتوالية من قبل أمريكا وعمالئها األجانب  االعتبار احلصار ا

الالزمة من املبلغني العارفني باألمور وقضاة الرشع  اإلعدادواملحليني. هذا عالوة عىل فقدان 

  بل حتى األصدقاء اجلهلة   ـ   وأمثاهلم، واملحاوالت املتواصلة من قبل أعداء اإلسالم واملنحرفني

 (1) (عرشات األمور األخرى إىلخللق الفوىض،  ـ

الواقع املؤمل الذي فرض عىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد ثورهتا    وصف وبعد أن  

فلرتمحوا هذا اإلسالم الغريب الذي عاد بعد مئات السنني من ظلم اجلبابرة وجهل  قال: )

فلتفكروا . ليني. الشعوب، طفاًل حديث العهد بامليش، ووليدًا حمفوفًا باألعداء األجانب واملح

واملساعدة، بدالً من   لَلصالح، أليس من األفضل السعي لَلشكاالتأنتم أهيا املختلقون 
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السعي يف التدمري؟ ثم أليس من األفضل التصدي لنرصة املظلومني واملضطهدين واملحرومني،  

غافلني عن ال اإلنصافبدالً من تأييد املنافقني والظاملني والرأسامليني واملحتكرين من عديمي 

املقتولني غيلة بدءًا من علامء الدين املظلومني وانتهاًء بالقائمني    إىلاهلل؟ أليس من األفضل النظر  

الفئات املشاغبة والقتلة املفسدين ودعمهم   إىل بمختلف اخلدمات املتدينني، بدالً من النظر 

بأن اإلسالم العظيم مطبق  ـ ولست مدعيًا اآلن ـ  إنني مل أّدعِ . . وتأييدهم بطرٍق غري مبارشة؟

جهاًل أو بسبب   ـ  بكل أبعاده يف هذه اجلمهورية، وأنه ال يوجد خمالفني للقوانني والضوابط 

السلطات الترشيعية والقضائية والتنفيذية   إنلكنني أقول  ـ عقدٍة ما أو ملجرد عدم االنضباط

ها ويدعمها. ولو أن تلك تبذل جهودًا جبارة ألسلمه أجهزة الدولة، وأن الشعب بماليينه يؤيد

املساعدة، ألصبحت إمكانية حتقق تلك  إىل والتحبيطات بادرت  لَلشكاالتالقلة املثرية 

فإن الشعب املليون   ـ ال سمح اهلل  ـ  رشدهم إىل  أولئك اآلمال أسهل وأرسع، أما إذا مل يُثب 

بحول   ـ كل مذهلاليقظ الواعي املتأهب سينطلق لتحقيق هذه اآلمال اإلنسانية اإلسالمية بش

الصمود أمام هذا السيل    لَلشكاالتاملنحرفة من املثريين    األفهاموحينها لن يستطيع أولو    ـ   اهلل

 (1) (اهلادر

ثم توجه بحديثه ملعاريض اجلمهورية اإلسالمية ممن تبنوا األيديولوجيات املادية من  

عىل اختالف   اإلسالميةمعاريض اجلمهورية  إىلوإن يل هنا وصية الشيوعية وغريها، فقال: )

ممن تعرضوا الستغالل املنافقني واملنحرفني واالنتهازيني والنفعيني، وهي أن يتفكروا   دوافعهم

اجلمهورية اإلسالمية ويف ممارساهتم   إلسقاط بوضعية وحرية يف دعايات أولئك الساعني 

  التي ساندهتم   وسلوكياهتم مع اجلامهري املحرومة من جهة، ومن جهة أخرى يف الفئات والدول 

واملجاميع واألشخاص املرتبطني هبم والداعمني هلم يف الداخل، ويف أخالقهم   ـ  وال تزال  ـ

وسلوكياهتم فيام بينهم ومع مؤيدهيم، ويف التبدالت التي تتعرض هلا مواقفهم أثناء املستجدات  
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ع أولئك املختلفة، وليبحثوا يف ذلك بدقة وبعيدًا عن هوى النفس. ثم ليتأملوا يف أوضا 

املستشهدين يف اجلمهورية اإلسالمية عىل أيدي املنافقني واملنحرفني، وليقارنوا بينهم وبني  

أعدائهم، فأرشطة تسجيل وصايا وأحاديث هؤالء الشهداء متوفرة نسبيًا، ولعل أرشطة  

  املحرومني  ينارص  فريق  أي  فلينظروا .. تسجيل أحاديث معارضيهم يف متناول أيدهيم

 (1)(! املجتمع؟ أبناء من  واملظلومني 

أما اليساريون كالشيوعيني، وفدائيي الشعب، وسائر  ثم راح يفند مقوالهتم، فقال: )

اليسار، فإن أسأهلم ما هو الدافع الذي أقنعتم به أنفسكم للتمسك بعقيدة  إىلالتيارات امليالة 

ًا العقيدة اإلسالمية؟ ثم  منيت اليوم بالفشل، ودون دراسة صحيحة ملختلف العقائد، خصوص

ما الذي أصابكم حتى أثلجتم قلوبكم بعدة مصطلحات يعدها أهل التحقيق كلامت فارغة؟ 

احلرب عىل شعبكم أو   وإعالنأحضان روسيا أو الصني،  إىلوما الذي يدفعكم جلر بالدكم 

؟  التآمر ضد بلدكم واجلامهري املظلومة لصالح األجانب، كل ذلك باسم احلب للجامهري

اّدعتها من احلكومات من هي أشدها  ـ ومنذ بداية نشوئها  ـ الحظوا أنتم كيف أن الشيوعية

استبدادًا ورغبة يف التسلط واألنانية يف العامل. فكم من الشعوب التي ُسحقت وتعرضت للدمار  

ن الشعب الرويس ذاته بمسلميه وغري  إحتت أيدي وأرجل روسيا مدعية دعم اجلامهري؟ بل 

تخبط اآلن حتت استبداد احلزب الشيوعي وحُيرم من أي مظهر من مظاهر التحرر،  مسلميه ي 

ويعان كبتًا يفوق كل أنواع الكبت الذي متارسه سائر احلكومات املستبدة يف العامل. وكلنا رأى 

األهبة والترشيفات التي كان )ستالني( حييط نفسه هبا رغم انه يعد من أملع وأبرز الشخصيات  

واليوم وحيث تقومون أنتم أهيا املخدوعون بالتضحية بأرواحكم عشقًا  . شيوعي. يف احلزب ال 

لذلك النظام فإن املظلومني يف نفس روسيا ويف سائر الدول التي تدور يف فلكها كأفغانستان 

من جرائم    ـيا مدعي نرصة الشعوب    ـناهيك عام فعلتموه أنتم  ،  حيترضون من ظلم ذلك النظام 
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وم وأينام سنحت لكم الفرصة، ماذا فعلتم بأهايل )آمل( الرشفاء ممن ضد هذا الشعب املحر

عددمتوهم خطًأ أنصاركم املخلصني فخدعتم البعض منهم ليصبحوا حطامًا يف احلرب التي  

  (1) (أشعلتموها بني احلكومة واجلامهري؟ ما هي اجلرائم التي مل تقدموا عليها؟

قناعية التي استعملها اإلمام اخلميني يف  هذه نامذج مهمة جدا كلها تؤكد األساليب اإل 

 نرصة الثورة اإلسالمية، وأطروحاهتا، والرد عىل الشبه املختلفة، بحكمة وعقالنية وهدوء. 

وقيمتها تربز أكثر عند التعرف عىل املنصب الكبري الذي كان يتواله اإلمام اخلميني،  

ده بشكل علمي وعقيل  والذي هو أول وأرقى منصب يف البالد، ومع ذلك كان يطرح ردو

هادئ، ال كام يفعله من تولوا مثل تلك املناصب من أصحاب االجتاهات املادية، والذين ال  

 يكادون يستعلمون أمثال تلك األساليب احلكيمة.  

 احلركة الواعية: و .  . ـ الثورة اإلسالمية   رابعا 

االنتصار حتريك  من أهم األساليب التي استعملها قادة الثورة اإلسالمية لتحقيق 

الشعب ليقوم بدوره يف مواجهة االستبداد والفساد بعد إقناعه بذلك باألساليب املتعددة،  

 والتي سبق ذكر نامذج عنها يف هذا الفصل. 

وهذه األساليب مع كوهنا مشاهبة يف ظاهرها لكل الثورات، فال ثورة من دون حركة  

وحها وسلميتها ومطالبها وقيادهتا وكل يشء  شعبية، لكنها خمتلفة عنها كثريا يف شفافيتها ووض

ذلك، عىل خالف أكثر  فيها.. فقد كانت شعارات الثورة ومطالبها هي نفسها التي حتققت بعد 

 الثورات. 

وقد شهد هلا هبذا التفرد كل املفكرين املوضوعيني الذين تأثروا هبا، وبقيادهتا، وبطريقة  

داعية الالعنف ]جودت سعيد[، والذي أشاد هبا   حتريكها، ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه عنها 

كثريا عىل الرغم من انتقاداته الالذعة لكل احلركات اإلسالمية، أو الثورات التي وقعت يف  
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 التاريخ. 

وقد عزا تلك اإلشادة لعبقرية حمركها اإلمام اخلميني، ذلك أنه استطاع ـ كام يذكر ـ  

[ حتت  جملة املجلةمل وليا وسلطانا، فمام كتبه يف ]وألول مرة يف التاريخ، أن جيعل الفقيه العا 

إن مشكلة عالقة  . .دعون أَتيل ؟ ما قصة والية الفقيهقوله: ) [ما شأن اخلميني؟عنوان ]

املثقف والسلطة مشكلة قديمة وحديثة قديمة جدًا وحديثة جدًا أيضًا ألن مشكلة املعرفة 

اإلنسان هو املعرفة هو التمييز  .  يف هذا التخيل.والسلطة يف بؤرة ما بعد احلداثة اآلن وأنا أعيش  

هو القدرة عىل اختيار املميز كانت السلطة خالل التاريخ للقوة ومل يكن للعلم، والعلم كان 

تابعًا للقوة: أي كأن العقل تابعًا للجسد! وكأن العضالت هي التي تسيطر عىل اجلهاز العصبي  

هذا املوضوع وعز عليه أن يسيطر اجلهل عىل   كأن اخلميني سيطر عليه هاجس  .. وليس العكس

العلم والعضالت عىل العقل، وأنف أن يقبل هذا الوضع الثانوي للعامِل وأن يكون العامِل يف  

  (1)(خدمة السلطان أو بعض أدواته

ثم بني كيف كان هذا اهلاجس هو املحرك الداعي لوالية الفقيه، وما تبعها من احلركة  

ضل يف حتركيها للفقيه، وليس للثوري العادي الراغب يف االستحواذ عىل الشعبية التي كان الف

إن بذور هذه املشكلة سيطر عىل هذا الرجل وألنه  السلطة من غري امتالك ألدواهتا، يقول: )

أي  : متدين ومسلم وفقيه اختار العبارة الدينية اإلسالمية الفقهية فطرح موضوع والية الفقيه

  (2)( لعقلالسلطة للفقه وللعلم ول

ثم بني كيف كان هلذا تأثريه الكبري يف سلمية احلركة التغيريية ووضوحها ومجاهلا، يقول:  

فمن هذه األرضية انطلق اخلميني وعّز عليه أن يكون الفقيه أداة للسلطة، بل ينبغي أن يكون )

اخلوارج العكس وسار يف هذا الدرب ربام ألول مرة خيرج الفقيه عىل السلطان ليس كخروج 

 
 .سعيد، جملة املجلة، نقال عن موقع جودت (  ما شأن اخلميني؟1)
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وهلذا كانت   ، وإنام خرج اخلميني عىل سلطة اجلهل بسلطة العلم  ، املعتمدين عىل العنف والقتل

وبذلك ألول مرة يف التاريخ ينجح إنسان غري نبي بدون . .معارضته علمية سلمية العنفية

 (1)  (عنف يف قيادة املجتمع وحتويل الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد

دى التفرد الذي حتقق للثورة اإلسالمية هبذا، والذي مل حيدث مثله يف كل  ثم ذكر م

إن هذا احلدث اجلديد ليس  ) الثورات، حتى تلك التي توصف بكوهنا ثورات سلمية، يقول: 

له نظري يف التاريخ حتى غاندي مل يتمكن أن يبلغ بدعوته السلمية الالعنفية ما بلغه اخلميني من 

ا كان غاندي يقود اهلنود إىل املواجهة الالعنفية كان ال يتمكن من ضبط  النجاح فيه إذ أنه مل

أصحابه فيلجؤون إىل العنف وال يستطيعون أن يضبطوا أنفسهم فكان يسخط غاندي عىل ما  

وقع ويعلن الغضب عىل نفسه فيعلن الصوم حزنًا وأسفًا عىل أن سعيه مل ينجح بينام استطاع 

الورود للجنود ومن غري أن يفلت منهم زمام االنضباط فإن  اخلميني أن يضبط الناس فقدموا

من يواجه العنف بالالعنف املنضبط هنا انترص الفقه والعقل ألن قوة العلم والعقل ينبغي أن 

ينترص عىل اجلهل والقوة التي تدعم اجلهل وان مل يتمكن من ذلك فال يكون عقاًل وال علاًم وال  

 (2) (فقهاً 

اخلميني يف كال اجلانبني: حترير الشعب من اخلوف، ودعوته إىل  ثم بني دور اإلمام 

هنا األمة حتررت من اخلوف من العسكر ومن السالح وحترر اإلنسان من الالعنف، فقال: )

مل يكن هذا األمر واضحًا جليًا أثناء   ثقافة السالح والعسكر واإلكراه وكل أدوات اإلكراه، 

نجاح تؤكد هذا وليس كل الناس هلم القدرة عىل حتليل  األحداث ولكن االستمرار والثبات وال

هذا احلدث فأرى واجبًا عيل إزالة الشبهات التي حتيط باملوضوع ليظهر القانون النبوي الذي 

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِله َقاُلوا  ﴿جاء به األنبياء مجيعًا وكفر الناس به مجيعًا  َكَذلَِك َما َأَتى اله
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واىل اآلن العامل مجيعًا ومعهم العامل اإلسالمي ال يعرفون [ 52]الذاريات:  ﴾ ٌر َأْو جَمْنُونٌ َساحِ 

تصنع األمة بدون عنف    كيف ينترص العلم والعقل وعدم اإلكراه وبدون جلوء إىل السالح كيف

 (1) (وبدون دماء

ياء، وحتقيق  ثم بني الدور العظيم الذي قام به اإلمام اخلميني يف إحياء مسرية األنب

هذا الذي جاء به األنبياء وهذا ما أحياه اخلميني وهذه هي القوة احلقيقية قوة أحالمهم، فقال: )

الالإكراه وقوة انتصار اإلنسان عىل ضمري اإلنسان وليس عىل جسده هذا هو اليشء اجلديد  

 (2) (الذي ظهر يف إيران واستمر أيضاً 

إن اخلميني انترص عىل  التارخيي العظيم، فقال: )ثم بني الرس األكرب وراء ذلك االنتصار  

جبال من املواريث اخلاطئة ألنه متسك باإليامن بقدرة العقل والعلم عىل التغلب عىل اجلهل  

ملا آمن اخلميني بوالية الفقيه بسلطة العلم شعر بأن الفقه والعلم هو اإلمام الذي  .. واإلكراه

املهدي الذي ينتظره املسلمون مجيعًا ومل يكن هذا شيئًا   ينبغي أن يتبع فخرج من انتظار اإلمام أو 

وهلذا نجح واستطاع أن يتمسك بوحي الكتاب ويتفهم   ، سهاًل ولكن مل يكن ذلك مستحيالً 

التاريخ وآيات اآلفاق واألنفس ومل يكن ماضويًا يشد إىل الوراء ولكن كان يرى آيات اهلل يف  

الة مما علق هبا وأن يتفهم املعارصة فاتبع أحسن ما اآلفاق واألنفس فهو استطاع أن ينقي األص

 (3) (فيها 

أن ينترص وأن يعلن اجلمهورية  اخلميني استطاع وهبذا كله ـ كام يذكر جودت سعيد ـ )

قمة التمسك بآيات الكتاب والتفهم آليات اآلفاق   ..إهنا قمة األصالة واملعارصة ..اإلسالمية

 (4) (واألنفس

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)

 ( املرجع السابق.4)



274 

 

إذا كان  ثم رد عىل الذين يتذرعون ببعض األخطاء التي وقعت يف بعض املحال، فقال: )

وعلينا أن   ،هناك بعض العقبات علينا أن نتذكر أن اهلل مل خيلق العامل يف حلظة واحدة وإنام يف أيام

ولكن  ،كتشفه اإلنسان مل يتحول إىل مصباح وهاتف والسلكينتذكر أن الكهرباء أول ما ا

الذين يأتون من بعدهم الذين حيسنون ويتجاوزن العقبات ويكون أداؤهم أحسن وأوضح 

 (1)  (وأقل معاناة وأقل زمنًا وأكثر مردودًا وأنا أفهم هذا وأتوقعه

فإن قال: )ثم عاد ليؤكد ـ حسب نظريته يف الالعنف ـ السبب يف كل االنتصارات، ف

صحيح أن جنود الشاه قتلوا   ،التغيريات التي ستحدث ستكون تغيريات سلمية ال دماء فيها 

 (2) (املتظاهرين ولكن مل يقتل املتظاهرون أحدًا من جنود الشاه

ثم بني مدى التزام الثورة اإلسالمية باملنهج السلمي، واعترب ذلك آية عظيمة من آيات  

الناس اقرؤوا سورة الشعراء وانتبهوا إىل الالزمة التي تتكرر يف هذه السورة يا أهيا اهلل، فقال: ) 

إِنه يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي  ﴿ :مرات عديدة بعد عرض كل مشهد يكرر اهلل قوله 

ِحيمُ 67) ل إن التزام كلمة التقوى وأنا أقو، [68، 67]الشعراء:  ﴾ ( َوإِنه َربهَك هَلَُو اْلَعِزيُز الره

وكلمة السواء من قبل املتظاهرين اإليرانيني أقول إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم ليفهموا  

ولكن العزيز الرحيم هو الذي هيب عباده العزة والرمحة  .  ويؤمنوا هبذا األسلوب وهذا املوقف. 

من طرف واحد متكن من تفوق  فإذا كان اخلميني متكن بالالعنف والالإكراه وبالتزام الالإكراه  

املرأة والشيخ والطفل بإيامهنم وصدورهم املكشوفة عىل اجلنود املدججني بالسالح وانتصارهم  

ِحيمُ 67إِنه يِف َذلَِك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمننَِي ) ﴿ ،  67]الشعراء:    ﴾ ( َوإِنه َربهَك هَلَُو اْلَعِزيُز الره

68])  (3) 

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)

 ( املرجع السابق.3)
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 دراسة هذه الثورة واالستفادة منها باعتبارها آية من آيات اهلل، وال جيوز  ثم دعا إىل

وَن   ﴿اإلعراض عن آيات اهلل، حيث يورد قوله تعاىل:   اَمَواِت َواأْلَْرِض َيُمرُّ ْن ِمْن آَيٍة يِف السه َوَكَأيِّ

ينا أن ال نعرض عن علثم يعلق عليه بقوله: ) ، [105]يوسف:  ﴾َعَلْيَها َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضوَن 

هذا احلدث علينا أن نحدق فيه وأن نسلط األضواء عىل األمور اخلفية التي أنجحت هذا 

احلدث وأنا متأكد أن الذين سيدرسون هذا يف املستقبل ستكون هلم قدرة أكرب عىل حتليلها 

  وإزالة الغشاوات عنها وأن الذين سيأتون من بعد سيقولون بعد انتصارهم أو جميء النرص 

َبْت ُرُسٌل   ﴿ :إليهم من غري أن يقاتلوا من أجلها هلذا يقول اهلل عن األنبياء وأتباعهم  َوَلَقْد ُكذِّ

َنا  ُبوا َوُأوُذوا َحتهى َأَتاُهْم َنرْصُ وا َعىَل َما ُكذِّ إهنم مل يقاتلوا إن  ،[ 34]األنعام:   ﴾ِمْن َقْبلَِك َفَصرَبُ

نهم النرص ال تـثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم،  الذين سيأتيهم النرص سيقولون للذين ذهب ع

 (1) ( اذهبوا فأنتم الطلقاء

وأحب أن أذكر الذين يتصورون أن هذه الكلامت التي قاهلا جودت سعيد كانت يف  

األيام األوىل للثورة اإلسالمية حني كان اجلميع حمتفال هبا، ثم تغري احلال بعد ذلك، بأن ذلك 

سعيد كتب هذه الكلامت بعد عرشين سنة من انتصار الثورة، أي بعد غري صحيح، فجودت 

أنا أكتب هذا بعد كل تلك التشوهيات واحلروب التي تعرضت هلا، وقد قال يف خامتة مقاله: )

مرور أكثر من عرشين عامًا عىل احلدث وهم مقبلون عىل انتخابات يف غاية األمهية للعامل مجيعًا 

ة التقوى وكانوا أحق هبا وأهلها وإن فشلتم وتنازعتم فلن نيأس ألن  نرجوا هلم أن يلتزموا كلم

بالصرب وباحلق وتتواصوا  الذي يأيت بعد هو الذي سيقتحم العقبة اجلديدة وأرجوا أن تتواصوا  

 (2)  (باملرمحة

بناء عىل هذا سنذكر هنا ما أشار إليه جودت سعيد من األسس التي قامت عليها احلركة  

 
 ( املرجع السابق.1)

 ( املرجع السابق.2)
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إلسالمية، والتي وفرت هلا النرص، ويف أقرص مدة، وبأقل التكاليف، وقد رأينا الواعية للثورة ا

 أهنام أساسان:

. التحرر من اخلوف، فقادة الثورة اإلسالمية استطاعوا بتعليامهتم ومواقفهم  1

 وشجاعتهم أن حيرروا اإليرانيني من اخلوف من االستبداد، وبذلك حركوهم للمواجهة. 

ذا ال يقل عن األساس السابق، ذلك أن كل الثورات تتفق  . التحرر من العنف، وه2

عىل التحرر من اخلوف، لكنها متارس بعد ذلك حركتها بكل أنواع العنف، قبل االنتصار  

 وبعده.

 ـ احلركة الواعية والتحرر من اخلوف:   1

الركن األول يف احلركة الواعية عدم استسالمها للخوف، ذلك أنه احلجاب األكرب الذي  

دون حتقيق أي مكسب، ولذلك نرى الطغاة يستخدمون العنف وسيلة إلرهاب اجلامهري  حيول  

 حتى ال تفكر يف املواجهة، وبذلك تكون الشجاعة هي السالح الوحيد الذي يضمن االنتصار.

وقد رأينا يف الفصل األول مدى شجاعة قادة الثورة اإلسالمية، وكوهنم أعطوا القدوة  

وف، ولذلك كانت أخبارهم حمفزا كبريا لقيام املظاهرات يف كل  للجامهري يف كرس حاجز اخل

 نواحي إيران، والتي كانت تثور كل حني، وبكل مناسبة إىل أن كللت بالنرص. 

لكن ذلك وحده مل يكن كافيا، بل كان قادة الثورة اإلسالمية يستعملون الوسائل الكثرية  

 ار فيام ييل:  لكرس حواجز اخلوف، ولعل أمهها أمران، نذكرمها باختص

 وفضلها: بث مفاهيم الشهادة  أ ـ  

اهتم قادة الثورة اإلسالمية ببيان فضل الشهادة، وعظم أجر أصحاهبا، وخاصة يف  

املناسبات الكثرية املرتبطة بمجالس العزاء وغريها، وذلك ما جعل من الشهادة يف سبيل اهلل  

ة االستبداد وما تبعه من أنواع رمزا وقيمة اجتامعية عظمى يرست لَليرانيني القيام بمواجه

 االعتداء عليها بكل سهولة. 
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وهلذا نرى اإلمام اخلميني ينسب كل االنتصارات النتشار هذا املفهوم، ولقدرة الشعب  

:  شهادة مرتىض مطهرياإليران عىل التضحية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف خطاب له بعد 

لتوحيد، وبني املدارس املنحرفة، املدارس  إن أحد الفروق بني مدرسة اإلسالم، مدرسة ا)

حلادية، هو أن رجال هذه املدرسة يرون الشهادة فوزا عظيام ألنفسهم: )يا ليتني كنت معهم  إلا

فهم يستقبلون الشهادة، ألهنم يعتقدون بأن وراء عامل الطبيعة هذا ثمة  .. فأفوز فوزا عظيام(

ن يف هذا العامل يعيش يف سجن، وباستشهاده  عوامل أسمى وأكثر نورانية من هذا العامل. املؤم

درسة التوحيد، وبني بقية  يتحرر من هذا السجن. هذا أحد الفروق بني مدرستنا، م

 (1)(املدارس

إن شبابنا يطلبون  ثم ذكر الدوافع التي دفعت اإليرانيني إىل التضحية واملواجهة، فقال: )

الشهادة، وعلامؤنا امللتزمون سباقون إىل الشهادة. أولئك الذين ال يعتقدون باهلل وبيوم اجلزاء  

ما نحن وتالمذة أ هم الذين جيب أن خيافوا من املوت، هم الذين جيب أن خيافوا من الشهادة. 

 (2) كام جربوا من قبل(الشهادة، ال نخشاها. فليأتوا وجيربوا،   فال نخا مدرسة التوحيد فإننا 

ثم بني أن اجلرائم التي يرتكبها الطغاة، لن تزيد الشعب إال قوة وثباتا، وبذلك فإن  

إن حمّمد رضا كان رجاًل  جربوهتم وظلمهم واستبدادهم سيكون سببا يف حتقيق النرص، يقول: ) 

ان الظلم أكثر، وكلام فاجرًا، وسواء أراد أم مل يرد فإن هذا الدين قد ُأيِّد به، وذلك ألنه كلام ك

ن الظامل بأعامله الظاملة يؤيِّد دين العدل وال يزال  إ. .كان اجلور أشد، فإن دين العدل يتأيهد أكثر 

. وأبو سفيان قد آيهد بالطغيان دين . . فرعون بفرعنته وطغيانه قد آيهد دين موسى. األمر هكذا

.  .الطغيان والعصيان واجلور والظلم وحمّمد رضا قد آيهد دين اإلسالم ب . . الرسول األكرم 

 
 .014، ص: 7اإلمام، ج( صحيفة 1)

 .014، ص: 7( صحيفة اإلمام، ج2)
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هبذا املعنى الذي و  .يتأيهد بالطبقات الفاسدة أيضًا. ،فكام يؤيد دين اهلل بطبقة املفكرين العلامء

 (1)ذكرته، )ال يزال يؤيهد هذا الدين بالرجل الفاجر(

اقتلونا ليستيقظ  ثم بني أن تلك الدماء هي السبب يف حتقق النرص واستمراره، فقال: )

إن هذا الرجل الفاجر الذي سفك دماء أعزتنا قد أيد دين اهلل. أي أن اهلل قد أيد . . شعبنا أكثر

ن هذه النهضة  إن هذه الثورة جيب أن تبقى حية،  إدينه به. فقد ُأّيدت ثورتنا بسفك دماء أعزتنا.  

نا. اقتلونا جيب أن تبقى حية، وبقاؤها يكون هبذه الدماء التي تسفك. اسفكوا دماءنا فتدوم حيات

نه دليل عجزكم  إفيستيقظ شعبنا أكثر. إننا ال نخاف املوت، وأنتم لن تستفيدوا من موتنا شيئًا.  

أن تقتلوا مفكرينا يف ظالم الليل. وذلك ألنه ال منطق لديكم. لو كان لديكم منطق لكنتم  

م يرى ن منطق اإلسال إتكلمتم، ناقشتم، ولكنه ال يوجد لديكم منطق، منطقكم االغتيال! 

رية، عظامءنا، فإن إسالمنا باطل. اإلسالم لديه منطق. ولكن باغتيال شخصياتنا الكب االغتيال

  (2)(يتأيد

ثم بني دور شهادة مطهري يف ترسيخ التعلق الشعبي بالثورة اإلسالمية وقيمها، فقال:  

لقد ُأحييت هنضتنا. لقد استعادت مجيع فئات الشعب احلياة من جديد. إذا كان قد ظهر فيها )

ضعف أو تعب فقد نشطت من جديد. لوال شهادة هذا الرجل العظيم، ولو أن هذا الرجل  

العظيم كان قد مات عىل فراشه، ملا اشتدت موجة احلامس، فهناك اآلن موجة من احلامس يف  

شاعر الناس يف  العامل املهتم باإلسالم، لقد التهبت م  أنحاء، مجيع العامل، مجيع العامل أنحاءمجيع 

 (3) (سائر البالد أيضاً 

 
 .141، ص: 7جاملرجع السابق،  (1)

 .141، ص: 7جاملرجع السابق،  (2)
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من كان املوت يف عينه  . إخوان ال َتافوا من املوت.ثم راح خياطب احلارضين بقوله: )

 حياة،  إن املوت ليس هتلكة، املوت حياة. ذلك العامل . .)هتلكة( فليمسك بيده هني )ال تلقوا( 

. ال َتافوا من املوت، ولن نخاف. هم الذين جيب أن خيافوا حيث يرون املوت  . هذا العامل موت

ملاذا ينبغي عىل املسلمني أن خيافوا املوت؟ ملاذا ينبغي عىل العلامء أن خيافوا .  عدمًا وهالكًا وفناء.

ة حتى يستأصل هذه ن هذه املدرسة خالدة، مدرسة اإلسالم باقية وهذه النهضة باقيإاملوت؟ 

  (1)(اجلذور املتعفنة. حتى جتتث اجلذور الفاسدة، حتى حتبط هذه املؤامرات املشؤومة 

البد أنكم سمعتم  ويف مناسبة أخرى، راح اإلمام اخلميني يبث نفس املفاهيم، فيقول: ) 

ريض  اليوم عن حماولة اغتيال واحد من علامء الدين الكبار، فقد قاموا بمحاولة اغتيال السيد 

شريازي، أطلقوا عليه ثالث عيارات نارية ولكن احلمد هلل مل حيصلوا عىل النتيجة املطلوبة،  

فلقد نجا السيد ريض شريازي. فهم يعتقدون أهنم بمثل تلك األعامل قادرين عىل الوقوف يف  

وجه الشعب، الشعب الذي يأيت شبابه لعندي ويطلبون مني الدعاء هلم بالشهادة، فهذا الشعب  

 (2) (من االغتياالت بل حيب الشهادة ويسعى هلا بصدر دافئ ى خيش ال

ثم بني أن هذه التعاليم احلية التي طبقها اإليرانيون هي التي حققت النرص، وهي التي  

هذه هي تعاليم إسالمنا احلنيف، وهذه هي أسباب انتصارنا، مل يكن شعبنا ستحفظه، قال: )

الشارع وكان الكثري منهم يقتل، ولكنهم يف النهاية استطاعوا  زل إىل ـ ليخشى املوت إذا ما ن

والتعاليم ونداءات )اهلل أكرب( أن حيققوا النرص. فهذه هي احلكومة اإلسالمية    بتلك التضحيات 

رجاهلا جاؤوا إىل املساجد وقاموا بالثورة من املساجد وذهبوا إىل ساحات النضال من املساجد 

تلقى اخلطب واملواعظ، أو من غري صالة اجلمعة عندما كان ومن صالة اجلمعة حيث كانت 

زول إىل الساحة. كان يقوم هبداية  ـ يرتقي قائدهم املنرب وخيطب هبم وحيضهم عىل النضال والن

 
 .142، ص: 7جاملرجع السابق،  (1)
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الناس وإرشادهم، كل تلك األمور وهذه الروح املعنوية العالية كانت تنطلق من املسجد.  

املوت، فاإلنسان الربان يعرف أن املوت هو   فبمثل هذه املعنويات مل يكن الشعب ليخشى 

انتقال من مكان إىل مكان أفضل، أن الذين خيشون املوت هم الذين يعتقدون أن املوت هو آخر  

  (1) (الطريق وهناك حساهبم، إما الذين كانوا عىل الطريق الصحيح، فلامذا خيافون املوت؟!

ثر الكبري يف احلفاظ عىل  األاإليرانيني  وهكذا كان ملفهوم الشهادة وقيمتها وانتشاره بني   

الثورة بعد االنتصار، وخاصة بعد احلرب التي فرضت عليها، أو حماوالت التقسيم التي أراد  

 األعداء من خالهلا أن يقضوا عىل الثورة، وهي يف مهدها. 

وقد أبدى اإلمام اخلميني إعجابه الشديد بأولئك الذين متثلت فيهم تلك املعان  

وقدموا أروع صور البطولة يف مواجهة االستكبار، بعد أن قدم آباؤهم وإخواهنم أروع   السامية،

 صور البطولة يف مواجهة االستبداد. 

ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف بعض خطاباته ردا عىل الذين تومهوا ضياع دماء الشهداء  

ن دماء الشهداء هي التي صانت الثورة واإلسالم.  بعد أن انتهت احلرب املفروضة عىل إيران: )إ

دروس املقاومة لشعوب العامل إىل األبد. ويعلم اهلل أن طريق وهنج الشهادة   أعطتوهي التي 

ليس له هناية، وستقتدي الشعوب واألجيال القادمة بنهج الشهداء. وستكون تربة الشهداء  

لشفاء لألحرار إىل يوم القيامة. فهنيئًا الطاهرة مزارًا للعشاق والعرفاء واملخلصني ودار ا

. وهنيئًا ألولئك الذين ضحوا بأرواحهم ونفوسهم يف  .ألولئك الذين التحقوا بركب الشهادة

 (2)  (أمثال هذه اجلواهر أحضاهنم. وهنيئًا ألولئك الذين ربوا يف . قافلة النور هذه

ه مل يسجل يف دفرتهم،  ثم راح يدعو اهلل بأن يبقى سجل الشهادة مفتوحا، ويتأمل لكون

إهلي! ليبق هذا الدفرت وسجل الشهادة مفتوحًا أمام املشتاقني وال حترمنا من االلتحاق  يقول: )
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ن بلدنا وشعبنا ال زالوا يف بداية طريق النضال وبحاجة إىل مشعل اهلداية، فاحفظ  إ. إهلي!  . هبم

النساء والرجال.    أهيا نيئًا لكم  الشعب ه  أهيا . هنيئًا لكم  .واحرس هذا الرساج ذو النور الساطع

وتبًا يل الذي بقيت حتى هذه  .هنيئًا للمعاقني واألرسى واملفقودين وأرس الشهداء املعظمة.

ن اشعر باخلجل أمام عظمة وتضحيات هذا إ. و.اللحظة ورشبت كأس السم بقبول القرار 

حتى اآلن من أمام هذه . تعسًا للذين مروا .الشعب العظيم. وتعسًا ملن َتلف عن هذه القافلة

اليني، أو  مباملعركة الكربى للحرب والشهادة واالمتحان اإلهلي العظيم، إما صامتني، أو ال 

  (1) (منتقدين وغاضبني

ليعلم الذين هتربوا خالل سنوات  ثم راح خياطب الذين تقاعسوا عن اجلهاد، فقال: )

بأنفسهم وأبنائهم وأمواهلم واآلخرين عن النضال واحلرب من أداء هذا الواجب العظيم ونأوا  

أوار األحداث؛ بأهنم هربوا من املعاملة مع اهلل، ومنوا بخسارة كربى وسوف يتحرسون عىل 

 (2) (ذلك فيام بعد ولدى حماسبة احلق

ثم دعا املسؤولني إىل إعطاء أمهية خاصة بالصادقني الذين ضحوا بأنفسهم يف سبيل  

ثانية مجيع أبناء   أدعووان مع غريهم يف كفة واحدة، فقال: ) مواجهة عدوهم، وأال يضعوهم 

الشعب واملسؤولني إىل رضورة التمييز بني هؤالء وبني املجاهدين يف طريق اهلل، وأن ال  

، والقاعدين قصريي النظر يف األمس،  يشء يسمحوا هلؤالء أدعياء اليوم الذين جيهلون كل 

كم أم مل أكن، فان أوصيكم مجيعًا بأن ال تدعوا سواء كنت بين، بالعودة إىل مرسح األحداث

الغرباء. ال تدعوا النسيان يلف رواد الشهادة و الثورة تقع يف أيدي هؤالء غري املؤهلني

 (3) ( والتضحية ويضيعوا يف دهاليز احلياة ومهوم معيشتهم اليومية 
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نعمة    ــ رغم آالمها الشديدة عىل الشعبني  وهكذا كانت احلرب املفروضة عىل إيران

كبرية استطاع هبا قادة الثورة اإلسالمية ومسؤولوها التمييز بني الصادقني من الثوار  

  واالنتهازيني منهم، وذلك ما يرس عليها احلفاظ عىل الثورة وضامن انتصاراهتا.

 استثامر احلركة احلسينية يف املواجهة:   . ب 

املرتبطة بأهل البيت يف تاريخ الثورة  عندما نالحظ دور جمالس العزاء واملناسبات 

الكثري، والتي تذكر أنه ال يمكن أن تنجح   ها اإليرانية نوقن أو نكاد نوقن بتلك املقولة التي يردد

 مثل تلك الثورة يف غري البيئة الشيعية. 

وهذا صحيح من نواح كثرية، ذكرنا بعضنا عندما بينا دور املرجعية يف الثورة، وهي  

دة يف املدرسة السنية التي ال تعتمد هذا النظام، ولذلك كانت تبعية علامئها لألسف غري موجو

للسلطة التي ينالون مرتباهتم منها، بخالف املرجعية الشيعية التابعة للشعب، واملحتكة به يف  

 كل يشء. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن ارتباط الشيعة بأئمة أهل البيت، وكوهنم مجيعا من املعارضني  

 اكمة يف أزمنتهم، جعل مفاهيم الثورة أكثر وضوحا. للسلطات احل

ولذلك مل جيد قادة الثورة اإلسالمية أي عناء يف تبليغ مفاهيم الثورة وربطها بالدين،  

ذلك أنه مل يكن عليهم سوى ربط يزيد بالشاه، وربط اإلمام اخلميني وقادة الثورة اإلسالمية  

 باإلمام احلسني وغريه من أئمة أهل البيت. 

،  )كل يوم عاشوراء وكل ارض كربالء(د انترشت يف ذلك احلني العبارة املعروفة وق

وهي عبارة يرددها اإلمام اخلميني وقادة الثورة اإلسالمية كثريا، والذين حولوا من عاشوراء  

 أكرب فرصة ملواجهة االستبداد واالستكبار، وليس جمرد فرصة للبكاء والنواح فقط. 

ك املفاهيم اخلاطئة ملدرسة أهل البيت، والتي خلصتها  وبذلك استطاعوا تصحيح تل 

من السلبية، بعد أن حولتها إىل حركة واقعية، وحولت االنتظار إىل عمل إجيايب، ومن األمثلة  
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لقد قرأتم عبارة )كل يوم عاشوراء وكل ارض  عىل ذلك قول اإلمام اخلميني يف بعض خطبه: ) 

أن كل يوم كربالء فابكوا! انظروا أي ميدان كانت  كربالء( إهنا عبارة تربوية، وليس معناها 

كربالء، فالبّد أن يكون ذلك امليدان موجودًا يف كل يوم، وهو تصدي اإلسالم للكفر، وتصدي 

! فال َتافوا قلة  اإليامنالعدالة للظلم، ووقوف الفئة القليلة املؤمنة بوجه الفئة الكبرية العديمة 

يكون العمل هلل فليس هناك من خسارة. فإن ُقتلتم أو َقتلتم  العدد وال َتشوا اهلزيمة! فعندما 

  (1)(فإنكم من أهل اجلنة 

، ثم علق  )كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء( ويف خطاب آخر أورد تلك العبارة 

إهنا كلمة عظيمة، يسيئون فهمها. إهنم يتصورون بأن معناها هو رضورة البكاء  عليها بقوله: )

ليس كذلك. ماذا عملت كربالء؟ أي دور أدته ارض كربالء يف يوم  كل يوم! ولكن مضموهنا 

سيد الشهداء   بمجيء ن دور كربالء كان يتمثل إعاشوراء؟ ينبغي أن تكون كل ارض هكذا! 

الزمان يزيد، فضحوه  إمرباطور احلسني ومعه فئة قليلة إىل كربالء ليقفوا بوجه ظلم اإلمام 

فقتلهم، لكنهم مل يقبلوا الظلم فهزموا يزيد. البد أن يكون كل مكان هكذا! والبد لشعبنا أن 

يدرك أن اليوم هو عاشوراء، فالبد لنا من الوقوف بوجه الظلم. وأن هذا املكان هو كربالء!  

ًا بأرض حمددة وال  فالبد لنا من تنفيذ دور كربالء، فليكن كل يوم عاشوراء ألنه ليس حمصور

  (2)(بأفراد معينني. فكل األرض وكل األيام جيب أن تؤدي هذا الدور

وهكذا يذكر اإلمام اخلميني كل حني أن الثورة اإلسالمية مدينة لعاشوراء وجمالس  

العزاء، ولذلك يدعو إىل احلفاظ عليها، وعدم االلتفات للذين هيونون من شأهنا، يقول يف  

أن البكاء عىل احلسني هو   نال يدركون ثورتنا هذه شعاع من ثورة عاشوراء. إهنم ذلك: )إ

نه النهج الذي خّطه اإلمام  إظاملة.    إمرباطورية املحافظة عىل ثورته وعىل قيام فئة قليلة بمواجهة  
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نه هنج للجميع: )كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء( أي ينبغي أن نحارب الظلم  إاحلسني، 

لقد ذهب اإلمام احلسني بفئة قليلة وضحى بكل  .  ويف أي زمان ونتابع ثورة احلق هذه.أينام كان  

للوقوف يف وجه الظلم ورفضه. ولذا علينا أن نرفض الظلم يف كل زمان ومكان كام فعل   يشء 

 (1) (احلسني 

ن جمالس العزاء التي تروهنا هتدف  ثم رد عىل الذين يسخرون من جمالس العزاء، فقال: )إ

)ال(.. جيب أن ال يظن أطفالنا وشبابنا أن القضية   ـاحلفاظ عىل هذا الرفض وعىل هذه ال إىل 

ن األعداء خيشون من هذا البكاء  إ جمرد بكاء ونياح كام حياول األعداء أن يصوروها األمر لكم.  

علينا أن نحفظ كل هذا،    .ألنه بكاء عىل املظلوم ورصخة يف وجه الظامل، ومسريات تندد بالظامل.

ال   .إهنا شعائر سياسية جيب أن نحافظ عليها.  .علينا أن نحافظ عىل هذه الشعائر الدينية. 

ن إ . .تنخدعوا هبذه األقالم السامة وال بمزاعم املخادعني الرامية إىل سلبكم كل ما متلكون 

هؤالء يدركون أن جمالس العزاء هذه تذكر بمصائب املظلومني وبجرائم الظلمة يف كل العصور  

  (2)(الظاملني والثورة عليهم  املظلومني ملواجهة وتدعو

ويف خطاب آخر له ذكر أمهية املجالس احلسينية وغريها يف احلفاظ عىل الثورة  

ال تظنوا أننا نحول هذه املواكب  واستمرارها وحتريكها يف مجيع العامل اإلسالمي، فقال: ) 

ال تظنوا أننا نريد أن نحوهلا إىل    .. احلسينية التي تنطلق يوم عاشوراء، وجتوب الشوارع واألزقة

مسريات، إهنا يف احلقيقة، مسريات حتمل بعدًا سياسيًا. لذلك جيب االهتامم هبا أكثر من السابق،  

فرّس انتصارنا إنام هو هذه املواكب احلسينية، وهذا البكاء واللطم والعزاء. فيجب أن تقام  

، وأن نبكي عىل ًا أن نعزي الرسول األعظم جمالس العزاء يف مجيع أنحاء البالد، وعلينا مجيع

فهل تعرفون شيئًا يف العامل يستطيع أن يوجد  . .ظالمة أهل بيته وال سيام احلسني سيد الشهداء 
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االحتاد والتنسيق أكثر من هذه املجالس؟ وهل تعرفون شعبًا يمتلك مثل هذا الوجه املشرتك 

نه سيد  إلذي أوجد عامل االحتاد والتنسيق؟ اجلامع، ومثل هذا العامل املوجد لالحتاد؟ ومن ا

  )(1)الشهداء سبط الرسول األعظم 

وهكذا نجد اإلمامني اخلميني واخلامنئي حيرضون أمثال هذه املجالس وحييوهنا، ولكن  

بطريقة رشعية حضارية بعيدة عن تلك اخلرافات والدجل الذي حاول املحرفون أن يربطوه 

 هبذه املناسبات. 

 احلركة الواعية والتحرر من العنف: ـ    2

الركن الثان يف احلركة الواعية عدم استعامهلا للعنف، ذلك أنه أكرب مشوه للثورات،  

وأكرب هادم هلا، وقد سبق أن ذكرنا ما قاله جودت سعيد يف هذا املجال، وكيف اعترب الثورة 

اإلمام اخلميني أكثر سلمية من   اإلسالمية اإليرانية أنظف ثورة يف التاريخ، حتى أنه اعترب حركة

 حركة ]املهامتا غاندي[ نفسه، والذي يوصف بأنه رمز الالعنف. 

 وقد جتىل هذا التحرر يف كل مراحل الثورة قبل االنتصار وبعدها.

 أ ـ التحرر من العنف قبل االنتصار: 

ي من  ذكرنا سابقا موقف اإلمام اخلمينأما جتليات التحرر من العنف قبل االنتصار، فقد  

اجليش وعدم حله له، وعدم دعوته لرضبه، ورفضه لكل احلركات املسلحة التي تستهدفه، أو  

 تستعمل السالح وسيلة لتحقيق االنتصار. 

بحمد  وقد عرب اإلمام اخلميني عن هذه املعان، ووصف الثورة اإلسالمية هبا، فقال: )

بيضاء حقًا. الثورة البيضاء هذه  اهلل فإن ثورة إيران كانت افضل من مجيع الثورات. إهنا ثورة 

وليست ثورته )الشاه( فالثورات التي وقعت يف بقية الدول، يف االحتاد السوفييتي، يف فرنسا،  
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كانت ثورات دموية ذهب ضحيتها ماليني الناس، وحصل فيها َتريب كبري، واألسوأ من كل  

  (1)(ذلك ما حصل يف االحتاد السوفييتي

لطلبات التي كانت تأتيه إبان كونه يف النجف، وتدعوه ألن  وهكذا ذكر عن نفسه تلك ا

يفتي باملواجهة املسلحة مع اجليش، لكنه كان يرفض ذلك بشدة، ألنه كان يعلم نيات أصحاب  

ال بد أن نرى ماذا تلك الطلبات، وكوهنم ال عالقة هلم بالثورة اإلسالمية احلقيقية، يقول: )

البلد وأخذت متارس أعامال َتريبية، ولألسف أن بعض    تفعل هذه الفئات التي انطلقت يف هذا

يؤيدوهم أو قد يقولون ما يستغلونه   أحيانا األشخاص ال يفهمون هذه القضايا، فتجدهم 

وا ء كتأييد هلم. اهنم خيدعون اجلميع. فقد حاولوا خداعي. عندما كنت يف النجف، جا 

ميون جاؤوا إىل النجف،  ليخدعون. بعض هؤالء السادة الذين كانوا يدعون اهنم إسال

[ بقي بضعة وعرشين يوما حتى سمحت له بأن يقول ما يريد، كان يتصور أنه يستطيع ]احدهم 

.  لقد استمعت حلديثهم ألرى ماذا يقولون. كل حديثهم كان من القرآن وهنج البالغة...  إغفايل

عنهم، بل اكتفيت باالستامع. وعلقت   أحتدت بتأييدهم. ومل  أقومن، وأن وليخدع  وا لقد جاء

ال   إنكمنريد القيام بانتفاضة مسلحة( فقلت: كال،  أننا ) أحدهم: عىل كلمة واحدة حني قال 

  (2)(تقدرون عىل تنظيم انتفاضة مسلحة. فال تعرضوا أنفسكم للتهلكة

 ب ـ التحرر من العنف بعد االنتصار: 

  ية بعدم مواجهتها للجيش إبان احلراك التحرر من العنف يف الثورة اإلسالممل يرتبط 

، وهو ما مل يتحقق مثله يف التاريخ  أيضا  عىل سلميتها بعد االنتصاراستمرت الثورة ، وإنام فقط

أبدا، ذلك أن كل الثورات كانت تبدأ بحل اجليوش، ثم القيام باإلعدامات التي ال تبنى عىل 

 أي أسس قانونية وال رشعية بخالف الثورة اإلسالمية. 
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والسبب يف ذلك هو كون اإلمام اخلميني هو قائدها احلكيم، والذي استطاع أن خيفف  

 من احلامسة ويوجهها التوجيه الصحيح. 

ونحب أن ننقل هنا لقاء حصل بعد انتصار الثورة بني اإلمام اخلميني وأساتذة وطلبة  

ختلفة متصورين اجلامعات، وهم يف أوج محاستهم، وكانوا يسألونه بكل محاسة عن املسائل امل

 أنه سيفتيهم بفتاوى ثورية، لكنهم فوجئوا بنفس فتاواه السابقة املمتلئة بالسالم. 

كلنا نعلم أن هذا اجليش قد  ومن األمثلة عىل ذلك مطالبة بعضهم بحل اجليش قائال: )

قبل أن (، فقاطعه اإلمام اخلميني قائال: )تم تشكيله للدفاع عن النظام امللكي ال عن الشعب

تكمل، هذه املسألة تم حلها! اليوم عاد السيد قرن الذي كلفته هبذه املهمة، كام جاء السيد يزدي 

  األسبوع، وقد تقرر أن يتم خالل هذا األركاناحلكومة، والسيد قرن رئيس  أعضاءوهو من 

عودوا إىل  اآلخرون فلي وأما الطبقة األوىل من قادة اجليش، من هم برتبة لواء فام فوق،  إبعاد

ال تقول ذلك فنحن نريد  وأنتمقارهم ويامرسوا عملهم. إما إذا قلت باننا ال نريد اجليش 

. ولكن تلك الطبقة  .جيش، نحن نريد اجلندرمة، نريد اجليش، نريد الرشطة، نريدهم مجيعا 

طبعا  أكثرهم والذين يعترب  ،األوىل من الضباط وهؤالء الذين جاء هبم الفساد إىل مناصبهم

ليس مجيعهم فاسدين، هؤالء سنخلع عنهم رتبهم ونحيلهم إىل التقاعد، ونأيت بعد ذلك إىل  و

 (1)  (ونرى ما هم عليه أوضاعهممن هم ادنى منهم رتبة ونرتب أمورهم ثم نبحث يف 

وبذلك حل اإلمام اخلميني ببساطة املشكلة، ذلك أن فساد اجليش ليس مرتبطا باجلنود  

وإنام بأصحاب الرتب العالية منهم، والذين كانت هلم عالقة مبارشة وال بالبسطاء من الضباط،  

بالشاه، وهم عدد حمدود، وقد حل املشكلة، ال بإعدامهم، وإنام بإحالتهم إىل التقاعد، وهذا ما 

ال نكاد نجد مثله يف الثورات التي قامت بتغيري جذري، والتي ينهار فيها اجليش مبارشة بعد 

 االنتصار.
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ذلك قام بعضهم، وكأنه يريد من اإلمام اخلميني أن يتخذ إجراءات أكثر  وبعد حديثه 

امللك مل يكن يعطي رتبة للضباط من رتبة العقيد فام فوق اال بعد أن يتعرف  )أن  عنفا، حيث ذكر  

(، فأجابه اإلمام اخلميني هبدوئه املعتاد قائال:  اليهم واحدا واحد ويتأكد من فسادهم وخيانتهم 

ئية مسائل رشعية، املسائل القضائية من املسائل التي ال يمكن التعاطي معها املسائل القضا )

ن شاء اهلل سيتم تشكيل حمكمة قضائية، من املحتمل  إ.  . بالعصبية مثال أو بالعداوة أو بسوء الظن

وهذه املحاكامت جيب أن جتري  . هذه الليلة أو غدا يتم تأييد ذلك لكي جيري حماكمة هؤالء.

حدهم، فالقايض ال يمكنه ترتيب اثر  أولو فرضنا إنني لست عىل وئام مع    .معينة.طبقا ملوازين  

حدهم قتل  أعىل ذلك، فالقايض يستند إىل موازين رشعية للتعاطي مع القضايا، وإذا ثبت أن 

فسيحكمه باملوت وإذا ثبت بانه رسق فانه يصادر منه املال املرسوق ويعزره وحيده، ومن ثبت  

 (1)  (ن شاء اهللإقيد التنفيذ   أيضا يصلحه، هذا أنه قام بعمل سيئ  

هناك قضية  لكن هذا احلديث مل يرض بعض أولئك اجلامعيني املتحمسني، فراح يقول: )

مهمة يف اجليش وهي أن اجليش بنظامه املوجود، اعني العالقات والضوابط املوجودة بني  

 (2) (عليها  اإلبقاءوال يمكن  ، ية جنبة إسالميةأفراده ليس هلا أخمتلف 

  أفراد ليس كام تصفه متاما يف عدم وجود  األمر): بقوله  له مهدئا  اخلميني فأجابه اإلمام 

ن احلاملني للرتب املتوسطة ليسوا عىل ذلك املستوى من إمسلمني،  جيدين، أو عدم وجود 

صحاب الرتب العليا، فكل ما هو موجود من فساد خيص الرتب  أالفساد الذي يتصف به 

 (3)  (رتبا فليس عىل تلك الدرجة من الفساد األوطأما أالعالية، 

مواقفها، فقال:   ثم أراد حل املشكلة من جذورها، وعدم ترك الفرصة للحامسة أن متيل 
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علينا أن نحافظ عىل هذا اجليش بطريقة ما، نبعد .. ال يمكن أن نقوم اآلن بحل اجليش )

من رتبة لواء فام فوق ثم نعيد تشكيل الفئات األدنى ثم    األوىل الرتب العالية، الفئات    أصحاب

حلها برسعة،  ال يمكن  نبحث بينهم الستبعاد غري الصاحلني وتثبيت الصاحلني. وهذه قضية

مثال يرحل الشاه هذه الليلة ويف الصباح تكون كل األمور عىل ما يرام! لقد عبثوا بكل األمور  

  (1)(ورحلوا، وعليكم أن تصلحوا ما افسدوه

لكن األساتذة والطلبة املتحمسني، والذين كانوا يريدون مواقف متشددة مل يرضهم  

جيش وطني بدال من بذل اجلهود وانفاق  ما هو رأيكم يف تشكيل هذا، فراح أحدهم يقول: ) 

األمر يتم بالتدريج، فال يمكن يا أخي  )اإلمام اخلميني: فأجابه ، (عىل اجليش احلايل؟ األموال 

أن نأيت اآلن ونقول بذهاب هذا اجليش الذي تم تدريبه وتنظيمه، ونطالب بتشغيل جيش آخر!  

قوات شعبية بشكل منظم ثم جيري  دإجيا فهذا غري ممكن، البد من التدرج يف األمر، ينبغي 

 (2) (ال يمكن أن جيري اعتباطا   األمرولكن هذا  ، استبدال اجليش اجلديد باجليش القديم

  أرجوكم وعندما رأى محاستهم الشديدة، وإرصارهم عىل حل اجليش، وبرسعة، قال: )

لشبان لدهيم  نا نفس كنت شابا! وا.. أأن َتففوا قليال من االستناد إىل محاسة الشباب فيكم 

بعض املطالب النامجة عن الطاقة املخزونة فيهم، وعن القدرة التي حيملوهنا، وهم يريدون حل  

املشاكل عىل وجه الرسعة. ولكن األمور ليست كذلك. هناك العديد من املشاكل اآلن، انك 

قضاء  نقطة تضع يدك عليها يف البالد. واألمر الذي حيظى باألولوية هو ال أية ستجد فوىض يف 

عىل هذه الفوىض، جيب التصدي هلذه الفوىض بواسطة قوى األمن املستندة إىل القوى الشعبية  

ليس لدينا اآلن قوات وطنية مدربة، ليس لدينا مليشيات،  . هؤالء معا سيحلون املشكلة. 

 األمن واملليشيات الوطنية احلالية متارس عملها بشكل جيد وعلينا أن نوحدها مع قوات 
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اهلدوء للبالد    إعادة واجلندرمة للقضاء عىل أولئك املخربني. فاذا قضينا عىل املخربني ومتكنا من  

 (1) األخرى(نتفرغ حينها للمسائل 

لكن البعض بقي مرصا، وراح يطرح موقفه من اجليش، فرد عليه اإلمام اخلميني  

انت هذه املؤسسة  ، حينام كإصالحها مؤسسة اجليش موجودة، مؤسسة اجليش سيتم  مقاطعا: )

قد انتهى،   األمر)ملك امللوك( مرتبطة باسمها، وهذا  [شاهنشاه] يف العهد امللكي كانت كلمة 

بعد اآلن! وحينام َتتفي هذه الكلمة فهذا يعني أن ال مشكلة بعد  [ شاهنشاه] فال وجود لكلمة 

هى وهذه القضية  قد انت األمر من الصباح إىل املساء، هذا  [شاهنشاه] اآلن، وال ترديد لكلمة 

ذلك بالتأن،   إنجازحيتاج إىل قدر من الزمن. وينبغي  األمراجلنود ولكن  أذهانستخرج من 

 (2) (عىل الفور  يشء كل   إنجازفال يمكن 

ثم بني أن الثورة اإلسالمية كانت ثورة بيضاء، وما حصل فيها من قتل كان قليال مقارنة  

بحمد اهلل كانت  وقف سلبي من اجليش، يقول: )بالثورات الكثرية، ولذلك ال ينبغي اَتاذ م

ة يف إيران من افضل الثورات التي حدثت يف العامل، يعني أن خسائرها كانت قليلة، وما رالثو

عاما. كذلك فقد تم قطع دابر   2500حققناه هو القضاء عىل نظام شاهنشاهي عمره يزيد عىل 

تي حتملتموها، فقد قدمنا نحو الف  ما اخلسائر الأ عن بالدكم، هذا ما حققتموه.  األجانب

ال ينبغي أن نتوقع حدوث ثورة .  قتيل، ويف سائر الثورات فان عدد القتىل كبري واخلراب كثري.

  (3) [(الثورة البيضاء]بدون مشاكل. علينا أن نطلق عىل ثورتنا اسم 

وبذلك استطاع اإلمام اخلميني بفضل علمه وهدوئه وروحانيته أن حيمي اجليش  

اإليران قبل االنتصار وبعده.. قبل االنتصار بدعوته الشعب إىل عدم القيام بمواجهة مسلحة  
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للجيش.. وبعد االنتصار باحلفاظ عليه وعدم حله، واالكتفاء باملحاكمة العادلة للمفسدين منه  

 فقط. 

وهكذا حفظت الثورة اإلسالمية من االنجرار ملستنقعات العنف، التي جرت إليها أكثر  

 ورات، مما انجر عنه مفاسد كثرية شوهت الثورة وأعادت االستبداد. الث

وقد حافظ اإلمام اخلامنئي عىل نفس املنهج بدعوته لالعنف والسالم، وقرص املواجهة  

 مع املعتدين املحاربني، وخاصة من قوى االستكبار العاملي. 
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 اخلامس الفصل  

 واحلفاظ عىل املكاسب .  . الثورة اإلسالمية 

  من أركان انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانية، ومثلها انتصار أي ثورة  اخلامس الركن 

القدرة عىل توفري الوسائل واألساليب واملؤسسات التي حتافظ عىل مكاسبها، وتضمن ،  حقيقية

 استمراريتها، حتى ال يتالعب هبا املتالعبون، أو يندس إلفسادها االنتهازيون. 

الكثري من اإلشارات املرتبطة هبذا الركن، ومنها قوله تعاىل:   ريم القرآن الك ورد يف وقد 

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابِكُ ﴿ ٌد إِاله َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ ْم َوَمْن  َوَما حُمَمه

اكِِرينَ  َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضه اهللهَ َشْيًئا  ، فهذه اآلية  [144]آل عمران:   ﴾ َوَسَيْجِزي اهللهُ الشه

، واعتربت من خيل بذلك الكريمة تبني رضورة احلفاظ عىل املنهج النبوي بعد وفاة النبي 

 مرتدا عن دوره يف استمرارية العطاء الرسايل. 

ومثلها ما ورد يف القرآن الكريم من دعاء زكريا عليه السالم وطلبه الولد رغم كرب سنه،  

َقاَل َربِّ إِنِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي   ﴿ال لنفسه، وإنام الستمرارية التأثري يف بني إرسائيل، قال تعاىل:  

ْأُس َشْيًبا َومَلْ َأُكْن بُِدَعائَِك َربِّ َشِقيًّ  ( َوإِنِّ ِخْفُت املََْوايِلَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنِت اْمَرَأيِت  4ا ) َواْشَتَعَل الره

  4]مريم:   ﴾ ( َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضيًّا  5َعاِقًرا َفَهْب يِل ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا ) 

-  6 ] 

الصاحلني الذين يمكنهم أن  وهذه اآليات الكريمة تشري إىل رضورة وجود األفراد 

 حيافظوا عىل املسرية، ويكملوها إىل غايتها. 

ومن خالل هذين النصني املقدسني، يمكننا اكتشاف وسيلتني من وسائل احلفاظ عىل  

 املكاسب الثورية. 
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أقاموا الثورة، حتى تبقى مستمرة يف   ن: توفر اجلانب العقدي والرسايل يف الذيأوهلام 

 مجيع األجيال. 

: توفر األفراد واملؤسسات التي حتافظ عىل القيم الثورية، وحتميها من أعداء  ثانيهام 

 الداخل واخلارج.

 وسنرشح كال الركنني، وارتباطهام بالثورة اإلسالمية اإليرانية يف املبحثني التاليني: 

 : احلفاظ عىل قيم الثورة ودوره يف    العقدي اجلانب    أوال ـ 

ية بالدرجة األوىل، وهو ما يميزها عن كل الثورات  تعترب الثورة اإلسالمية ثورة عقائد

التارخيية التي انطلقت ألجل مواجهة االستبداد، أو حتسني ظروف املعيشة، أو مقاومة عدو 

خارجي.. ومل تلتفت للجانب العقدي كثريا، وإن التفتت كان التفاهتا نوعا من االستفزاز 

ثلام حصل مع الثورة الفرنسية التي ثارت ضد واملواجهة غري العقالنية مع العقائد املوروثة، م

 الكنيسة، أو الثورة الشيوعية التي تبنت اإلحلاد. 

بينام الثورة اإلسالمية مل تفعل ذلك كله، ذلك أهنا انطلقت يف حتقيق مطالبها املرتبطة  

مية  بمواجهة االستبداد واالستكبار أو حتقيق العدالة االجتامعية من خالل تبنيها للعقائد اإلسال

 املوروثة مع بعض التصحيحات للتحريفات املرتبطة هبا دون أن تلغيها إلغاء كليا. 

ولذلك استطاعت أن تنترص بسهولة، واستطاعت أن تضمن االستمرار كل هذه الفرتة،  

بخالف الشيوعية التي اصطدمت مع الفطرة، أو الثورة الفرنسية التي استثمرها االنتهازيون 

 ين ال يقلون رشاسة عمن ثاروا عليهم.واملستبدون اجلدد والذ 

ولكن قادة الثورة اإلسالمية نتيجة نظرهتم االسترشافية البعيدة، ونتيجة علمهم باحلرب  

املعلنة عليهم، ال يكتفون بتلك املوروثات الفطرية، وإنام يضيفون إليها كل وسائل التنبيه  

 خمتلفة.  والصيانة حتى ال يعود األعداء املرتبصون من جديد، وبأثواب

وبام أنا ذكرنا يف الكتاب السابق، كيفية تعامل النظام اإلسالمي اإليران مع القيم  
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عن حتذيرهم من كل ما يمس   ببعض النامذج املختلفة، وتربية الشعب عليها، فسنكتفي هنا 

 اجلانب الفكري والعقدي واإليامن، باعتباره صامم األمام الذي حيفظ القيم الثورية. 

التحذير من املندسني واالنتهازيني واخلونة املرتبطني بالغرب، والذين يريدون   وأوهلا 

 استغالل أي فرصة لالنقضاض عىل الثورة اإلسالمية. 

 التحذير من دعاة الفتنة والفرقة والذين ال َتلو منهم أي ساحة، ويف كل عرص.   ثانيها 

، وعدم إعطاء الوالء  التحذير من االرتباط النفس والفكري والسلوكي بالغرب ها لث ثا 

 له، والبقاء بنفس الوترية الثورية يف املوقف منه. 

 التحذير من احلرب الناعمة وأدواهتا ووسائلها وأساليبها. ا ه رابع و 

 . التحذير من املندسني واالنتهازيني: 1

أخطر ما تقع فيه الثورات بعد انتصارها ظهور املندسني واالنتهازيني الذين يصورون  

هلذا نرى القرآن الكريم يف  ر حلظة، وكأهنم أصحاب النرص احلقيقي وقادته، وأنفسهم يف آخ 

زل من القرآن الكريمـ  يعدد أصناف املندسني الذين يريدون ـسورة التوبة ـ وهي من أواخر ما ن

 رسقة اإلسالم، وحتويله إىل دين برشي يتناسب مع أهوائهم. 

بني الصادقني من الثوار،   ولذلك كانت يف تلك السورة معايري كثرية للتمييز

واالنتهازيني منهم، وبناء عليها نرى اهتامم قادة الثورة اإلسالمية بالتحذير من هذا الصنف  

 املندس، واستعامل كل الوسائل الرشعية لردعه، ومنعه من حتقيق أهدافه. 

كان من منن اهلل عىل إيران تلك احلرب التي فرضت عليها، والتي استطاعت الثورة  وقد  

، عرب التضحيات التي مل يقدم عليها إال  إلسالمية من خالهلا أن متيز بني املندسني والصادقني ا

 . املخلصون

وقد رأينا سابقا دعوة اإلمام اخلميني إىل االهتامم بكل من قدم أي تضحية يف سبيل  

مواجهة األعداء ليكون ذلك برهانا عىل صدقه وعىل استحقاقه للمناصب املهمة التي قد  
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 يتسلل إليها االنتهازيون. 

وسنرى يف املبحث الثان املؤسسات التي وضعت لتحقيق هذا الغرض، حتى حتمي  

 تلك احلرية املتاحة يف االنتخابات، أو للدخول للمؤسسات الكربى من العمالء واالنتهازيني. 

خلطاب لَلمام اخلميني حيذر فيه الشعب من  عىل ذكر نموذج هنا ولذلك سنقترص 

ملندسني، باعتبار أن الشعب هو املؤسسة الكربى التي يمكنها ـ عندما توظف عقديا ـ  هؤالء ا

 من القضاء عىل هؤالء املندسني وكل الدسائس التي يقومون هبا. 

عضاء  وقد ألقى اإلمام اخلميني هذا اخلطاب يف أوائل فرتة انتصار الثورة اإلسالمية، أل

، وقد بدأ اإلمام اخلميني خطابه  الصحي يف اجليش   القطاع  ي النقابات اإلسالمية للعامل ومنتسب

من هم األشخاص واجلهات التي حاولت منذ انتصار الثورة وحتى اآلن بقوله متسائال: )

العداء   أشكالالوقوف بوجه الثورة بشتى الطرق وخمتلف السبل، وجسدت بمجملها كافة 

 (1) ؟(هلذه الثورة ولَلسالم

هذه املجموعات التي ظهرت وتشكلت بعد انتصار الثورة وتلّبست  ثم أجاب بقوله: )

اإلسالم وأخذت تدعي التمسك باإلسالم أكثر منكم، أو تدعي أحيانًا بثوب    األحيانيف بعض  

الثورة ومؤسسيها. يف   أركانأهنا ثورية وتوحي بأهنا أكثر ثورية منكم، أو قد تعترب نفسها من 

حني أن انتصار الثورة تم عىل يد القطاعات املسحوقة لشعبنا من عامل وفالحني وجامعيني،  

االنتصار إىل يومنا هذا. فيام كانوا هم يقفون موقف املتفرج سواء  وأنتم كلكم سامهتم يف صنع 

خارج البلد أو داخله ينتظرون ملن تكون الغلبة، فان كانت للشاه املخلوع وأتباعه ذهبوا إليه  

ن كانت الغلبة لكم وللشعب لطالبوكم بالثمن حتت يافطات خمتلفة طمعًا إوطالبوه بالثمن و

حتت يافطة رشحية العامل. وأن حياولوا حتت مسميات خمتلفة  حتى  يشءيف احلصول عىل كل 

طفاء نور هذه الثورة واحلؤول دون أن تؤيت ُأكلها باعتبارها ثمرة أخرى يتطلع هلا اإلسالم  إ
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ونبي اإلسالم. أن عداءهم لَلسالم إذا كان مبطنا يف السابق فقد ظهر عداؤهم اليوم بشكل  

  (1)(صفعة من اإلسالم  أرباهبما بسبب اإلسالم وتلقى  سافر وبنسبة مئة باملئة ألهنم ترضرو

بهُصوَن بُِكْم َفإِْن َكاَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن اهللهِ  ﴿وهذه الفئة التي أشار إليها قوله تعاىل:   ِذيَن َيرَتَ اله

َعَلْيُكْم َوَنْمنَْعُكْم ِمَن املُْْؤِمننَِي   َقاُلوا َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم َوإِْن َكاَن لِْلَكافِِريَن َنِصيٌب َقاُلوا َأمَلْ َنْسَتْحِوذْ 

،  [ 141]النساء:  ﴾ َفاهللهُ حَيُْكُم َبْينَُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْن جَيَْعَل اهللهُ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤِمننَِي َسبِياًل 

هر الثورات  وهي موجودة يف كل الثورات، وتقوم أحيانا كثرية بالعاملة املزدوجة، وما مل تتط

 منها، فإهنا ستكون أول من خيرهبا. 

وهلذا نرى اإلمام اخلميني يكثر من التحذير منها، بل أسس املؤسسات التي ال دور هلا  

سوى كشفها، ال العتقاهلا ورضهبا، وإنام للحيلولة بينها وبني أي عمل قد يؤذي الثورة يف أي  

 مرحلة من مراحلها.

كثري من صفاهتا وممارستها، ومنها ما عرب عنه بقوله:  وقد أشار يف ذلك اخلطاب إىل ال

إن هذه املجموعات املختلفة التي بدأت تظهر من األرض كظهور الفطريات، وكانت قبل  )

هذا منترشة يف البلدان األخرى وتتحني الفرص، جاءت اآلن إىل إيران لتحول دون نجاح هذه 

كون القدرة الالزمة للقيام بعمل ما وصواًل  نه خطر هيدد ثورتنا، ال بمعنى أهنم يملإ .الثورة. 

 (2)  (الثورة، لكنهم حياولون وضع العراقيل أمام مسرية الثورة إحباطإىل 

فتنة يف   أثاروا لقد الحظتم كيف ، فقال: )مسلوكياهتثم ذكر بعض النامذج عن 

  . الثورة. هنم نجحوا يف خلق بعض املتاعب لكنهم فشلوا يف عرقلة مسرية أكردستان. صحيح 

. اهنم اعجُز من أن يفعلوا شيئًا ولكن بإمكاهنم إثارة الفتن. وكلام .الفتن يف طهران  أثارواهنم إ

نجد أن هذه الزمر املختلفة املوجودة اآلن يف إيران   وأسايسعمل مهم    إنجازعقدت اهلمم عىل  
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آرائكم وآراء   أساسدعائم اجلمهورية اإلسالمية عىل  إرساءعندما تقرر . تعد لفتنة جديدة.

فعملوا عىل  ،شعبنا، بادروا إىل إثارة الفتن هنا وهناك، فلام تم اَتاذ هذه اخلطوة مل هيدأ هلم بال

إثارة الفتن يف كل مرحلة تسريون فيها خطوة نحو اإلمام. وعندما جرى تأسيس جملس  

يثريون الفتن  الشورى اإلسالمي وبذلت املساعي يف هذا املجال قاموا بإثارة الفتن أيضًا. إهنم

والقالقل ويرفعون عقريهتم، يبادرون إىل رضب اآلخرين ويرفعون عقريهتم بأهنم ظلموا، لذا 

فهم خيططون ويعملون ليعرقلوكم عن العمل، ويعرقلوا مجع حصاد الفالحني. ويف ذات  

 (1)  (باهنم يضحون من أجل الشعب ويتشدقونالوقت يرفعون عقريهتم 

إن من يقفون إىل  اإلسالم مع أهنم من أكرب حماربيه، يقول: )وهو يذكر نفاقهم يف دعوى  

جانب اجلمهورية اإلسالمية يسعون إىل العمل باسم اجلمهورية اإلسالمية وباسم اإلسالم  

ردد إنني )فدائي لَلسالم( و)فدائي  ي ردد كلمة اإلسالم، و.. أما غريهم، فقد يوباسم اجلامهري 

  ه ب( وما إىل ذلك، ولكن عندما تنظرون إىل أعاملجماهد لَلسالم و)جماهد للشعوللشعب( 

 (2)  (َتذ موقف املعارضة منذ البدايةأنه اجتدون 

ومن املظاهر التي يستدل هبا اإلمام اخلميني عىل هذا الصنف أهنم يعرقلون كل عملية  

واآلن أيضًا يقفون خلف نفس املتاريس، ولكن ليس يف اجلامعة، بل يف  إصالحية، يقول: )

الثقافية والثورة الثقافية. اهنم يريدون أن تبقى الثقافة   اإلصالحاتيعرقلوا عملية خارجها ل

نفسها التي سامهت يف صنع أمثال هؤالء الذين كانوا وزراء ونوابًا وما شابه من الذين وضعوا 

ن من باعوا البالد هم أولئك الذين كانوا نوابًا ووزراء وساسة يف  إ. . الدمار البالد عىل هاوية 

السابق، هم اخلرجيون واملثقفون الذين تلقوا التعليم يف اجلامعات يف الداخل واخلارج وجلبوا  

تلك الويالت عىل هذا الشعب عىل يد هؤالء الذين تدخلوا باسم )الشعب( وباسم )اجلهاد(  

 
 . 367، ص: 12جاملرجع السابق،  (1)

 ، بترصف شديد. 367، ص: 12جاملرجع السابق،  (2)



298 

 

املسميات، ومل يرتكوا هذا الشعب وشأنه، فمهدوا الن ُتنهب   وباسم )الفدائيني( وغريها من

قساًم منها. هذه املجموعات هي   وأعوانهوتذهب إىل جيوب اآلخرين ويأكل الشاه  أموالكم

  (1)(نفسها التي حتاول اآلن ممارسة نشاطها ضد هذه النهضة 

شورى،  كلام حاولت هذه النهضة أن َتطو خطوة، كأن تفتح أبواب جملس ال وهكذا )

 (2) (نجدهم يثريون فتنة يف االجمدية 

ن شبابنا ال يعرفون ماذا  إ لألسفثم يذكر منبع الفتن الذي يستقي منه هؤالء، فقال: )

يفعل هؤالء وحتى البعض ممن حويل ال يقفون عىل عمق هذه القضايا. اهنم يتصورون أن  

القضية ليست كذلك.  اهلراوات واملتظاهرين؟ كال أن  أصحابالقضية تقترص عىل عدد من 

الفوىض، لكن القضية أعمق من ذلك. أصل القضية هي   إثارةفهذا هو الظاهر من قضية 

أمريكا. أصل القضية هي اهنم يقولون بوجوب عودة أمريكا لتفرض هيمنتها من جديد عىل 

أصل القضية ليس أن أحدهم يريد أن يتظاهر واآلخر يعارض ذلك. فهذه  . مقدرات البالد.

ن أن البالد وحيولوا دو أمامل القضية، إهنا حماولة إلثارة الفوىض ليزرعوا العراقيل ليست أص 

 (3) (تواصل املسرية التي اختطتها 

واإلمام اخلميني يشري هبذا إىل كل مظاهر احلرب الناعمة التي كانت متارسها أمريكا يف  

 ذلك احلني، وبحدود القدرات التي كانت متاحة هلا..  

أولئك املندسني واملخربني عىل ذلك فقط، بل إهنم ـ كام يذكر اإلمام  وال يقترص دور 

  أهيا انتم اخلميني ـ يسعون إىل كل طبقات املجتمع ليحرضوهم عىل الثورة اإلسالمية، يقول: )

السادة العامل الذين تعدون من العنارص املؤثرة يف البالد، ومن اجل أن تقطعوا أيدي اآلخرين،  
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لقاء  إ يكم خالل العام وعدة اشهر التي مرت من عمر الثورة وعملوا عىل  رأيتم كيف توجهوا إل

حتت    وما شابه ذلك  اإلرضابأو حتريضكم أو حثوا جمموعة منكم عىل    أوساطكماخلطابات يف  

أن اهلالك سيكون مصري أي بلٍد إذا ما أرضب العامل وكّف   مع يافطة الدفاع عنكم وتأييدكم 

 (1) (عن العمل يف ذلك البلد

ن أولئك الذين يقولون لكم  ثم بني الدوافع احلقيقية ملثل تلك التحريضات، فقال: )إ

ن عملهم هذا يف الواقع ليس بدافع إمتفقون معكم، ويقولون لكم مثاًل اين انتم واين هم؟    أننا 

احلرص عليكم. اهنم يدخلون باسم احلرص ليعطلوا معامل البالد، وباسم احلرص يعطلون 

انفسهم الذين يبادرون إىل حرق املحاصيل الزراعية للفالحني بعد حصادها،  الزراعة. هؤالء 

  (2) (ستحرق مجيعاً  فإهنا ا اآلن أيضًا ما زالوا يرضمون النريان وإذا مل نحافظ عليها ونصوهن

النهضة   أعداءنميز  أننا ثم بني املعيار الذي يميز الثوار احلقيقيني من غريهم، فقال: )

ين يسريون يف ركب الثورة، ويسريون يف ركب الشعب، ويسريون يف  والثورة من خالل الذ

 (ركب الفالحني والعامل ويريدون حترير البالد من قيود األجانب

ودعا إىل كشف هؤالء وكذب أطروحاهتم، وكوهنا ال َتتلف عن أطروحات الشاه  

ىل ما جرى عىل السادة واقفون ع أهيا نتم الذي كان يتالعب بالعقول ليمرر مشاريعه، يقول: )أ

أذكر كل ما جرى، والقليل منكم يذكره، وهذه   أنا يف غضون السنوات اخلمسني املاضية.    األقل 

األعامل األخرية للشاه املخلوع التي تذكروهنا انتم أيضًا حتت يافطة احلضارة الكربى، وبذريعة  

سنوات، وهبذه  أنه يريد أن يصنع من إيران يابان أو أمريكا ثانية يف غضون سنتني أو ثالث 

طبعًا من يريد أن . الذريعة أفقد البالد كل اعتبارها. َقدمها ألولئك الذين يريدون أن ينهبوهنا. 

،  أجلكمأن اخرب، بل يعلن إنني حمّب لكم، ونحن نضحي من  أريد خيرب ال يعلن إنني 
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لو رصح أحد    مثاًل ـ   ـ وهؤالء العلامء رجعيون ويتحدثون بكالم ال أساس له، انصار الرأساملية  

ء  عليه عمله. لذا البد هلم من القول أن علامء الدين رجعيون والعلام  ألفسد  أمامه بحقيقة األمر  

  (1)(كذا وكذا ونحن نريد أن نخدمكم

ثم دعا إىل مواجهة كل هذه العنارص العميلة، وعدم إتاحة الفرصة هلا لرسقة الثورة،  

عليكم أن تنتبهوا، ينبغي أن تعرفوا عدوكم. فإذا مل تعرفوه ال تستطيعون التصدي له.  فقال: )

هم أولئك الذين قاطعوا منذ اليوم األول النتصار الثورة، التصويت لصالح  أعداؤكم

ما استطاعوا من   بإحراقصناديق االقرتاع، قاموا  بإحراقاجلمهورية اإلسالمية، أو قاموا 

أهنم  وا اليوم يتظاهرون بءلئك الذين قاطعوا اجلمهورية اإلسالمية جا صناديق االقرتاع. أو

مكر وحيلة تلبست   إهنا هذه احلركة ليست النرصة والتأييد، . انصار اجلمهورية اإلسالمية. 

ال شأن لنا باإلسالم الهنم يعلمون جيدًا أن إيران اإلسالم   أننا إهنم إذ يقولون  .لباس النرصة. 

وا شيئًا. فهم ال حيلة هلم سوى أن يقولوا نحن إسالميون أيضًا. ولكن لن تسمح هلم بأن يفعل

الفوىض   إثارةعلينا أن نراقب أعامهلم ونشاهد ماهية الفتن التي يثريوهنا. فهم قد عملوا عىل 

منذ البداية وحتى اآلن، هذه الفئات املعارضة التي اختارت كل واحدة اساًم هلا، حتاول دومًا 

عوكم عن مواصلة السري عىل النهج الذي رسمتموه، والسري عىل الرصاط  الفوىض ليمن إثارة

  (2) (املستقيم الذي ينبغي أن تسلكوه، والسري عىل النهج الذي اختاره لكم اهلل تبارك وتعاىل

ثم دعا إىل البحث يف مايض هؤالء، وكل من يعارض الثورة اإلسالمية، حتى حتمى  

ء كانوا خدمًا يف بالط حممد رضا إبان حكمه، واليوم  هؤالالثورة من كل املندسني، فقال: )

حممد رضا، أليس هذا تناقضًا؟ هذا التناقض لكي نتصور اهنم إسالميون،   أعداء انقلبوا إىل 

أو نؤيدهم.    أمامهم ليخدعون وخيدعوكم ونتصور اهنم إسالميون، أو لكي نلزم جانب احلياد  
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ن خالل دعايتهم اإلعالمية التي حيسنون أداءها زية مـاستطاعوا أن خيدعوا شبابنا الطاهر الن

جيدًا. عىل هذا الشعب الذي يتحىل باليقظة أن ال ينخدع هبؤالء الذين يزعمون باهنم حريصون 

عىل اإلسالم. راقبوا طبيعة أعامهلم، الحظوا هؤالء الذين يتحّدثون باسم اإلسالم! هل  

ن من خالهلا القضاء عىل اإلسالم باسم  هي خنادق حياولو  أم،  أجلهيصدقون قوهلم بالعمل من  

ال ينبغي أن َتدعنا .  اإلسالم. ُقطاع الطرق أيضًا ربام يتلبسون لباس اإلسالم ولكنهم يرسقون. 

املسميات، ال بد أن نرى ماذا يفعلون، ال بد أن نرى مايض هؤالء األشخاص، أن نرى مضامني  

مسلم واالدعاء    أنا ا. فمجرد أن يقول  الكتب التي تصدر عنهم، ونالحظ الدعاية التي يطلقوهن

وحده ال يكفي فاجلميع اآلن يقولون نحن إسالميون، واجلميع يقول نحن ثوريون. فال يوجد 

 (1)  (من يقول أنا لست ثوريًا، فالكل يقول أنا صنعت الثورة

وهذه املعان التي حرص اإلمام اخلميني عىل بياهنا كل حني هي خري ما حيفظ الثورة من  

الرسقة، فالثورة التي تتغافل عن مثل هذه األمور، لن يطول هبا األمر حتى تقع يف أيدي 

اللصوص، كام حصل لألسف يف العرص األول عندما أتيحت الفرصة للطلقاء، فراحوا خيربون 

 كل ما استطاعوا َتريبه من قيم النبوة، وعاد امللك العضوض بعد فرتة قصرية. 

اخلميني عند بيانه حليل هذا الصنف للوصول إىل أغراضه يذكر ما  وهلذا نرى اإلمام 

هنم يريدون باسم القرآن وباسم هنج البالغة القضاء علينا حصل يف العرص األول، يقول: )إ

والقضاء عىل القرآن وهنج البالغة، عىل غرار قضية رفع املصاحف عىل الرماح إبان عهد أمري  

. لقد كان أمري املؤمنني مظلومًا حقيقًة. كم قال هلؤالء  وحني جعلوا القرآن حكامً  ،املؤمنني

ن النرص قريب ومل يتبق إ. األواناحلظ اهنم حيتالون عليكم، اتركونا نقاتل، لقد فات  السيئ

. فاجتمعوا حوله وشهروا سيوفهم وقالوا سنقتلك إذا مل تأمرهم بالعودة؛ القرآن ينص  يشء 

شك الفتح حيث مل يبق سوى  ومر جيشه الذي كان عىل املؤمنني أن يأ أمريعىل ذلك. فاضطر 

 
 . 337، ص: 12جاملرجع السابق،  (1)



302 

 

  األحداث ن عادوا حتى منوا باهلزيمة بعد أن وقعت إسويعات للفتح، أمره بالعودة. فام 

املعروفة. هذه املجموعة التي شهرت سيوفها ضد أمري املؤمنني، عادت فشهرت سيوفها من 

ن عىل جباههم آثار سجود، ابن جديد ضده. ينبغي لنا أن نرى ما معنى عملهم هذا، لقد كا 

لقد كابد اإلسالم دومًا من أمثال  .. اجلباه السود، انظروا ماذا فعل؟ أصحاب ملجم كان من 

مل يكن حممد رضا )هبلوي( يطبع أ . . هؤالء الذين حاولوا رضب اإلسالم باسم اإلسالم

عن العدالة   القرآن؟ أمل يكن يذهب كل سنة لزيارة املشهد املقدس؟ امل يكن يتحدث دوماً 

اإلسالمية وماهية العدالة؟ امل يقل أن سيدنا العباس بن عيل أنقذن يف احدى القضايا؟ كان 

فالكثريون انطلت عليهم هذه القضية وأخذوا يقولون أليس هو ملك .. هنا من قدراهتم إيقول 

  (1) (وينادي باإلسالم، فامذا تريدون منه؟ ينادي بالقرآن

ه من حتذيرات، وهي تدل عىل وعي كبري بالواقع، واستفادة  هذا بعض ما ورد يف خطاب

كبرية من التجارب التارخيية السابقة، وقد كان ذلك احلذر واحليطة سببا كبريا يف حفظ  

 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية من كل حماوالت االخرتاق التي حصلت يف أكثر الثورات. 

 التحذير من دعاة الفرقة والفتنة: .  2

وهم يف الظاهر ال  وربام يكونون بعض أدواهتا، وهؤالء يتممون عمل الفئة السابقة، 

والتي قد يكون هلم إيامن ، يسعون للحصول عىل أي مكاسب، ولكن أفكارهم التي ينرشوهنا 

 تساهم يف جر البالد إىل الفتنة واالنحراف. ، حقيقي هبا 

 املدارس الدينية، وربام نالوا  وخطورة هذا الصنف هي أنه يقف عىل رأسه من تتلمذوا يف 

الشهادات الرفيعة فيها، ولذلك يتصور الكثري أهنم يمثلون اإلسالم بذلك، مع أن املسافة بينهم  

 وبني اإلسالم عظيمة جدا. 
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أخطر األصناف، وقد سبق    الصنف ويعتربه وهلذا حيذر اإلمام اخلميني كل حني من هذا  

ومنها قوله يف التحذير من تسلل أمثال هؤالء ألي أن ذكرنا بعض مقوالته يف علامء السوء، 

ينبغي يل أن أكشف عن قضية لكافة أبناء الشعب ومجيع علامء الدين يف  منصب يف الدولة: )

نني أخشى أن يتمكن بعض املعممني )املتلبسني بلباس الدين( ممن تغلغلوا يف  أوهي  ، إيران

أن ينجح بعضهم ممن وصل إىل   علامء الدين ويامرسون اهلدم والتخريب، أخشى أوساط

 (1)  (منصب مهم، يف تشويه صورة اإلسالم

ثم دعا إىل ما دعا إليه سابقا من استعامل كل الطرق الرشعية يف كشف كل املندسني،  

أنا أويص علامء الدين يف إيران بان يبادروا إىل إسقاط األقنعة عن وجوه هؤالء الذين يقول: )

اجلامهري، اهنم    أمامللجان الشعبية وغريها من املراكز، وفضحهم  متكنوا من التغلغل إىل داخل ا

  أنحاء يف كافة    لَلغاثة . أحيانًا نسمع عن تشكيل جلنة باسم جلنة اإلمام  .ال يمتون إلينا بأية صلة

إيران. ولكن من هو هذا اإلمام الذي جرى تشكيل جلان باسمه؟ ما حجم املعلومات التي  

عمل باسم   أداءعىل اطالع بذلك. لقد بادر كل حسب رغبته إىل   مل نكن  أننا يملكها عن ذلك؟ 

أنا ال أعرف من .. ، قام شيخ آخر بعمٍل يف صحن السيد عبد العظيم أيامقبل . فالن أو فالن.

هو هذا الشيخ، قام باسم مندوب اإلمام حسب زعمه، بتخريب مقابر، تعود ألشخاص كانت  

ال   أشخاص تًا كان وقفًا، دمرها مجيعًا. هؤالء إما اهنم ملكًا شخصيًا هلم، مقربة كانت وقفًا وبي

اص يريدون القضاء عىل هذه فاهنم أشخ  قدر اهلل ـ ال يفهمون ما يفعلون، وإذا كانوا يفهمون ـ 

  (2) (النهضة

نا احذر كل أبناء البلد ومجيع علامء الدين  ثم جدد حتذيره بكل قوة ورصاحة قائال: )أ

للحجة عىل  إمتاما لكم  أقول أنا من هذا اخلطر الذي بات هيدد اإلسالم وهيدد علامء الدين، 
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املواطنني بدون أي مسوغ رشعي   إيذاء اجلميع: اطردوا هؤالء العلامء املندسني الذين حياولون 

لكي   األوضاع إثارةم ممثل فالن، العمل عىل واهلي. اهنم ليسوا ممثلني عني. اهنم يريدون باس

من جديد أن    أقوليقول الشعب حسنًا، هؤالء هم من يصطلح عليهم بعلامء الدين! ينبغي أن  

حرس الثورة هؤالء الذين خدموا البالد بحق وما زالوا خيدمون وُيعد وجودهم أمرًا بنّاًء  

ويشّوهون سمعتهم. فيأيت احدهم  أحيانًا يتغلغل يف أوساطهم املندسون .. ومثمرًا للشعب

ويدعي أنه من حراس الثورة أو أنه يتظاهر بالتمسك بالدين ليعرف بانه من حراس الثورة.  

زل أحدهم قد تعرض للنهب. فيظن الناس  ـوعندما يتعارف الناس عىل ذلك نجد فجأة أن من 

ورة متمسكون أن حراس الثورة فعلوا ذلك. يا للعجب، أنه ليس من حراس الثورة. حراس الث

 أمالكباإلسالم، اإلنسان املسلم ال ينهب منازل املواطنني. اإلنسان املسلم ال يصادر 

 (1)(اآلخرين 

انتبهوا إىل من  وهكذا دعا إىل طرد كل من يشوه القيم اإلسالمية كائنا من كان، يقول: )

بادروا إىل طرده    يرتكب املخالفات باسم اإلسالم، إىل من يامرس أعامال َتريبية باسم اإلسالم، 

حرس الثورة  أوساط حتى لو كان يعتم العاممة، فليبادر العلامء إىل طرده، وأن كان مندسًا يف 

فليبادر إىل طرده حراس الثورة املسلحون باإلسالم ويتحملون خمتلف الصعاب، وأن كان 

يطرده  قوات الدرك فل أوساطاجليش، فليطرده منتسبو اجليش، وأن كان يف  أوساطمندسًا يف 

ن كان يف املعامل فليطرد من  إن كان يف السوق )البازار( فليطرده الكسبة، وإمنتسبو الدرك، و

يعملون ذلك باسم اإلسالم وهذا ما  اإلفسادمتى ما حاولوا التغلغل أو . إهنم هناك أيضًا.

  إعطاءيشكل خطرًا عىل هنضتكم. حياولون القضاء عىل اإلسالم باسم اإلسالم. حياولون 

جريمة كبرية حياولون ارتكاهبا. وإذا   إهنا شعبنا.  أبناء أوساط ة مشوهة عن اإلسالم يف صور
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ليكم أن تتخذوا وذنبًا. علينا أن نفضح ذلك وع إثام نكون قد ارتكبنا  فإننا التزمنا الصمت 

 (1)  (التدابري الالزمة

وهو يذكر كل حني أن هذا الصنف موجود يف كل فرتات التاريخ، حتى يف صدر  

هذه الرشحية. إذ كانوا بكثرة يف الصدر  أمثال اإلسالم كان يعان دومًا من اإلسالم، يقول: )

كانوا كثريين،    يف عهد النبي األكرم  واألول لَلسالم، وكانوا كثرًا يف عهد حكم أمري املؤمنني  

كانوا  .. وهكذا عىل مر التاريخ. اإلسالم عانى من مثل هذه الفتن وعانى من أشخاص 

هرون باإلسالم. الناس الطيبون، املواطنون اإلسالميون ينخدعون هبم، اهنم ينخدعون يتظا 

ن اخلداع واملكر موجود دائاًم منذ أن  .. إهبؤالء الذين يتلبسون بلباس اإلسالم ويتظاهرون به 

ولد اإلسالم وحتى يومنا هذا، بل منذ بدء اخلليقة وحتى يومنا هذا. املخادعون خيتبئون وراء  

خمتلفة يف هذه الدولة اإلسالمية. فظاهرهم ظاهر إسالمي حسن جدًا. ويؤدون الصالة  اقنعه

ويصومون أيضًا حسب الظاهر. الظاهر ظاهر إسالمي، ولكنهم يستبطنون العداء  

  (2) (لَلسالم

ية كبرية، يرص  إيرانشخصية علمية التعريف هبذا الصنف بنموذج عن ونحب أن نختم 

اخلميني خصوصا،    اإلمامعتامد عليها يف مواجهة الثورة اإلسالمية، والكثريون إىل اآلن عىل اال

مع أن هذه الشخصية ـ لألسف ـ وقفت قبل الثورة وبعدها مع االستبداد، أو مع االستكبار 

 العاملي، شعرت بذلك أو مل تشعر. 

ـ   1905وهذه الشخصية هي شخصية السيد حممد كاظم احلسيني الرشيعتمداري )

والعراق،    إيران الكبري، والذي كانت له أدوار دينية وسياسية كبرية يف  يراناملرجع اإل(،  1986

بعد وفاة املرجع   1961اخلميني من اإلعدام، وقد توىل املرجعية سنة  اإلمام ومن بينها إنقاذ 
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وباكستان واهلند  إيرانحسني الربوجردي فرجع إليه ـ يف التقليد ـ عدد كبري من الشيعة يف 

 ان ودول اخلليج. ولبن

لكن هذه الشخصية لألسف مع املكانة الرفيعة التي تبوأهتا، ومع بعض املواقف التي  

وقفتها، راحت متارس الكثري من األخطاء قبل الثورة وبعدها، والتي ال تزال إىل اآلن تستخدم  

 ية، ونظام والية الفقيه. يرانمن طرف األعداء لرضب اجلمهورية اإلسالمية اإل 

ية بعض الوثائق التي ُعثر عليها يف مراكز خمابرات  يراناملؤرخون للثورة اإل  وقد ذكر 

الشاه، والتي تبني العالقة الطيبة التي كانت تربطهم هبذا املرجع الديني الكبري، وربام تربر  

 مواقفه من الثورة، وسلوكاته نحوها. 

الساواك  يروي فيه رئيس  1978/أيلول/ 24ومن بني تلك الوثائق، تقرير بتاريخ 

اجلنرال مقدم للشاه تفاصيل اللقاء الذي تم بينه وبني رشيعتمداري، )وهو يكشف طبيعة اخلط  

، وقضية تأسيس جمالس الواليات،  1962املنحرف داخل احلوزة والذي ظهر منذ حوادث 

  (1)هذا اخلط بشكل غري مبارش ويبدي قلقه من وجوده( إىل يشري  اإلماموقد كان 

لتي تكشف طبيعة أحد اخلطوط الرسية التي كانت تعمل ضد مسرية  وهذا نص الوثيقة ا

(  1978/ 9/ 23) 1357/ 1/7ساعات مساء يوم    4: )خالل اللقاء الذي دام حوايل  (2)الثورة

زله بمدينة قم، قمت يف البداية بإعطاء نبذة خمترصة عن ـ مع السيد كاظم رشيعتمداري يف من

بالبالد من جانب القوى اخلارجية، رشقيها  ، واألخطار املحدقة يراناملوقع اجلغرايف إل 

والتحريض الذي يقوم به الشيوعيون وعمالء   إيرانوغربيها، وكذلك الشؤون الداخلية يف 

األجنبي اآلخرون. وقد أبدى آية اهلل رشيعتمداري رسوره الكبري هلذا اللقاء وأعرب عن تأييده 
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 للنظام( 

رشيعتمداري، والتي نستشف من   ثم ذكر التقرير نصوص األحاديث التي أدىل هبا 

جاللة   إىل سالمي  ا أبلغوخالهلا العالقة الوطيدة التي تربطه بالشاه وأجهزته؛ ومنها قوله: )

الشاه وأحيطوه علاًم بأن املشاكل التي يواجهها جاللته اليوم نواجهها نحن أيضًا، وآمل أن  

أن تتذلل بالشكل الذي يريده، بام يعود بالنفع    إىل يواجه جاللة الشاه هذه املصاعب بصرب كبري،  

ًا أكثر حيال  امللك احلسن، طلبوا مني أن أبدي لين ممثلوعىل البالد. قبل أيام، وعندما زارن 

جاللة الشاه، لكنني أخربهتم برصاحة أن كل جهودي إنام تستهدف احلفاظ عىل امللكية،  

جانب جاللة الشاه ويؤازره  إىلوطلبت منهم أن يبلغوا امللك حسن طلبي إليه بأن يقف 

ليتمكن من الثبات أمام املشاكل الداخلية، كام طلبت منهم إبالغ الشاه برضورة اإلرساع 

 (1) حات(باإلصال

واألخطر من ذلك قوله: )إن النجف هي أحد مراكز معارضة النظام امللكي، وأنا ضد 

النجف متامًا، وأنا أفكر وأعمل من أجل احلفاظ عىل البالد والدين والنظام امللكي، لقد  

 (2) الدستور من أجل احلفاظ عىل التاج والنظام امللكي( إىلالتجأت 

وذكر يف التقرير أن مواقفه التي قد تبدو مؤيدة للثورة مل تكن سوى حيلة فقط، فقد قال:  

)وقد اخرتت سبياًل معتدالً، يعود بالنفع عىل جاللة امللك وعيّل وكذلك عىل من يتالءم هنجهم  

مع هنجي، إنني أسلك هذا السبيل للحيلولة دون أن يصبح زمام املبادرة بيد املتشددين، فلو  

وا بأنني أدعم النظام، فلن يكون بإمكان اعرتاض مرسة املتشددين، عيله أن أترصف  شعر

بشكل بحيث أكسب رضاهم، وهلذا اخرتت طريقًا وسطًا بني مجيع التيارات الفكرية داخل  

البالد وخارجها، ولو مل أفعل ذلك، لكان املتشددون، قد قضوا عىل البالد حتى اآلن. لقد 
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 (1)الدستور ألمتكن من العمل بنجاح عىل محاية التاج والعرش والبالد(  ىلإ استندت يف حتركايت  

،  إيرانوهكذا تعرض يف التقرير لَلمام اخلميني، فقال: )إن اخلميني معارض لنظام 

، فالكثري من البيانات الواصلة من النجف، تسبب  إيرانوالنجف هي مركز التآمر عىل 

آخرون تسببوا يف هذه احلوادث فإهنم ـ بالتأكيد ـ   التظاهرات وإراقة الدماء، وإن كان أناس

 (2)يتلقون التحريض من النجف( 

اخلميني وأتباعه، فيقول: )إن اخلميني ومن    اإلمام ومل يكتف بذلك، بل راح حيرض عىل  

يفكرون عىل شاكلته ويعتقدون بأن احلكومة اإلسالمية هي أفضل حل ملشاكل البالد، إنام 

، وإنني عىل ثقة  اإلعامرالدمار وليس  إىلمركز القوة ويسوقون البالد يعملون عىل القضاء عىل 

  أعامل من أن ما يفعله هؤالء جيني ثامره أناس آخرون. إنني أعارض متامًا ما يقوم به هؤالء من  

الفوىض   وإجياد األسواق  وإغالق اإلرضابات خلق مصاعب للناس، مثل  إىل تؤدي 

بالنظام. لقد اطلقوا شعارات عنيفة يف جملس تأبني ابن آية اهلل   واإلخالل والتظاهرات 

الگلبايگان اليوم. واجلدير بالذكر إن أحد األشخاص املؤيدين يلـ  وكان جيلس بقريب يف جملس  

من العدالة التي يعد هبا   التأبني ـ قال مازحًا )الظلم الذي كان سائدًا يف السابق أفضل لدينا 

 (3) هؤالء(

التقرير بكونه مل يكن يكتفي باإلدالء بمثل هذه الترصحيات ألمن الدولة، وإنام  وأقر يف 

اخلميني، فقد قال فيه: )إن الكثري من العلامء يزورون    اإلمامكان يبثها ألتباعه، حتى ينفرهم من  

ويستفرسون عن رأيي بنهج اخلميني وهل اختلف معه أم ال؟ فأجيبهم بنعم، وأوضح هلم بأنه 

تتصيد العثرات    ت ما دماخلميني اسأله:    إىلاه، بينام أن لست كذلك، لقد أرسلت  معارض للش
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عىل احلكومة، فلامذا مل حتتج عىل حكومة العراق التي تقتل من يريد املشاركة يف مسرية األربعني  

 (1) ية ال تقوم بيشء من هذه األعامل؟(يرانكربالء، بينام احلكومة اإل إىلمن النجف  

اخلميني، والذين كانوا يف ذلك احلني يتلقون   اإلمام عىل أتباع وهكذا راح حيرض 

إشاراته للقيام بكل ما حتتاجه الثورة من مواقف، فقال: )أنا ال أخاف من اخلميني، لكن أنصاره 

جمانني ال يتورعون عن استخدام السالح يف التخريب وقتل اآلخرين. نحن لسنا مصونني من 

ب أن تعطونا احلق يف أن نسلك هنجًا معتدالً لنأمن من الرضر  أذاهم حتى ونحن يف بيوتنا، وجي

 (2) من هؤالء ونؤدي واجبنا حيال جاللة امللك واألمة(

اخلميني، فقال: )الذين   اإلمام بل إنه راح يقرتح دعم احلكومة يف التصدي ألنصار 

يملكون الشجاعة للوقوف بوجه اخلميني وأنصاره قليلون جدًا، فخالل السنوات األخرية 

أدى سلوك أنصار اخلميني إىل بث الرعب يف قلوب غالبية الذين يؤيدونني يف وجهة نظري،  

م قلقون أي يؤيدون احلكم امللكي، خاصة وأن أنصاري ال يملكون تنظياًم معينًا، ولذا فإهن

جدًا. علينا العمل من أجل تبديد خماوف هؤالء تدرجييًا، وإجياد تنظيم يف صفوفهم، يمكنهم  

من االحتاد والتصدي خلط النجف. وهنجي املعتدل سيؤدي إىل استقطاهبم نحوي األمر الذي 

.  يمهد الطريق إلجياد التنظيم الالزم والتمتع بقوة ملحوظة لبدء التصدي العلني يف املستقبل

 (3) وعلينا جتنيد الطاقات كلها إلجياد هذا التنظيم وبدء التخطيط للمستقبل(

ومل يكتف بكل ذلك، وإنام راح يؤيد اإلجراءات املتشددة لالستبداد، ويدعو إىل املزيد  

احلكم العريف )العسكري( إجراء قيم ومفيد وجيب أن   إعالنمنها، فقد قال يف التقرير: )إن 

احةـ  وأرجو إيصال هذا إىل جاللة الشاه ورئيس الوزراءـ  رضورة متديد يستمر، وأنا أؤكد برص
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فرتة األحكام العرفية قدر املستطاع، وقد أصبح اهتام احلكومة بكل ما حيدث موضة كام هو  

احلال يف حادث السينام يف آبادان، ولألسف فإن هناك أفرادًا بسطاء كثريين يتأثرون بدعايات  

 (1) هذه التحريضات( من تأثري العسكري كفيل بالتقليل   الشيوعيني وبقاء احلكم

اخلميني مرات كثرية عن أولئك الذين   اإلمام وقد ورد يف التقرير ما يشري إىل ما ذكره 

يدعون إىل تعطيل أحكام الرشيعة اإلسالمية، فقد قال فيه: )إن أعرف واجبي الرشعي، كام 

ا جمرد مزاح، فعندما متلك مخس دول كربى أنني قلت رأيي بوثيقة حقوق اإلنسان، وأكدت أهن

حق النقض)الفيتو(، فام الذي يبقى من حقوق اإلنسان؟ فكل قانون له قيمته يف وقته، ويف  

اإلسالم لدينا بعض القوانني كانت واجبة التطبيق يف زمن معني، لكنها مرفوضة اليوم، فنحن 

ملي حلقوق اإلنسان، مثل اإلحسان العا  اإلعالنلدينا اإلسالم الذي يعطينا ما هو أفضل من 

 (2) واملساواة والورع والتقوى( 

ومل يكتف بكل ذلك، بل راح يدعو إىل متديد فرتة اعتقال السجناء السياسيني، والذين  

كان أكثرهم أتباعا لَلمام اخلميني، فقد قال: )أنا ال أؤيد اطالق رساح مجيع السجناء، بل  

ن أهنم لن يعودوا إىل نشاطاهتم املعارضة. أما الباقون اطلقوا رساح أولئك الذين تتأكدون م

 (3) فابقوا عليهم، خاصة أولئك الذين تطاولوا عىل مقام امللوكية وجاللة الشاهنشاه(

  اإلمام ثم ختم التقرير بذكر اآلليات التي اقرتحها رشيعتمداري للوقوف يف وجه أتباع 

يح هذه األمور للشعب باستمرار فذلك اخلميني، فقال: )كم هو جيد أن تقوم احلكومة بتوض

كفيل بتوعية الناس عىل األخطار املحدقة هبم وببالدهم، وهنا ستنجحون يف شق عصا 

  إىلاملعارضني، وعندها سيمكننا إجياد قوة من هؤالء للوقوف بوجه اخلميني، وسيؤدي ذلك 
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استمر الوضع عىل معارضة شعبية علنية لتحركاته وحتريضاته. جيب أن تقولوا للناس إنه لو 

حاله، فإن أرواحهم وأعراضهم وممتلكاهتم يف خطر. هذا التحذير جيب أن يتم بصور خمتلفة،  

من قبيل نرش املقاالت يف الصحف وبث االحاديث يف اإلذاعة والتلفزيون. وهنا أؤكد من 

ملها اجتثاث جذور الفساد واستخدام احلزم يف تعا  إىلجديد أن عىل احلكومة أن تبادر برسعة 

 (1) مع املسيئني، وكسب رىض الناس، خالفًا ملا كان حيدث سابقًا(

نوعا من التقية، لكن املشكلة أن ما  السيد رشيعتمداري قد يعترب البعض ما حصل من 

فعله بعد انتصار الثورة اإلسالمية مل يكن أقل مما فعله قبلها، حيث أنه أعطى الرشعية حلزب  

  (2)[حزب خلق مسلامنقامت يف وجه الثورة، ووالية الفقيه، وهو ]من أخطر األحزاب التي  

ذكر فيه ما قام به    هـ 1400حمرم  يف شهر  حممد تقي الفلسفي وقد ورد يف لقاء مع السيد 

وكيف كان موقف   ،(3)يف خدمة هذا احلزب املناوئ للثورة اإلسالمية  السيد رشيعتمداري 

خاّصة هلم عداوة شديدة مع هذه  وأمريكا ألجانب نحن نعلم أن ااإلمام اخلميني، فقال: )

الثورة، وحياولون توجيه الرضبات هلا بشتى الوسائل. واآلن يف بداية الطريق جاءوا وأسسوا  

. لقد أدخلوا كلمة )خلق( هذه .ن حزب )خلق مسلامن( هذا ذو جذور أجنبية بالتأكيدإ.  .حزباً 

كلمة )الديمقراطية( يف اسم )اجلمهورية اإلسالمية يف   إدخالكام أرادوا  ، يف عنوان احلزب

(، وهذا هو معنى )خلق مسلامن(،  إيران( ليقولوا: )اجلمهورية الديمقراطية اإلسالمية يف  إيران
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إهنم يريدون من اآلن متهيد األرضية حلرب بني املسلمني، فيقولون: احلزب اجلمهوري 

. يريدون . لدماء املسلمني وإهدارللثورة ن هذه رضبة إ . اإلسالمي وحزب )خلق مسلامن(.

آخر حمله يضمن هلم مصاحلهم،   يشء  وإحاللنجاز رضب هذه الثورة والقضاء عىل هذا اإل

هبذا احلزب واعتربه حزبًا  املشكلة هي أن السيد رشيعتمداري أعلن باسم آية اهلل ارتباطهو

سجام ووحدة، هذه عملية  به. أي أن بني هذا احلزب والسيد رشيعتمداري عالقة ان  مرتبطا 

إىل السيد  اذهب خطرة جدًا. ربام ضاعت كل اجلهود هدرًا. طلبت منك أن تأيت ألقول لك 

  ن هذا العمل عمل األجانب، وحينام تقّبلَت إرشيعتمداري، وقل له بشكل خاص نقاًل عني: 

ف واإلذاعة  األمر، فإنك إما عىل علم هبذا أو عىل غري علم. ومصلحتك أن تعلن فورًا يف الصح 

، حتى تصان إطالقا والتلفزيون أنك اعتزلت هذا احلزب وأن قضاياه ال صلة هلا بك 

  (1)(مكانتك

السيد  وبعد هذه الرسالة الطيبة التي حرص فيها اإلمام اخلميني عىل أن ينصح 

حممد  بكل لطف وأدب ويف حمل خاص حتى ال يعرضه للفضيحة، ذهب السيد  رشيعتمداري

يكتب  اإلمام، وطلب منه أن  إىل بيت السيد.. وأبلغه رسالة  كام يذكر عن نفسه ـ  ـ    تقي الفلسفي 

 . بعدم صلته بذلك احلزبويوقع عىل االعرتاف 

هذا احلزب حزب املسلمني، وأنا مرتبط  ) : بقوة وحزم لكنه فوجئ ـ كام يذكر ـ بقوله له

به، فهذا معناه زوال  ن قلت: ال صلة يل وإ ،هبذا احلزب، قلُت هذا علنًا واجلميع يعرفون

اعتباري ومكانتي. فهل أهني نفس، وأقول: ال عالقة يل هبذا احلزب وال أعرفه؟ أنا ال أفعل  

  (2)(هذا

هذا  ) وقال: ،أسفه اإلمامفأبدى اخلميني، وحكى له ذلك،  اإلمام إىل فعاد الفلسفي 
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هبذا احلزب،   ن سمعتك ستتحطم بارتباطكإذهب إليه وقل له: ا ، السيد غري ملتفت لألمور

ما إذا انفصلت فإن أ ،فعدم االنفصال عن هذا احلزب مقدمة لذهاب سمعتك أدراج الرياح

قل  .  ولك مكانتك وسيادتك يف قم. إنني هبذا أتّم احلجة عليه.  ، سمعتك ستكون حمفوظة متاماً 

حتى ال  له إذا ترضرت سمعتك بإعالن عدم ارتباطك هبذا احلزب، فإننا سنرعاك ونعوضك 

 (1) ر سمعتك بأقل األرضار(تترض

أقرتح أن تكتب استقالتك وتوقعها،  : )وقال له ، اإلمامرسالة فذهب الفلسفي، وأبلغه 

وستكون هذه مقدمة لعقد جملس يف مسجد أعظم، نخرب عنه اإلذاعة والتلفزيون ليحرضوا 

  اإلمام وحيرضه أيضًا السيد الكلبايكان والسيد النجفي، وتكون أنت موجودًا ويشارك فيه 

ن آية اهلل رشيعتمداري إ  :أقول، وأصعُد أنا املنرب يف ذلك املجلس وأتكلم بام تريده أنت، ويضاً أ

دم خدمات جليلة للثورة اإلسالمية بقلمه وخطواته وجد مؤخرًا أن حزب )خلق الذي ق

فالثورة اإلسالمية إنام هي حقيقة يف   ؛ مسلامن( مرض وعىل خالف مصالح الثورة اإلسالمية

ورأيه    اإلماماألساس، وهذه احلقيقة هي اإلسالم. لذلك استقال آية اهلل رشيعتمداري بمشورة  

 (2) تب أن هذا احلزب غري مرتبط يب(من حزب خلق مسلامن، وك

وقال:  وقد ذكر الفلسفي أنه ـ بعد سامعه هذا ـ تصور أن اإلمام اخلميني لن يفعل هذا، 

: )سأذهب وأقول له فإذا قال أنه سيفعل، هل  فقال له الفلسفي  ،يفعل هذا(  اإلمام)ال أظّن أن  

سيكون هناك السيد الكلبايكان   اإلمام عىل هذا الفعل بال تردد؟ وفضاًل عن  أيضا تقِدم أنت 

 (3) والسيد النجفي، سوف يأتيان حتاًم(

)حسنًا جدًا، اذهب وقل لَلمام، وانظر هل هو مستعد  بعد هذا أعلن موافقته، وقال: 
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 (1)  هلذا األمر أو ال؟ إذا كان مستعدًا، أقِدْم أنت عىل هذا العمل(

)لقد وافق السيد رشيعتمداري  : لَلمام اخلميني، وقال للمرة الثالثةفذهب الفلسفي 

عىل هذا الوعد الذي وعدتُه وقلت إن سأرتقي املنرب وأتكلم بام يشاء. لكنه قلق من أنك لن 

ن الثورة اإلسالمية  إ ، نعماإلمام اخلميني: )قال ف ، توافق عىل هذا األمر، فهل أنت موافق؟(

ن أوافق عىل هذه الفكرة  أوحفظ عزة اإلسالم وتقصري يد األجانب، مهم بالنسبة يل إىل درجة  

ما يريده هو وما تراه أنت  وتكلم أنت عىل املنرب  ، آيت وأجلس هناكو وأشارك يف املجلس، 

 (2) صاحلًا(

اإلمام،  بموافقة  الفلسفي للمرة الثالثة إىل بيت السيد رشيعتمداري وأخربهوذهب  

ن كانت فيه نواقص حتى  إ: )حسنًا، تقرر أن تكتب نصًا هذه الليلة، ونأيت غدًا لنرى وقال

السيد  قال، فنكمله، ثم نأخذه لَلمام، فإذا وافق عليه نوقع عليه ثم ينعقد املجلس(

رشيعتمداري: )نعم، ال بأس، أوافق، ولكن برشط. جيب عيله الليلة أن أشاور بعض  

ئي، وال أقطع عهدًا أكيدًا لكم من دون مشورة. لتكن الليلة بالنسبة يل ليلة تشاور. أنا أصدقا 

أكتب النص، فإذا وافقِت املشورُة وأضيفت خصوصيات، حينئذ تعال هنا غدًا صباحًا حتى  

 (3) نكّمله(

إليه قال  صباح اليوم التايل حينام ذهب هو أنه يف  لفلسفي لكن املفاجأة التي حصلت ل

ليك إ )مل يوافق أصدقائي، وقالوا سوف تنهار سمعة الكثريين يف قم وأذربيجان، وتوجه له: 

 (4)  رضبة قاصمة، جيب أن ال تفكر يف هذا األمر أصاًل! وعليه لن أكتب ذلك النص(

يكفي، ما مل يكن   وهذا يدل عىل ما يذكره اإلمام اخلميني كثريا من أن العلم وحده ال 
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معه رياضة روحية جتعل صاحبه مستعدا يف كل حلظة للتضحية بكل يشء يف سبيل احلق الذي 

 يؤمن به، وجتعله يف نفسه الوقت يدور مع احلق حيث دار. 

مع موقف اإلمام اخلميني بعد األزمة    السيد رشيعتمداريوعند مقارنة ذلك املوقف من  

التي صنعها ذلك احلزب، والفتنة التي أحدثها، نجد الفرق الكبري، فقد جاء يف نداء لَلمام  

نكم تعلمون أن أصحاب  : )إيران الشعب اإلهـ قال فيه خماطبا    1400حمرم    16بتاريخ  اخلميني  

ول اخلط، وقد كانت اهلزيمة من نصيبهم  النوايا السيئة لَلسالم والبالد حاكوا املؤامرات عىل ط

الذعر    أصاهبم واحلمد هلل. يف هذه املرة كانت اهلزيمة الفاضحة من نصيبهم يف استفتاء الدستور،  

وسيثريوهنا بذرائع وباستغالل   ةالبلبل بشدة، ورشعوا مؤامراهتم باهلراوات والسياط، فأثاروا 

وأذناهبا، فإن لبقايا النظام السابق  أمريكا مثل طيبة الناس. إننا يف هذا الظرف إذ نواجه عدوًا 

يدًا يف هذه األمور ال تدع االستقرار يستتب يف هذه البالد، لذلك  أمريكا وأنصاره وعمالء 

عد أحذركم أهيا الشعب الواعي من كّل بلبلة وتوتر اليوم فهو ينايف مصالح اإلسالم والبالد وي

  (1)أعداء اإلسالم( إلرادة امتثاال 

إنني أؤكد عليكم أهيا األصدقاء أن ال تتعرضوا ألي أحد يمزق  حهم قائال: ) ثم نص

صوريت أو حيرقها أو يسبني وهيينني. إهنم يريدون اليوم خلق االضطرابات واالشتباكات فيام 

بينكم. عليكم أن تتجاوزوهم بمنتهى الربود واهلدوء فالتعرض هلم واملقابلة باملثل خالف  

 (2)  (حرمات الرشعيةرىض اهلل ومن كبائر امل

 : دعاة التغريب واحلداثة التحذير من  .  3

وهذا الصنف ال يقل عن األصناف السابقة خطورة، ذلك أنه من أسهل األدوات التي  

 يستخدمها املستكربون حلرب اإلسالم والقيم التي جاء هبا..  
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ولذلك نرى التحذير الشديد من قادة الثورة اإلسالمية من متكني هذا الصنف من  

 ركها كيف يشاء. مفاصل الدولة، حتى ال تصبح لعبة بيد االستكبار العاملي حي 

بل إهنم يوصون بمراعاة هذه الناحية يف مجيع املؤسسات، حتى ال يصبح لالغرتاب أي  

 حمل يمكنه التأثري من خالله. 

اهتامما كبريا هبذا الصنف، والتحذير من كل  اخلميني    لَلماموقد ورد يف الوصية اإلهلية  

من مجلة  اإلمام اخلميني: ) خمططاته الرامية إىل وضع إيران يف أحضان املستكربين، يقول

والتي ما   ـ  أثرها الكبري يف خمتلف البلدان ويف بلدنا العزيز ـ ولألسف ـ  املخططات التي تركت 

هي جعل الدول املستعمرة تعيش حالة فقدان اهلوية   ـ زالت بعض آثارها باقية بنسب كبرية

يها وثقافاهتا وقدراهتا  واالنبهار بالغرب والرشق، واىل درجة جتعل هذه البلدان حتتقر ماض

الثقافة األسمى وأهنام قبلة    أويل وتعترب الغرب والرشق القطبني املقتدرين والعنرصين املتفوقني  

العامل، وجتعل من االرتباط بأحدمها أمرًا مفروضًا ال يمكن الفرار منه. واحلديث حول هذه 

هؤالء املستكربين قاتلة    من   ـ  ومازلنا   ـ   املؤامرات حديث حمزن وطويل والرضبات التي تلقيناها 

  (1) (ومدمرة

ثم ذكر من املخططات التي يسعى هلا هذا الصنف حتويل البالد التي ينترش فيها إىل جمرد  

واألشد إيالمًا من كل  سوق للسلع الغربية بمختلف أنواعها الغذائية والثقافية والفنية، يقول: )

ستعمرة متخلفة يف كل يشء وجعل  ذلك هو حرص أولئك عىل إبقاء الشعوب املظلومة امل

دوهلم دوالً استهالكية، فقد أذعرونا من تقدمهم ومن قدراهتم الشيطانية إىل حد سلبنا اجلرأة  

عىل املبادرة بالقيام بأي إبداع ودفعنا للتسليم هلم يف كل األمور وتفويضهم مصائرنا واالنصياع 

لعقيل املفتعل جعلنا ال نعتمد عىل فكرنا ألوامرهم انصياعًا أعمى وأصم. وهذا اخلواء والفراغ ا

ن األمر بلغ حدًا جعل الكّتاب  إيف أي أمر ونقلد الرشق والغرب تقليدًا أعمى، بل  وإبداعنا 
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واخلطباء اجلهلة املأسورين للغرب أو الرشق يتناولون باالنتقاد والسخرية ويدمرون كل ما 

الذاتية وزرع اليأس    وإمكاناتنا للقضاء عىل فكرنا    واألبداعلدينا من الثقافة واألدب والصناعة  

  رغم انحطاطها وابتذاهلا   ـ   للعادات والتقاليد األجنبية  ـ  بدالً من ذلك  ـ  والقنوط لدينا، مروجني

وذلك بالقول والكتابة والسلوك العلمي. فقد مارسوا نرش ذلك بني الشعوب بامتداحه   ـ

 (1)  (والثناء عليه

ـ الكثري من األمثلة الواقعية عىل تلك املبالغات املرتبطة بكل   ثم ذكر ـ بتهكم وسخرية

عىل سبيل املثال، فاهنم يستقبلون أي كتاب أو  يشء يأيت من الغرب، أو له عالقة به، يقول: )

مقالة أو خطاب إذا انطوى عىل بضعة مفردات أجنبية باإلعجاب دون النظر يف حمتواه،  

ولو القينا نظرة عىل مجيع أمورنا من أبسطها حتى   . ومثقفًا.ويعتربون اخلطيب أو الكاتب عاملًا 

كل ما أطلق عليه اسم غريب أو رشقي فهو مرغوب ومطلوب ويعدُّ من  إن أعقدها لوجدنا 

مظاهر التمدن، يف حني انه إذا سّمي باسم داخيل أو حميل صار مرفوضًا وقدياًم ومتخلفًا.  

ئهم الغربية، يف حني عليهم أن خيجلوا ويوسموا  فأطفالنا يصبحون موردًا للفخر والعزة بأسام

بالتخلف إذا كانت أسامؤهم حملية.. الشوارع، األزقة، املحالت، الرشكات، الصيدليات،  

املكتبات العامة، األقمشة وسائر البضائع البد وأن حتمل أسامًء أجنبية حتى تنال رىض الناس  

أمخص   إىل فالتفرنج من قمة الرأس ، ن كانت حملية ومصنوعة يف الداخل ، حتى واوإقباهلم 

القدمني ويف مجيع املجاالت من جلوس وقيام وعالقات اجتامعية مدعاة للفخر واالعتزاز  

عند االبتالء  .  العادات والتقاليد املحلية، رجعية وَتلف.  إنودليل عىل الرقي والتمدن، يف حني  

البد وأن   ، جه يف الداخلوان كانت بسيطة ومما يمكن عال، بوعكة صحية اإلصابةبمرض أو 

  إىلالذهاب . واخلذالن. باإلحباطوعلامئنا  أطبائنا اخلارج وإشعار  إىل تدفع صاحبها للسفر 

احلج وسائر األماكن  إىلإنجلرتا وفرنسا وأمريكا وموسكو مفخرة عظيمة يف حني أن الذهاب 
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بصلة من عالئم  الدين واملعنويات  إىلاملباركة رجعية وَتلف، وعدم احرتام كل ما يمّت 

 (1)  (التقدمية والتمدن وااللتزام هبا من عالئم التخلف والرجعية 

وبناء عىل هذا يدعو إىل توفري كل ما حيتاجه الشعب حمليا، بحيث ال يضطر إىل استعامل  

أي يشء يأيت من الغرب، وهو ما يطلق عليه اإلمام اخلامنئي ]االقتصاد املقاوم[، يقول اإلمام  

صلبة وبفعالية   وبإرادة ـ  أويص الشعب العزيز بتواضع وإخالص بأن ينهض وهنا اخلميني: )

 واىل مدى بعيد   ـ  يف سبيل رفع أنواع التبعية، فأنتم ترون كيف تم التخلص   ـ   ومثابرة عىل العمل 

بداع، فاستطاع من كثري من هذه املصائد، وكيف أن اجليل احلارض املحروم قد هّب للعمل واإل ـ 

تشغيل وإدارة الكثري من املصانع واألجهزة املتطورة كالطائرات وغريها مما مل يكن متصورًا 

الرشق أو الغرب   إىل مد أيدينا  إىلقدرة املتخصصني اإليرانيني عىل تشغيلها، ومما كان يدفعنا 

ا كيف متكن لالستعانة بخربائهم. كذلك ونتيجة للحصار االقتصادي واحلرب املفروضة رأين

أبناؤنا من تصنيع قطع الغيار الالزمة وعرضها بأسعار زهيدة مما ساهم يف سد احلاجة املحلية  

 (2) (قدرتنا عىل أي عمل بمجرد إرادته وأثبت 

وهكذا نراه يشيد كل حني بقدرات إيران وغريها من البالد اإلسالمية، عىل جتاوز كل  

لذا عليكم أن تكونوا يقظني واعني حذرين ول: )العقبات من غري حاجة للغرب، وال لغريه، يق

من ممتهني السياسة من عمالء الغرب والرشق خشية أن تؤدي وسوساهتم الشيطانية لدفعكم  

نحو الناهبني الدوليني. ولتعلموا بأن اإليرانيني والعرب، ال يقلون كفاءة عن األوربيني  

هويتهم وَتلصوا من شعور اليأس  استطاعوا العثور عىل  إن، فإهنم توالسوفيي واألمريكان 

واعتمدوا عىل أنفسهم فقط، فإهنم قادرون عىل القيام بأي عمل، وعىل صناعة ما يشاؤون، وما 

متكن أولئك من حتقيقه فإنكم قادرون عىل حتقيقه رشيطة االتكال عىل اهلل، واالعتامد عىل النفس  
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فة واخلروج من وغ احلياة الرشيوالتخلص من قيود التبعية للغري وحتمل الصعوبات من أجل بل

 (1)  (حتت سلطة األجانب

وبناء عىل هذا دعا كل املسؤولني لالهتامم بالطاقات وتشجيعها حتى توفر البدائل التي  

سواء يف اجليل احلارض أم يف   ـ  عىل احلكومة واملسؤولني تغني عن السلع األجنبية، يقول: )

وهم عىل مواصلة العمل، وذلك بالبذل  أن يقدروا متخصصيهم ويشجع  ـ  األجيال القادمة

املادي واملعنوي وأن حيولوا دون استرياد السلع االستهالكية املدمرة ويتكيفوا باملوجود عندهم  

أن ال    ـ  فتية وفتيات  ـ  إىل أن يتمكنوا من صنع كل ما حيتاجونه بأنفسهم. كام وأطلب من الشّبان

باالستقالل واحلرية والقيم اإلنسانية يف سبيل    ـ   وان تطلب األمر حتمل املشقة والعناء  ـ  يضحوا 

السلع الكاملية واالختالط وأنواع التحلل ويف سبيل احلضور يف مراكز الفحشاء التي يقيّضها 

هلم الغرب وعمالؤه اخلونة، فقد ثبت أن أولئك ال يفكرون بغري إفسادكم وإغفالكم عن مصري  

ر التبعية، وجعل شعبكم وبلدكم مستهلكني  بلدكم لنهب ثرواتكم وجركم بقيد االستعامر وعا 

عىل حد   ـ فقط. فهم يريدون بتلك األساليب وأمثاهلا إبقاءكم متخلفني ونصف متوحشني

  (2)  (تعبريهم

 : احلرب الناعمة أدوات  . التحذير من  4

من مظاهر قدرة قادة الثورة اإلسالمية عىل استرشاف األحداث وهتيئة النفس واملجتمع  

وقوعها، املوقف من احلرب الناعمة، والتي استطاعت أن َترتق الكثري من الدول  هلا قبل 

العربية، ومتزقها، وحتدث الفتن الكثرية فيها، بينام مل تستطع أن تفعل شيئا إليران، مع كوهنا  

 املستهدف األول منها. 

  ورس ذلك يعود إىل ما ذكرناه من عدم اغرتار أولئك القادة بالنرص املحقق، بل هم 

 
 . 337، ص: 21ج املرجع السابق، (  1)

 . 437، ص: 21ج املرجع السابق، (  2)



320 

 

حيذرون كل حني من حماوالت االخرتاق، ليقينهم بأن االستكبار العاملي، لن يسكت عن إقامة  

دولة إسالمية بنموذجها األخالقي الرفيع، ذلك أن مثل هذه الدولة ستهدد وجوده، ووجود  

 القيم التي حيملها. 

امنئي،  ولعل أكرب من اهتم هبذه احلرب، وحذر منها، وبني أساليبها وأدواهتا اإلمام اخل

من أكثر الشخصيات اإلسالمية والعاملية التي استخدمت  حيث يعد )كام ذكرنا ذلك سابقا، 

،  أفخاها ، حمذرا من الوقوع يف رشاكها، ومنبها من  األخرية يف اآلونة    [احلرب الناعمة]مصطلح  

  ومبينا سبل مواجهتها، بام ال يقل عن مخسة عرش خطابا يف مخس عرش مناسبة منذ االنتخابات 

مقر وزارة  إىل وحتى تاريخ زيارة سامحته  2009الرئاسية التي جرت يف ايران يف العام 

، ويف كل هذه اخلطابات حدد وشّخص سامحته احلرب  2011االستخبارات اإليرانية يف العام  

الناعمة كمصدر هتديد رئيس للنظام اإلسالمي يف إيران وللصحوة اإلسالمية يف املنطقة،  

ملواجهة نمو وتقدم النظام اإلسالمي يف    لألعداء معتربا أن هذه احلرب أصبحت األمل األخري  

ن هذه احلرب ستستمر حتى  )إإيران والصحوة اإلسالمية يف املنطقة، ومؤكدا بعبارة ذهبية 

  (1) (اليأس ويصل مستوى أمله بالفوز إىل درجة قريبة من الصفر إىليصل العدو 

رؤية اإلمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب  يف كتابه ] قيم للدراساتوقد أحىص مركز 

خطابا لقادة بارزين يف النظام اإلسالمي يف إيران حول التحذير    ما ال يقل عن أربعني )   [الناعمة

برئيس اجلمهورية ووزير اخلارجية السابق وقادة احلرس   ابتداءمن خطورة احلرب الناعمة 

  األمهية الثوري اإلسالمي وبعض الوزراء وبعض املرجعيات الدينية يف قم املقدسة، ما دل عىل  

  (2)(ألبعاد هذه احلرب   الميةاإلسالتي يوليها قادة اجلمهورية 

 
(  انظر: كتاب: رؤية اإلمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمة، مركز قيم للدراسات، شبكة املعارف اإلسالمية، وقد 1)

 استفدنا الكثري منه يف هذا املطلب.

 (  املرجع السابق.2)
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ونحب قبل أن نبني التحضريات التي قام هبا قادة الثورة اإلسالمية ومسؤولوها ملواجهة  

هذا النوع من احلرب أن نذكر أهنا الوسيلة املعتمدة اآلن لكل معسكر االستكبار العاملي، ابتداء  

ألمن القومي الصهيون  الباحث يف مركز دراسات اكام عرب عن ذلك من الكيان الصهيون، 

زافية مديدة السنني  ـإن تفوق إرسائيل حيتاج إىل معركة صبورة استن)  ، فقال: ميخائيل ميلشتاين

ال ترتكز فقط عىل كرس القوة العسكرية لقوى املقاومة وإنام تسعى أيضا لتقويض املراكز التي  

اإلطار يربز عىل وجه اخلصوص  تتبلور فيها األفكار ومنها تنغرس يف وعي اجلمهور. ويف هذا  

دور أجهزة اإلعالم والتعليم واملراكز الدينية يف بيئة املقاومة ويبدو أنه فقط بعد أن نحدث  

التغيري اجلوهري والطويل األجل يف أنمـاط عمــل هذه املدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم  

 (1)(وعي أو هنزمها واملساجد واملؤسسات الدينية يمكن أن نلغي فكرة املقاومة من ال

القوى  بعد فشل  2008منذ العام قد تأكد هذا االهتامم هبذا النوع من احلرب و

العسكرية الصلبة ألمريكا يف أفغانستان والعراق وصدور توصيات جلنة بيكر هاملتون لتعديل  

 . العسكرية والبرشية واملالية للحروبالكلفة اخلطة األمريكية للمنطقة للحد من 

 من املقاالت التي كتبها املنظرون هلذا النوع من احلرب عىل أن املستهدف  وتدل الكثري 

نائب سابق لوزير الدفاع  ،جوزيف ناياألول منها هو إيران، ذلك أهنم وضعوا ـ كام يذكر 

، وغريمها ـ أن  مدير مركز جورج بوش االبن للدراسات ،األمريكي وجيمس غالسامن 

أربعة  تنحرص يف ة األمريكية للتعامل مع النظام يف إيران السيناريوهات املوضوعة أمام القياد

  :(2) هي  احتامالت 

 بسبب جغرافية وتضاريس إيران وإمكاناهتا.، وهي مكلفة جدا ـ املواجهة العسكرية 1 

 
صعود حتدي املقاومة   :اإلرسائييل ميخائيل ميلشتاين حتت عنوان( مقالة للباحث اإلرسائييل يف مركز دراسات األمن القومي  1)

 18/1/2010الصادرة بتاريخ  11495جريدة السفري اللبنانية العدد  ،وأثرها عىل نظرية األمن القومي اإلرسائييل

ذو توجه عىل صفحات موقع عراق املستقبل وهو موقع  2010يناير  21(  مقالة منشورة يف صحيفة وول سرتيت جورنال 2)

 أمريكي بريطان.
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 والغرب وإرسائيل. أمريكا غري مرغوب فيه من هو ـ التسوية السياسية، و2

   ، وهذا الذي رجحه أغلب املنظرين.النظام اإليران ـ احلرب الناعمة هبدف تغيري  3

 ـ ترك إيران تتقدم يف هذه املنطقة املهمة من العامل وهذا األمر مستحيل.  4

قيادته،  تغيري شخصية  وبناء عىل هذا اقرتح هؤالء املنظرون إلسقاط النظام اإليران، أو  

 : (1)جمموعة حلول منها 

ـ تعليم وتدريب كوادر الثورة املضادة وتزويدهم باألفكار والتجارب العاملية كتلك  1

التي حصلت يف أوروبا الرشقية وجورجيا وأوكرانيا بام يساعدها عىل النجاح، وينبغي أن يسند  

 الدور الرئيس يف هذه املهمة إىل فريق ثالث، ال إىل أمريكا.  

عدوانية النظام  ] وربط العالقة ما بني ـ فرض عقوبات لشّل االقتصاد اإليران2

أي دفع الناس لالعتقاد بأن سبب املشاكل املعيشية   [،وشعاراته وبني علل االقتصاد اإليران 

 واالقتصادية هي أفكار وشعارات النظام اإلسالمي يف إيران وليس العقوبات الدولية.  

 اإليران والعامل.   ـ بذل كل اجلهود لزيادة التواصل املفتوح بني الرأي العام3

ـ شن محالت إعالمية لدحض األفكار التي يروجها النظام اإلسالمي يف إيران حول  4

جدوى العداء للغرب وعدم أمهية الربنامج النووي للشعب اإليران من النواحي االقتصادية  

 أي جيب رضب شعارات الثورة وجتويفها وإثبات فشلها.  ،والتكنولوجية والسياسية وغريها 

هذا وصف تقريبي للحرب اجلديدة املعلنة عىل إيران، والتي ال تزال متارس عليها  

بأسامء خمتلفة، وبام أن غرضنا ليس التأريخ ملا حيصل، وإنام التعرف عىل كيفية تعامل قادة الثورة 

بام تتطلبه من أساليب ووسائل، فلذلك اإلسالمية مع كل الظروف واملستجدات، وعالجها 

كر ما وضع من حلول من خالل كلامت اإلمام اخلامنئي باعتباره مرشد الثورة نكتفي هنا بذ

 وحاميها بعد وفاة اإلمام اخلميني. 

 
 ( املرجع السابق.1)
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وبالعودة إىل املصدر السابق، وهو تلك الدراسة القيمة التي بينت أسبقية اإلمام  

ية  بنود رؤاخلامنئي يف التعريف باحلرب الناعمة وأساليبها، نجدها ذكرت عند حديثها عن ]

اثني عرش عنوانا وحمورا تشكل بمجموعها [ )ومنهج اإلمام اخلامنئي ملواجهة احلرب الناعمة 

كام تصلح أيضا كعنوان عام  ، التي شيدها سامحته ملواجهة احلرب الناعمة االسرتاتيجية الرؤية 

 (1) ( لرؤية ومنهج سامحته يف مواجهة احلرب النفسية والثقافية والفكرية واإلعالمية

   وهذه العناوين هي:

   .ـ االقتناع واإليامن احلقيقي بأصل وقوع احلرب الناعمة وديمومتها 1

   .ـ الفهم الصحيح لطبيعة احلرب الناعمة وآليات عملها 2

   .ـ الوحدة واالنسجام 3

   . ـ البصرية يف تشخيص القضايا واألحداث4

 . ـ احلضور يف الساحة ومواصلة الربامج وحسم املواقف5

   .أهداف احلرب الناعمة وإحباطها ـ معرفة 6

 .ـ رصد مواقف وحركة العدو وسد مواطن الضعف يف جبهتنا 7

   .ـ تنمية اإلعالم اإلسالمي وصناعة النموذج البديل للنموذج األمريكي والغريب 8 

   . ـ دور أساتذة وطالب اجلامعات كقادة وضباط يف مواجهة احلرب الناعمة9

 .  العلوم اجلامعية واحلوزويةـ هندسة وتأصيل وعرصنة مناهج 10

   .ـ اجلهاد االقتصادي بأبعاده الثالثة التنمية والعدالة وترشيد االستهالك11

 ـ االعتقاد أن الشيطان هو أول من استعمل أسلوب احلرب الناعمة. 12

هذه هي البنود االثني عرش التي يمكن استنتاجها من خالل كلامت اإلمام اخلامنئي،  

الناعمة، وقد اكتفينا بالعناوين، ومن شاء أن يرجع لنصوص اخلطب فيمكنه  واملرتبطة باحلرب  

 
 (  رؤية اإلمام اخلامنئي يف مواجهة احلرب الناعمة، مركز قيم للدراسات، شبكة املعارف اإلسالمية.1)
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العودة خلطب اإلمام اخلامنئي مبارشة، أو للدراسة التي صنفت ما ورد يف تلك اخلطب من 

احللول، باإلضافة إىل تأكيدها بام ورد يف الدراسات الغربية التي حتدثت عن هذا النوع من 

 احلروب. 

 : ودوره يف احلفاظ عىل قيم الثورة ؤسسايت  اجلانب امل   ثانيا ـ 

ميزة الثورة اإلسالمية التي ضمنت هلا االستمرار التصاعدي طيلة هذه الفرتة كوهنا  

دولة مؤسسات، ال دولة أفراد، وهذا ما حرص عليه اإلمام اخلميني بطبيعته الزاهدة املتواضعة  

ال يلتفت لنفسه وأرسته وأوالده، ليوليهم املناصب، وإنام كان  املمتلئة بالعبودية، والتي جعلته

يضعها يف ضامنة املؤسسات املحرتمة  و ، واألرسة من استبداد الفرد  ها يخلصكل التفاته لبلده، ل

 زاهة. ـ التي يديرها من تتوفر فيهم رشوط الكفاءة والن

عدائها املرتبصني هبا  وقد أشار إىل هذا اجلانب املهم يف حفظ الثورة اإلسالمية من كل أ

بناء  [، ومن بينها ]مستلزمات النهضة واحلركة اجلديدةاإلمام اخلامنئي، يف خطاب له ذكر فيه ]

كذلك يف بناء املؤسسات، عندما تقوم ثورة ما وحركة ما،  [، وعرب عن ذلك بقوله: )املؤسسات 

 (1)(لتحقيقها   األهداف التي تسعىوينبغي إجياد األجهزة اخلاصة التي ُتنفذ مطالبها، 

إجياد حتّول يف األجهزة املوجودة يف املجتمع، والعمل  ثم ذكر أن ذلك العمل يتمثل يف )

اآلخر هو إجياد األجهزة املتناسبة مع أهداف هذه احلركة، وكال األمرين صعب، كالمها من  

  (2) ( األعامل الشاقة، وقد قامت الثورة اإلسالمية هبذين األمرين

ذلك بام قامت به الثورة اإلسالمية يف املجال العسكري، حيث  ثم رضب مثاال عىل 

حتول اجليش، الذي كان قد تأسس وُأعّد عىل ثقافة أخرى وعقيدة خمتلفة وبيد أشخاص  )

تغريت بناه وأساليبه أيضًا، وكذلك تغريت   آخرين، إىل جيش ثوري وجيش مؤمن ملتزم،

 
 . 467، ص2011(  خطابات اخلامنئي 1)

 .467ص املرجع السابق، (  2)
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حرس  ]ديدة ومن الثورة نفسها، وهي شعاراته، هناك حتول فيه. وإىل جانبه، نمت مؤسسة ج

، حيث إّنه إن مل يتّم األمر الثان )إجياد احلرس الثوري( ملا أمكن حتقق األمر  [الثورة اإلسالمية 

 (1)  األول )حتول اجليش(

اإلمام اخلميني يف إنقاذ الثورة اإلسالمية عرب اهتاممه بإنشاء هذه املؤسسات،    ثم بني دور 

هذه فنون الثورة والتي كان اإلمام العظيم مظهر حتقيق هذه الفنون والفهم الدقيق  يقول: )

 (2)  (األعامل بكل اقتدار وحزم ومثابرةحلاجة املجتمع ومتطلبات املستقبل، وقد أنجز هذه 

كانت  مثاال عىل ذلك بقوات التعبئة، والتي كان اخلطاب موجها هلا، حيث قال: )ويذكر  

وهي اخلطوة التي قام اإلمام بتنظيمها حيث أنشأ التعبئة وطرح ، حركة التعبئة العظيمة هذه

لقد  .. زية للثورة والتي قام هبا اإلمامواحدة من األعامل اإلعجا  ، فكرة جيش العرشين مليون

وم، عندما ينشأ نظام وبلد وشعب حيمل هذه األهداف السامية والتي تبدو يف  قلُت يف ذلك الي 

مواجهة نظام  ومواجهة سلطة القوى العاملية، و مواجهة الظلم العاملي، ـ الظاهر صعبة املنال 

فال شك أّن هناك أعداًء متجرّبين وكبارًا   - مكافحة كل من االستضعاف واالستكبارو السلطة،  

ىل الساحة ملواجهة هذا النظام، لذلك فإّن عليه أن يعّد نفسه بالشكل  زل إـ وقوى كربى ستن

وقد قال اإلمام ما مضمونه:    ،الالزم. وقد كانت مسألة التعبئة واحدة من أركان هذا االستعداد

عندما يوجد عرشون مليون إنسان مستعدون حلمل السالح والقتال يف جمتمع ما، فلن تستطيع  

ر له بعني الطمع، ألهّنا تعرف أّن أي تعرض هلذا املجتمع سيكّلفها الكثري  أي قوة يف العامل أن تنظ

 (3)  (من اخلسائر

ثم أشار إىل أن الثورة اإلسالمية ليست ثورة ساكنة، وإنام هي ثورة تتطور كل حني،  
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فاحلفاظ عىل الثورة كام يستدعي احلفاظ عىل مبادئها، يستدعي أيضا رضورة تطورها بحسب  

، عرشون مليون يف  [جيش العرشين مليوناً ]طرح اإلمام فكرة دة، يقول: )الظروف املستج

جيش عرشات  ]الوقت الذي كان عدد السكان أربعني مليونًا تقريبًا، ثم طرحنا نحن فكرة 

بالطبع ال يعني هذا أن يصبح اجلميع عسكريني يف املجتمع،    ،وحقيقة األمر هي كذلك  [ املاليني

ل املقصود أن يستعد اجلميع للدفاع واملواجهة. فاملجتمع الذي وحيملون البنادق بأيدهيم، ب

يكون مجيع أفراده مستعدين للمواجهة ال يمكن ألحد أن هيزمه أبدًا، فكل مؤامرة جتري عىل 

 (1) (هكذا شعب، لن حتصد سوى اخليبة والفشل. لقد ابتكر اإلمام هكذا فكرة 

بعدد   ظن املؤسسات ال يرتبط فق ثم بني أن التطور الذي يمس هذه املؤسسة كغريها م

وبالطبع فإّن التعبئة التي تأسست يف  وأساليبها ووسائلها، يقول: )  ا بأدوارهاملنتمني إليها، وإنام  

كانت تلّبي حاجات تلك الفرتة الزمنية. كانت هذه هي احلاجة. واليوم فإّن التعبئة    1980العام  

مل تكن مطروحة حينها. إّن التعبئة رائدة  املطروحة اليومتلّبي نوعًا آخر من احلاجات. املسائل 

  (2)(بداعحاليًا يف جماالت العلم واالبتكار واإل

قد  ثم رد عىل أولئك الذين يتومهون أن يف تطوير وظائف املؤسسات إزالة هلا، فقال: )ل

األول   كان هذا فن اإلمام أيضًا. لقد طلب اإلمام يف ذلك البيان الذي كتبه يف شهر كانون

من طالب اجلامعات   ـ  أي يف أواخر عمره، حوايل عرش سنوات بعد البيان األول  ـ 1988

. وهذا يشري  . وطالب احلوزة العلمية، أن يؤّسسوا تعبئة، تعبئة اجلامعيني وتعبئة العلوم الدينية

إىل أّن احلاجات التي يلزم أن تشملها روح التعبئة، تتعلق بجميع املجاالت، ومن مجلتها 

املجاالت ذات النطاق احلوزوي واجلامعي. واليوم فإّن احلوزة العلمية تشهد وجود فضالء  

تعبويني وعلامء كبار تعبويني، من الذين يفتخرون بكوهنم تعبويني. لقد كان اإلمام يفتخر  
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إّن افتخاري هو أنني تعبوي. واألمر كذلك يف   ـ وبعظمته تلكـ أيضًا. كان يقول اإلمام 

 (1)  (ث يعترب وجود تعبئة الطالب وتعبئة األساتذة ظاهرة رائدة ومتقّدمةاجلامعة، حي

إّن لدينا اليوم مسائل يف  ثم بني رضورة توجه مؤسسة التعبئة لتطوير العلوم، فقال: ) 

مجيع املجاالت، مل تكن عندنا يف تلك األيام، حيث مل يكن هذا التطّور العلمي. يف أوائل الثورة،  

م والتعبئة واحلرس ومجيع مسؤويل البالد والثورة املحافظة عىل هذا املولود  كان هّم وغّم النظا 

اجلديد، هذه النبتة التي خرجت حديثًا من تراب هذه البالد، وعدم السامح باقتالعها وإتالفها.  

هنا يف غرب البالد ويف املنطقة اجلنوبية الرشقية، وكذا يف الشامل الرشقي ويف اجلنوب الغريب  

 مناطق متعددة، قام املستكربون وأعداء الثورة واإلسالم وإيران بافتعال احلوادث  للبالد ويف 

زل الشباب املؤمن واملحب إىل امليدان بعنفوان الروح التعبوية  ـ واملشاكل. يف تلكم األيام، ن

بعد شهر واحد من انتصار الثورة، كنا نشهد هذه احلركات   .. وضّحى بنفسه يف هذا السبيل 

وية، هؤالء الشباب كانوا ينطلقون من هنا من كرمانشاه. وهذه هي التعبئة. التعبئة  الشعبية العف 

 (2) (االبتكار حركة منبعثة من اإليامن والعشق والثقة بالنفس بالرتافق مع 

ينبغي  ثم دعا إىل عدم االكتفاء بتطوير مؤسسة التعبئة، وإنام بتطوير كل يشء، يقول: )

املجاالت. عندما كنُت أنظر اآلن إىل هذه الرياضة الرتاثية، كانت احللبة مفعمة  االبتكار يف مجيع  

باالبتكار. حسنًا، طاملا شاهدنا حلبات الرياضة الرتاثية منذ أيام الشباب، بشكل دائم ويف كل  

مكان، وكان األسلوب ثابتًا ومتكررًا دائاًم، ويف مجيع األنحاء. مل يكن سيئًا، وكان جيدًا، ولكن 

 يكن فيه كل هذا اإلبداع. وها أنا اليوم، أشاهد هؤالء الشباب وقد أتقنوا تلك األصول  مل 

الرياضية القديمة، وزينوها بأنواع وأقسام االبتكارات واحلركات اجلميلة والدقيقة، فأخرجوا  

يع عماًل مجياًل، هذا هو االبتكار. هذا يف جمال الرياضة الرتاثية، إّن هذا االبتكار ممكن يف مج
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  (1)(املجاالت، يف كيفية القيادة، يف نوع احلرب، يف نوع الوسائل العسكرية ونوع التنظيم 

ثم بني أن هذا التطور يف املؤسسات ال ينبغي أن خيتص باملؤسسات العسكرية فقط،  

ينا  لد وإنام ينبغي أن يشمل أيضا املؤسسات األخرى حتى املؤسسات السياسية، يقول: ) 

إّن املجال الدبلومايس الواسع ميلء بأنواع الشيطنة، أنتم ترون .. دبلوماسية االبتكار يف نوع ال

ما حيصل، وبالطبع نحن نشكر اهلل الذي جعل أعداءنا من الذين ال يفهمون ما ينبغي أن يفعلوا،  

يضعون اخلطط مرارًا وخيطئون تكرارًا، فتغرق أقدامهم يف الوحل أكثر فأكثر، وال يأخذون 

اخلطأ نفسه، مثل كالمهم الذي يبثونه يف اإلعالم ويف ترصحياهتم واألعامل التي  العرب فيكّررون  

يقومون هبا. واملجال الدبلومايس هو هكذا، الذكاء رضوري فيه، االبتكار مطلوب، التعامل  

اإلبداعي مطلوب، كل هذا ينطلق من الروح الثورية التي نعرّب عنها بروح التعبئة وروح 

 (2) (ئد الواثق بنفسه اب املبتكر والراالشب

واألمر  ثم دعا إىل فعل نفس اليشء يف املجال االقتصادي والعلمي وغريمها، فقال: )

؛  كذلك يف االقتصاد أيضًا. وكذا يف األنشطة اإلنتاجية ويف جمال التقدم العلمي والبحثي أيضاً 

ا فيه، ليس إطارًا وعليه فإّن اإلطار الذي نطلق عليه اسم التعبئة والروح التعبوية التي نبّثه

حمدودًا، ليس إطارًا عسكريًا فقط. يمكن لكل أقسام وفئات البلد أن تتحىل بالروح التعبوية.  

التعلم التعبوي، مجع الثروة بشكل تعبوي، الدبلوماسية التعبوية، العمل السيايس التعبوي،  

يعني التجدد   ت، وهو اإلدارة التعبوية، التنظيم التعبوي. يشمل مفهوم التعبئة كل هذه املجاال

 (3)  (واالبتكار واإلخالص

وما ذكره اإلمام اخلامنئي عن أمهية املؤسسات ورضورة تطويرها، هو نفسه الذي دعا  
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كثريا، ولذلك كان يلتقي بأفرادها ومسؤوليها كل حني ويبثها وصاياه اخلميني إليه اإلمام 

 عامة الشعب. وتوجيهاته، غري مكتف بالتوجيهات العامة التي يلقيها عىل 

وهو يف توجيهاته مجيعا حيرص عىل رضورة احلفاظ عىل القيم اإلسالمية باعتبارها صامم  

وصيتي إىل جملس الشورى اإلسالمي ورئيس  )قوله: بعض وصاياه أمان الثورة، ومما ورد يف 

اجلمهورية وجملس صيانة الدستور والقضاء ومجيع مؤسسات الدولة يف هذه اللحظة ويف  

املستقبل، أن ال يسمحوا لوسائل اإلعالم باالنحراف عن اإلسالم ومصالح البالد. وعليكم  

ياننا وفتياتنا مرفوضة من أن تعلموا أن احلرية بشكلها الغريب الذي يعني القضاء عىل زهرة فت

ناحية اإلسالم والعقل، وحيرم عىل وسائل اإلعالم نرش املقاالت والصحف املخالفة لَلسالم،  

واملنافية للعفة العامة ومصالح البالد، وجيب علينا مجيعًا منعها من االنتشار، فكلنا مسؤول،  

اجلهات املعنية   إبالغفإن واجه شباب حزب اهلل واحدًا من هذه األمور وجب عليهم 

واملختصة، فإن مل تقم هذه اجلهات بواجبها تعنّي عليهم التصدي إىل منع الفساد بأنفسهم.  

 )1((أسال اهلل تعاىل العون لكم مجيعا 

التوصية  لمؤسسات الدينية والثقافية واإلعالمية: )ل ةوقال يف وصية أخرى موجه 

لامء الدين املبجلني وسائر السادة يف  املتواضعة إىل حرضات اخلطباء والكتاب سواء يف ذلك ع

املطبوعات ومجيع وسائل اإلعالم. أعزائي! أنتم تعلمون ما حصلتم عليه من طرد الطاغوت  

واستبداله باجلمهورية اإلسالمية، مل يكن هذا رخيصًا بل كان من دماء آالف الشبان وآالف  

. ال تفّرطوا هبذه النعمة اإلهلية  اجلرحى الذين جيب أن نعترب أنفسنا مدينني هلم حتى آخر عمرنا 

أن اإلسالم   اعلموا الكبرية بسهولة. حرضات السادة الذين كان هلم دور يف انتصار الثورة. 

يف   واالستقاللوإيران لكم، اسعوا لتكون أقالمكم وألسنتكم يف خدمة الثورة وحتقيق احلرية 

سعوا لرفع معنويات األمة  ا. ظل اجلمهورية اإلسالمية وحتت راية التوحيد واإلسالم الكبري
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والشعب يف مقابل الشتائم التي يكيلها املنحرفون الذين يستميتون من أجل إضعاف  

معنوياهتم، وجتنّبوا إضعاف األشخاص واملجموعات اخلدومة للجمهورية اإلسالمية والذين 

لسنتكم.  يعترب إضعافهم خدمة للمستغلني العامليني والذين كمنوا لالستفادة من أقالمكم وأ

بدءًا من اجليش   وأرواحهم ليس من اإلنصاف أن يضحي شباب اإلسالم األعزاء بدمائهم 

واحلرس والتعبئة والرشطة إىل الفدائيني من أبناء العشائر واألعزاء يف املدن واألرياف يف كل  

ة  قلوهبم النوراني   بإيذاءأنحاء البالد من أجل اإلسالم واملسلمني ونحن نجلس جانبا ثم نرشع 

  (1) (بأقالمنا وألسنتنا 

وصيتي إىل أفراد اجليش واحلرس وقوات  وهكذا قال موصيا املؤسسة العسكرية: )

الدرك والتعبئة والرشطة ومجيع القوى املسلحة غري النظامية هي أنكم اآلن يف خدمة اإلسالم  

هذا ويعترب  ومن جنود اهلل واملحافظني عىل الوطن اإلسالمي. الشعب اإليران املسلم يقدر لكم  

نفسه جزءًا منكم ويعتربكم جزءًا منه وال يوجد اآلن يف كل العامل بلد تصل العالقة والذوبان 

فيه بني الشعب والقوى املسلحة إىل هذه الدرجة. القوى العسكرية والنظامية التي انسلخت  

ت  عن الطاغوت والتحقت باهلل يف الوقت الذي كان التأخر عن صفوف الطاغوت يساوي املو 

والتحقوا بكل ما لدهيم من قوة إىل صفوف املضحني من الشعب ورشعوا بمحاربة الطاغوت  

وقد أّدوا دينهم بحق إلسالمهم ووطنهم وأرضوا اهلل تعاىل عنهم أو احلرس األعزاء ومجيع 

القوى غري النظامية التي عملت بمساعدة الشعب عىل إيصال الثورة إىل النرص يؤمل أن يكون  

الوجوه يف حرضة قدس اهلل تعاىل ألهنم بّيضوا وجه اجلمهورية اإلسالمية.  اجلميع بيض 

أعزائي! كونوا يقظني جلهود من ال يعرفون اهلل الذين حياولون أن يفرقوا بينكم، وهبذا يفصلون  

بينكم وبني الشعب وبعد ذلك يدمرون الثورة ويعرضون البلد ألرس الدول الكربى. جتنبوا  

الوساوس الشيطانية لعمالء الرشق والغرب وقاوموها. القوى املسلحة    بكل ما أوتيتم من قوة 
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من أي فئة كانت جيب عليها االتصاف بالوعي السيايس ويف نفس الوقت أن ال تعمل بشكل  

أعمى، جيب عليها أيضًا أن ال تدخل يف األمور التي يدخل فيها حمرتفو السياسة ألن دخوهلا يف  

ي إىل أن يتمكن حمرتفو السياسة إىل إيقاع اخلالف والفرقة بينها األمور السياسية ال بد أن يؤد 

وشد كل فرقة إىل جهة وبالتايل القضاء عىل الوحدة واالنسجام الكامل من أساسها وهي التي  

من خالهلا فقط يمكن للجيش أن يقوم بخدمة الشعب والقيام بواجبه وتكون النتيجة النهائية  

يتها القوى املسلحة العازمون عىل خدمة وطنكم! سوف  . أنتم أ لألرس هي تعريض البالد 

تضطرون إىل التأخر عن خدمة وطنكم العزيز عندما تدخلون يف اللعبة السياسية وستنجرون 

نحو الرشق أو الغرب. األالعيب السياسية هي التي تقربكم من جمموعة وتبعدكم من أخرى 

بعد حصول اخلالف بينكم توجيه   ءاألعداوجتعلكم تتشاءمون من فئة من الشعب ثم يتوىل 

رضبتهم. اليوم مجيع الشعب متفائل بكم ويعتربكم خادمني للوطن واإلسالم ويقوم بدعمكم  

والرجل واجلامهري املليونية منشغلة باخلدمة والعمل    واملرأة وكام تشاهدون فان الصغري والكبري  

  (1)(النتصاركم

 هي املؤسسة التعليمية، والتي حيذر كثريا  مه األكرب املكن املؤسسة الكربى التي نالت اهت

إن من مجلة مؤامراهتم التي نبهُت إليها مرارًا وتكرارًا حماولتهم االستيالء  من اخرتاقها، يقول: )

عىل مراكز الرتبية والتعليم، وخاصة اجلامعات التي يتخرج منها صناع القرار يف مستقبل  

ما يف اجلامعة فإهنم هيدفون إىل حرف الشباب عن البالد. فهدفهم هو عزل املؤسسة الدينية. وأ 

الثقافة واألدب والقيم الوطنية، وتوجيههم نحو الرشق أو الغرب، ثم انتخاب قادة البالد من 

بينهم ليسيطروا من خالهلم عىل مصالح البالد ويفعلون كل ما حيلو هلم، إذ يعمد هؤالء إىل  

نية التي تم هتميشها مسبقًا من احليلولة دون إباحة البلد هلم، دون أن تتمكن املؤسسة الدي

وحاليًا حيث اجلامعات والكليات يف يد أمينة جيب العمل عىل إصالحها، واحليلولة  . ذلك.
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دون وقوعها مرة أخرى بيد هؤالء املنحرفني والفاسدين، فإن يف إنقاذ اجلامعيني من الفساد  

 )1((واالنحراف إنقاذًا للبالد والشعب

لة مراكز  أإن من بني األمور اخلطرية واحلساسة واملصريية مس)هلية قال: ويف وصيته اإل

الرتبية والتعليم، ابتداًء من روضات األطفال إىل الكليات واجلامعات، وها أنا أكرر التأكيد 

عىل شعبنا املظلوم أن يعلم أن الرضبة القاضية التي جعلت من . عىل هذه احلقيقة ألمهيتها. 

فلو  ، قوى الرش يف السنوات اخلمسني املنرصمة قد سّددت من داخل جامعاتنا البالد رهينة بيد 

أن مراكزنا التعليمية احتوت عىل برامج إسالمية ووطنية، وصبت جهودها يف مصالح البالد  

، والواليات املتحدة إنجلرتاوتعليم أبنائنا وشبابنا وهتذيبهم، ملا تم ابتالع الوطن من قبل 

السوفيتي، وملا فرضت علينا العقود املجحفة، وملا رسقت خرياتنا، وملا استطاعت  واالحتاد 

،  أرسة البهلوي وحاشيتها هنب أموال الشعب وإنفاقها يف ملذاهتا وشهواهتا يف الداخل واخلارج

ولو أن سلطاتنا الثالث ُشغلت بالطاقات املتخرجة من املراكز العلمية ذات الطابع الديني،  

ذا هو غريه اليوم. ولكن هيهات فقد كانت املراكز العلمية تدار من قبل أشخاص  لكان يومنا ه

هم يف غالبهم من العمالء واملتأثرين بالرشق أو الغرب، وكانوا ينّفذون ما يمىل عليهم من 

أما حاليًا فقد حتررت  . املخططات والقرارات، وينّفذون رغبات النظام الشاهنشاهي اجلائر.

املجرمني، فعىل الشعب واحلكومة اإلسالمية أن حتول دون تغلغل العنارص  اجلامعات من قبضة  

وصيتي ونصيحتي إىل شبابنا املحرتم يف  . الفاسدة واملوالية للغرب أو الرشق وإىل األبد.

املدارس والكليات واجلامعات أن يبادروا بأنفسهم إىل الوقوف بشجاعة كاملة بوجه  

 )2((ة بلدهم وشعبهم االنحرافات ليضمنوا استقالهلم وحري 

هذه بعض وصايا اإلمام اخلميني واإلمام اخلامنئي للمؤسسات املختلفة، وقد سبق أن  
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ذكرنا يف اجلزء السابق تلك املؤسسات وأدوارها املختلفة يف احلفاظ عىل القيم الثورية، ولذلك 

 ال نكرر ذكر ذلك هنا. 

طرق أخالقية روحية سلمية  وهبذا فإن الثورة اإلسالمية التي نجحت يف حترك الشعب ب

هي نفسها التي استطاعت بفعل التخطيط االسرتاتيجي العميق وضع كل الوسائل واألساليب  

التي حتميها من املندسني أو االنتهازيني الذين ينحرفون هبا عن مسارها، وهذه هي املعجزة  

 األكرب للثورة اإلسالمية اإليرانية. 
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 هذا الكتاب 

تاريخ الثورة اإليرانية، وال يف تفاصيل أحداثها، وإنام هو هذا ليس كتابا يف 

حماولة للتعرف عىل أرسار انتصارها، باعتبارها نموذجا مثاليا مل حيدث مثله يف 

 التاريخ.

وهو يستند يف حتليالته واستنباطاته بالدرجة األوىل لقادة الثورة أنفسهم، 

من غريهم، ومن اخلطأ ذلك أهنم أوىل من يتحدث عن الثورة، وهم أعرف هبا 

الكبري الذي وقع فيه بعض املؤرخني هلذه الثورة جتاوزهم ألولئك القادة، 

 وتطبيقهم لتفكريهم الرغبوي عليها.

وهو لذلك هيدف إىل القراءة املوضوعية والعميقة للثورة اإلسالمية، ورد كل 

 وإىل اآلن.  الشبه التي استهدفتها، واستعملت كل الوسائل لتشوهيها، منذ انطالقتها

وهو أيضا قراءة اعتبارية هلذه الثورة بناء عىل الرؤية القرآنية لسنن النرص يف 

الثورات، عساها تصحح تلك األخطاء الكثرية التي وقعت فيها الثورات العربية، 

نتيجة عدم استفادهتا من تلك العرب، وهو ما جعلها تنحرف عن مسارها، أو تنهزم 

 أداة من أدوات احلرب الناعمة لرضب األمن هزيمة نكراء، أو تتحول إىل

 واالستقرار.
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