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محّمد  خلقه  خير  على  الله  وصّلى  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 

وآله الطاهرين، ولعن الله أعداءهم وظالميهم.

ورد في الحديث عن اإلمام الصادقQ: »العاِلُم بزمانه، ال 

تهجم عليه الّلوابس«))).

العدّو الذي  وأهّم معرفة بالزمان هي معرفة العدّو، خصوصاً 

يشّكل تهديداً لوجودنا وديننا، فضاًل عن ثرواتنا.

وتشّكل اإلدارة األميركّية ببنيتها التنظيمّية والسياسّية والثقافّية 

اإليمان  وجود  يهّدد  خطر  وأكبر  العالم،  في  الشرِّ  حربِة  رأَس 

الحقيقّي واإلسالم األصيل. فالعدوان والغدر ومحاربة الِقَيم والسطو 

على ثروات، هي طبع أصيل ومتجّذر في هذه اإلدارة المستكِبرة.

األصيل  باإلسالم  حقيقّياً  عارفاً  بوصفه  الخمينّي}،  واإلمام 

وما يتهّدده، وبوصفه قائداً شجاعاً وبصيراً حقّق حلَم األنبياء بإقامة 

نظام اإلسالم وحكمه، وجعل هذا النظام صخرًة صلبًة تتكّسر عليها 

))) الكلينّي، الشيخ محّمد بن يعقوب بن إسحاق، الكايف، تحقيق وتصحيح عيل أكرب 
الغفاري، دار الكتب اإلسالميّة، إيران - طهران، 363)ش، ط5، ج)، ص27.
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العدّو  بتعرية  أعوام طويلة  قام على مدى  األعداء،  كّل مؤامرات 

وكشف  وسلوكه  مبادئه  وشرح  وأساليبه  أهدافه  وتبيين  األكبر 

مؤامراته لألّمة اإلسالمّية.

اإلدارة  أّن  جازماً  اعتقاداً  يعتقد  الخمينّي}  اإلمام  كان 

ولكون  اإلسالم،  وجود  يهّدد  الذي  األكبر  الشيطان  هي  األميركّية 

الجهادّية  حركتنا  في  والدستور  الركن  يشّكل  اإلمام}  فكر 

كتاباً  والتحقيق  للتأليف  المعارف  مركز  في  أعددنا  والسياسّية، 

س  مؤسِّ آراء  يتضّمن  الخمينّي«،  اإلمام  فكر  في  »أميركا  بعنوان 

الجمهورّية اإلسالمّية ونظرته إلى اإلدارة األميركّية، وفهمه لنظامها 

وسياستها، حيث يبّين سياسة الروح االستكبارّية، ويوّضح مبادئها، 

والمنّظمات  الشعوب  مع  وتعاملها  ة،  المستبدِّ لألنظمة  ودعمها 

الشرق  في  وسياستها  العالم،  ثــروات  على  وسطوها  الدولّية، 

األوسط... ليكون مجتمعنا على بصيرة ومعرفة مستقاة من هذا 

المنبع األصيل.



سمات االستكبار األميركّي 

الفصل األّول 
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إّن ]املستكربين[ ال ينحرصون بالسالطني، ال ينحرصون برؤساء 

الدول، ال ينحرصون بالحكومات الظاملة، بل للمستكربين معنى أعّم 

من ذلك، وأحد مصاديقه هم األجانب، حيث يستضعفون الشعوب 

ويتعّدون عليها ويظلمونها. ومن مصاديقه أيًضا، هذه الحكومات 

الجائرة، وامللوك الظلمة الذين يستضعفون شعوبهم ويظلمونها... 

كّل فرد ميكن أن يكون مستكربًا، وميكن أن يكون مستضَعًفا. فإذا 

أشخاص،  بضعة  كانوا  ولو  حتّى  يَدّي،  تحت  الذين  عىل  يُت  تعدَّ

مستكربًا،  أكون  الله،  عباَد  استصغرُت  واستصغرتُهم،  وظلمتُهم 

يتضّمنه  الذي  للمعنى  مشمواًل  وأكون  مستضَعفني،  ويكونون 

تحت  الذين  استضعفتم  إذا  إنّكم  واملستضعفون.  املستكربون 

سلطتكم، وتعّديتم عليهم -ال سمح الله- وظلمتموهم، تصبحون 

مستكربين أيًضا، ويكون الذين تحت سلطتكم مستضعفني))). 

)1979/5/25م(

اإلمام  ــراث  )ت ــام  اإلم صحيفة  املــوســوّي،  الله  روح  السيّد  الخمينّي،  ــام  اإلم  (((
الخمينّي})، مؤّسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام الخمينّي، إيران-طهران، 430)هـ 

- 2009م، ط)، ج 7، ص350.
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أميركا والروح االستكبارّية

وذلك  االستكبار  زاوية  من  العامل  إىل  ينظرون  املستكربين  إّن 

املرض الروحّي الذي فيهم. هذا املرض الذي كان سبب عدم االهتامم 

بعدد كبري من شعوب العامل. السيّد كارتر))) وجامعة ال يبلغ عددهم 

ثالثة  البالغ  املعمورة  سّكان  عدد  أصل  من  نسمة،  ألف  خمسني 

مليارات، هؤالء الجامعة هم رؤساء الدول الذين يحرّضون اآلخرين 

عىل الظلم والتجاوز، وال يقيمون وزنًا لجميع الشعوب.

إّن كارتر وجالوزته هم جزء صغري من هذا العامل، لكّن أتباعهم 

يف أنحاء العامل، يعتقدون أّن هؤالء يشكِّلون العامل بأرسه. 

هذه هي نظرة املستكربين الذين ال يقيمون وزنًا لبقيّة طبقات 

الشعوب، التي تشّكل الغالبيّة، وال يرونهم بعني االعتبار، مع أنّهم 

البحار. فمرض جنون  تلك  كالقطرة يف  الناس،  غالبيّة  إىل  بالنسبة 

العظمة هو سبب ذلك. لذا، حينام يجلس أحد هؤالء عىل كريّس 

رئاسة الجمهوريّة، وينظر بعينه املريضة، ويرى نفسه رئيًسا آمرًا 

عىل عدد من الوزراء والنّواب والعمالء يف مختلف البلدان، يعتقد 

أنّه ال يوجد يف العامل أحٌد له قيمة إاّل هؤالء الجالوزة الجواسيس؛ 

لذلك يعترب هؤالء الجواسيس دبلوماسيّني وسياسيّني)2). 

)1979/11/20م(

املرّة  يف  يُنتَخب  ومل  976)م،  عام  يف  السلطة  توىّل  كارتر  جيمي  األمرييّك  الرئيس   (((
الثانية؛ بسبب هزميته يف إطالق رساح خمسني جاسوًسا أمريكيًّا اعتُِقلوا يف طهران 

أثناء احتالل وكر السفارة األمريكيّة ِمن ِقبَل طاّلب الجامعات.
)2)  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص83-82.
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 شّر في المنطقة
ّ

أميركا أصل كل

فليعلم العامل أّن مصائب الشعب اإليرايّن والشعوب اإلسالميّة 

اإلسالميّة مشمئزّة  والشعوب  أمريكا،  ومن  األجانب  من  كلّها هي 

اإلسالميّة  الدول  فتعاسة  خاّصة؛  أمريكا  ومن  عاّمة،  األجانب  من 

نهبوا  الذين  هم  فاألجانب  مقّدراتهم.  يف  األجانب  ل  تََدخُّ وليدة 

متامدية،  سنوات  مدى  عىل  فاإلنجليز  وثرواتنا؛  مواردنا  وينهبون 

الذين  هم  األجانب  بخس...  بسعر  األسود  ذَهبَنا  وينهبون  نهبوا 

احتلّوا بلدنا العزيز دون وجه حّق، هجموا عليه من ثالثة محاور، 

وقتلوا جنودنا.

الربيطايّن  باالستعامر  اإلسالميّة  ــدول  ال ابتُلِيَت  فباألمس، 

التي  هي  أمريكا  وعمالئها.  األمريكيّة  بالهيمنة  واليوم  وعمالئه، 

تساند إرسائيل وتدعم حلفاءها، وتبذل إلرسائيل يك تقوم بترشيد 

النّواب، بصورة مبارشة  التي تفرض  العرب املسلمني... أمريكا هي 

وغري مبارشة، عىل الشعب اإليرايّن... أمريكا هي التي تعترب اإلسالم 

ين مبصالحها، وهي التي متارس الضغوط عىل  والقرآن املجيد مرضَّ

املجلس والحكومة إلقرار مثل هذا القرار املخزي الذي يصادر جميع 

أمجادنا اإلسالميّة والوطنيّة، وتنفيذه... أمريكا هي التي تتعامل مع 

األّمة اإلسالميّة معاملة وحشيّة، بل وأكرث من وحشيّة))). 

)1964/10/27م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج )، ص365.



16

| 
ّي 

مين
لخ

م ا
ما

اإل
كر 

 ف
ي

      ف
كا

مير
| أ

بر 
األك

ان 
شيط

ال

إرسائيل  تدعم  التي  أمريكا  أّن  هو  ا،  حقًّ للعجب  يدعو  ما  إّن 

وال  وحكوماتها،  العربيّة  للشعوب  وكراهيّة  عداًء  وتكّن  الغاصبة، 

الحكومُة  الذي أوقَفت فيه  الوقت ذاته  تكّف عن تهديدها، ويف 

والشعُب اإليرايّن النبيل تزويَد إرسائيل بالنفط، وأعلنا عن دعِمهام 

وبداًل  والصهيونيّة،  أمريكا  معارضة  عىل  وحثِّها  العربيّة،  للشعوب 

من أن تتضامن الدول العربيّة مع إخوتها يف اإلسالم بنّص القرآن 

دول  أقوى  مع  وتتكاتف  واالتّحاد،  األخّوة  يد  لهم  ومتّد  الكريم، 

أعداء  ضّد  لصالحهم  وكسبها  باإلسالم،  ًكا  متسُّ وأكرثها  املنطقة 

وتحرص  وإرسائيل،  أمريكا  مع  تتضامن  الدول  هذه  نرى  اإلسالم، 

ضّد  اإلشاعات  وترويج  التهم  كيل  عن  تتواىن  وال  عىل صداقتهام، 

الجمهوريّة اإلسالميّة، وَجْعلِها تتألّم منها))).
 )1983/1/26م(

استغالل ثروات البلدان الفقيرة

مع  يتعاملون  األمرييكّ  الجمهوريّة  ورئيس  الحكومة  تزال  ال 

إيران عىل أنّها عدّو. لقد قامت بنهب ثروات البالد لعّدة سنوات، 

العسكرينّي  للمستشارين  ومرتفعة  ضخمة  مصاريف  َصت  وخصَّ

واستغلَّت جميع  أخرى،  العسكريّة من جهة  وللقواعد  من جهة، 

اإلمكانات والقدرات الكبرية للبالد والشعب من أجل االستثامرات، 

أبشع استغالل)2).

 )1979/1/4م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7)، ص))2.
)2)  املصدر نفسه، ج 5، ص228.
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التعامل  الحيوانّي في  العالمّي ومسلكه  والنزاع  االستكبار 
مع الشعوب

اإلنسان  تسلب  فرتبيته  فّظ؛  مقاتٍِل  تربيَة  الدنيا  الغرُب  يُرّب 

املفرتض  العالَم  يف  تنظروا  وحيثام  مفرتًسا،  كائًنا  وتدعه  إنسانيّته، 

ِل  هدوؤه اآلن وبُعده عن الحرب، تجدوا القتل يف كّل بالٍد بتَدخُّ

االتّحاد  ل  بتدخُّ أفغانستان  يف  فالقتل  السوفيايتّ.  واالتّحاد  أمريكا 

أمريكا.  ل  بتدخُّ لبنان  يف  والقتل  األماكن.  من  كثريٍ  ويف  السوفيايتّ، 

فالغرب يرّب حيوانًا، وذاك ليس بهاٍد، وإّنا هو وحيّش مفرتس.

فتقّدُمه غري إنسايّن، بل حيوايّن، وتربيته ليست إنسانيّة، وإّنا 

هي حيوانيّة؛ نعني الحكومات ال الشعوب، فالحكومات وَمن تُربِّ 

يف منأى عن اإلنسانيّة. ولذا، تقّدم يف تربية الحيوان، وصنع آالت 

أنّهم  الصحيفة  يف  ورد  سبقتها،  التي  الليلة  أو  فالبارحة  الدمار، 

صنعوا قنبلة تفوق تلك التي ألقوها عىل اليابان خمس مرّات!

فعمل الغرب هو أن يصنع ما يقتل به الناس، والفخر هو أن 

يصنع قنبلة تفوق خمس مرّات تلك التي قتلَْت مئتَي ألف نسمة 

م، ونحن وثقنا أّن كّل يش ء يف الغرب! يف مدينة. هذا هو التقدُّ

ال، فام يف الغرب تربية حيوان مفرتس ضاّر، ويصنع آالت هي 

من  اآلالف  مبئات  منها  أمىض  أنّها  إاّل  وأنيابه،  الحيوان  مخالب 

الدرجات))). 

)1979/6/12م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 8، ص82- 83.
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ًما  تقدُّ يكون  أن  يعدو  ال  م،  تقدُّ من  الغرب  أنجزه  ما  كّل  إّن 

أسلوب  إّن  الوحوش.  لرصاع  غابة  وكأنّه  يبدو  العامل  جعل  ماّديًّا، 

الرتبية يف الغرب قد جرَّد اإلنسان من إنسانيّته، وحّوله إىل حيوان 

يبدو  والذي  اآلن،  العامل  هذا  يف  البرص  رسحتم  وحيثام  مفرتس، 

هادئًا وخاليًا من الحروب الشاملة، فإّن كّل بلٍد يعّمه القتُل، سببُه 

ل السوفيايتّ، وهذا هو لبنان)))، كغريه من  ل األمرييكّ، أو التدخُّ التدخُّ

ل األمرييكّ. وهكذا يبدو حيوانًا،  ه القتل؛ بسبب التدخُّ البلدان، يعمُّ

ليته كان أليًفا، بل حيوان مفرتس قاتل آكل للحوم البرش، فهذا ليس 

ًما إنسانيًّا)2). تقدُّ

 )1979/6/11م(

أميركا في مقّدمة جميع المجرمين

من املؤسف أن يكون اإلسالم يف هذه الحالة، وأن يكون الذين 

أمام  قاطًعا  يقف  اإلسالم  األوضاع.  هذه  مثل  يف  اإلسالم  عون  يدَّ

ين واملعتدين، وهؤالء الذين يدعون أتباع اإلسالم،  املذنبني واملقرصِّ

التي تقف عىل رأس جميع  االعتداء. وأمريكا  يَُرغِّبون اآلخرين يف 

املجرمني، وهذه الجرمية التي وقَعت قبل فرتة يف بريوت، بالتحريض 

األمرييكّ الخفّي، واملامرسة العلنيّة للصهاينة، كان املخطِّط األساس 

مرشوٌع  املرشوع  إّن  وقالوا:  بذلك،  اعرتفوا  أيضا  وهؤالء  هم.  لها 

ال  لقالت إلرسائيل:  القضية،  يف  ضالعة  أمريكا  تكن  مل  فلو  أمرييكّ. 

)))  كان حني االحتالل الصهيويّن لجنوب لبنان، ونشوب الحرب األهليّة.
)2)  صحيفة اإلمام}،ج4، ص95.
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لها.  اذهبي جانبًا، والنصاعت إرسائيل  تخطئي وتتعّدي حدودك، 

ه للمسلمني من أمريكا،  هذا الفعل أمرييكّ، وهذه الرضبة التي تَُوجَّ

عون االنتامء إىل اإلسالم والدفاع عن املسلمني،  وال يزال السادة يدَّ

مون كّل ما لديهم إىل أمريكا، ويستميحونها العذر.  يف حني أنّهم يقدِّ

أال يدعو ذلك لألسف لدى الشعوب، لدى اإلسالم، لدى الجميع؟! 

هذه الشعوب ال تعلم ما الذي يفعله هؤالء؟! ما الذي فعله هؤالء 

لقد  الناس؟  من  ومحروميها  وفقرائها  وأطفالها  بنسائها  ببريوت، 

بل  متفرِّجني،  جلسوا  والجميع  األوضاع،  وقلبوا  يش ء،  كلَّ  فعلوا 

ساندهم يف ذلك بعضهم، وإذا ما نطق بعٌض بكلمة، فقد كانت 

عابرة، وتركوا األمور، يف حني أّن املجازر حدثَت بأجمعها!))). 

)1982/8/22م(

المنطق الذي يخدم الهيمنة والسيطرة

إّن منطق السيّد كارتر هو أن يستجيب للشعوب، التي تطالب 

بحّقها، بالقّوة العسكريّة. وهذا املنطق هو منطق القرون الوسطى 

والقوانني  اإلنسانيّة  املُثُل  بجميع  تتحكَّم  التي  الغاب،  وحكومة 

الدوليّة. وهذا هو منطق جميع املتغطرسني واملستكربين يف مقابل 

الشعوب واألمم املستضعفة. والقوى التي ال تكبح جامَحها التعاليُم 

اإلنسانيّة والسامويّة، تُعمي العيون وتُسقم العقل)2). 

)1979/11/25م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص332.
)2)  املصدر نفسه، ج ))، ص99.
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الحيوانيّة:  األمور  هذه  محور  حول  يدور  كلّه  أمريكا  كيان  إّن 

»االصطياد«. فهذه البلدان ال بّد وأن تبتلعها أمريكا، وكّل من يتفّوق 

يف هذا املضامر يجوز قصب السبق من مجلس الشيوخ األمرييكّ، 

املجلس،  نظر هذا  فهو مجرم يف  ذلك،  يَُحوُل دون  كّل من  بينام 

وهذا هو أقىص ما يفهمونه))).

 )1979/4/22م(

التهويل اإلعالمّي

لقد اتّبَعت أمريكا سياسة التهويل واإلرعاب، بناًء عىل تصوُّرِها 

واليسار، سوف  اليمني  من  أتباعها  وبقيّة  واملنافقني  القومينّي  بأّن 

يتمّكنون من اإلمساك بزمام األمور يف البالد. وانهمَكت يف حياكة 

سياسة  وانتهَجت  العسكريّة،  لالنقالبات  والتخطيط  املؤامرات 

الضغط، وقاَمت باغتيال رجاالت الثورة. لكّن الله -تعاىل- َمنَّ علينا 

الهيمنة  مرّة أخرى، فأعلن الشعب اإليرايّن من جديد، يف ملحمة 

بأمريكا  حدا  ما  وأذنابها؛  أمريكا  من  براءته  الجاسويّس،  الوكر  عىل 

الزنجّي  صّدام  بيد  رضا،  محّمد  بيد  كان  الذي  السيف  وضع  إىل 

املرتنّح)2).

 )1987/7/28م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج7، ص)36.
)2)  املصدر نفسه، ج 20، ص265.
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النفوس؛  يف  الهلع  بّث  أجل  من  اإلعالم،  هؤالء  استخدم  لقد 

قوا أطامعهم. ولقد شعر الكثريون بالرهبة، فتخلّفوا عن  حتّى يحقِّ

الساحة، وباتوا غري مبالني وجبناء. ومع أّن قّوتهم مل تكن إىل تلك 

الدرجة التي يبيدون بها شعبًا، إاّل أنّهم استغلّوا تلك الشعوب. غري 

النظام))).  املعادلة، وقىض عىل ذلك  َغريَّ هذه  اإليرايّن  الشعب  أّن 

فلو  إرعابها حقيقتها؛  يفوق  التي  العظمى،  القوى  أمر  وهذا هو 

حدث يشء مثاًل، يف أّي بلد صغري، خالفًا لهوى االتّحاد السوفيايتّ)2) 

أو أمريكا، لكفى أن يُغِضب أحدهام، لينتهي األمر)3).

 )1980/2/3م(

)))  نظام الشاه املخلوع.
)2) عندما كانت جمهوريّات آسيا الوسطى وروسيا متّحدًة تحت اسم االتّحاد السوفيايّت.

)3)  صحيفة اإلمام}، ج3)، ص305-304.
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االختالف بين الحكومة األميركّية وشعبها

1- املقصود من الدعاء باملوت ألمريكا 

األمــرييكّ  الشعب  بني  نفرّق  وســوف  فرّقنا،  نحن  وبالطبع، 

والحكومة األمريكيّة، ونطلب من الشعب األمرييكّ مساندة الحركة 

اإلسالميّة اإليرانيّة))).

 )1978/12/1م(

اللوم عىل  يُلقي  أن  الشعب األمرييكّ  نحن نطلب ونتمّنى من 

أوساط  بني  األمرييكّ  الشعب  تشويه صورة  نرغب يف  وال  رؤسائه، 

الشعوب املسلمة، وأن يعتربوه شعبًا ظالاًِم. كام أنّنا سوف نشكر 

الشعب األمرييكّ أيًضا، يف حالة وقوفه معنا)2). 

)1978/11/3م(

يقصد  ال  اآلن،  »املوت ألمريكا!«  يرفع شعار  الذي  الشعب  إّن 

سوى كارتر، فالشعب األمرييكّ مل يُِسئ إلينا، وعىل الشعب األمرييكّ 

أن يتفّهم هذا األمر؛ فلو تفهََّمه، لكان معنا، حسب ما ميليه عليه 

ضمريه اإلنسايّن)3).

 )1979/12/16م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص07).
)2)  املصدر نفسه، ج 5، ص00).

)3)  املصدر نفسه، ج)، ص9.
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إّنا  ألمريكا!«،  »املــوت  اليوم  يرصخون  الذين  شعبنا  أبناء 

قصدهم كارتر. الشعب األمرييكّ مل يرتكب شيئًا ضّدنا، ولو عرف 

إىل  سيكون  اإلنسايّن  ضمريه  فإّن  األمر،  حقيقة  األمرييكّ  الشعب 

جانبنا))). 

)1979/12/15م(

2- ال خالف بيننا وبني شعوب العامل

األمرييكّ،  الشعب  حتّى  الشعوب،  وبقيّة  شعبنا  بني  خالف  ال 

ترتبط  ومل يصلنا منهم ظلٌم يكون سببًا للخالف معهم؛ فاملسائل 

بالحكومات)2). 

)1979/11/27م(

لقد طالبْنا دول املنطقة مراًرا: تعالوا نضع يًدا بيد؛ للتَخلُّص من 

براثن القوى الكربى. ال ميكن للمظلومني البقاء تحت ظلم القوى 

بترصُّفات  يقبل  ال  نفسه  األمرييكّ  الشعب  فإّن  اآلن.  بعد  الكربى 

رئيسه. لقد ضاق األمريكيّون ذرًعا بهؤالء. فال تظّنوا أّن عامل اليوم 

كالسابق. العامل ال يقبل بالبقاء تحت ظلمكم، وأنتم جالسون يف 

اإلسالميّة  البالد  وعىل  أمركم.  يف  تفّكروا  أن  من  بد  ال  قصوركم. 

أن تفّكر يف أمرها. أقول ملن ميثّلون بالدهم يف إيران: اطلبوا من 

مسؤويل بلدانكم أن يفّكروا يف أمرهم. إّن صّداًما زائل! فإن تركناه 

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص3)2.
)2)  املصدر نفسه، ص0)).
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ما  أمر  فكِّروا يف  زائل!  إنّه  يرتكه.  لن  العراقّي  الشعب  فإّن  نحن، 

بعد صّدام. إنّنا نطالب بالسالم مع جميع الشعوب يف العامل. إنّنا 

نريد أن نعيش بسالم مع شعوب العامل، إاّل أّن القوى الكربى متنعنا 

من ذلك. فلوال هجوم صّدام علينا، لاََم كان يعنينا العراق؛ فالعراق 

نعادي  أيًضا، فنحن ال  اليوم شقيقنا  العراقّي  الشعب  بلد شقيق. 

الشعب العراقّي))). 

)1984/2/6م(

األفكار العاّمة للشعب األميركّي

الت العسكريّة يف العامل 1- مخالفة التدخُّ

إنّهم إّنا يخّوفوننا من املوت؛ ألنّهم هم يخافون منه، وألنّهم 

ال يعتقدون مبا وراء الطبيعة. أّما الذي يعتقد بالله -تعاىل- وبيوم 

كارتر  وإّن  مخطئة،  أمريكا  إّن  أبًدا.  يش ء  من  يخاف  فال  القيامة، 

مخطئ حينام ظّن أنّه يستطيع ذلك.

له  يجيز  أيًضا ال  األمرييكّ  بذلك. والشعب  له  فالعامل ال يسمح 

ذلك، فهل قَتُْل شعِبنا وإبادته كاماًل هو عمٌل يسري، حتّى تستطيع 

أمريكا أن تقوم به؟ إنّه ليس عماًل هيًّنا يستطيع كارتر أن يقوم به)2).

 )1979/11/22م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 8)، ص260.
)2)  املصدر نفسه، ج ))، ص97.
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ليس الشعب األمرييكّ مخالًفا ملصالحنا، بل هو يؤيّدنا ويُعرِب 

عن أسفه عىل ما تقوم به حكومته والحكومات الفاسدة األخرى))). 

)1978/12/30م(

2- الوقوف بوجه السلطة الظاملة

القوى  ظلم  تحت  البقاء  يحتملون  يعودوا  مل  املظلومني  إّن 

الكربى. وحتّى يف أمريكا اآلن، فإّن الشعب يعارض مامرسات رئيسه. 

وها هو الشعب األمرييكّ اآلن، قد بات رافًضا، حتّى هو، لحّكامه، 

بل إّن العامل بأرسه يعّمه العصيان والرفض)2).

 )1983/2/7م(

وإذا اطّلع الشعب األمرييكّ، بوسائل اإلعالم العاّمة، عىل جميع 

األمور، وما تحّملناه من مصائب من رؤسائهم ورؤساء بقيّة الدول 

الكربى، فإنّه يسحب تأييده لكارتر)3). 
)1979/11/17م(

3- عدم مخالفتهم للثورة اإلسالمّية، والدعوة إىل منارصتها

األمــرييكّ  الشعب  بني  نفرّق  وســوف  فرّقنا،  نحن  وبالطبع، 

والحكومة األمريكيّة، ونطلب من الشعب األمرييكّ مساندة الحركة 

اإلسالميّة اإليرانيّة)4). 

)1978/12/1م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص224.
)2)  املصدر نفسه، ج8)، ص323-322.

)3)  املصدر نفسه، ج ))، ص72.

)4)  املصدر نفسه، ج 5، ص07).
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وأنا أطلب من الشعب األمرييكّ، أن يعمل بأقىص رسعة ملصلحة 

والحكومة  كارتر  السيّد  من  يطلبوا  وأن  املظلوم،  اإليرايّن  الشعب 

األمريكيّة عدَم تقديم العون واملساعدة للشاه، وأْن ال يثريوا الرأي 

العاّم العاملّي عىل الشعب األمرييكّ))). 

)1978/12/27م(

بالده  فالسفة  أرسل  االّدعــاءات،  تلك  يطلق  كارتر  كان  عندما 

لهذه  وتأييدهم  شكرهم  عن  فيها  أعربوا  إيّل،  رسالة  وعلامؤها 

األمرييكّ  الشعب  فليس  اإليرايّن.  وللشعب  النهضويّة،  النشاطات 

مخالًفا ملصالحنا، بل هو يؤيّدنا ويُعرب عن أسفه عىل ما تقوم به 

حكومته والحكومات الفاسدة األخرى)2). 

)1978/12/31م(

كّل  تكون  أن  العامل،  لسّكان  يصل  صوتنا  كان  إذا  أرجو  وأنا 

وما  نقول،  ما  أدرك  إذا  األمــرييكّ،  الشعب  حتّى  معنا.  الشعوب 

فعله كارتر وأمثال كارتر يف بالدنا طوال هذه السنني، طوال هذه 

الخمسني سنة تقريبًا، فإنّه سيكون معنا)3).

 )1979/12/7م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص205.
)2)  املصدر نفسه، ج 5، ص224.

)3)  املصدر نفسه، ج ))، ص66).



30

| 
ّي 

مين
لخ

م ا
ما

اإل
كر 

 ف
ي

      ف
كا

مير
| أ

بر 
األك

ان 
شيط

ال

خيانات الحكومة األميركّية للشعب األميركّي

1- متويه الحقائق بشأن الشعب اإليرايّن

ال خالف لنا مع الشعب األمرييكّ، لكّن السيّد كارتر مُيَّوه الحقائق، 

ويشيع يف أمريكا أّن الشعب اإليرايّن عىل خالف مع الشعب األمرييكّ، 

وأنّنا نعاديه؛ وهذه إحدى الجنايات التي تحدث يف التاريخ. لذلك، 

نرفع أصواتنا بأنّنا نخالف السيّد كارتر، إذ آوى مجرمنا ودافع عنه، 

وهو اآلن يرّوج أنّنا عىل خالف مع الشعب األمرييكّ، ويحرّض الشعب 

األمرييكّ ويغيظه ضّدنا ليخاصمنا. لكّن الحقيقة ليست كذلك))). 

)1979/11/27م(

2- تشويه صورة الشعب األمرييّك

نحن نطلب ونتمّنى من الشعب األمرييكّ، أن يُلقي اللوم عىل 

أوساط  بني  األمرييكّ  الشعب  تشويه صورة  نرغب يف  وال  رؤسائه، 

الشعوب املسلمة، وأن يعتربوه شعبًا ظالاًِم)2). 

)1978/11/3م(

نريد أن نبنّي للشعب األمرييكّ ما فعل هؤالء بالشعب األمرييكّ 

نفسه، وليك تُبَنيَّ الجرائم التي ارتكبها هؤالء، حتّى إنّهم يريدون 

إسقاط الشعب األمرييكّ من أعني الناس)3). 

)1979/12/15م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص))).
)2)  املصدر نفسه، ج 5، ص00).

)3)  املصدر نفسه، ج ))، ص227.
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3- التفرقة العنرصيّة

اإلنسان،  حقوق  يوم  كان  حيث  األمس،  قبل  ما  أو  باألمس، 

يتحّدثون  اإلنسان،  يقضون عىل  الذين  أولئك  إّن  بالكثري.  تحّدثوا 

التفرقة العنرصيّة  عن حقوق اإلنسان! أولئك الذين يجعلون من 

مبدأ أمرهم، مل يسلم منهم حتّى الجنس األبيض، سوى جنس واحد 

وحدة  عن  يتحّدثون  الذين  هم  هؤالء  هم.  جنسهم  هو  فقط، 

األجناس، وأنّه ال فرق بينها! هذا هو وضع العامل، حيث يبدو الظامل 

الذي يقيض عىل الناس، وكأنّه أشّد رفًقا باملظلوم!))). 

)1984/12/11م(

اإلسالم  جاء  فلقد  اإلســالم.  ضّد  هي  الوطنيّة  العنرصيّة  إّن 

العنرصيّة  وإّن  املجتمعات.  وشتّى  الناس،  كافّة  بني  للمساواة 

الوطنيّة هي املوجودة اآلن بني السود والبيض يف أمريكا، وإّن كارتر 

الذي يّدعي املحافظة عىل حقوق اإلنسان، هو الذي يقتل السود 

بقسوة، ويوقع بهم شديد األذى)2). 

)1980/5/24م(

4- خداع الشعب األمرييّك

ال خالف لنا مع الشعب اليابايّن، كام ال خالف لنا مع الشعب 

)))  صحيفة اإلمام}، ج9)، ص7)).
)2)  املصدر نفسه، ج3)، ص334.
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أّن  أمريكا  يف  ويشيع  الحقائق،  مُيَّوه  كارتر  السيّد  لكّن  األمــرييكّ، 

نعاديه؛  وأنّنا  األمرييكّ،  الشعب  مع  خالف  عىل  اإليرايّن  الشعب 

وهذه إحدى الجنايات التي تحدث يف التاريخ. لذلك، نرفع أصواتنا 

اآلن  إذ آوى مجرمنا ودافع عنه، وهو  كارتر،  السيّد  نخالف  بأنّنا 

يرّوج أنّنا عىل خالف مع الشعب األمرييكّ، ويحرّض الشعب األمرييكّ، 

اآلن  وإنّنا  ليست كذلك.  الحقيقة  لكّن  ليخاصمنا.  ويغيظه ضّدنا 

نرفع أصواتنا بأنّنا نخالف كارتر ونخاصمه؛ ألنّه أخذ مجرمنا وآواه، 

وأحدث ضجيًجا علينا يف العامل، وأظهر األمور عىل خالف حقيقتها، 

وأنّه متأثّر بالقوى الشيطانيّة الصهيونيّة. إنّنا نرفع أصواتنا بأنّنا ال 

نخاصم الشعوب أبًدا، بأّي شكل من األشكال، بل نقف إىل جانب 

املظلومني والشعوب من جملة املظلومني، ونخاصم الظاملني، سواء 

أكانوا ظاملني لدولهم، أو لشعوبهم، أو للشعوب املستضعفة))). 

)1979/11/28م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص))).
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 تعامل أميركا مع دول العالم الثالث

1- الخداع

يُطلقها  اإلنسان،  والدفاع عن حقوق  اإلنسانيّة  مزاعم منارصة 

َمْن هم من املنتِهكني لحقوق اإلنسان، والبطل يف هذا املجال هو 

البطل،  انتهاكُه واعتداؤه أكرث من اآلخرين. ومثل هذا  َمن يكون 

شهدنا  قد  جميًعا  كّنا  كارتر.  بشخص  الحارض،  عرصنا  يف  يتمثّل 

املذابح الجامعيّة العاّمة التي تكّررت يف الكثري من املدن اإليرانيّة، 

مذابح جامعية  مؤّخرًا  وقد شهَدت طهران  الشاه.  يد  ومتَّت عىل 

-حسبام  القتىل  عدد  زاد  حيث  الشاه،  يد  عىل  واسع  نطاق  عىل 

ذُكِر- عىل األربعة آالف قتيل. السيّد كارتر الذي أثار ضّجة كربى 

تقديم دعمه  يتواَن عن  السوفيايتّ، مل  االتّحاد  من أجل سجني يف 

للشاه، بعد ارتكابه لهذه املذابح املتتابعة كلّها!

يتمّكن  مل  -الذي  للشاه  الصينّي عن دعمه  الرئيس  أعرب  كام 

ذ لهذه  من النزول به إىل الشوارع؛ خشية انتفاضة الشعب- املنفِّ

املذابح كلّها يف إيران. وفعل زعامء الكرملني اليش ء نفسه.

وأمريكا وسائر الدول االستعامريّة، ال هدف لها سوى اإلبقاء عىل 

والسياسيّة  الثقافيّة  املجاالت  مختلف  الضعيفة، يف  الدول  تخلُّف 
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الدول  سائر  وثروات  ثرواتنا  عىل  السيطرة  وابتغاء  والعسكريّة. 

املتخلِّفة، ال يسعهم إاّل أن يكونوا مصدًرا ملامرسة املزيد من الضغط 

علينا يف مختلف املجاالت))). 

)1978/9/14م(

2- أمريكا ونظرتها الدونّية تجاه العامل الثالث

ينفعنا  ما  لنا  يقّدمان  والغرب ال  الرشق  أّن  تعلموا  أن  عليكم 

ر  والتأخُّ التخلُّف  تعيش  التي  الغرب،  أو  الرشق  بقيّة دول  وينفع 

أنّهم  أو  ينفعهم،  يعد  مل  أنّه  إّما  إيّاه،  يعطوننا  ما  كّل  إّن  عنهم. 

من  شيئًا  إعطاءنا  أرادوا  ما  فإذا  يفيدنا.  ال  بنحٍو  لنا  يقّدمونه 

علومهم، أعطونا ذلك الجانب الذي ال يفيدنا. وحتّى إذا أراد شبابنا 

خاّصة  جامعات  يف  يقبلونهم  فإنّهم  للدراسة،  هناك  إىل  الذهاب 

العلمّي عن جامعاتهم.  تختلف يف مستواها  الثالث،  العامل  بدول 

إنّهم يعتربون العامل الثالث شيئًا آخر، إنّهم ال يقيمون لدول العامل 

الثالث وشعوبها وزنًا أصاًل، بل ال يعتربونهم شيئًا يُذكَر. ورمّبا أنّهم 

يف  يعيش  الذي  باإلنسان  اعتنائهم  من  أكرث  بالحيوانات  يعتنون 

بلداننا! فالدواء الذي مينعونه يف بالدهم، يجيزون بيعه واستعامله 

يف بلداننا، ويرسلونه إىل العامل الثالث!)2).

 )1979/11/1م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج3، ص399.
)2)  املصدر نفسه، ج 0)، ص7)3.



خر 
اآل

 و
كا

مير
 : أ

ث
لثال

ل ا
فص

ال

37

3- استغفال العامل الثالث

عىل مّر التاريخ، خصوًصا يف القرون األخرية، تّم السعي من أجل 

الثالث يف نوم عميق؛ ليبقوا غاِفلني عاّم يحدث  إبقاء دول العامل 

وليعيشوا  بوجودهم،  يشعروا  ال  وليك  ضّدهم،  ويُحاك  حولهم 

سنوات  منذ  مطروحة  كانت  املسألة  هذه  للغري.  التاّمة  التبعيّة 

مرحلة  إىل  وصلت  حتّى  تدريجّي،  بشكل  تنضج  وكانت  طويلة، 

النضج النهايّئ))).

 )1981/1/17م(

4- استغالل موارد دول العامل الثالث الطبيعّية ونهبها

إنّهم  وبحثوها.  أمورنا،  جميع  درسوا  قد  األجانب  هؤالء  إّن 

موجودات عجيبة، إذ بحثوا جميع أمورنا، وجاء خرباؤهم يف وقٍت 

الِجامل، وذهبوا  السيّارة بعد، وركبوا  تُخرَتع فيه  مبكر، حيث مل 

إليها  تذهب  التي  األماكن  وإىل  الصحاري،  إىل  اإلبل  رعاة  مع 

كلّها، ويكشفون  األماكن  لتلك  الخرائط  القوافل، وكانوا يرسمون 

بواسطة ما لديهم من أجهزة، عن نوع املعادن املوجودة يف باطن 

األرض)2). 

)1980/1/3م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص4)4.
)2)  املصدر نفسه، ج 2)، ص26.
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توجد  تكن  مل  الذي  الوقت  يف  خرباءهم،  يرسلون  كانوا  لقد 

السيّارات وغريها من وسائل النقل، وكانوا يجوبون البالد مع قوافل 

والذهب  كالنفط  الرثوة،  مصادر  مبعرفة  يقومون  وكانوا  اإلبل، 

وغريهام، وأماكنها، بإمكانيّات كانت لديهم))). 

)1981/9/8م(

ل يف الشؤون الداخلّية، والسيطرة السياسّية االقتصاديّة 5- التدخُّ

الدولة  شؤون  يف  التدخُّل  تبارش  وأمريكا  طويلة،  سنوات  مرّت 

اإليرانيّة الخاّصة، خالفًا لجميع املعايري الدوليّة واإلنسانيّة.

الشعب  وثار  اليوم،  السقوط  هاوية  إىل  الشاه  وصل  وعندما 

وبعض  األمرييكّ  الرئيس  رأينا  تقرير مصريه،  للحصول عىل  اإليرايّن 

ل الرسمّي يف شؤوننا، وأعلنوا  كبار املسؤولني األمريكيّني بارشوا التدخُّ

عىل الرغم من إرادة الشعب اإليرايّن الحاسمة، أنّهم )نحن نساند 

الشاه، ويجب أن نسانده؛ ألنّه أفضل صديق، ومحافظ عىل املصالح 

األمريكيّة يف املنطقة).

نرى يف السنوات الطويلة، أّن أكرث، بل جميع سياسات الشاه يف 

املجاالت املختلفة، تصّب يف دائرة تأمني الحّد األقىص من مصالح 

املصالح  لخدمة  اإليرانيّة  الزراعة  رَت  ُدمِّ أمريكا.  وأصدقاء  أمريكا 

األمريكيّة، وأُعِطيَت أمريكا الرثوات الباطنيّة والنفط خاّصة، وُجِعلَت 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5)، ص82).
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إيران مخزنًا لألسلحة التي تصنعها أمريكا وحلفاؤها، مقابل النفط 

املنهوب منها.

أبناء  قتل  يف  إاّل  منها  يُستََفد  مل  األسلحة  هذه  أّن  عن  وفضاًل 

الشعب يف املدن والقرى، فُرِض علينا أكرث من أربعني ألف مستشار 

عسكرّي أمرييكّ، باإلضافة إىل أنّه فُرِض علينا ميزانيّة قاصمة للظهر، 

لدفع رواتبهم كّل عاٍم.

السفارة  رقابة  تحت  يعملون  أساًسا  املستشارون  وهــؤالء 

املصالح  كافّة، حفاظًا عىل  البالد  أوضاع  ليسيطروا عىل  األمريكيّة، 

األمريكيّة، وسحبوا كّل نوع من أنواع حّريّة العمل، من يد الجيش 

واستعملَت  الشاه.  لحامية  إرادته،  خالف  عىل  وعبّؤوه  اإليرايّن، 

أمريكا الشاه لجعل إيران قاعدة عسكريّة لها، بإزاء القوى العظمى 

املنافسة لها، فأهدَر حقوق العاّمل املكافحني الرشفاء واملحرومني 

اإليرانيّني، بقّوة السالح.

لالستثامر،  مكان  أفضل  إيران  األمريكيّون  الرأسامليّون  اعترب 

وصبّوا رؤوس أموالهم فيها بأشكال مختلفة.

ويجب أن نقول: بأّن أبعاد التدخُّل األمرييكّ يف إيران كبرية جًدا، 

حتّى إنّنا ال نستطيع حرصها يف هذا املتّسع))). 

)1978/12/5م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج5، ص8)).
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6- نيل االستقالل االقتصادّي واجب رشعّي

لو ُشنَّ علينا عدوان اقتصادّي، قد يبعث عىل احتياجنا وتبعيّتنا 

لبلد آخر، فيجب عىل الجميع إنقاذ بالدنا منه. كّل إنسان عليه أن 

يقوم مبا يستطيع لدعم الحقل االقتصادّي، ويجب أاّل تقعد رشيحة 

التكاسُل يف عملهم.  للمزارعني  ليس  األخرى.  به  تقوم  ما  بانتظار 

عىل الذين يعملون يف املصانع عدم التقاعس والتامهل، فشعبكم 

اليوم يخوض حربًا اقتصاديّة، وهذه الظروف ليست مالمئة لنقول: 

للناس عاّمة، وهذا  أرباًحا أكرث ماّم نجني. واالختيار لكم  ال نريد 

الله، وهو الذي أمر بهذا املفهوم. أي: ال يجوز لنا أن  الخيار من 

فإنّنا حني ذلك  بالدين،  تؤمن  أخرى ال  نكون تحت إرشاف دولة 

علينا  املهّمة. يجب  القضايا  إحدى  الكفر. هذه  راية  نكون تحت 

الظروف  هذه  ويف  بأنفسنا.  اقتصادنا  ازدهار  ونعيد  نسعى  أن 

الدول  بأنّها ستجّند جميع  تهّددنا  التي نواجه فيها قّوة شيطانيّة 

إلغالق األبواب علينا، ومع أنّنا نؤمن بأّن هذه الترصيحات مجرّد 

ترصيحات لفظيّة لن تتحّقق، يجب علينا الحذر إذا احتملنا واحًدا 

باملئة أنّها جاّدة.

يحدث  قد  يقولون. حسًنا،  مبا  األعداء  قيام  نتجاهل  أاّل  يجب 

يف يوٍم ما. ملثل ذلك اليوم، عىل جميع رشائح املجتمع، كّل شخٍص 

بأّي طريقة كانت، ميكن أن ينتج، فمثاًل، أصحاب البساتني ميكن أن 

ينتجوا، مربّو املوايش ميكن أن ينتجوا، واملزارعون بإمكانهم اإلنتاج، 
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وميكن لبعض األشخاص مساعدة املزارعني، املصانع بإمكانها اإلنتاج، 

ر  وتَُدمَّ عليها-  -مأسوفًا  رَت  ُدمِّ إيران  يف  الكثرية  الخاّصة  الرشكات 

اآلن. عىل جميع هؤالء النهوض إلنقاذ البالد من تعرّث االقتصاد. إن 

مل تكتِف بالدكم من الناحية االقتصاديّة ذاتيًّا، وبقيَت عىل تبعيّتها 

إىل  وستجّر  أخرى،  أموًرا  ستستتبع  التبعيّة  هذه  فإّن  االقتصاديّة، 

تبعيّة سياسيّة أيًضا، والتبعيّة العسكريّة أيًضا ستتلو سابقاتها؛ ألنّنا 

حني ال نلك ما ميكننا االستفادة منه، ال بّد أن نّد أيدينا إىل أمريكا، 

وهي عندئٍذ، ستفرض علينا كّل ما تشاء.

يف وقٍت ما، قد تقوم بتهديدنا، فنقول لها: ال، لسنا بحاجة إىل 

ذلك. واآلن أيًضا، نقول لها: سنقطع حاجتنا إليها، وسنعمل، فالله 

ومنحنا  الخصبة،  الشاسعة  باألرايض  علينا  أنعم  وتعاىل-  -تبارك 

املياه الزاخرة التي تذهب هدًرا؛ نهر كارون مياهه تذهب هدًرا 

أن  يجب  استثامر.  بال  تبقى  به  تحيط  التي  واألرايض  باستمرار، 

نتعاضد، والعمل عمل إلهّي، وهو اليوم عبادة، الزراعة اليوم هي 

طاعة أمر الله، فتجب تقوية هذه الزراعة. كّل شخص عليه فعل 

ما يستطيع لتقوية هذا القطاع، حتّى نخرج من هذه الورطة التي 

ابتُلِينا بها، إن شاء الله. ونأمل أن تتّم تسوية سائر العقبات أيًضا، 

الثقافية والسياسيّة، يجب علينا تسويتها جميًعا.  املعضالت  نحّل 

وألّن الكالم كان يدور حول االقتصاد، ذكرُت هذه املقاصد))). 

)1979/12/26م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج))، ص338-337.
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7- الهيمنة عىل العامل من خالل الحفاظ عىل التفوُّق

إّن هاتنَي القّوتني العظيمتنَي))) هام مشكلة تهّدد العامل اليوم. 

إّن هاتنَي القّوتني تهيمنان عىل العامل، وتسّخرانه ملصالحهام. إنّهام 

تكرّسان جهودهام للتآمر وإنتاج السالح، الذي يشّكل خطرًا حقيقيًّا 

يخىش  معسكر  كّل  أّن  من  الرغم  وعىل  البرشيّة.  مستقبل  عىل 

أنّه  القّوة، غري  تلك  العظمى تخىش  القّوة  اآلخر، وهذه  املعسكر 

الدولتنَي،  هاتنَي  إحدى  يف  السلطة  رأس  إىل  يأيت  أن  املمكن  من 

مجنوٌن مثل هتلر أو صّدام، ويقود العامل إىل الضياع والدمار، بوحٍي 

من جنونه بامتالك القّوة. وإذا اندلَعت اليوم -ال سمح الله- حرٌب 

بني هاتني القّوتنَي، فإنّها ستجّر عىل العامل الخراب والدمار وإراقة 

الدماء.

إّن املشكلة التي تواجه العامل اليوم، تتمثّل يف هاتني القّوتنَي. أّما 

املشاكل األخرى، فهي مشاكل إقليميّة، يتحّمل املفّكرون والشعوب 

إيجاد  أراد هؤالء  لو  لها. وحتّى  إيجاد حلول  املحرومة مسؤوليّة 

حلول لها، فإّن حكوماتهم لن تسمح بذلك. فالحكومات غري قادرة 

النفسيّة  أهواءهم  أّن  كام  القّوتنَي،  هاتني  ملعارضة  مؤّهلة  وغري 

تَُحول دون ذلك أيًضا.

ال بّد للجامهري والكتّاب والخطباء واملفّكرين من التفكري بحلول 

البرشيّة  تهّدد  التي  باألخطار  الشعوب  وتوعية  العامل،  ملستقبل 

أمريكا واالتحاد السوفيتّي سابَقا.  (((
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وإذا  قادم،  العظيم  الخطر  بأّن  الشعوب  توعية  يجب  جمعاء. 

استمرَّت هاتان القّوتان العظيمتان عىل حالهام يف إنتاج األسلحة 

الذرية وأسلحة الدمار الشامل، وصناعتها، فمن املمكن أن تقودا 

َر األكرب. العامل إىل الدمار، وستكون الشعوب املترضِّ

يجب عىل الجميع، كّل ِمن موقعه، الكتّاب واملفّكرين والعلامء 

لدى مختلف شعوب العامل، توعية الجامهري بهذا الخطر املحدق، 

هذه  إنتاج  دون  وتحول  القّوتنَي،  لهاتني  بنفسها  تتصّدى  لعلّها 

األسلحة... إّن ما يرتّدد أحيانًا يف أوساط هذه الحكومات، من أنّها 

ل  تسعى للحّد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومحاولة التوصُّ

إىل اتّفاق بهذا الشأن، ليس أكرث من شعار، فأمريكا تسعى لخداع 

االتّحاد السوفيايتّ، وتعمل عىل وضع األسلحة املوجودة يف الغرب 

بًا ليوٍم إذا ما ُضِغَط فيه عىل زّر، فسوف  عىل أهبّة االستعداد، تحسُّ

ترضم النريان يف العامل بأرسه.

ينبغي اليوم لشعوب العامل، أن تتنبه لهذه املشكلة الكربى التي 

الفئات، من كتّاب وصحافة ووسائل  العامل. وعىل مختلف  تواجه 

الجامهري  وتوعية  املوضوع،  هذا  متابعة  أجمع،  العامل  يف  إعالم 

للتصّدي له. طبًعا، توجد اليوم بعض الفئات التي تتظاهر ضّد هذه 

األسلحة، ولكن ال بّد من تضافر جهود كّل الشعوب؛ يك يتسّنى لها 

أن تفعل شيئًا.

فلو مل تكن قّوة أمريكا، لاََم كان بوسع صّدام ارتكاب مثل هذه 
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الحامقة. ولو مل تكن قّوة أمريكا، لاََم استطاَعت إرسائيل أن ترتكب 

الدول  أقَدَمت  لاََم  أمريكا،  قّوة  تكن  مل  ولو  كلّها.  املذابح  هذه 

الخليجيّة وأمثالها عىل هذه األعامل التي تقوم بها اآلن.

وإذا أراد العامل أن يتخلّص من هيمنة هاتني القّوتنَي، عليه أن 

ينهض، مثلام فعلت إيران، حيث انتفَضت مختلُف فئات الشعب، 

ونهض الجميع وفّجروا الثورة، دون أن يلجؤوا إىل أيٍّ من القّوتنَي، 

التي  املساعي  كّل  ورغم  تاّمة.  باستقالليّة  الساحة  إىل  نزلوا  وإّنا 

بذلتها وتبذلها أمريكا يف سحق الجامهري وإفشال نهضتها، إاّل أنّها 

عجزَت عن ذلك. فإذا مل تنهض الدول اإلسالميّة وغري اإلسالميّة، وكّل 

دول العامل التي تعاين شعوبها البؤس والحرمان وهيمنة واضطهاد 

حكوماتها، وما مل يتنبّهوا إىل هذا الخطر العظيم الذي يهّدد العامل، 

ر له -ال سمح الله- أن يحدث يوًما، فلن تكون حينها، دولٌة  ولو قُدِّ

عىل وجه األرض، ورمّبا لن يبقى إنسان. فال بّد للعامل من التفكري 

بذلك))).

 )1982/11/4م(

8- نرش الثقافة األجنبّية

ألّن  يحتّج؟  أو  يعرتض  مل  فلامذا  نفسه،  الشعب  هو  الشعب 

يفتح  كان  حني  فالشاّب  بذلك.  تسمح  تكن  مل  األجنبيّة  الثقافة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج7)، ص74- 75.
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إىل  وينظر  بالجنس،  حافلًة  فرياها  املجلّة،  إىل  ينظر  عيَنيه، 

الصحف، فريى سيل الشتائم ضّد املعّمم أو اإلسالم، وما إىل ذلك. 

لقد ربّوا األطفال، منذ الصغر، عىل كراهيّة اإلسالم، وعىل معاداة 

وتعاىل-  -تبارك  الله  تلطّف  وقد  اإلميان.  انعدام  وعىل  الوطن، 

بهذا الشعب املظلوم، عىل الرغم من أّن األحالم التي كان يخطّط 

إىل  تنظروا  أن  يكفي  النمط.  هذا  عىل  كانت  كلّها  هؤالء،  لها 

التي أرادوا أن يرّوجوا لها يف السنوات األخرية،  إحدى قضاياهم 

وهي زواج أحد أبناء الجرناالت من آخر؛ زواج ولد من ولد! هذه 

من القضايا التي فتحوا بابها، ولو أنّهم أُمِهلُوا قلياًل، لعملوا عىل 

ترويجها، مثلام حصل يف بعض املناطق األخرى. فالفحشاء كانت 

بصورة علنيّة يف شوارع شرياز...

لقد كانوا يخطّطون ألشياء كثرية لشعبنا، وقد رأيتم بأنفسكم ما 

كان يجري عىل سواحل البحر، ويف النوادي الليلية والحانات ومراكز 

ولكّن  إيران.  من  مكان  كّل  يف  منترشة  كانت  التي  القامر،  لعب 

الله -تبارك وتعاىل- تلطّف علينا برحمته، وأوجد كّل هذا التحوُّل 

يف املجتمع، وأنقذ شبابنا من ذلك املستنقع، وأدخلهم يف محيٍط 

إسالميٍّ إنساينٍّ، يتصّدى للرشق والغرب، ولن يعبؤوا مبا لدى هؤالء 

ماّم ميكن أن يحسدوهم عليه.

جهود  وأّن  ــا،  دامئً هكذا  كانوا  هؤالء  أّن  تعلموا  أن  ويجب 

أبناء  بني  واالختالف  الفرقة  بّث  عىل  منصبّة  كانت  املستعمرين 
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الشعب الواحد. ففي كّل وقت، كانوا يخطّطون لتنفيذ االنقالبات 

البلد الواحد، بصدد ذلك دامئًا، ولن يكّفوا  وتفجري نزاعات داخل 

أيديهم عّنا. لذا، ينبغي لشعبنا أن يكون يقظًا واعيًا. وكذلك جيشنا 

الجميع  عىل  والعشائر.  التعبئة  وقّوات  الثوريّة  ولجاننا  وحرسنا 

بوادر  ظهرت  ما  متى  بأنّه  وليعلموا  والحذر،  باليقظة  يتحلّوا  أن 

االختالف والفرقة، فإّن هناك دسيسة تَُدبَّر لهم))).

 )1982/12/18م(

9- منع التقّدم والتطّور

من  األجانب،  أيدي  قطع  هو  الحاالت،  جميع  يف  شعارنا  إّن 

والحّريّة ال ميكن  واالستقالل  فالتنمية  البالد.  واليسار، عن  اليمني 

أو مدرسة فكريّة،  أيِّ جنسيّة  األجنبّي، من  ل  التدخُّ تحقيقها مع 

سياسيًّا أو ثقافيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا.

وكّل َمن يسمح بالتدخُّل األجنبّي يف بالدنا الغالية رصاحًة، أو 

إىل  تؤّدي  أو  األجنبيّة،  الهيمنة  استمرار  تقتيض  مشاريع  بتقديم 

عنه.  االبتعاد  يجب  والبالد،  لإلسالم  خائٌن  جديدة،  هيمنة  خلق 

املتّحدة  الواليات  ل  تدخُّ -خاّصة  أجنبّي  ل  تدخُّ هناك  كان  فإذا 

أداًة  تأيت ستكون  كّل حكومة  فإّن  وبريطانيا-  السوفيايتّ  واالتّحاد 

واستمرار  جهة،  من  وتعاسته  شقائه  واستمرار  الشعب  لتَخلُّف 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7)، ص)3).
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النهب والغطرسة من جهة أخرى. وتبديل فئة بفئة قد يؤّدي إىل 

تحسني األوضاع مؤقّتًا، إاّل أنّه ال يؤثِّر يف مصرينا؛ ألنَّ جميع مصائب 

ل األجانب يف مصريهم))). املسلمني ومشكالتهم تنبع من تدخُّ

 )1978/10/7م (

10- جعل العامل الثالث مختربًا طّبيًّا

الرقّي  باسم  أو  الثقافة،  أو  العلم  باسم  إلينا  ر  يَُصدَّ الذي  إّن 

يفّكرون  إنّهم  ألنفسهم.  به  يحتفظون  الذي  غري  هو  والرفعة، 

عّدة  قبل  الحظتم  فإذا  الرشقيّة.  الدول  أجل  من  أخرى  بطريقة 

أيّام، نرُِشَ يف إحدى املجاّلت أو الجرائد، أّن الدواء الفاليّن ممنوع يف 

أمريكا، ولكن تصديره مسموح إىل دول العامل الثالث!)2).

 )1979/10/25م(

تأثُّري، فلقد قرأُت  لقد ذكرُت مراًرا، وأعود وأكّرر هنا، لشّدة 

يف بعض الصحف واملجاّلت مؤّخرًا، أنّه قد تّم منع استعامل بعض 

األدوية يف أمريكا لرضرها، ولكن ُسِمَح لرشكات الدواء بتصدير هذه 

األدوية إىل العامل الثالث!

الِحظوا كيف ينظر هؤالء إلينا! لقد وصل بهم األمر إىل درجة 

أنّهم ال يعتربوننا مخلوقات حيّة. والله، ال ميكن إلنسان أن يعامل 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص))4- 2)4.
)2)  املصدر نفسه، ج 0)، ص260.
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الحيوان بهذا الشكل، فكيف باإلنسان؟! انظروا، نحن أمام أّي نوع 

من املخلوقات، أمام أّي نوع من املخلوقات الخبيثة! وأنا ال أقصد 

الغربيّة  هنا الشعب األمرييكّ، بل الحكومة األمريكيّة، والحكومات 

التي تعاملنا بهذه الطريقة. ولألسف، ما زلنا نخضع لهم، ونعمل 

لصالحهم.

فلتُكَس األقالم التي تدعو لعبادة الغرب، ولتُقطَع األلسنة التي 

إلينا  رون  يَُصدِّ الشعب.  ضياع  عىل  وتعمل  للغرب،  خدمًة  تنطق 

األدوية املرضّة! وليذهب العامل الثالث إىل الجحيم! ليس مهامًّ لهم، 

املهّم أنّهم يقبضون مثنها. نعم، هكذا كان الغرب، وال يزال يصّدر 

إلينا كّل ما هو ضاّر، وميتنع عن إعطائنا ما ينفعنا))).

 )1979/10/28م(

ينفعنا  ما  لنا  يقّدمان  والغرب ال  الرشق  أّن  تعلموا  أن  عليكم 

ر  والتأخُّ التخلُّف  تعيش  التي  الغرب،  أو  الرشق  بقيّة دول  وينفع 

أنّهم  أو  ينفعهم،  يعد  مل  أنّه  إّما  إيّاه،  يعطوننا  ما  كّل  إّن  عنهم. 

يقّدمونه لنا بنحٍو ال يفيدنا. فإذا ما أرادوا إعطاءنا شيئًا من علومهم، 

أعطونا ذلك الجانب الذي ال يفيدنا. وحتّى إذا أراد شبابنا الذهاب 

إىل هناك للدراسة، فإنّهم يقبلونهم يف جامعات خاّصة بدول العامل 

الثالث، تختلف يف مستواها العلمّي عن جامعاتهم. إنّهم يعتربون 

العامل الثالث شيئًا آخر، إنّهم ال يقيمون لدول العامل الثالث وشعوبها 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 0)، ص285.
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وزنًا أصاًل، بل ال يعتربونهم شيئًا يُذكَر. ورمّبا هم يعتنون بالحيوانات 

الذي  بلداننا! فالدواء  الذي يعيش يف  اعتنائهم باإلنسان  أكرث من 

مينعونه يف بالدهم، يجيزون بيعه واستعامله يف بلداننا، ويرسلونه 

إىل العامل الثالث. والطبيب غري املسموح له مبامرسة الطّب عندهم، 

من  ويتخرّجون  هناك  يدرسون  الذين  واألطبّاء  إلينا،  يرسلونه 

جامعاتهم، ال يسمحون لألكرثيّة منهم مبزاولة الطّب عندهم، عىل 

إذ يشرتطون  منحهم شهادات مصّدقة من جامعاتهم،  الرغم من 

عليهم الذهاب إىل بلدانهم ليامرسوا مهنتهم. إنّهم يعطوننا شيئًا 

ل لديهم))). آخر غري املوجود عندهم واملفضَّ

 )1979/11/1م(

أميركا ومنطقة الشرق األوسط

1- أسباب التواجد األمرييّك يف منطقة الرشق األوسط

أ- الخوف من ظهور قّوة اإلسالم

وظهور  اإلسالميّة،  الثورة  بعد  أنّه  املسلمون  يعلم  أن  يجب 

قّوة اإلسالم اإلعجازيّة، بدأت املؤامرات والخطط األمريكيّة إليجاد 

الفرقة بني السّنة والشيعة، وازداد الهجوم عىل إيران، التي متثّل 

ت إىل لبنان، وأّن جميع هذه  مركز ثقل الحركة اإلسالميّة، وامتدَّ

القدرة  هذه  وإضعاف  اإلسالم  محاربة  أجل  من  هي  املؤامرات 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 0)، ص7)3.
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بيد  ذ  يَُنفَّ الذي  أمريكا،  مخطّط  أّن  يعلموا  أن  ويجب  اإللهيّة. 

الهدف هو اإلسالم يف  لبنان وبريوت، بل  إرسائيل، ال ينتهي عند 

الفاريّس  الخليج  منطقة  خصوًصا  اإلسالميّة،  البالد  يف  مكان  كّل 

أن  يريدون  وهم  اإللهّي.  الوحي  مركز  يُعترََب  الذي  والحجاز، 

يسمع حّكام املنطقة إىل أوامر أمريكا، من دون اعرتاض. واألنىك 

أْن يكونوا مثل إرسائيل، ويقبلوا بكّل ذلٍّ وهوان.  من ذلك، هو 

للمسلمني  ينبغي  ال  العظمى،  والفاجعة  األوضاع  هذه  مثل  ويف 

اإلسالم  حفظ  سبيل  يف  التقصري  ينبغي  وال  أباليّني،  ال  يكونوا  أن 

والبالد اإلسالميّة. وما هو أكرث إيالًما ومصيبة، أن تتجّرأ إرسائيل، 

وتعتدي  اإلسالم،  تّدعي  التي  والدول  املسلمني  جوار  إىل  وهي 

بريوت  سّكان  وعىل   املظلوم،  اللبنايّن  الشعب  عىل  الصورة  بهذه 

باعتباره  للدفاع،  اإلسالميّة  الدول  تنهض  أن  من  وبداًل  األعزّاء! 

تعمل  بل  ذلك،  تجاه  الالأباليّة  تبدي  وإنسانيّة،  إلهيّة  فريضة 

من  وبداًل  املشؤومة.  وإرسائيل  أمريكا  أهداف  تحقيق  أجل  من 

واإلسالم  اإلسالميّة  إيران  تنتقد  أخذت  الجائرة،  إرسائيل  انتقاد 

التربيرات واألعذار  يقّدموا  أن  اليوم  إيران. وإذا ما استطاعوا  يف 

هل  لكن  املشؤومة،  املجرمني  ألهداف  وتأييدهم  سكوتهم  عىل 

الشعوب  خداع  يستطيعون  وهل  التاريخ؟  تحريف  يستطيعون 

غري  األعذار  بهذه   املنتقم  الله  إقناع  يستطيعون  وهل  الحرّة؟ 

اتّخذوا  العظيم، حيث  الذنب  لهم هذا  الله  يغفر  املرّبرة؟ وهل 
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اإلسالم العظيم ألعوبة بيدهم؟ وهل يستطيعون أن يجيبوا عىل 

دماء النساء والرجال واألطفال واألبرياء يف بريوت؟))).

 )1982/9/19م(

ب- عدم جدارة حكومات املنطقة

إّن الهجامت العلنيّة والخفيّة ألعداء اإلسالم واملعتدين الدوليّني، 

التحّرريّة، مستمرّة بشّدة من  الكريم وأحكام اإلسالم  القرآن  عىل 

اإلسالميّة  البلدان  حكومات  من  الكثري  وإّن  وصوب.  حدب  كّل 

املشؤومة  ملخطّطاتهم  ذة  املنفِّ مهّمتها،  أو  عاملتها  وبسبب  هي، 

ى  يَُسمَّ ما  يّدعون اإلسالم ويقيمون  الذين  أولئك  والخيانيّة؛ سواء 

بلدانهم  يف  الدين  يُلغون  الذين  أولئك  أو  اإلسالمّي،  باملؤمتر 

الجميع يتحرّكون يف مسار  إّن  أو ال يعرتفون به رسميًّا.  املسلمة، 

واحد، عن علم أو غري علم؛ وهو تنفيذ أهداف األعداء االستعامريّة 

يف  املأساويّة  األوضاع  هذه  تستمّر  أن  يريدون  حيث  املشؤومة، 

املجتمع اإلسالمّي، وتتسلّط إرسائيل عىل أرواح أّمة اإلسالم وثرواتها 

اإلسالمّي  العامل  يف  وسلطته  االستعامر  سيادة  وتبقى  وأراضيها، 

ذ املخطّطات التوّسعيّة املدّمرة للصهيونيّة يف  محفوظتنَي دامئًا، وتَُنفَّ

البلدان اإلسالميّة، وتكون البلدان اإلسالميّة ذليلة ومستَعبََدة دوًما 

ِمن ِقبَل املعتدين الدوليّني، ومتّد يد التسوُّل وطلب املساعدة إىل 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص386- 387.
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املستعِمرين املجرمني، وال ترى وجه االستقالل والحّريّة واالستقرار 

واألمن أبًدا))).

 )1973/3/14م(

2- أنواع التواجد األمرييّك يف منطقة الرشق األوسط، وأساليبه

أ- التواجد العسكرّي وبّث الرعب والخوف

كم هو جيّد أن يفّكر رؤساء الدول اإلسالميّة يف األوضاع الراهنة 

للدول اإلسالميّة املضطهدة، والشعوب املظلومة املتعرِّضة لتسلّط 

الشياطني،  وسائر  األكرب  الشيطان  من  والنهب  والسلب  األجانب، 

واإلمالق  الفقر  من  حالٍة  يف  وهم  ثرواتهم،  عىل  يُِغريون  الذين 

املدقع! وكم هو حسن أن يثوبوا إىل رشدهم، ويزنوا األمور بدقّة، 

ويضعوا الخوف والرعب، الذي فرضته عليهم القوى العظمى؛ من 

جانبًا،  املسلمني  سائر  ومصالح  مصالحهم  عن  الطرف  غّض  أجل 

وليحكموا بضامئرهم، وال يجلبوا الخزي والعار لهم ولدولهم، أكرث 

ماّم هو عليه اآلن!)2). 

)1986/8/6م(

ب- الحرص عىل تشكيل حكومات تابعة وموالية لهم

فليعرف الشباب قدر شبابهم، ويستفيدوا منه يف العلم والتقوى، 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2، ص449- 450.
)2)  املصدر نفسه، ج 20، ص84.
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ويف بناء أنفسهم، ليصبحوا أشخاًصا أمناء صالحني؛ فالبالد ستصبح 

مستقلّة بفضل هؤالء األشخاص. إّن كّل تبعيّتنا وارتباطنا بالخارج 

كانت ألنّنا مل نلك رجااًل صالحني. ففي ذلك الوقت، كان الرجال 

الصالحون يتنّحون جانبًا، وأولئك الذين كانوا يف الساحة مل يكونوا 

أّي  يقّدموا  ومل  صالحني،  يكونوا  مل  ولكّنهم  علامء،  كانوا  صالحني، 

نفع لبالدنا، وكانوا هم من جعلَنا تابعني للخارج. وعىل مّر أعوام 

لنا كان هذا،  كثرية، كانت خرياتنا تذهب إىل األجنبّي، وما قّدَمه 

كام ترون، ال يش ء))).

)1979/7/7م(

ومن ناحية أُخرى، وضعوا عمياًل لهم يف مرص، اسمه السادات، 

الحاكم الناشط يف تطبيق مخطّطات االستعامر، وكلّنا نعلم بزيارته 

إلرسائيل. ويف الخمسني سنًة التي نتذكّرها، وهي متثّل حالة العزاء، 

متثّل املصيبة إليران، مبا ذاق الشعب من هذه األرسة الظاملة، قامت 

عىل  وقَّعت  التي  الدميقراطيّة،  إنجلرتا  لإلنسان-  -املحبّة  إنجلرتا 

إعالن حقوق اإلنسان، بإيصال رضا خان إىل السلطة، وذلك بحسب 

للعناء حوايل عرشين سنة، وجعلَت  إقرارها هي، وجعلَتْنا عرضًة 

الشعب املسلم يف مشّقة)2).

 )1978/2/17م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 9، ص2).
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص297-296.
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3- السياسات األمريكّية يف منطقة الرشق األوسط

أ- استعباد الناس

األّمة اإلسالميّة لن تنعم باألمن والحّريّة ما دامت  أّن  واعلموا 

متشبّثة بهذه املذاهب االستعامريّة، وما دامت تقارن الترشيعات 

اإللهيّة معها، وتضعها بعًضا إىل جنب بعض. فهذه املذاهب التي 

تُعرَض عىل األّمة اإلسالميّة من اليسار واليمني، هدفها الوحيد إضالل 

الذّل  املسلمني يف حالة  يُبقوا  أن  يريدون  املسلمني وحرفهم، فهم 

الكريم  القرآن  تعاليم  عن  ويُبِعدوهم  دامئًا،  والعبوديّة  والتخلّف 

التحّرريّة))).

 )1972/8/7م(

تنقلوا  أن  وعليكم  أمريكا.  من  يعاين  اليوم،  اإلسالمّي  العامل  إّن 

نداء ربّكم إىل املسلمني يف العامل، نداء تعلنوا فيه أّن العبودية لله 

فقط، وال تقبلوا العبوديّة لآلخرين)2).

 )1979/9/29م(

أعتزم  وأنا  مشفقة،  وصيَّة  املسلّحة  القّوات  منتِسبي  وأويص 

الرحيل عن هذه الحياة الدنيا، أن يستقيموا وفاءهم لإلسالم، كام 

هو حالهم اليوم، فإّن اإلسالم هو املنهج الوحيد لتحقيق االستقالل 

والتحّرر، فالله -تعاىل- يدعو الجميع لبلوغ مقام اإلنسانيّة السامي 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2، ص404.
)2)  املصدر نفسه، ج0)، ص3)).
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بلدكم  وينجي  سينجيكم،  ذلك  فإّن  استقيموا،  هدايته.  بنور 

وشعبكم من عار التبعيّات واألرس للقوى التي ال تريدكم إاّل عبيًدا 

لها، وال تسعى إاّل إىل إبقاء بلدكم متخلًِّفا، وسوقًا استهالكيّة ترزح 

تحت عب ء ظلمهم الثقيل املهني. ولرتّجحوا الحياة الرشيفة، ولو 

الرفاه  املذلّة  لألجانب،  العبوديّة  الصعوبات، عىل حياة  مع بعض 

الحيوايّن))).

 )1983/2/14م(

ب- الدعم الدائم إلرسائيل، ونهب املوارد الطبيعّية

إّن أمريكا تقول: إنّها ال ميكن أن تبيع إرسائيل ألّي شخص. إنّها 

تأخذ منكم كّل تلك املوارد، ثّم تقول: إنّها لن تبيع إرسائيل لكم. 

فهل يستحّق األمر أن تضّحوا بكّل كرامتكم وكيانكم أمام شعوبكم، 

وأمام شعوب العامل واألجيال القادمة، من أجل خدمتكم لها؟)2). 

)1982/5/31م(

عىل الحكومة واملسؤولني، سواء يف الجيل الحارض أم يف األجيال 

القادمة، أن يقّدروا متخّصصيهم، ويشّجعوهم عىل مواصلة العمل، 

السلع  استرياد  دون  يَُحولُوا  وأن  واملعنوّي،  املاّدّي  بالبذل  وذلك 

يتمّكنوا  أن  إىل  عندهم،  باملوجود  ويتكيّفوا  املدّمرة،  االستهالكيّة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج )2، ص384.
)2)  املصدر نفسه، ج 6)، ص6)2.
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من صنع كّل ما يحتاجونه بأنفسهم. هذا وأطلب من الشبّان، فتية 

والعناء،  املشّقة  ل  تحمُّ األمر  تطلَّب  وإن  يضّحوا،  ال  أن  وفتيات، 

الكامليّة  السلع  أجل  من  اإلنسانيّة،  والقيم  والحّريّة  باالستقالل 

الفحشاء،  مراكز  يف  الحضور  سبيل  ويف  التحلُّل،  وأنواع  واالختالط 

التي يقيّضها لهم الغرب وعمالؤه الخونة، فقد ثبت أّن أولئك ال 

يفّكرون بغري إفسادكم وإغفالكم عن مصري بلدكم؛ لنهب ثرواتكم، 

وبلدكم  شعبكم  وجعل  التبعيّة،  وعار  االستعامر  بقيود  وجرّكم 

إبقاءكم  وأمثالها،  األساليب  بتلك  يريدون  فهم  فقط.  مستهلكني 

متخلّفني، ونصف متوّحشني، عىل حّد تعبريهم))).

 )1983/2/14م(

رؤساء  من  الشعوب،  حّكام  فعل  من  هي  كلّها  مصائبنا  إّن 

هي  الرشق،  وبلدان  إيران  تطال  التي  املصائب  كّل  إّن  البلدان. 

يريدون  األقوياء  فهؤالء  الكربى.  بالقوى  ى  يَُسمَّ ما  رؤساء  من 

نهب ثروات الضعفاء، وأن يتحّمل الضعفاء الجوع، وينهب أولئك 

النفط  آبار  الناس عىل  يجلس  وأن  ويبّددوها،  ومعادنهم  نفطهم 

كاالتّحاد  الكربى،  القوى  منطق  هو  هذا  جوًعا!  ويتضّوروا  هذه، 

السوفيايتّ وأمريكا وأمثالهام)2).

 )1978/10/20م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج)2، ص373.
)2)  املصدر نفسه، ج 4، ص58.
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ج- نهب ثروات البلدان تحت عنوان املصالح

إّن ما تقوله أمريكا يف هذه الفرتة من الزمن، ِمن أّن لها أصدقاء يف 

املنطقة ومصالح؛ علينا أن نرى ما تقول، وَمن هم أصدقاؤها، وَمن 

كانوا، وما هي مصالحها يف املنطقة، وماذا كان، وماذا سيكون. إّن 

لهم أصدقاء كثريين، لهم من األصدقاء َمن هم باإلضافة إىل كونهم 

إّن  األجور.  يستلمون  ال  عمالء  أيًضا  فهم  األجر،  مدفوعي  عمالء 

أولئك الذين يهبون بسخاء، مصالح بالدهم وثروات املستضعفني إىل 

األقوياء، ويؤّمنون مصالحهم؛ واملراد من املصالح مثل هذه املصالح، 

املصالح التي تقطع رشيان حياتهم إذا ما انقطعت. أصدقاؤهم هم 

أولئك الذين إن ذهبوا، فإنّهم سيسلبونهم حياتهم أيًضا.

املسلمة،  البلدان  لنا،  الجارة  البلدان  جميع  نذكّر  ونحن 

ومسؤوليها الذين يزعمون أنّهم إسالميّون، أّن قصد أمريكا من أّن 

ومصالحها  أصدقاءها  ذلك  إثر  عىل  وترى  ومصالح،  أصدقاء  لها 

دة ِمن ِقبل اإلسالم وإيران، أّن تلك املصالح ما هي إاّل الرثوات  مهدَّ

الغزيرة للبلدان اإلسالميّة، وهي نفسها املوارد املعدنيّة والنفطيّة 

هم  األصدقاء  وأولئك  لهم،  املهّمة  واملناطق  اإلسالميّة  البلدان  يف 

أنتم، فبعٌض منكم يقّدم الخدمة لهم، وتقّدمون إزاء هذه الخدمة 

مواردكم))).

 )1982/5/30م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص209-208.
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سوى  هنا،  ألمريكا  تكون  أن  ميكن  التي  املصالح  هي  ما  تُرى 

الرثوات املربحة؟ ومن هم األصدقاء الذين ميكن أن يكونوا لها، سوى 

الذين يخدمونها تحت عنوان الصداقة؟ إّن أمريكا ال تريد أصدقاء، 

شعوبهم،  مصالح  لها  يقّدمون  خّداًما  تريد  أمريكا  إّن  خّداًما.  بل 

ويتسبّبون يف الذّل ألنفسهم يف الوقت نفسه، ويتحّملونه))).

 )1982/5/30م(

د- استغالل جهل حكومات املنطقة وضعفها

إّن أمريكا استغلَّت جهل صّدام وغروره وأحالمه املريضة، ودفعته 

للهجوم عىل إيران. ويف املنطق األمرييكّ، فإّن هزمية العراق وإيران، 

وتدمري كاِل البلَدين أو إيران، يصّب لصالحها يف كّل األحوال. وإّن 

يصبح رشطّي  بأن  يحلم  كان  أخطأ يف حساباته، حيث  قد  صّدام 

املنطقة وقائد القادسيّة العظيم. غري أّن الذي يجهله وال يريد أن 

يفهمه، هو قدرة اإلسالم العظيمة، وتضحيات جند اإلسالم األوفياء. 

ليس  الذي  الفّخ  يف  بنفسه  ألقى  والحامقة،  الجهل  هذا  وبسبب 

بوسع أيّة قّوة إنقاذه منه. وإنّنا نحّذر دول املنطقة من جديد، بأْن 

ال يُجِهدوا أنفسهم أكرث من هذا إلنقاذ وحش مجرم، إذا ما وجد 

دّوامة  بأنفسكم يف  تُلُقوا  فال  بأرسها.  املنطقة  فسيشعل  الفرصة، 

إذا ما  املوت والهالك... وال تخدعكم وعود أمريكا واآلخرين؛ ألنّه 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص0)2.
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استمّر تقديم الدعم  لعدّو اإلسالم، فمن املمكن أن يحتّم الواجب 

عىل الشعب والحكومة اإليرانيّة اتّخاذ موقف ال نرغب فيه! وطاملا 

هناك متّسع من الوقت، يُستَحَسن أن تنصاعوا إىل أحكام اإلسالم 

وتعاليمه الباعثة للحياة، وتنقذوا بالدكم من رّش القوى التي تسعى 

مع  بسالم  والعيش  اإلسالم،  إىل  اللجوء  أّن  واعلموا  خداعكم.  إىل 

والشعب  الحكومة  وإّن  لصالحكم.  يصبّان  اإلسالميّة،  الجمهوريّة 

اإليرايّن أفضل لكم من أمريكا وصّدام ومرص واملاكرين اآلخرين.

فال بّد أن تكونوا قد أدركتم حقيقة أّن قّوة كّل دول املنطقة مل 

تكن تساوي أقّل من نصف قّوة الشاه املخلوع واملعدوم. وإّن قّوة 

إيران اليوم، بربكة اإلسالم وتواجد الشعب يف الساحة، هي أضعاف 

قّوة النظام البائد. وإّن أمريكا التي تخلَّت يف الظروف العصيبة عن 

لن  مساعدته-  يف  ترغب  ومل  تستطع،  مل  إنّها  -إذ  املخلوع  الشاه 

تساعدكم إذا ما احتجتم إليها، أنتم الذين تُعترََبون لها أقّل أهّميّة 

من الشاه... إّن أمريكا وغريها من القوى الكربى قد جعلت منكم 

مجرّد وسيلة لتأمني مصالحها يف املنطقة. وإذا ما وقعتم يف الفّخ، 

فإنّهم لن يكلّفوا أنفسهم عناء إنقاذكم))).

 )1983/2/11م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج7)، ص325-324.
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الت أميركا في عصر الحكم البهلوّي، ونشاطاتها
ُّ

تدخ

ل األمرييّك بالشؤون الداخلّية 1- التدخُّ

الدولة  شؤون  يف  التدخُّل  تبارش  وأمريكا  طويلة،  سنوات  مرَّت 

اإليرانيّة الخاّصة، خالفًا لجميع املعايري الدوليّة واإلنسانيّة.

الشعب  وثار  اليوم،  السقوط  هاوية  إىل  الشاه  وصل  وعندما 

وبعض  األمرييكّ  الرئيس  رأينا  تقرير مصريه،  للحصول عىل  اإليرايّن 

ل الرسمّي يف شؤوننا، وأعلنوا  كبار املسؤولني األمريكيّني بارشوا التدخُّ

عىل الرغم من إرادة الشعب اإليرايّن الحاسمة، أنّهم )نحن نساند 

الشاه ويجب أن نسانده؛ ألنّه أفضل صديق ومحافظ عىل املصالح 

األمريكيّة يف املنطقة).

نرى يف السنوات الطويلة أّن أكرث، بل جميع سياسات الشاه يف 

املجاالت املختلفة، تصّب يف دائرة تأمني الحّد األقىص من مصالح 

املصالح  لخدمة  اإليرانيّة  الزراعة  رَت  ُدمِّ أمريكا.  وأصدقاء  أمريكا 

األمريكيّة، وأُعِطيَت أمريكا الرثوات الباطنيّة والنفط خاّصة، وُجِعلَت 

إيران مخزنًا لألسلحة التي تصنعها أمريكا وحلفاؤها، مقابل النفط 

املنهوب منها.

أبناء  قتل  يف  إاّل  منها  يستفد  مل  األسلحة  هذه  أّن  عن  وفضاًل 

الشعب يف املدن والقرى، فُرَِض علينا أكرث من أربعني ألف مستشار 

عسكرّي أمرييكّ، باإلضافة إىل أنّه فُرِض علينا ميزانيّة قاصمة للظهر، 

لدفع رواتبهم كّل عام.
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السفارة  رقابة  تحت  يعملون  أساًسا،  املستشارون  وهــؤالء 

املصالح  كافّة، حفاظًا عىل  البالد  أوضاع  ليسيطروا عىل  األمريكيّة، 

األمريكيّة، وسحبوا كّل نوع من أنواع حّريّة العمل من يد الجيش 

واستعملَت  الشاه.  لحامية  إرادته،  خالف  عىل  وعبّؤوه  اإليرايّن، 

أمريكا الشاه لجعل إيران قاعدة عسكريّة لها، بإزاء القوى العظمى 

املنافسة لها، فأهدر حقوق العاّمل املكافحني الرشفاء واملحرومني 

اإليرانيّني، بقّوة السالح))).

 )1978/12/4م(

2- فرض نظام الشاه

إيران.  بانقالب عسكرّي، مرّة أخرى، عىل  الشاه  أمريكا فرَضت 

مرّة  الشاه  األمرييكّ  االنقالب  أعاد  الدولة،  تحديث  عنوان  وتحت 

ودمار  أمريكا  ملصلحة  الكلّيّة  االنقالب  هذا  نتيجة  وكانت  أخرى، 

إيران. لقد أتلَفت الزراعة يف البلد، وأصبَحت إيران سوقًا مستهلكة 

النفط،  من  بدًءا  الباطنيّة،  والرثوات  األمريكيّة.  الغذائيّة  للمواّد 

حتّى النحاس، وكّل الرثوات ُسلِبَت، وما زالت تدّر ملصلحة أمريكا، 

وعّوَضت إيران عنها باألسلحة التي ال تنفع الدولة.

ورضره اآلخر كان فرض أكرث من أربعني ألف مستشار عسكرّي 

اعتباره،  جيشنا  أفقَدت  أنّها  عن  فضاًل  وهي  باهظة،  بنفقات 

أصبَحت  الشاه،  بوجود هذا  بأيديهم.  البلد  كّل مقّدرات  وضَعت 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص8)).
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إيران قاعدة عسكريّة أمريكيّة. وأيًضا، بأموال هذا الشعب، حّولوا 

الفاريّس. وهذه األمور كلّها جزء  الخليج  الشاه إىل رشطيٍّ ملنطقة 

من املظامل التي حملتها أمريكا عىل شعبنا. فبناء عىل هذا، ملاذا ال 

تنشط أمريكا ملجابهة ثورة الشعب اإليرايّن؟))). 

)1978/11/22م(

3- جعل الدول تابعًة لهم يف كّل أمورهم

إّن الشاه هو الذي سلّط األجانب، وأمريكا خاّصة، عىل جميع 

شؤون البالد، وقّدم لهم ثرواتها، ومنحهم الحصانة فيها، وسلّطهم 

للبضائع  خاِضعًة  مستهلِكًة  إيــران  وجعل  الجيش،  عىل  حتّى 

األمريكيّة)2).

 )1978/6/9م(

إّن إيران -كام نعلم وتعلمون- كانت خاضعًة متاًما ألمريكا، وكان 

برّمتها تحت ترصُّف  إيران  الذي وضع  املخلوع هو  الخائن  الشاه 

يد  يف  الجيش  كان  لقد  أمريكيّة.  عسكريًّة  قاعدًة  وجعلها  أمريكا، 

الشاه  يكن  ومل  املرتزقة،  يد  يف  الثقافة  وكانت  أمريكا،  مستشاري 

انهار االقتصاد  والحكومة والربملان سوى عبيد وخدم لهم. وبهذا، 

املنطقة،  يف  القوّي  الشاه رشطيّهم  وأصبح  لهؤالء،  التبعيّة  بسبب 

وكان ُحامته أمريكا والبلدان العميلة لها)3).

 )1983/9/3م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص53.
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص360.

)3)  املصدر نفسه، ج8)، ص93-92.
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4- استغالل الرثوات وسلبها تحت عنوان اإلصالح

الشعب اإليرايّن مجرب عىل التصويت ملصلحة َمن سبَّب تقهقَر 

الشعب  هذا  وجعل  الحيوانيّة،  الرثوة  وتنمية  الزراعة  يف  إيران 

يستورد اليوم جميع ما يحتاج إليه من القمح واألرّز واللحم والزيت 

الطرح  بداية  يف  املزارعني،  يَِعُد  كان  الذي  الشاه  باهظة.  بأسعار 

الغاّلت والحبوب، يف  الذايتّ يف  البيضاء«، باالكتفاء  املدعّو »الثورة 

ظّل اإلصالح الزراعّي، يتبّجح اليوم باسترياد مليوننَي ونصف مليون 

طّن من القمح، وأربعمئة ألف طّن من األرّز هذه السنة، بداًل من 

محافظًة  أنَّ  املطّلعون  فيه  يعلم  وقٍت  يف  هذا  بالخجل.  الشعور 

عىل  وحدها  قادرًة  كانت  خراسان،  محافظة  مثل  واحدة  إيرانيًّة 

هذه  سلبتها  البيضاء  الشاه  ثورة  لكّن  البالد،  لكّل  القمح  توفري 

القدرة.

َق الشاُه أكرث من عرش سنوات بتطوُّر البالد، يف وقٍت أغرق  تشدَّ

فيه أغلب الشعب اإليرايّن يف الفقر والبؤس. وقد قام بتزيني ظاهر 

طهران، وبناء القصور الفخمة لعمالئه، بعرق هذا الشعب، بينام 

سّكان  من  نسبة  أكرب  تضّم  التي  اإليرانيّة  واألرياف  القرى  تفتقر 

إيران، ألدىن مقّومات الحياة. اليوم، يعد الناس مواعيد تستغرق 25 

عاًما، إاّل أّن الشعب اإليرايّن الواعي يدرك جيًّدا أّن هذه املواعيد 

واهية، ال أساس لها من الحقيقة. فالبالد ُسلِبَت القدرة الزراعيّة، 

من  لها  وليس  يوم،  بعد  يوًما  تتدهور  والعاّمل  الفاّلحني  وأحوال 
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أن  إاّل  يكون  األمم، ولن  التابع لسواها من  املستقّل غري  التصنيع 

يتغرّي هذا النظام البايل، بإذن الله -تعاىل-))).

 )1975/3/11م(

ال نعلم ما يفعله هؤالء بهذه البالد، وإذا ما رحل، إن شاء الله، 

إذ  ذلك،  حول  كالَمهم  يقولوا:  أن  املطّلعون  األشخاص  يستطيع 

لديهم اطاّلع كاٍف عىل حقيقة ما يجري يف إيران، وهم مطّلعون 

عىل خيانات هذا الشخص؛ فإذا ما تحّدث هؤالء، ستتّضح حقائق 

حرضته  أّن  إىل  تشري  بسيطة  معلومات  من  لدينا  ما  إّن  كثرية. 

حطّم زراعة إيران بصورة عاّمة، باسم »اإلصالح الزراعّي«! وهذا 

والشعري  القمح  تصّدر  كانت  التي  فالبالد  ا!  حقًّ املضحك  هو 

مقدار!  كذا  لها  يستوردون  بأنّهم  اآلن  يتباهون  أخرى،  وأشياء 

الذي  ذا  فمن  والتباهي!  املدح  ال  العزاء،  إقامة  يستدعي  هذا 

حطّم هذه الزراعة العظيمة يف إيران، وقد كانت محاصيل إحدى 

من  كّل يش ء  استرياد  يجب  واآلن،  كلّه؟  البلد  تكفي  محافظاتها 

مراتعنا  وأخذوا  تاّمة،  إبادة  الحيوانيّة  الرثوة  أبادوا  لقد  الخارج. 

التأميم،  ومعنى  يّدعونح  كام  وأّمموها  ملواشينا،  مراٍع  هي  التي 

إن حرضته، هو األّمة، وأّن األّمة كلّها أساًسا هي الشاه وعائلته! 

ونبتلعه!  عليه  نستويل  أنّنا  فمعناه:  تأميم يش ء،  يعلنون  وعندما 

لقد منعوا الناس من جلب مواشيهم إىل املراعي، ومنعوهم من 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص76.
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وابتلعوا  وهناك،  هنا  الغابات  باعوا  بل  الغابات،  من  االستفادة 

أمثانها، وذهبوا وشأنهم))).

 )1978/10/20م (

من  اللحوم  نستورد  حتّى  الحيوانيّة،  الرثوة  عىل  قضوا  لقد 

أبادوا كّل ما لدينا من ثروات تحت عناوين خادعة  الخارج، كام 

برّاقة، خالل هذه السنوات الخمسني)2))3).

 )1979/6/14م(

5- فرض الحصانة القضائّية لألمريكّيني

إّن فرض الحصانة القضائيّة)4) عىل شعبنا املظلوم ِمن ِقبَل الشاه 

املخلوع السابق، كان من أكرب جرائم أمريكا، وقد واجَهت معارضة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص60.
)2)  املصدر نفسه، ج8، ص55).

)3) املّدة التي سيطرَت فيها األرسة البهلويّة عىل الحكم يف إيران من 925/2/8)، عندما 
أسقطت  عندما  أي   ،(979/2/(( وحتّى  القاجاريّة،  األرسة  حكم  خان  رضا  ألغى 

الثورة اإلسالميّة األرسة البهلويّة عن العرش.
)4)  يف عام 964)، قامت الحكومة اإليرانيّة برئاسة حسن عيّل منصور ومجلس النّواب، 
باملصادقة عىل الئحة قانون )الحصانة القضائيّة للرعايا األمريكيّني يف إيران). ويقيض 
القانون  شمول  من  وخدمهم  وعوائلهم  العسكرينّي  املستشارين  بإعفاء  القانون 
اإليرايّن، وجعلهم يف عداد أعضاء السلك الدبلومايّس، ببنود معاهدة فييّنا للحصانة 

الدبلوماسيّة. وبناًء عىل الالئحة، فإّن األمريكيّني يف إيران:
)- ال يحّق ألحد توقيفهم، مهام كان السبب.  

الرشطة  من  خاّصة  قّوات  هناك  كانت  فقد  وعليه،  بلطف؛  معاملتهم  تجب   -2  
مسؤولة عن حاميتهم وخدمتهم.

3- يصانون من الدعاوى املدنيّة، وتلغى كّل الدعاوى الصادرة بحّقهم.  
4- يُستَثنون من الرضائب، مهام استوردوا أو صّدروا، ِمن وإىل إيران.  
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رجال الدين والشعب املتديّن، وجرى ما جرى بعد ذلك عىل شعبنا 

من الجرائم واملظامل))).

 )1980/5/31م(

أّواًل،  فييّنا  مبعاهدة  به  ألحقونا  قانونًا  املجلس  يف  عرضوا  لقد 

الخرباء  جميع  أّن  ذلك  ويعني  ثانيًا.  لألمريكيّني  الحصانة  ومنحوا 

ــني  واإلداريّ الفّنيّني  وموظّفيهم  وأرسهم  األمريكينّي  العسكرينّي 

وخدمهم وكّل َمن يتعلق بهم، أصبحوا جميًعا يتمتّعون بالحصانة 

عن كّل جرمية يرتكبونها يف إيران؛ فإذا اغتال خادٌم أمرييكّ أو طباٌخ 

أن متنعه من  لها  يحّق  ال  اإليرانيّة  الرشطة  فإّن  أمرييكّ مرجَعكم، 

ذلك، وال يحّق للمحاكم اإليرانيّة أن تحاكمه وتحّقق معه، بل يجب 

د األسياُد وضَعه. وكانت الحكومة  أن يذهب إىل أمريكا، حيث يُحدِّ

َمت  السابقة قد صادقَت عىل هذا القانون، ومل تُْفِش ذلك ألحد. وقدَّ

قد  وكانت  املجلس،  إىل  أيّام  قبل  القانون  هذا  الحالية  الحكومة 

قّدَمته قبل ذلك إىل مجلس الشيوخ، وصادقوا عليه هناك بإشارة 

واحدة، ومل يتفوَّه منهم أحد، ثّم قّدموه يف األيّام القليلة املاضية 

ث  وتحدَّ واعرتاضات،  مناقشات  أجروا  الشورى، حيث  إىل مجلس 

بكّل وقاحة.  ُصوِدَق عليه  القانون  أّن  إاّل  ُمعرتِِضني،  النّواب  بعض 

العار هذه، وجعلَت  الحكومة، بكّل وقاحة، عن وصمة  ودافعت 

الشعب اإليرايّن أدىن من كالب أمريكا؛ فإذا دهس أحٌد كلبًا أمريكيًّا 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص302.



خر 
اآل

 و
كا

مير
 : أ

ث
لثال

ل ا
فص

ال

67

يحاسبونه، وإذا دهس شاُه إيران كلبًا أمريكيّا يحاسبونه، وإذا دهس 

أن  ألحد  يحّق  فال  مسؤول،  أكرب  ودهس  إيران،  شاَه  أمرييكّ  طاٍه 

أرادوا أن يقرتضوا قرًضا من أمريكا، وطلبَت  يعرتضه! ملاذا؟ ألنّهم 

منهم أمريكا إقرار هذا القانون))).

 )1964/10/25م(

6- إقامة القواعد العسكريّة لضامن مصالحهم

لقد قال الشاه يف أحد خطاباته وأحاديثه الصحفيّة: إذا تقرَّر أن 

أذهب، سأحّول البالد إىل تلٍّ ِمن تراب!

لقد َجَعلته اليوم، وأنت موجود، أسوأ من تلٍّ ِمن تراب! فلم 

يُبقي الشاُه لنا شيئًا. ويجب عىل أمريكا أن تدعمه؛ ألنّه ال يوجد 

قاعدة  منها  بداًل  ويقيم  كلّها،  بالدنا  مينح  منه،  أفضل  عميل  أّي 

عسكريّة لها. من الطبيعّي أن تقول أمريكا: إّن الشاه منح الحّريّة، 

عبارة  كارتر  منطق  يف  الحّريّة  إّن  مة!  متقدِّ بالًدا  يبني  اآلن  وهو 

تزايد  يف  وهي  يوم!  كّل  إيران  يف  تحدث  التي  املجازر  هذه  عن 

مستمّر. والرقّي االجتامعّي هو عبارة عن هذه األمور التي صارت 

من نصيبنا، وانهارت جميع جوانب بالدنا)2).

 )1978/10/19م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج )، ص368.
)2)  املصدر نفسه، ج 4، ص)5.
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طبًعا، احتياطي النفط يف إيران كبري، لكّنهم ينهبونه ويقّدموه 

لكّنهم  مّجانًا!  بأخذه  أسيادهم  اكتفى  ليت  ويا  مّجانًا.  ألسيادهم 

يُعطوننا  مصالحهم.  تضمن  عسكريّة  قواعد  عنه  عوًضا  يُشيّدون 

إّن  كردستان.  جبال  يف  لهم  عسكريّة  قاعدة  ويُشيّدون  األسلحة، 

جميع هذه األسلحة ال تنفعنا، فام جدوى أسلحة ال يعرف الجيش 

عنه  عوًضا  لنا  ويقّدمون  النفط،  مّنا  ينهبون  يستخدمها؟  كيف 

املنطقة.  يف  وأهدافهم  أغراضهم  تخدم  أسلحة  تنفعنا،  ال  أسلحة 

الشيوعّي  الخطر  ملواجهة  القواعد  هذه  يُشيّدون  أنّهم  ويّدعون 

ونفوذ االتّحاد السوفيايتّ يف املنطقة))).

 )1978/10/22م(

لو أردنا أن نعرف ما الذي تحقَّق حتّى اآلن، وما نريد أن نفعله 

أّن ما تحقَّق إىل اآلن كان معجزة... فامذا  لنا  لتبنّي  املستقبل،  يف 

يعني »ما الذي تحقَّق؟«؟! لقد كنتم إىل اآلن أرسى قيود منظّمة 

املخابرات، التي كانت منترشة يف كّل مكان، وكانت تؤذي الجميع 

التي  واألقبية،  السجون  هذه  يف  الناس  مع  فعلوا  ماذا  وتعّذبهم. 

يشعر اإلنسان بالخوف عندما يشاهد بعض صورها التي يعرضونها؟ 

التساؤل عاّم  إّن  الثورة؟  الذي حّقَقته  كان عماًل ضئياًل هذا  فهل 

تحقَّق يعني أّن هذا كان عماًل ضئياًل. هذا العمل الذي حرّي العامل، 

حرّي املفّكرين يف العامل؛ كيف حصل هذا؟ وكيف تحطّم هذا السّد؟ 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص92.
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التي كانت ممتّدة إىل ثرواتنا، حيث  وكيف قُِطَعت يد األجانب، 

كانوا ينهبون نفطنا كلّه، ويشيّدون عوًضا عنه قاعدة عسكريّة لهم، 

أصاًل، وبكيفيّة  بها  لإليرانيّني، معرفًة  املعّدات واألسلحة  ويرسلون 

النفط ونعطي  أنّنا نأخذ  استخدامها، كانوا يرسلونها تحت عنوان 

هذه املعّدات لهم، وهي يف الحقيقة لهم، وليست لنا نحن؛ ألنّه 

مل يكن لدينا اطاّلع عليها. لقد كانوا يرسلون هذه املعّدات لتشييد 

قاعدة لهم هنا، حتّى إذا ما وقع نزاع بينهم وبني االتّحاد السوفيايتّ، 

يكون لهم قاعدة هنا. فكانوا من جهة يأخذون النفط، ومن جهة 

عنوان  النفط، تحت  مقابل  قاعدة هنا،  يُشيّدون ألنفسهم  أخرى 

أنّهم يسّددون مثن النفط، حتّى ال تعلو أصوات االعرتاض))).

 )1979/5/20م (

7- جعل الشاه رشطيًّا ملنطقة الخليج

إيران.  عىل  أخرى،  مرّة  عسكرّي  بانقالب  الشاه  فرَضت  أمريكا 

مرّة  الشاه  األمرييكّ  االنقالب  أعاد  الدولة،  تحديث  عنوان  وتحت 

ودمار  أمريكا  ملصلحة  الكلّيّة  االنقالب  هذا  نتيجة  وكانت  أخرى، 

إيران. لقد أتلَفت الزراعة يف البلد، وأصبَحت إيران سوقًا مستهلِكة 

النفط  من  بدًءا  الباطنيّة،  والرثوات  األمريكيّة.  الغذائيّة  للمواّد 

حتّى النحاس، وكّل الرثوات ُسلِبَت، وما زالت تدّر ملصلحة أمريكا، 

وعّوضت إيران عنها باألسلحة التي ال تنفع الدولة.

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص294.
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ورضره اآلخر كان فرض أكرث من أربعني ألف مستشار عسكرّي 

اعتبارَه،  جيَشنا  أفقَدت  أنّها  عن  فضاًل  وهي  باهظة،  بنفقات 

وضَعت مقّدرات البلد كلّها بأيديهم. بوجود هذا الشاه، أصبَحت 

إيران قاعدة عسكريّة أمريكيّة. وأيًضا، بأموال هذا الشعب، حّولوا 

الفاريّس. وهذه األمور كلّها جزء  الخليج  الشاه إىل رشطّي ملنطقة 

من املظامل التي حملتها أمريكا عىل شعبنا. فبناء عىل هذا، ملاذا ال 

تنشط أمريكا ملجابهة ثورة الشعب اإليرايّن؟))). 

)1978/11/22م(

ورضورة  الوخيمة،  وعواقبها  االستعامريّة،  الثقافة  نرش   -8

التصّدي لها

إىل  أّدت  التي  الثورة  هذه  البيضاء،  بالثورة  ]الشاه[  يتحّدث 

نفسه  الشاه  إّن  حتّى  للشعب،  الفّعالة  القوى  وَشلِّ  الناس  شقاء 

الثقافة  نرش  تريد  الثورة  هذه  بزيفها.  سنوات  عرش  بعد  اعرتف 

وَمن  شبابنا.  تفسد  وأن  واألرياف،  القرى  أقىص  إىل  االستعامريّة 

ب ويُحرَم حقوقَه  يخالف هذه »الثورة« -كام تُدعى- يجب أن يَُعذَّ

االجتامعيّة)2).

 )1975/3/11م (

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص53.
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص77.
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الثقافة االستعامريّة تقيّض للبلد شبّانًا استعامرينّي، الثقافة التي 

إّنا  لرتويجها يف مجتمعنا،  لنا، ويسعون  بإعدادها  األجانب  يقوم 

هي ثقافة استعامريّة وطفيليّة، وهي أسوأ من كّل األشياء، حتّى 

من أسلحة هؤالء املتجرّبين، فأسلحة املتجرّبين تنكس بعد حني، 

وهي مكسورة اآلن، وكسُها يجعل شبابنا -الذين هم األساس لكّل 

يش ء- طفيليّني، ومتأثّرين بالغرب))).

 )1978/2م(

وما ميكن أن نصفه بأنّه مصدر األمراض، هو االنتشار املتزايد 

للثقافة األجنبيّة االستعامريّة، التي عملت عىل تغذية شبابنا لسنني 

طويلة بأفكارها الساّمة، وعمل العمالء الداخليّون لالستعامر عىل 

تكريسها، فنحن ال ميكن أن نتوقّع من الثقافة االستعامريّة الفاسدة 

سوى املوظّف ورّب العمل املتأثّرين باالستعامر. وعليكم أن تبذلوا 

الجهد لدراسة مفاسد الثقافة الحاليّة، واطاّلع الشعوب عليها، وأن 

اإلسالميّة  الثقافة  محلّها  وتحلّوا  -تعاىل-،  الله  بإذن  لها،  تتصّدوا 

اإلنسان،  تربية  أسلوب  عىل  القادمة  األجيال  ترتّب  يك  اإلنسانيّة؛ 

وإشاعة العدل)2).

 )1971/5/17م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص276.
)2)  املصدر نفسه، ج 2، ص326.
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عمالء أميركا وأنصارها

1- عمالء أمريكا

أ- رضورة معرفتهم والتنّبه إىل وجودهم

الوضع اآلن محتاج إلدامة الثورة التي مل تبلغ غايتها، فهي يف 

كلّه،  الشعب  بها. فيجب عىل  يأمترون  والشياطني  الطريق،  عرض 

قلبهم  يخفق  الذين  أولئك  لإلسالم،  قلبها  ينبض  التي  طبقاته  كّل 

لشعبهم ولبالدهم، أن ينفضوا أيديهم من املطامح الخاّصة، وينأوا 

عن اآلمال واألمنيات الشخصيّة، ويفّكروا بالشعب واإلسالم والبالد. 

يجب تبديد املؤامرات بوحدة الكلمة.

العاّمل  بني  يدورون  الذين  أولئك  الجميُع  يعرف  أن  ينبغي 

والفاّلحني والكلّيّات والجامعات، ويزرعون الفساد حيث حلّوا.

الذين  أولئك  وَمن  يُْدعمون،  أين  وِمن  هــؤالء،  َمْن  انظروا 

يُؤيّدونهم؟

يحملون  َمن  يعرف  أن  الشعب  فعىل  ة،  السامَّ األقالم  اعرفوا 

ويأتوا  الشعب،  ومسري  الدين  رجال  وضّد  اإلسالم،  عىل  أقالمهم 

بسوابقهم، ويُطالعوا أحوالهم، وينظروا يف سوابقهم))).

 )1979/5/30م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 8، ص29.
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إّن خطّة شعبنا -وهي الخطّة قصرية األجل- تتلّخص يف معرفة 

العدّو وطرده من الساحة، مثلام فعلوا ذلك من قبل. إّن عدّونا مل 

يتمثّل يف محّمد رضا خان فحسب، بل إّن كّل َمن مل يكن مسريه 

يطالب  َمن  كّل  اسمه.  كان  مهام  لنا،  عدّو  فهو  اإلســالم،  مسري 

بالجمهوريّة مبعزل عن اإلسالم، فهو عدّو لنا؛ ألنّه عدوٌّ لإلسالم. كّل 

َمن يضع إىل جانب الجمهوريّة اإلسالميّة كلمة الدميقراطية، فهو 

عدوٌّ لنا. كّل َمن ينادي بالجمهوريّة الدميقراطيّة، فهو عدوٌّ لنا؛ ألنّه 

ال يريد اإلسالم. إنّنا نريد اإلسالم. لقد قّدمنا هذه التضحيات كلّها، 

وبذلوا  واآلالم،  املتاعب  وتحّملوا  كلّه،  الرصاع  هذا  شبابنا  وخاض 

دفع  الذي  إّن  اإلسالم.  ينشدون  ألنّهم  كان  كلّه  ذلك  إّن  الدماء، 

بهذه الثورة إىل األمام، هو ذاك الذي كان يقول: إنّني أرى الشهادة 

يرى  هل  للدميقراطيّة؟  فوزًا  الشهادة  يرى  كان  هل  عظياًم.  فوزًا 

اإلنسان الشهادة فوزًا لليسار أو لليمني؟ هل كان شبابنا يطالبون 

بالجمهوريّة، عىل نسق ما هو موجود يف االتّحاد السوفيايتّ؟ هل 

كانوا  الشيوعيّون؛ ولذلك  يريدها  التي  الجمهوريّة  ينشدون  كانوا 

ينادون بها تبًعا لهم؟ هل قّدمنا الدماء من أجل تلك الجمهوريّة؟ 

هل بذلنا الدماء من أجل جمهوريّة غربيّة؟ لقد بذلنا الدماء من 

أجل اإلسالم. بذل شبابنا الدماء من أجل اإلسالم. أنتم أيّها الشباب، 

إىل  وجئتم  السفر،  عناء  تجّشمتم  بعيد،  مكان  من  قَِدمتم  الذين 

إىل  مييل  َمن  مع  لتلتقوا  دميقراطّي؟  مع  لتلتقوا  جئتم  هل  هنا، 
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لتلتقوا  أم جئتم  بريطايّن؟  أمرييكّ؟  مع  لتلتقوا  السوفيايتّ؟  االتّحاد 

مع املسلم؟ لتلتقوا مع َمن يدعو إىل اإلسالم؟ تحّملتم هذه املشّقة 

أملايّن؟  مع  لتلتقوا  بريطايّن؟  مع  لتلتقوا  رويّس؟  مع  لتلتقوا  كلّها 

تأتوا إىل هنا من أجل ذلك، لقد جئتم إىل شخٍص تكون  إنّكم مل 

آالمه آالمكم. إنّنا جميًعا ننشد اإلسالم. ال بّد من االنتباه إىل ذلك، 

والتعرّف عىل عالمئه التي ذكرتُها؛ ما يريده هو ما تريدونه. يجب 

أن تعرفوه، وعالمته هي هذه التي ذكرتُها))).

 )1979/5/22م(

ب- نشاطات عمالء أمريكا

- إبقاء الوجود األمرييكّ والحرص عىل عدم نجاح الثورة

هؤالء ال يريدون لهذه الثورة أن تبلغ غايتها. وقد بذلوا طاقتهم 

لئاّل تدعه  القوى  لئاّل يدعوا محّمد رضا يرحل، والْتَأََمْت كّل  كلّها 

يذهب، وما تسّنى لها ذلك. ثار الشعب، وفرض عليه أن يذهب. 

واجتمعوا ليحفظوا بختيار، الذي كان تاليًا له، وقد كان من الخدم 

أيًضا. وبعدما أخرجه الشعب، كانوا يسعون أن يبقى الشاه، ومنهم 

ينفثونها،  ُخططًا  كان  ذلك  كّل  أيًضا.  ذلك  أرادوا  محرتمون  ناس 

الشعب، وقذفها  وقّدموا خطّة رفضها  لهم.  اطاّلع  ال  َمن  ويقبلها 

إىل  اتّجهوا  يائسني،  وعــادوا  اآلن،  يش ء  كّل  طرحوا  وإذا  جانبًا. 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص329.
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االنتخابات، فمنعوها؛ عّدة منهم قاطعوها، ومنهم رفضوا االستفتاء 

الصناديق، ومنَعت  فئة منهم أحرقت  النريان،  وقاطعوه، وأشعلوا 

الناس بالسالح أن يُعطوا آراءهم. هنا أيًضا، باؤوا بالهزمية، وأعطى 

الناس آراءهم إعطاًء ال سابقة له، فقد صّوتَت كرثٌة كاثرة تصويتًا ال 

نظري له. وكُّفت أيديهم عن هذا أيًضا، فجاؤوا إىل الدستور، بعدئٍذ، 

وقصدوا أن يعرقلوه، بأنّه يجب أن يكون مجلس مؤّسسني -وماذا 

سني؟- وذلك لئاّل يَدعوه يتقّدم،  سيحصل لو مل يكن مجلس املؤسِّ

وأخفقوا يف هذه أيًضا، وراحوا اآلن يُحاولون أاّل تأتلف هذه الهيئة. 

وهذه كلّها خطط مدروسة بحساب، ال أّن أحًدا يف الحدود. وهؤالء 

املسّمني كذا، ال أدري، يثريون الضجيح، ليسوا بجامعة جاءت من 

أقصاها  البالد، من  الهريويني يف  إشاعة  أّن  تعمل هذا، وال  نفسها 

إىل أقصاها، جاءت عفًوا ومن باب الصدفة، ال، ذلك كلّه عىل وفق 

خطّة))).

 )1979/7/2م (

- إلقاء التفرقة بني الناس وإيقاع املؤامرات

إنّهم يُلقون التفرقة بني الناس كّل يوم، مبختلف الذرائع، وتُحاُك 

كلَّ يوم مؤامرة إليقاع االختالف بني صفوف الشعب. يذهبون إىل 

فيثريون  إنسانيّة،  واجهات  تحت  ولكن  مبيّتة،  بنوايا  الجامعات 

الطاّلب للقيام بتظاهرات مناهضة للثورة. إّن نواياهم سيّئة، ليس 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 8، ص303.
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يقبلون علامء اإلسالم، ال  يقبلون اإلسالم، ال  نيّة حسنة، ال  لديهم 

يؤيّدون شعبنا؛ ولهذا ال  العاّمل، ال  يؤيّدون  الفاّلحني، ال  يؤيّدون 

البلد. ال يريدون لهذا الشعب أن يحصل  يدعون الخري يعّم هذا 

واالستقرار؛  الهدوء  يجد  أن  البلد  لهذا  يريدون  ال  الرفاهيّة،  عىل 

لتتمّكن الحكومة من إنجاز أعاملها وإصالحاتها، ال يروق لهم أن 

تتطّور زراعتنا، يريدون أن يجعلونا طفيلينّي نقتات عىل أمريكا دامئًا، 

بحيث يأيت كّل ما نحتاجه من أمريكا. ال يريدون لثقافتنا أن تنمو، 

أن  القتصادنا  يريدون  ال  كيدهم،  يحبط  إيران  يف  إنسان  ويوجد 

يكون ساملًا، ال يرغبون يف أن يكون جيشنا مستقاًل. إنّهم يستلهمون 

كيدهم هذا من أمريكا وأمثال أمريكا، وهم منهمكون داخل إيران 

للجمهوريّة  التصويت  مجرّد  يقظني!  تكونوا  أن  يجب  بالتآمر. 

فانتابهم  االستفتاء مدى ضعفهم،  أظهر  فقد  يكفي.  ال  اإلسالميّة، 

الخفيّة.  املؤامرات  من  باملزيد  يفّكرون  جعلتهم  لدرجٍة  الخوف 

الجامعيّني  شبابنا  وعىل  تاّمة،  بدقًّة  مؤامراتهم  تراقبوا  أن  عليكم 

املفسدة، وال يغرتّوا بكالمهم  الفاسدة  الفئة  بهذه  ينخدعوا  أن ال 

املعسول، وال يتأثّروا بالكالم الذي يبدو منطقيًّا يف الظاهر، ولكّنه يف 

واقعه تآمر. إّن جميع شبابنا مكلَّفون بحفظ هذه النهضة، وإحباط 

كيد الخائنني))).

 )1979/4/19م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص57.
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- االنخراط يف مؤّسسات الدولة والحكومة

من  الحقيقّي  بالدعم  حظيتم  من  يا  املجلس،  منتخبو  أنتم 

القوى  حيال  القّوة  مبنتهى  الوقوف  عليكم  األعزّاء،  الشعب  أبناء 

الشيطانيّة، التي كانت يف النظام السابق العميل، تتحّكم مبصرينا، 

وأن ال تخافوا أيّة قّوة غري القّوة اإللهيّة، وال تهتّموا بأّي يش ء غري 

مصالح البالد. تنبّهوا إىل أّن اليسارينّي أو اليمينينّي أو البقايا املتهرئة 

للنظام السابق، قد تطمع مبا لديها من أساليب خداع ومسحيّات 

األهداف  وفرض  املجلس،  إىل  بالتغلغل  املجلس،  خارج  بها  تقوم 

املشاريع  يف  بوعي،  التدقيق  جميًعا  عليكم  لألجانب.  املشؤومة 

والقضايا الراهنة، وأن تعوذوا بالله -تعاىل- من كيد األعداء. حفظَنا 

الله -تعاىل- جميًعا من الزلل))).

 )1980/5/27م(

ينبغي أّواًل، توّخي الدقّة يف األشخاص املنتخبني للقيام بعمليّة 

تُعرَف  وأن  اإلسالميّة،  الجمعيّات  يف  العاملني  أولئك  أو  التطهري، 

النظام،  ذلك  وجود  أثناء  يؤّدونها  كانوا  التي  واألعامل  سوابقهم 

أّن املفسدين واملنافقني واملنحرفني  وبعد سقوطه. فأنتم تعلمون 

يحاولون، بشتّى الحيل، التغلغل يف املراكز التي تريد خدمة الناس، 

وما أكرث الذين يدخلون بهدف العمل خالفًا لإلسالم، ونرش التذّمر 

وأنصار  الله  جند  من  باعتبارهم  أنفسهم  ويطرحون  الناس،  بني 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص296.
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اإلسالم والجمهوريّة اإلسالميّة! إنّنا اليوم نقبل من الشخص مبجرّد 

أن يكون مسلاًم ملتزًما بأحكام اإلسالم، ومؤمًنا بالثورة، لكن يجب 

)التطهري  القضايا  النوع من  املرتبطة بهذا  يتدخَّل يف األمور  أن ال 

وإعادة البناء أو اإلصالح)، ما مل يكن موضع ثقة املؤّسسات الثوريّة؛ 

فطرفا القضيّة يحمالن معهام خطورة كبرية؛ فمن املمكن أن يندّس 

أشخاص يعملون عىل إبقاء غري الصالحني، وتنحية الصالحني جانبًا، 

أو يقومون بإدخال عنارص من الخارج، ترتبط بهذه الفئات املضاّدة 

للثورة، وهذا العمل ال ميكن أن يتّم بدون تحقيق. فإذا أردتم أن 

تسّجلوا اسم كّل َمن يريد أن يدخل يف هيئة إعادة البناء )اإلصالح)، 

ينبغي  التي  املهّمة  األمور  فمن  كارثة.  أحيانًا  سيُحِدث  هذا  فإّن 

أن يؤكّد عليها السادة، ويدقّقوا فيها، هو تاريخ هؤالء األشخاص 

كان  وكيف  طبيعتهم،  كانت  وكيف  السابق،  النظام  يف  وعوائلهم 

فهذه  وضعهم.  كان  وما  الثورة،  بعد  ترصّفوا  وكيف  أصدقاؤهم، 

األمور يجب دراستها، ومن الرضورّي أن يكون هناك أفراد موثوقون 

ِقبَل  ِمن  موثوقون  أو  املجلس،  أو  الحكومة  قبل  من  باملئة  مئة 

بني  كان  فإذا  األشخاص؛  للتحقيق حول هؤالء  القضائيّة،  السلطة 

هؤالء فرد منحرف، فإنّكم ترون بعد فرتة أّن كثريًا من الفاسدين 

واملعادين للثورة قد تّم تعيينهم يف هذه الهيئات. وبناء عىل هذا، 

فإنّه وكام تُعترََب إعادة البناء مسألة مهّمة وحياتيّة للبالد يف بداية 

الثورة، كذلك يُعترََب اختيار األفراد الصالحني للعمل يف هيئات إعادة 
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من  مجموعة  بأنّكم  السعة  بهذه  تطمئّنوا  فال  ؛  مهامًّ أمرًا  البناء، 

الله،  الله، حيث قد يدخل فيكم بعض األفراد باسم حزب  حزب 

ولكّنهم يعرقلون عملكم باسم حزب الله، وتنتبهون إىل ذلك بعد 

عاَمني! وهكذا يكون من املهّم معرفة األفراد الذين يريدون العمل 

ضمن هذه الهيئات وتأسيسها، وهذا أمٌر ال ميكن التساهل بشأنه 

أبًدا))).

 )1982/9/4م (

- إثارة الشغب وإشعال فتيل الحرب

اإلسالمّي  نضَجكم  املاضية،  جهادكم  فرتة  خالل  أظهرتم  لقد 

أجمع،  للعامل  النضج  هذا  بإظهار  اليوم  مطالَبون  وأنتم  والثورّي، 

وبشكل أكرب، حتّى يعلم العامل بأّن الشعب اإليرايّن املسلم يتمّكن، 

طريق  اختيار  من  ذاك،  أو  هذا  من  قيمومة  أو  وصاية  ودون 

االضطرابات  وقوع  دون  للحيلولة  أدعوكم  فإنّني  لذا،  سعادته. 

والفوىض، وأن ال تسمحوا ملثريي الشغب املغرضني القياَم بأعامل 

اإلغارة وإشعال الحرائق، أو مجازات املتّهمني وإتالف اآلثار العلميّة 

والفّنيّة والصناعيّة، ناهيك عن إتالف املال العاّم والخاّص.

بعض  بّث  إىل  بادر  الثورة،  صورة  تشويه  وألجل  العدّو  إّن 

املفسدين واملغرضني بني أبناء الشعب املسلم، ليقوموا مبثل هذه 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص364-363.
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إنّني  أنّها ثورة رجعيّة ومتوّحشة.  يُظِهروا ثورتنا عىل  األعامل؛ يك 

أؤكّد أّن كّل َمن يقوم مبثل هذه املامرسات، منفوٌر ِمن ِقبَل املجتمع 

اإلسالمّي، وهو مسؤوٌل أمام الله -تعاىل-))).

 )1979/2/10م(

أيّها الشعب اإليرايّن الشجاع! لقد ُهزَِم محّمد رضا بهلوّي، ومل 

القوى  وسائر  الجيش  التحق  فقد  قدم،  موطئ  البالد  يف  له  يبَق 

األمنيّة بالشعب، وأعلنوا والءهم له، إاّل أّن بعض العنارص الفاسدة 

علّهم  والفوىض؛  الشغب  أعــامل  إثــارة  يف  منهمكٌة  واملنحرفة 

يتمّكنون من تحقيق مقاصدهم املشؤومة املتمثِّلة بإطالق أيدي 

األجانب  هيمنة  وإعادة  املال،  بيت  من  النهب  وترويج  الظاملني، 

عىل مقّدرات البالد.

إّن أولئك الذين انتهجوا سبياًل مناِوئًا للثورة اإلسالميّة، وقّرروا 

القيام بوجه الحكومة اإلسالميّة، هم خونة ُمِخلّون باألمن، متقنِّعون 

بأقنعة خّداعة. عىل الشعب املسلم الشجاع التصّدي لهم بالقدرة 

اإللهيّة، وعدم إتاحة أيّة فرصة لهم)2).

 )1979/2/13م (

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6، ص04).
)2)  املصدر نفسه، ص5)).
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- اغتيال الشخصيّات الكبرية

إّن بقايا النظام، وبعناوين مختلفة، تسعى لئاّل يستتّب الهدوء؛ 

ألنّه يف ظّل الهدوء، يصل الشعب إىل حّقه، وتُقطَع أيديهم. إنّهم 

ه الشعب  اآلن، وقد شاهدوا هزميتهم يف االستفتاء، وشعروا بتوجُّ

نحو اإلسالم، ملسوا هزميتهم، فاندفعوا نحو أعامل يائسة، يغتالون 

باالغتيال ستتحّقق أهدافهم.  أنّه  الكبرية، وهم يظّنون  شخصيّاتنا 

أكرث،  دًما  أعطى  كلاّم  إيران  أّن شعب  أثبت  قد  االغتيال  إّن هذا 

الحديديّة  إرادة شعبنا  إّن  قّوة.  أكرث  أصبح  أشّد،  ملتاعب  وتعرّض 

طريقها،  أّمتُنا  وجَدت  لقد  اليائسة.  الحركات  هذه  مبثل  تُهزَم  ال 

الخونة،  جميع  يد  وقطع  العزيز،  اإلسالم  تطبّق  حتّى  تقف  ولن 

واستغالل املستغلنّي))).

 )1979/5/15م(

يشعرون  بدؤوا  قد  البائد  النظام  عنارص  بأّن  إحساٌس  ينتابني 

قيامهم  ذلك،  والدليل عىل  عمل.  بأّي  القيام  عن  والعجز  باليأس 

سمعتم  أنّكم  املؤكّد  فمن  واإلرهابيّة.  التخريبيّة  األعامل  بتلك 

وإصابته  طهران،  يف  الدين  علامء  أحد  اغتيال  محاولة  عن  اليوم 

عىل  مؤرّش  وهذا  فشلَت؛  محاولتهم  ولكّن  ناريّة،  عيارات  بثالث 

ضعفهم. فإذا أحّس الفرد بضعفه، وشعر بقرب نهايته، يُقِدم عىل 

الرعب،  ويوِجد  البالد،  الفوىض  تعّم  ليك  التخريبيّة؛  األعامل  تلك 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص244.
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ويشّوش األذهان. غري أّن شعبنا مل يعد يخىش هذه الحركات. فلم 

يكن الشعب ليخافهم عندما كانوا بكامل قواهم، حتّى يخشاهم 

الطفل  نشاهد  كّنا  قــواه،  بكامل  البائد  النظام  كان  حني  اآلن. 

والشيخ والرجال والنساء ينزلون إىل الشوارع، ويهتفون بالشعارات 

أن  واستطاعوا  أكرب!«،  »الله  بنداء  رصخاتهم  وترتفع  اإلسالميّة، 

يهزموا النظام. إّن هذه األعامل التخريبيّة التي يقوم بها هؤالء، لن 

تحّقق أحالمهم الواهمة. فلم يعد بإمكانهم اآلن، من خالل اغتيال 

شخص ما، أو تخريب مركز معنّي، أن يحّققوا أهدافهم. لذا، يجب 

أن يكون شعبنا قوّي اإلرادة، وصلب العزمية، ومييض قدًما بعون 

الله -تعاىل-))).

 )1979/7/14م(

2- أنصار أمريكا

أ- أفكارهم

- التبعيّة املطلقة للقوى الكربى

لقد قلُت مراًرا وتكراًرا: ابتِعد عن هذه العصابات الفاسدة، وتربّأ 

من املنافقني؛ حتّى ال تفقد شخصيّتك وكيانك. انضّم إىل الشعب، 

إّن  والجرمية.  اإلثم  إىل  وأخِرج هؤالء من نفسك؛ فهم سيجّرونك 

صوب  تقودك  أن  تريد  حولك،  التفَّت  التي  الذئاب  هذه  أغلب 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 9، ص83.



خر 
اآل

 و
كا

مير
 : أ

ث
لثال

ل ا
فص

ال

83

الجرمية؛ فأبِعدهم عن نفسك!

أن  يستطع  مل  ألنّه  الجرمية؛  وذهب خلف  لهم،  انصاع  ولكّنه 

بلد مسلم، وشعب مسلم،  يعني  يعني اإلسالم، وماذا  ماذا  يدرك 

وجيش مسلم، وقوى مسلّحة مسلمة. إنّني ال زلت أوّد حتّى اليوم، 

املصلنّي،  أفرادها  بني  تضّم  التي  املسلمة،  األحزاب  تلك  تعود  أن 

الذين مل يقطعوا ارتباطهم بالله -عّز وجّل- واإلسالم، إىل وعيها، وأن 

تبتعد عن أولئك الذين أعلنوا الجهاد ضّد اإلسالم، وأن تذهب إىل 

اإلذاعة والتلفزيون؛ لتدين أمام الجميع، تلك املجموعاِت املنافقَة 

وأن  أيّام،  عّدة  منذ  الشنيعة  الجرائم  من  العديد  ارتكبَت  التي 

يتربّؤوا منها، فقد كانت تعّد العّدة لتقطيع إيران، وإلنزال الويالت 

أولئك  إىل  ينتمون  ال  أنّهم  يعلنوا  وأن  مدنها،  بجميع  واملصائب 

وهم  باإلسالم،  اعتقاد  أّي  ميلكون  ال  الذين  املفسدين،  املتآمرين 

َمن كان السبب يف فاجعة أّول أمس، وأن يعلنوا أنّهم يتربّؤون من 

أولئك الذين ال زالوا إىل اليوم، يعتقدون أّن اإلسالم دين خاطئ، وأّن 

أحكامه كانت تصلح لفرتة ما قبل 400) سنة فقط. أنا أعلم أين 

تكمن مصلحتكم، فال تسمحوا -ال سمح الله- أن يحّل بكم ما َحلَّ 

باآلخرين، وإنّني آمل أن تجتمعوا جميًعا حول لواء اإلسالم، وأن 

ا واحًدا يف وجه أمريكا واالتّحاد السوفيايتّ؛ حتّى تنقذوا  تقفوا صفًّ

وطنكم، بداًل من أن تقفوا يف وجه بعضكم. حاِولوا َحلَّ الخالفات 

املوجودة بينكم، وانتِبهوا لخطبكم وكتاباتكم، حتّى ال تثري نزاعات 
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أو  البالد  أو  اإلسالم  صالح  ليس يف  اآلن،  يحدث  فام  بينكم.  فيام 

إىل  املتديّنون!  أيّها  بالدكم؟  تجّروا  أن  تريدون  أين  فإىل  الشعب، 

إىل  أم  أمريكا؟!  أحضان  إىل  البالد؟  هذه  تقودوا  أن  تريدون  أين 

أحضان االتّحاد السوفيايتّ؟! أال تعتقدون أنّه لو افرتضنا جداًل، أنّكم 

استطعتم نرش الفرقة بني الجامعات املسلمة، فلن تكون النتيجة 

إال قدوم أمريكا أو االتّحاد السوفيايتّ، واحتالل هذه البالد؟ فهل أنتم 

غافلون عن هذا األمر؟ أأنتم غافلون عن هذا األمر، أيّها العلامء؟! 

هل تريدون بيع هذا الشعب ألمريكا؟!))). 

)1981/6/21م(

ى بنهضة الحّريّة، وتحتاج  هناك كالم كثري حول موضوع ما يَُسمَّ

دراسته إىل  وقت وفري، لكن ما ينبغي قوله إجاماًل، هو أّن إضبارة 

هذه النهضة، وَسرْيَ عملها يف الحكومة املؤقّتة للثورة، تشهد بأنّها 

الصدد،  هذا  يف  جهًدا  تألو  ومل  ألمريكا،  إيران  تبعيّة  بشّدة  تنارص 

وأقّل ما يُقال عنها، لو حملنا أعاملها محماًل حسًنا: أنّها تعترب أمريكا 

املجرمة -التي تتحّمل كّل ما يجري من ظلم وشقاء عىل  الشعب 

روسيا  من  أفضل  املضطهدة-  الشعوب  وسائر  املظلوم  اإليــرايّن 

امللحدة، وهذا من أخطائهم الفظيعة)2).

 )1988/2/18م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4)، ص382.
)2)  املصدر نفسه، ج 20، ص393.
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- إيهام الناس بعزلة إيران

عالَميًّا، جرّاء  أنفسنا  بأنّنا عزلنا  يظّن بعضهم  أن  املؤسف  من 

هو  ذلك  يف  وامليزان  املعزولة،  هي  أمريكا  بل  ألمريكا!  مخالفتنا 

الشعوب. ارفعوا حرابكم عن رقاب شعوبكم، واسمحوا لها بالتعبري 

عن رأيها بحّريّة، لرنى من املعزول مّنا. فاآلن، ورغم القمع والكبت 

شاء  وإن  معنا،  أنّه  إاّل  الداخل،  يف  العراقّي  الشعب  عىل  املطبق 

الذي  باالنفجار  شبيًها  انفجاًرا  العراق  سيشهد  قريب،  عاّم  الله، 

حصل يف إيران. إنّنا لسنا معزولني، بل أولئك الظلمة املعتدون هم 

املعزولون؛ ألّن امليزان يف ذلك هو الشعوب.

فقبل انتصار ثورتنا، مل يكن أحٌد يحفل بنا، ولكن بعد انتصار 

الثورة املباركة، فباإلضافة إىل الوحدة والتالحم يف صفوف شعبنا 

املستضعفة،  الشعوب  فإّن جميع  َمن سواهم)،  )يٌد واحدة عىل 

نحن  نكون  فكيف  معنا،  باتت  اإلسالميّة،  وغري  منها  اإلسالميّة 

املعزولني؟ نعم، نحن معزولون ِمن ِقبَل هذه الحكومات العميلة، 

فإنّها  ذاتها،  الشعوب  ِقبَل  ِمن  ال  شعوبها،  صدور  عىل  الجامثة 

معنا.

نعش  مل  ما  ألنّنا  العزلة؛  بهذه  رحب،  وبصدٍر  نرّحب  وإنـّـا 

وغريها،  الكربى  القوى  إىل  أيدينا  مّد  عن  نتنع  مل  وما  العزلة، 

بّد  فال  ذاتنا،  عىل  واالعتامد  أقدامنا،  عىل  الوقوف  نستطيع  فلن 

واالستقالل  بالحّريّة  ننعم  حتّى  واقتصاديًّا،  سياسيًّا  نُعزَل  أن  من 



86

| 
ّي 

مين
لخ

م ا
ما

اإل
كر 

 ف
ي

      ف
كا

مير
| أ

بر 
األك

ان 
شيط

ال

الحقيقّي، فالعزلة ال متثّل لنا شيئًا، وإنّا ال نخافها، سياسيًّة كانت أم 

اقتصاديًّة أم اجتامعيًّة؛ ألّن امليزان هو الشعوب، والشعوب معنا. 

ولو أنّكم تتابعون مختلف املحطّات اإلذاعيّة العامليّة، لوجدتم أّن 

شعوب العامل بأرسه متضامنة معنا، ومستعّدة لخوض الحرب إىل 

جانبنا، لتنقذنا -حسب تعبريها- من هذا الرّش املحدق بنا. ولكّننا 

لن  الكافر رضبًة  وحزبه  لصّدام  سنوّجه  ألنّنا  لذلك؛  بحاجة  لسنا 

الذي  الخطأ  هذا  تصحيح  علينا  وإّن  أبًدا.  بعدها  قامئة  له  تقوم 

وقَعت فيه حكومة العراق الغاصبة، والكثري من حكومات الدول 

بتدمري  بأّن مجرّد هجوم واحد كفيٌل  اإلسالميّة، حيث ظّنوا خطأً 

إيران واإلجهاز عليها، فعىل هؤالء أن يعلموا أّن إيران موجود إلهّي، 

هيهات أن يتزعزع كيانها! وأنّها كانت، وال تزال يًدا واحدة، وصوتًا 

واحًدا عىل قوى الرّش الباغية، ولن تستطيع أيّة قّوة يف العامل فرض 

أّمة أخرى لسيطرتها،  أّمة إخضاع  أيّة  العزلة عليها، ولن تستطيع 

وهي تعيش الثورة والكفاح))).

 )1980/10/20م(

- مخالفة العقل والرشع

أولياء  به  قام  ما  بأّن  والوطنيّون  الدنيويّة  النزعة  ذوو  يعتقد 

النهضة  عقولهم  تحبّذ  ال  والرشع.  للعقل  مخالف  -تعاىل-  الله 

بدون معّدات كافية، وال يجيز رشعهم ذلك. وكذلك يعتقد أولئك 

)))  صحيفة اإلمام}، ج3)، ص4)5-2)2.
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بأّن التحرّك من دولة إىل أخرى، ذات حكومة وتنظيامت، مخالٌف 

والرشعيّة،  اإللهيّة  للموازين  مخالف  ثّم  ومن  والقوميّة،  للعقل 

وقد كان، وما زال الصلح والهدنة مع الظلمة وامللحدين، وكذلك 

السود، هو طريق  الجباه  ذوي  واملرائني  باإلسالم  املتظاهرين  مع 

أمريكا  مع  التسوية  قضيّة  تصبح  لذا،  والرشع.  والعقل  الصواب 

يعارض  ذلك  عن  والتخلُّف  ورشًعا،  عقاًل  واجبًة  وأتباعها،  الظاملة 

الرشع والعقل))).

 )1986/8/6م (

ب- نشاطاتهم

- زعزعة الثقة بالنفس

فاإلنسان  اإلنسان.  ذات  من  يبدأ  ونجاح،  كّل فشل  أساس  إّن 

أمر.  كّل  أساس  هي  اإلنسان  عقيدة  والفشل.  النجاح  أساس  هو 

الدول  وباقي  أمريكا  وبعدهم  اإلنكليز،  السابق  ويف  الغربيّون، 

القويّة، كانوا يسعون إىل جعل الشعوب، بإعالمهم الواسع، تصّدق 

أن ميّدوا  فيجب  بأي عمل،  القيام  تستطيع  وأنّها ال  بأنّها عاجزة، 

العظمى  القوى  نحو  الدولة،  والنظام ودوائر  الصناعة  أيديهم، يف 

من الرشق والغرب.

)))  صحيفة اإلمام}، ج 20، ص78.
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هؤالء الذين كانوا يريدون سلب ثروات البلدان الضعيفة، وقد 

وضعوا لذلك خططًا صحيحة، وهي أنّهم كانوا يسعون ليك تصّدق 

شعوب هذه البالد بأنّها عاجزة، وذلك من خالل إلقاء فكرة الضعف 

إنّنا ال نستطيع أن  بني الشعوب؛ ليك يعتقد بذلك الشعب قائاًل: 

إدارة  الجيش، وال نستطيع  ندير  أن  بالصناعة، وال نستطيع  نقوم 

الدولة.

لقد تّم ذلك بواسطة إعالم أذناب الغرب يف هذا البلد، فََجرُّوا 

هذه البالد إىل الفساد والخراب والتخلُّف.

فلن  عمل،  عىل  قادر  وغري  ضعيف  بأنّه  يصّدق  إنسان  فكّل 

يستطيع إنجازه. فمهام كانت قدرة الجيش قويّة، ولكن إذا كانت 

معنويّاته ضعيفة، فإنّه سيعتقد بأنّه غري قادر عىل مواجهة القّوة 

الفالنيّة، ولن يستطيع أن يقاوم ويصمد. فهذا الجيش محكوم عليه 

بالفشل، وكّل بلد يعتقد بأنّه غري قادر عىل التصنيع، محكوٌم عىل 

الخطط  أساس  النهاية. وهذا  القدرة عىل ذلك حتّى  بعدم  شعبه 

وأتباع  والكتّاب  الضعيفة  للشعوب  الكربى  القوى  وضعتها  التي 

الغرب.

إّن هذه  األمر، بحيث  لهذا  لهم رّوجوا بشكل واسع  التابعون 

الدول صّدقت أنّها غري قادرة عىل فعل يش ء، وغري قادرة عىل إدارة 

أّي أمر من أمور البالد، كالجيش والصناعة وباقي األمور التي لها 

عالقة بحضارة البرش، وأنّها يجب أن تكون تابعة للغرب وللقوى 
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الكربى، فيحتاج جيشهم إىل مستشار، وبلدهم إىل مدبّر.

فام دام هذا األمر معتََقًدا به يف دول العامل والدول املستضَعفة، 

فسيبقون مبتَلِني وتابعني، نتيجة لهذا، إىل النهاية))).

 )1981/4/19م(.

- رفع الشعارات املنحرفة، والتي تؤّدي إىل انحراف الشباب

يجب أاّل ننىس أنّنا يف حرب مع الواليات املتّحدة. نحن يف حرب 

ت  مع الواليات املتّحدة األمريكيّة ونفاياتها، هذه النفايات التي دسَّ

نفسها، ونحن كّنا غافلني عنها، وهي موجودة اآلن. يجب أن تعرفوا 

النريان يف  يشعلوا  ترتكوهم حتّى  ال  للمحاكم.  وتقّدموهم  هؤالء، 

وَمن  يُقتَل  َمن  يهّمهم  وال  التخريب،  يريدون  إنّهم  آخر؛  مكان 

ونيًّفا  قتلوا سبعني  لقد  أحٍد.  لهم عداء شخيّص مع  ميوت، وليس 

بل  يعرفونهم،  كانوا  ما  أحدهم.  يعرفون  يكونوا  ومل  شبابنا،  من 

كانوا يريدون إثارة الشغب، وإحداث تفجريٍ يخرج الناس إثره من 

الساحة، ولكّنهم رأوا العكس من الناس؛ لقد أدَّت هذه الشهادة 

إىل رّص صفوف الناس أكرث من ذي قبل.

لقد أدَّت هذه الشهادة إىل فضح اّدعاءات هؤالء الذين يّدعون 

لقد  حرًّا.  الشعب  هذا  يكون  وأن  الحّريّة،  أجل  من  نعمل  بأنّنا 

تّم فضحهم، وعرف الناس أّي حّريّة يريدها هؤالء؛ يريدون حّريّة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4)، ص)24.
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يدخل  أن  يريد هؤالء  كان  التفجري.  يريدون حّريّة  إنّهم  التفجري، 

هؤالء املنافقون، بكّل حّريّة، يف صفوف الشعب، وأن يسبّبوا بعد 

عاٍم انحراَف شباٍب آخرين، وأن يعملوا بحّريٍّة بعَض األعامل، وأن 

باّدعاء  حّريّة،  بكّل  أعاماًل  يرتكبوا  أن  رسًّا،  أخرى  أعاماًل  يعملوا 

من  ويصّفقون  يصّفرون  أنّهم  الغريب  من  وليس  الحّريّة.  وجود 

خالل خطاباتهم يف اجتامع يوم عاشوراء الحاشد.

يصّفرون  إنّهم  اليوم،  هذا  يف  املظلوم  إمامنا  استشهد  لقد 

ويصّفقون أثناء خطاب شخٍص يصادقونه يف يوم استشهاد إمامنا 

املظلوم، وينسون أمريكا. كانت الخطّة نسيان أمريكا))).

 )1981/7/1م(

- محاولة دفع البلد للزحف نحو أمريكا

واآلن، يوجد تيّار يف الساحة -فأنا ال أريد اآلن أن يتّم الحديث 

عن أشخاص ال قيمة لهم، ولكّنه تيّار موجود- لو انتبه اإلنسان إىل 

املسائل التي طرحوها يف اآلونة األخرية، يف الصحف املختلفة، إنّه 

تيّار موجود يخيف اإلنسان، كونه يريد أن يدفع هذا البلد للزحف 

الطريق. وهذه مسألة  يتقّدموا عن هذا  أن  يريدون  أمريكا،  نحو 

هاّمة إىل درجٍة ما يف نظر اإلسالم، ويجب أن يكون لها هذا املقدار 

من األهّميّة يف نظركم أيّها القادة واآلخرون، بحيث إنّه لو تتنبّؤون 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5)، ص)3.
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املسألة  بأّن  تتيّقنوا  أن  تقفوا يف مقابله، وليس  أن  كذلك، فيجب 

بهذا الشكل))).

 )1981/6/13م(

ج- إجراءاتهم

لقد حّققنا، وحّقق شعبنا الحّريّة، بثمن باهظ، بَيَْد أّن قيمتَها 

النظام  أو  أمريكا  أنصار  يروم  أيًضا،  واآلن  األشياء.  هذه  من  أكرب 

السابق أن يعيدوا تلك األمور السابقة إىل بالدنا، ولكّن هذا ليس 

إنّني  قال:  كارتر  بأّن  مؤّخرًا:  أمريكا  قالت  وقد  باطل.  وهٍم  سوى 

سأتدّخل حتّى لو مل تساعدين أيّة دولة، إنّني سأتدّخل ألجل هؤالء 

املسجونني يف إيران. وهذه جرمية لرئيس جمهوريّة بلد يزعم أنّه 

أتدّخل يف  يقول: سوف  متعجرف  اإلنسان! شخص  يعرف حقوق 

بلد آخر، وقد تدّخل، هذه جرمية يجب أن يُحاكَم عليها. ينبغي أن 

يُحاكَم كارتر يف محاكم العامل العاّمة. أين هم الذين يزعمون بأنّهم 

ليقفوا  هم  أين  واألقطار؟  البلدان  كّل  باستقالل  رسميًّا  يعرتفون 

بوجه كارتر، ويقولوا له: إنّك تقول: إنّني أتدّخل لوحدي يف إيران، 

أتدّخل يف بلد مستقّل؟! يُنزل قّوات عسكريّة، ويريد أن يُنزل مرّة 

أخرى. أين هم هؤالء الذين ينحازون ملثل هذا املجرم؟ أين يجب 

أن نشتيك من هذه البلدان التي تتبع أمريكا وعميل أمريكا؛ تتبعها 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4)، ص344.
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يف جرامئها التي ترتكبها؟ ألّي جهاز أو أيّة محكمة نشتيك من هؤالء 

املسكينة  البلدان  أمور  بزمام  املمسكني  هؤالء  ومن  املتغطرسني، 

املظلومة؟ ولألسف، فإّن البلدان التي تزعم االستقالل، تنحاز إليهم 

أيًضا، تنحاز ملثل هذه الجرمية! يجب سؤال هذه الحكومات: إنّكم 

إذ تفرضون الحظر االقتصادّي، وتضيّقون الحصار عىل شعب مظلوم، 

مع أيّة مبادئ، وأيّة قوانني تتطابق فعلتكم هذه؟ ملجرّد أّن لدى 

أمريكا قّوة، وقد أمرَتكم بهذا؟! هل هذا عذركم إذ تفرضون الحظر 

االقتصادّي،  بالحظر  أّن شعبنا سيُهزَم  االقتصادّي؟ وهل تتصّورون 

وسيخضع ويخنع؟!))).

 )1980/6/4م(

د- املتنّورون ومخالفتهم لإلسالم

تريدون  املتنّورون  أنتم  متنّورون.  وأنتم  رجعيّون،  نحن  أجل، 

مّنا أن ال نتمّسك مبا ورثنا قبل ألف وأربعمئة سنة. أنتم تخافون 

من أن يرتّب شبابنا عىل اإلسالم الذي جاء قبل ألف وأربعمئة سنة، 

إيّاه،  اعتناقهم  من  قصرية  فرتة  بعد  أتباعه،  جعلَت  التي  الرتبية 

نحن رجعيّون!  أجل،  الزمان.  ذلك  إمرباطوريّتنَي يف  أكرب  يقّوضون 

الِقيََم  الشباب  عقول  يف  تغرسوا  أن  فرتيدون  املتنّورون،  أنتم  أّما 

الغربيّة، التي أوجَدتها لنا الدول املستعمرة. أنتم املتنّورون تريدون 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص322.
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التي  األخرى  والحّريّات  الفحشاء،  حّريّة  كّل يش ء،  حّريّة  الحّريّة، 

تفسد شبابنا، الحّريّة التي تفتح الباب أمام املستكربين، وتجعلنا 

والتي  تريدونها،  التي  الحّريّة  هي  هذه  اآلَخرين؛  إىل  منقادين 

أمالها عليكم الغرب. أنتم ال ترون حدوًدا للحّريّة؛ تَْدُعون الفحشاَء 

أحراًرا،  جعلناكم  نحن  حّريّة.  األخرى  األخالقيّة  واملفاسَد  حّريًّة، 

وأنتم تجّرون أنفسكم إىل الفحشاء، ال، بل أسوأ من الفحشاء، وقد 

أُِريَق ماُء وجوهكم أمام الشعب! نحن جعلناكم أحراًرا، إاّل أنّكم 

الدميقراطيّة،  باسم  شعبنا  متزّقوا  أن  املسمومة،  بأقالمكم  تريدون 

باسم التحرُّر، باسم الثقافة، وبأسامء أخرى))).

 )1979/8/23م(

هـ- نصيحة إىل أنصار أمريكا

أمتّنى أن تنتصحوا وتعتربوا ماّم حولكم. إّن هذا املجلس موجوٌد 

للوقوف يف وجه األمور الالأخالقيّة وغري املنطقيّة، وبعيٌد عن سيطرة 

أيٍّ من األحزاب أو املجموعات، أغلب أعضائه أشخاص مستقلّون، 

-سبحانه  الله  رضا  ويأخذون  ينّفذون،  ثّم  سيفعلون  مبا  يفّكرون 

فهل  النهاية.  إىل  الوصول  يريدون  ألنّهم  دامئًا؛  بالحسبان  وتعاىل- 

تدركون نتيجة ما تقومون به لحّل هذا املجلس؟! فهل استغفلَتْكم 

الشياطني، أنتم أيّها املتعلّمون واملتديّنون؟! وهل تدركون خطورة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 9، ص)272-27.
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ما تقومون به؟ انتِبهوا! فإّن هذه األحداث التي تحدث يف العامل، 

هي لتنبيِهنا، فاملهّم هو أن تنتبهوا لاَِم يحدث، وأن ال تحاولوا اإلبحار 

عكس جهة اإلسالم والشعب املسلم الغاضب. أنا أريد الخري لكم 

ولهم ولهذه األحزاب والتكتاّلت الضعيفة. فلتتوقَّف هذه األحزاب 

أولئك  الوقوف يف وجه اإلسالم والجمهوريّة اإلسالميّة، وليَُعْد  عن 

الذين مل يقوموا بأّي عمل -ضّد الجمهوريّة اإلسالميّة- بعد، ثائبني 

إىل أحضان اإلسالم. وأطلب من الشباب املخدوعني بأفكارهم، أن 

ينتبهوا ألنفسهم، ويعودوا إىل أحضان اإلسالم؛ ألنّهم إن مل يعودوا، 

إخوتهم  ويقّدمون  الشيطان،  سبيل  يف  بأنفسهم  يضّحون  فكأنّهم 

الشياطني  هذه  قادة  إّن  أيًضا.  الشيطانيّة  ألحاسيسهم  قرابني 

يريدون أن يجّروا شبابنا وأبناءنا وبناتنا للوقوف يف وجه الشعب، 

هذه  إّن  بعَضهم.  الجميع  سيُفني  النهاية،  ويف  معه؛  واملواجهة 

خلف  نفسها  إلخفاء  تسعى  صغرية  عصابات  عن  عبارة  األحزاب 

شبابنا املخدوعني، وحني يعود شبابنا إىل أحضان اإلسالم والشعب، 

فإّن هذه العصابات ستظهر عىل حقيقتها، وسريفع الشعب صوته 

وغري  املسلمني  صالح  فيه  ما  أريد  إنّني  لها.  حّد  بوضع  ليطالب 

الرّش  يُخرِجوا  أن  الجميع  من  وأطلب  سواء،  حّد  عىل  املسلمني، 

بكالم  ينخدعوا  ال  أن  وبناتنا:  ألبنائنا  وأقول  نفوسهم،  يف  املوجود 

أحد، وينقذوا أنفسهم من املكائد، ويعودوا إىل أحضان اإلسالم؛ ألّن 

هؤالء ال يريدون مصلحة الشعب؛ والدليل عىل ذلك هو أنّهم كانوا 
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يقفون يف وجه الشعب كلاّم سنحت لهم الفرصة، فهذه الغوغاء 

واالضطرابات التي حدثَت منذ عّدة أيّام، هم َمن أحَدثَها. فهل كان 

الهدف منها هو الوقوف يف وجه أمريكا؟ وهل هؤالء الناس الذين 

تحرقونها،  التي  البيادر  وهذه  األمريكينّي؟!  من  كانوا  استشهدوا 

أهي  العمل،  توقفونها عن  التي  املعامل  لألمريكينّي؟! وهذه  أهي 

لألمريكينّي؟! وهؤالء املزارعون الذين تدعونهم إىل الجلوس وعدم 

بعود  لتحرقوا  النهاية  يف  تأتون  فإنّكم  وكّدوا،  عملوا  وإذا  العمل، 

كربيت، كلَّ ما بذلوه من جهٍد طيلة العام، هل هم من األمريكيّني 

عن  املدافعني  ِمن  الشعب؟  عن  املداِفعني  من  أنتم  هل  أيًضا؟! 

شعب إيران؟ ِمن املدافعني عن شعبكم؟! وأنتم أيّها السادة الذين 

تدافعون عن هؤالء األشخاص، فهل تدافعون عن اإلسالم بعملكم 

هذا؟ وهل تدافعون عن الجمهوريّة اإلسالميّة أيًضا؟ وهل تعتربون 

غري  اإلسالميّة  حكومتنا  أعامل  أتعتربون  إسالميّة؟  أعاماًل  أعاملهم 

نفسها  عبَّأَت  التي  والعصابات،  األحزاب  هذه  وأعامل  إسالميّة، 

لقتال الشعب يف الساحات والشوارع، أعاماًل إسالميّة؟! أال يجب 

عليكم أن تتأّملوا قلياًل يف املوضوع؟! »تََفكُُّر َساَعٍة َخرْيٌ ِمْن ِعبَاَدِة 

َسبِْعنَي َسَنًة«! فكِّروا يف األعامل التي تُْقِدمون عليها، وباملصائب التي 

تُْنزِلونها عىل أنفسكم، فهل كانت هذه الخطابات  التي أرسلتموها، 

يف سبيل الله؟ أو من أجل وطنكم؟ أو من أجل اإلسالم؟ وهل الدين 

هو من أََمرَكم مبخالفة هذه الحكومة التي تثقل املشاكل كاهلها، 
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وأن تعرقلوا طريق الحكومة التي تُجِهد نفسها لياًل نهاًرا يف سبيل 

مصلحة الشعب؟! فهل هذا من أجل اإلسالم؟! أو من أجل الشعب 

املسلم؟! أو من أجل الوطن؟!))). 

)1981/6/21م(

و- إنذار أنصار أمريكا وتحذيرهم

مّمن  املثّقفون  أولئك  فيه  يُنَذر  أن  يجب  يوٌم  القدس  يوم 

يقيمون عالقات رّسيّة مع أمريكا وعمالئها، بأنّهم لو مل يكفوا عن 

هذا التدخُّل والفضول، فسوف يتّم قمعهم! لقد أعطيناهم فرصة، 

وتعاملنا معهم بإحسان، لعلّهم يكفون عن مامرساتهم، غري أنّهم مل 

يرتدعوا، وسوف نقول اآلن كلمتنا األخرية، ونُفهمهم أنّه من املحال 

أن يعود النظام السابق، وال مكان ألمريكا هنا ثانية، فلن تستطيع 

أن تحكم هنا مرّة أخرى. وكذلك األمر بالنسبة لسائر القوى الكربى، 

ه فيه تحذيرًا لكافّة القوى الكربى، يك تكّف  إنّه يوٌم يجب أن نوجِّ

عاّم تفعله، وترفع يدها عن املستضَعفني)2).

 )1979/8/15م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4)، ص384-382.
)2)  املصدر نفسه، ج 9، ص)22.
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أميركا والحرب المفروضة

1- الذرائع األمريكّية للهجوم عىل إيران

أ- قطع العالقات مع أمريكا

مع  أشكالها،  بكافّة  عالقاتها،  تقطع  أن  أرادت  التي  إيران  إّن 

لقد  مفروضة.  حرب  وطأة  من  اليوم  تعاين  األكرب،  الشيطان  هذا 

أَجرَبَت أمريكا العراق عىل إراقة دماء شبابنا، وفَرَضت عىل جميع 

الدول الخاضعة لنفوذها يك تحارصنا اقتصاديًّا؛ للقضاء علينا. ومن 

تناصبنا  وراحت  لها،  استجابت  اآلسيويّة  الدول  أكرث  أّن  املؤسف 

العداء، بال أّي ذنب اقرتفناه.

عىل الشعوب املسلمة أن تعلم أّن إيران يف حالة حرب معلنة 

مع أمريكا، وأّن شهداءها، هؤالء الشبّان الشجعان من قّوات الجيش 

وحرس الثورة، مل يسقطوا دفاًعا عن إيران فحسب، وإّنا دفاًعا عن 

املسألة، وهي  بهذه  التذكري  الرضورّي  فمن  ولهذا،  بأرسه.  اإلسالم 

أّن االشتباكات واألحداث التي تشهدها غرب البالد، هي من صنع 

أمريكا، من خالل تحريضها لجامعات ال تعرف الله، وتعيش التبعيّة 

والعاملة لها، وذلك بهدف القضاء عىل ثورتنا ومضامينها األصيلة 

التي تحملها.

ولو هادنّا أمريكا والقوى العظمى األخرى، فلم نكن لنبتيل بهذه 

املصائب، ولكّن شعبنا غري مستعّد بأّي شكل من األشكال، أن يقبل 

الذّل والهوان، ويفّضل املوت القاين عىل أن يحيا ذلياًل.
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نكون  أن  عىل  الله  عاهدنا  ألنّنا  للقتل؛  مستعّدون  نحن 

أتباًعا أوفياء لنهج إمامنا سيّد الشهداءQ. يا أيّها املسلمون 

للصامدين  ادعوا  الله!  بيت  جوار  يف  بالدعاء  أيديهم  الرافعون 

أّن حربنا  العظمى، واعلموا  الدول  والواقفني بوجه أمريكا وسائر 

لثورتنا  مؤيِّد  املسلم  العراقّي  -فالشعب  العراق  مع  ليست 

واليوم، وقد خرجت  أمريكا وعمالئها.  وإّنا حربنا مع  اإلسالميّة- 

يد أمريكا من الكّم العراقّي، فستستمّر هذه الحرب حتّى تحقيق 

ر الكامل، إن شاء الله. االستقالل والتحرُّ

لقد قلُت مراًرا: بأنّنا رجال حرب، واالستسالم ليس من شيمتنا 

نحن املسلمني. أيّتها الدول املحايدة، أدعوكم لتشهدوا بأّن هدف 

أمريكا استئصالنا والقضاء علينا. اصحوا قلياًل، وساعدونا يف تحقيق 

السوفيايتّ  االتّحاد  والغرب، وعن  الرشق  أعرَْضنا عن  إنّنا  أهدافنا. 

وأمريكا؛ ليك ندير بالدنا بأنفسنا. فهل من الحّق أن نتعرَّض لهجوم 

الرشق والغرب، ألجل أمٍر كهذا؟

العامليّة  األوضاع  فإّن  ُهزِمنا،  أو  استشهدنا  أو  متنا  لو  وحتّى 

الراهنة ستحافظ عىل أهداف ثورتنا، التي لن تُهزَم بالتأكيد))).

 )1980/9/11م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص)6)-62).
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ب- محاولة استعادة السيطرة

-تعاىل-  الله  أمام  معذوًرا  لسَت  العراقّي،  الجيش  أيّها  وأنت 

كم  مّنا  أفضل  تعلم  ألنّك  الكريم؛  شعبك  وأمام  املسلمة،  والشعوب 

فقْدَت من الشباب األوفياء ألّمتك وشعبك، فهل سألَت نفَسك إىل اآلن، 

ما هو الدافع الذي جرّك لتخس الكثري من أبناء بلدك األعزّاء هؤالء؟

وهل أنت واٍع لاَِم تفعله بنفسك وشعبك املسلم؟ وأنت تعلم 

خلَّفتها  التي  واالقتصاديّة،  البرشيّة  الخسائر  مدى حجم  مّنا  أكرث 

هذه الحرب املدّمرة عىل شعبك وأمتك، أال تعلم أّن حجم الخسائر 

التي لحَقت بعتادك ومستودعاتك الحربيّة، بلغ مليارات الدنانري، 

وأّن املنتفع الوحيد من هذه األرضار التي لحقت بأّمتك، هي القوى 

العظمى؟

أال تعلم أّن إعادة تأهيل جيشك وعتادك ستكلّف أّمتك ودولتك 

مليارات الدنانري، التي يجب أن تَُصّب يف حساب القوى العظمى؟

بأرسه،  العامل  أمام  أُريق  أّن سمعتك وماء وجهك قد  تعلم  أال 

وال سيّام أمام أّمتك؟ وهل تعلم ما هو الدافع لهذه الخسائر كلّها؟ 

إن كنت ال تعلم، فإنّنا نعلم أّن القوى الكربى، وعىل إثر الرضبة 

استطاع  الذي  املسلم،  اإليرايّن  الشعب  من  تلّقتها  التي  املوجعة 

بجهاده ونضاله أن يقطع  أيديها عن العبث يف مقّدراته وثرواته، 

لتستعيد  اإلخــوان؛  بني  الحرب  نار  إلشعال  جاهدًة  اآلن  تسعى 

بذلك سيطرتها عىل املنطقة وثرواتها الغنيّة، وتستأنف من جديد 
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لعبة  العراقّي، أصبحَت  الجيش  أيّها  نهبها وسلبها لخرياتها. وأنت 

ِبيَِد عمالء مّصايص دماء الشعوب، من القوى الكربى، وإنّك تعرف 

صّدام  جرائم  وشاهدَت  مّنا،  أكرث  الكافر  البعث  حزب  حقيقة 

وفظائعه عن قرب، حتّى إنّك نفسك لن تكون يف منأى عن رشّه، 

ورأيتم بأّم أعينكم كيف يعدم هذا السّفاك، وبشكل فظيع، حتّى 

أقرب املقّربني له، ملجرّد االحتامل أو الشبهة، فإىل متى تحمل هذا 

األرس والذّل؟))). 

)1980/10/15م(

ج- استغالل جهل صّدام وغروره ملهاجمة إيران

الخرقاء،  وخياالته  وغروره  صّدام  جهل  أمريكا  استغلَّت  لقد 

فدفَعته ملهاجمة إيران. وحسب تفكريها، فإّن هزمية العراق وإيران، 

أو القضاء عىل كلٍّ منهام أو عىل إيران، سيكون من صالحها، بينام 

ظّن صّدام البائس أنّه بات رشطّي املنطقة، وبطل القادسيّة املغوار، 

وأخذ ينّمي هذا التصوُّر يف عقله األجوف، يف حني أّن الذي مل ولن 

يعرفه، هو قّوة اإلسالم الهائلة، وشجاعة جنود اإلسالم املضّحني، فام 

كان من جهله وحامقته إاّل أن سقط يف شباٍك ليس مبقدور أيّة قّوة 

أن تخلّصه منها)2).

 )1983/2/11م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص208-207.

)2)  صحيفة اإلمام}، ج7)، ص325-324.
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د- التدّخل يف الشؤون الداخلّية إليران

ولكّننا  لكم مصالح،  إّن  نعم،  لها مصالح.  بأّن  تطبّل  أمريكا  إّن 

الجانب من  إنّكم تريدون أن تتدّخلوا بذلك  أيديكم.  رضبنا عىل 

لكم يتمثّل يف أنّكم أرسلتم  العامل. فهل التدخُّل يكون هكذا؟ إّن تدخُّ

صّداًما واملنافقني. فالتدخُّل ال يعني أن يأيت ريغان بنفسه))).

 )1982/5/28م(

2- إبعاد الناس عن تأييدهم لعملّيات الدفاع املقّدس

االجتياح اإلرسائييّل يف لبنان

عىل الشعب أن ال يتصّور أنّنا قد انترصنا، وأنّنا ال نحتاج إليه؛ 

فالحاجة إليه قامئة وقامئة دوًما. إّن الحكومة ال تستطيع لوحدها 

إّن  ثّم  معها.  الشعب  يكون  أن  بل يجب  األمور،  تدير جميع  أن 

اآلن يف حالة حرب، وما دمنا كذلك، يجب  فنحن  تنتِه،  حربنا مل 

عىل شبابنا أن يقّدموا الدعم للجبهات. فكام أّن شبابنا األعزّاء كانوا 

الله،  بلقاء  منهم وترشّفوا  الكثري  واستشهد  يتوّجهون،  يزالون  وما 

يوم.  بعد  يوًما  تتّسع  فاملؤامرات  أيًضا،  اليوم  إليهم  نحتاج  فإنّنا 

بالظروف  املرتبط  الجانب  التي يجب أن أطرحها يف  القضيّة  وأّما 

الحاليّة، فهي أّن القوى الكربى، وخاّصة أمريكا، بعد أن فشلَت يف 

التي  الحرب  هذه  أّن  اآلن  ترى  وهي  وُهزَِمت،  املؤامرات  جميع 

)))  املصدر نفسه، ج 6)، ص206.
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الله، فقد  أيًضا، إن شاء  النهاية هي  أعلَنتْها علينا، يف طريقها إىل 

نّفَذت مؤامرة أخرى أكرث عمًقا، انخدعنا بها إىل حدٍّ ما، وهي أنّها 

لنا؛  للغاية  وحّساسة  كبرية  نقطة  يف  الوشيك  الخطر  ذلك  خلَقت 

يك تجعل شعبنا يغفل عن تلك القضيّة التي تجري يف بلده، وعن 

أال وهي قضيّة هجوم إرسائيل  بلده،  تجري يف  التي  الحرب  تلك 

أنّنا وشعبنا نويل أهّميّة فائقة  عىل لبنان. فقد كانت أمريكا تعلم 

للبنان، وإرسائيل من الجانب اآلخر. وأمريكا هي التي نصبَت هذا 

الفّخ؛ أي إنّها بعثَت عميلها ذاك، يك يهاجم لبنان ويتسبّب يف تلك 

األرضار والجرائم كلّها. ونحن نعلم أنّهم مستعّدون ألن يقضوا عىل 

الجميع، وعىل املاليني، يف مقابل أن تتحّقق مصلحة واحدة ألمريكا. 

لقد عهدنا ذلك من القوى الكربى. إنّهم ال يعنيهم ما يجري عىل 

النساء واألطفال وبلد هؤالء املستضعفني يف لبنان، بل هم يعملون 

عىل أن يُبقوا صّداًما يف موضعه يف هذا الجانب، ليحتفظوا بإيران 

التي تفوق أهّميّتها، يف نظرهم، لبنان واملناطق األخرى. إّن أمريكا 

الكيلومرتات،  مئات  السوفيايتّ، عىل طول  االتّحاد  نجاور  أنّنا  ترى 

وما يبّث الرعب يف أمريكا هو االتّحاد السوفيايت. وهي تخىش إذا 

ما زال صّدام، أن يستطيع االتّحاد السوفيايتّ تهديدها، ولكّننا نعلم 

أنّه ال يستطيع، فبَعد أن تواجد الشعب يف الساحة، وما يزال، فإّن 

أّي شخص ال يستطيع. وفضاًل عن ذلك، فإنّهم يرون أّن إيران لو 

هزَمت العراق يف الحرب لصالحها، فإّن العراق سيتّصل بإيران؛ أي 
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إّن الشعب العراقّي، الشعب العراقّي املظلوم، سوف يحّرر نفسه 

من قبضة هذا الحزب الظامل، ويتالحم مع الشعب اإليرايّن، ويؤّسس 

حكومة إسالميّة تتوافق مع رغبته. وإذا ما حدث االرتباط واالتّصال 

بني إيران والعراق، فإّن أمريكا سوف تُحرَم من هذه املنطقة الغنيّة، 

التي ال ترى ضريًا يف أن تضّحي باآلالف من جنودها واآلالف من 

ِبيغن عىل  الناس من أجلها. ويتمثّل  هذا املخطّط يف أن يحرّضوا 

هذا  بأمر  تهتّم  إيران  فإّن  لبنان،  يهاجم  وحني  لبنان؛  يهاجم  أن 

البلد، وستوظّف كّل قواها من أجل أن تقيض عليه. وإذا ما غفلَت 

إيران عن الحرب ضّد العراق، فإّن العراق سوف يفعل فعلته، فال 

تستطيع إيران أن تفعل شيئًا هنا أيًضا.

عىل جميع أبناء شعبنا وجميع املسؤولني، أن يلتفتوا إىل أنّنا يف 

الوقت نفسه الذي ال نرى فيه لبنان منفصاًل عن إيران، من حيث 

املصالح واملفاسد، فإنّه يجب أن ال نقوم مبا يستوجب عجزنا عن 

إذا كانت  نتجنَّب ذلك.  أن  بل علينا  لبنان وإيران،  إنقاذ كلٍّ من 

والخطباء  القوى  جميع  وكانت  لبنان،  إىل  هة  متوجِّ اليوم  األنظار 

إيران  ألّن  ألمريكا؛  نجاٌح  هذا  فإّن  لبنان،  عن  يتحّدثون  والكتّاب 

نسيَت حربها،ثّم إنّها ستفقد كالًّ من العراق ولبنان، فال تستطيع أن 

تفقد العراق وال لبنان، وال تستطيع أن تفعل شيئًا يف العراق وال يف 

َه إىل لبنان عن طريق هزمية العراق،  لبنان. إّن طريقنا هو أن نتوجَّ

وليس بشكٍل مستقّل.
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الِحظوا أّن جميع وسائل اإلعالم -أقصد جميعها عىل حّد علمي- 

ولعلّها  وإيــران،  العراق  بني  الحرب  عن  رًا  مؤخَّ ث  تتحدَّ تعد  مل 

فاإلذاعات  لبنان.  إىل  اتّجَهت جميعها  بل  بكلمة واحدة،  ث  تتحدَّ

ث إاّل عن إيران وحرب العراق قبل هجوم هذا  كلّها مل تكن تتحدَّ

مخطّط  أصبح  وحني  لبنان.  عىل  النذل-  الرجل  هذا  -بل  الرجل 

أمريكا يتمثّل يف أن ترصف إيران عن محاربة العراق، وإعادتها إىل 

اإلذاعات  تلك  تعد  مل  للبنان،  الحساسيّة  فيه  تُبِدي  الذي  املوضع 

واملذيعون األجانب يتحّدثون عن إيران، منذ ذلك اليوم، ومل يعودوا 

يقولون شيئًا من هذه األحاديث. اعلموا أّن ما صدر من العراق قبل 

بضعة أيّام، من مجلس العراق، بأنّهم سيخلون إيران، هو مؤامرة، 

اح إنّهم يريدون تخديرَنا، وأن  وال يعني أنّهم يريدون إخالءها حقًّ

يرصفوا شبابنا عن الجبهة، ويثبطّوا عزم املتطّوعني الذين يسّجلون 

أسامءهم مبئات اآلالف حني نعلم أنّنا نريد عرشة آالف أو عرشين 

ألًفا. وحني ال يتوّجهون ]إىل الجبهات [، فإّن العراق من املمكن أن 

يخرج منترًصا يف هذه القضيّة، ال سمح الله. وإذا ما انترص العراق، 

فِثُقوا أنّكم لن تستطيعوا فعل أّي يش ء يف لبنان.

إّن عىل  أي،  أمريكا.  دبرّته  الذي  املخطّط  نُفشل هذا  أن  علينا 

جميع خطبائنا يف أرجاء البالد، وجميع أمئّة الجامعة، أن يرشحوا 

لبنان عن طريق هزمية  ُه إىل  أنّنا سنتوجَّ القضيّة، ويوضحوا  هذه 

العراق. علينا أن ال نسمح للعراق بأن يقف عىل رجلَيه، ويستجمع 
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قّوته، ويقّدم اآلخرون الدعم له، ويقّوي حدوَده، ثّم يهاجمنا بعد 

ذلك بشكل مفاجئ، ويعود مرّة أخرى إىل الحالة التي كانت منذ 

البدء))).

 )1982/6/20م(

سياسة أميركا في مواجهة الثورة اإلسالمّية

1- املؤامرات األمريكّية يف مواجهة الثورة اإلسالمّية

أ- متويه الرضر األسايّس يف نظر الشعب

يف الوقت الذي يجب أن يكون شعبنا ملتفتًا لألمور التي تُطَرح 

يف الخارج، وأن ال يغفل عنها، يجب أن يركّز اهتاممه عىل مؤامرات 

ا، ولهم أساليب  الداخل، فاملؤامرات التي تُحاك يف الداخل كثرية جدًّ

بارعة مختلفة يف نسجها، ومنها إثارة االضطرابات التي يفتعلونها؛ 

افتعلوها يف آذربيجان واحدة منها، ويف سيستان  التي  فاألحداث 

وزاهدان وغريها. وقسم آخر، االختالفات التي أوجدوها يف املدن 

والقرى، ويف سائر األماكن. فالِفرَُق مختلفٌة، توَجُد اختالفاٌت كثرية؛ 

آخر.  شيئًا  يقول:  واآلخر  اإلسالميّة،  بالجمهوريّة  يقول:  أحدهم 

يطرحون مشاريع عديدة قبالة اإلسالم، ففي الوقت الذي يعلمون 

أنّهم ال يَُوفَّقون، يريدون أن يُسيئوا. هذا وإّن األجانب يخطّطون 

ل العسكرّي أو املقاطعة االقتصاديّة، وهم يعلمون أّن هذا  للتدخُّ

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص269-268-267.
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ُمَوفًَّقا، ورمّبا يخطّطون لهدف آخر، وهو رصف أذهاننا عن  ليس 

االضطراب الداخيّل إىل الخارج. أعتقد أنّه أمٌر صعب، فليس لديهم 

قضيّة أخرى يطرحونها، يُحتََمل هذا. ولكن يف الوقت الذي يجب أن 

نلتفت لهذه األمور بكامل قوانا، نستعّد للخارج من دون غفلة عن 

املشكالت الداخليّة، التي رمّبا هي األهّم عندهم، فقد اختلقوها لنا 

من قبل، وما زالت إىل اآلن))).

 )1979/12/31م(

طيلة مّدة هذا النضال، ومنذ أحداث 5) خرداد، إىل حني انهيار 

ألنّني  األوقات؛  من  وقت  يف  قلًقا  أكن  مل  الشاهنشاهّي،  النظام 

ًا ظالاًِم، فضاًل عن األجانب، ونحن  كنُت أرى أنّنا نواجه جهازًا متجربِّ

مكلَّفون بالسعي من أجل تغيري هذا الوضع؛ وإذا مل ننجح، مل يكن 

األمر مهامًّ أبًدا يل؛ ألنّنا كّنا قد عملنا بتكليفنا، ولن نكون مسؤولني 

أمام الله. عىل الرغم من أّن بعض السادة كانوا يأتون إىل باريس 

ويقولون: إّن هذا األمر غري ممكن، وعليك مثاًل أن تتفاهم مع بعض 

هؤالء، وتسمح لهم بالبقاء، وما إىل ذلك. بعد ذهاب الشاه أيًضا، 

يعملون  به. وَمن  نعمل  تكليًفا، ونحن  إّن علينا  لهم:  أقول  كنت 

بتكليفهم، ال يهّمهم هل يَغلِبون أم يُغلَبون. إذا َغلَبْنا، فَِبها، وإذا 

ُغلِبْنا، فاإلمام عيّل )سالم الله عليه) ُغلَِب أيًضا يف الحرب مع معاوية، 

واإلمام الحسني أيًضا قُِتل وُغلِب، ولكّنهم عملوا بالتكليف، ونحن 

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص397.
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عند  قلًقا  أكن  مل  الفرتة،  هذه  طوال  إنّني  بالتكليف.  نعمل  أيًضا 

مواجهتنا لجهاز الطغيان والكفر، لكّنني اآلن قلق! لقد كّنا نتطلّع 

إىل تحقيق الجمهوريّة اإلسالميّة، والحمد لله أّن الكثري من األمور 

َقت، لكّن قلقي من الجبهة الداخليّة لسببَني: أحدهام سبب  قد تحقَّ

األعامل  أّن هذه  األّول هو  السبب  الثاين خطري.  والسبب  بسيط، 

باليش ء  ليست  املعارضون،  بها  يقوم  التي  والدسائس  واملؤامرات 

املهّم يف نظري، وإّنا اليش ء املهّم هو ما نالحظه من تضارب بني 

املؤّسسات اإلسالميّة، حيث إنّك أينام تذهب، ال تجدهم متِّفقني. 

الكّل يدعو إىل الوفاق، ولكّنهم أنفسهم غري متواِفقني. هذا مدعاة 

للقلق؛ ألنّه يسبّب بقاء البلد يف حالٍة من عدم االستقرار، وإذا بقي 

عىل هذه الحال ملّدٍة من الزمن، فستلحقه األرضار؛ أي إنّه سيصاب 

باألرضار من الداخل، ولن نحتاج إىل أحد يأيت من الخارج ليلحق 

بنا الرضر؛ نحن نتناحر فيام بيننا، وندّمر أنفسنا. املقلق اآلن هو 

أّن أيدينا من ناحية مغلولة، فلو أردنا أن نؤرّش عىل بعض األفراد، 

ونقول: هذا مخرِّب، فهؤالء األفراد ال نستطيع القول عنهم: إنّهم 

الدعوة إىل محاربة  بون، وإّنا هم مخطئون، وال ميكننا اآلن  مخرِّ

من  أو غريهم  الوزارات،  يف  الوزراء  أو  مثاًل،  كاملحافظني  أشخاص 

األشخاص. إنّهم مّنا عىل كّل حال. كّنا نناضل يف السابق، والنضال 

إّما فيه انكسار، أو انتصار، ويف كالهام كان الفوز لنا؛ أما اآلن، فال 

نضال أمامنا. علينا أن نتصالح اآلن؛ ليك نبني هذا البلد املضطرب، 
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أينام وضع  والذي يتعرَّض للهجوم من كّل جانب. ولكن لألسف، 

اإلنسان يده، يجد اختالفًا بني املحافظ وآخرين، والدرك وآخرين، 

املؤّسسات  املؤّسسات؛  وفالن، وجميع  وفالن،  والحرس،  والجيش، 

أّن  بَيَْد  أخطاء،  بسبب  منها  الكثري  كان  ورمّبا  بينها،  فيام  مختلفة 

الخطأ األكرب هو أنّهم ال يتالفون هذا الخطأ، وهذا هو األمر املؤكَّد. 

إذا بقينا عىل هذه الحال، لن نستطيع إدارة هذا البلد، لن يستطيع 

أّي إنسان أن يفعل ذلك))).

 )1980/6/10م(

ب- العمل عىل انقسام علامء الدين وبّث الخالفات بينهم

إنّهم يسعون إىل بّث الخالف بني علامء البالد، وتقسيمهم إىل 

فريَقني متناحَرين. إّن اختالف العلامء يعني اختالف الشعب، ال 

األفراد. فهم يسعون إليجاد الخالف بني عالِم له نفوذ يف إحدى 

مثله،  آخر  وعالِم  واحرتامهم،  الجامهري  بحّب  ويتمتّع  املدن، 

الجمعة  صالة  يف  خالف  إىل  األذواق  يف  االختالف  يحّولون  ثّم 

والجامعة واألماكن العامة، حتّى ال يكون خالفًا بني زيد وعمرو، 

أحدهام مع  متضادَّين،  إىل شطَرين  كّل مدينة  بل خالفًا يشطر 

هذا واآلخر مع ذاك، ثّم يصّعدون من حّدة الرصاع. إّن أعداءنا 

السنوات  أجل  اليوم من  البال، فريسمون خطّة  بطول  يتمتّعون 

الفساد، حتّى  األمور، ويشيع  تستمّر  القادمة. وهكذا  الخمسني 

)))  صحيفة اإلمام}، ج2)، ص334-333.
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تصبح البالد عىل شفا االنفجار الداخيّل! فال يجدر بنا أن نغفل 

عن هذا))).

 )1984/5/30م(

ج- إعداد العمالء وصناعة الشخصّيات

مرّة أخرى، طفقوا يرتكبون املجازر واملذابح يف طهران وسائر 

املدن. ومرّة أخرى، عاد جالوزة محّمد رضا يسحقون األبرياء، متذرِّعني 

بتطبيق القانون والحفاظ عىل استقالل البالد، ومرتدين قناع الوطنيّة.

ت أيدي الجناة الخونة، من عمالء األجانب، من  مرّة أخرى، امتدَّ

أكامم أزالم محّمد رضا بهلوّي، لتثكل هذا الشعب باملصائب، عقابًا 

له عىل تطلّعاته التحرُّريّة واالستقالليّة.

حتّى األمس القريب، وصم الخائن محّمد رضا الجيَش بالعار، 

حينام أمر العساكر بإطالق النار عىل إخوانهم وأخواتهم من أبناء 

الشعب. واليوم، فإّن عبده، أو مجموعة من عبيده الخونة، تعّهدوا 

يوم،  كّل  نواجه  أصبحنا  لالستعامر.  خدمًة  الدور،  بهذا  بالقيام 

مجموعة من املخادعني الساعني لتحقيق مصالح األجانب، وإن تمَّ 

ب الشجاع)2). ذلك بقتل اآلالف من أبناء هذا الشعب املعذَّ

 )1979/1/30م( 

)))  صحيفة اإلمام}، ج8)، ص478.
)2)  املصدر نفسه، ج6، ص9.
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مبظهر  يوم  كلَّ  يظهرون  األجانب-  عمالء  -أعني  هؤالء  إّن 

لهم خالل  أعّدوا عمالء  أنّهم  املحتمل  جديد وقناع جديد، فمن 

أنّهم  عىل  الناس  أمام  وأظهروهم  عاًما،  ثالثني  أو  عاًما  عرشين 

وحينام  منهم،  املطلوب  الدور  الشعب  يجهل  حني  يف  وطنيّون، 

يظهر  دورهــم.  الشعب  سيدرك  الحقيقيّة،  وجوههم  تظهر 

الوطنيّة  بنقاب  عاًما،  أو عرشين  عاًما،  أحدهم عىل مدى ثالثني 

والدين؛ ألنّهم يعّدونه لوقت آخر، وليوم آخر، يوم يحتاجون فيه 

فاليوم  اليوم.  حالنا  هو  كام  الوطنيّة،  بحراب  الشعب  قمع  إىل 

هذا  يقمعوا  أن  مصّدق،  قرب  وزيارة  الوطنيّة  وبسالح  يريدون، 

الشعب. وكام قمع »رشيف إمامي« الشعَب بحربة السالم، فإّن 

صوته...  يطلق  الذي  الشعب  وهذا  أخرى.  بحربة  جاؤوا  هؤالء 

باألمس، خرج الشعب من أقىص البالد إىل أدناها، وهتف بصوٍت 

واحد، بأنّه يؤيّد الحكومة الجديدة، ولكّن أولئك ال يعتربون هذا 

شعبًا! الشعب هو من تعرتف به أمريكا، وإذا أيََّدت أمريكا انتامء 

إذا  إاّل  تؤيّده  ال  وهي  ميثّلهم!  الذي  فهو  الشعب،  لهذا  شخٍص 

حفظ لها مصالحها. وإاّل فإّن أولئك الذين يقولون: بأنّنا وطنيّون، 

ونحن مطيعون للشعب، ونحرتم آراء الشعب، أومل يكن ما حدث 

باألمس تعبريًا عن آراء الشعب؟ أمل يخرج املاليني وهم يطلقون 

من  الشعب،  ليسوا  إنّهم  نعم،  شعبًا؟!  أولئك  أليسوا  رصخاتهم؟ 

بنظرهم،  فالشعب  عمالئها.  نظر  وجهة  ومن  أمريكا،  نظر  وجهة 
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يش ء  كّل  وإعطاء  ألمريكا،  يش ء  كّل  إعطاء  يجب  يقول:  من  هو 

لألجانب))).

 )1979/2/9م(

دة وزرع الفتنة بينها د- تشكيل أحزاب متعدِّ

من األعامل األخرى التي ارتكبوها، أنّهم كانوا يُلقون االختالف 

بني الفئات والطوائف، حتّى ال تجتمع مع بعضها. لقد خافوا أن 

توجيه  فحاولوا  الجميع،  فيتّحد  البني،  يف  مطروًحا  اإلسالم  يكون 

أنّه إذا كان علامء الدين ذوي نفوذ، فإّن  رضبة إليه. لقد شعروا 

الناس سوف تلتّف تحت راية واحدة، فحاولوا القضاء عىل العلامء. 

بني  الفرقة  إيقاع  بل عملوا عىل  املقدار،  بهذا  يكتفوا  إنّهم مل  ثّم 

الناس من خالل الدعايات؛ فهذه كردستان وتلك بلوجستان، وهذا 

بختيارّي وذاك خراسايّن، إىل غري ذلك داخل إيران. ويف خارج إيران، 

فهنا باكستان وهناك البحرين، وتلك غريها وكذا وكذا وكذا، فقد 

بعضهم،  عن  املسلمني  وعزلوا  بعض،  عن  بعضها  املناطق  فصلوا 

قطَّعوهم إربًا إربًا. لقد قّسموا الدولة العثامنيّة، التي كانت دولة 

أن  بعد  كثرية،  أخرى  ومناطق  والحجاز  مرص  تشمل  ا  جدًّ كبرية 

تغلَّبوا عليها يف الحرب العالَميّة، وجزّؤوها ووضعوا عىل كّل منطقة 

تلك  وجعلوا  املنطقة.  تلك  ليدير  لألجانب،  وخادًما  عمياًل  منها 

الحكومات مختلفة، وأوقعوا العداوة بينها؛ فهذا سلطان كذا وذاك 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6، ص99-98.
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سلطان كذا، هذا رئيس الجمهوريّة الفاليّن وذاك رئيس الجمهوريّة 

ينهبون  األجانب  غ  وتفرَّ هذا.  عدّو  وذاك  ذاك  عدّو  هذا  الفاليّن، 

واختلفوا  بينهم،  العداوة  ت  اشتدَّ فقد  هؤالء،  أّما  عندنا،  ما  كّل 

دة يف كّل دولة، وكانت  فيام بينهم، وقاموا بتشكيل األحزاب املتعدِّ

وذاك  ذاك،  يف  يطعن  هذا  بينها؛  فيام  متعادية  مختلفة  أحزابًا 

وقد  املختلفة.  واألحزاب  الجبهات  هناك  فكانت  هذا.  يف  يطعن 

وقع املسلمون -ومع األسف- تحت تأثري هذه األمور؛ بسبب عدم 

التفاتهم لعمق املسائل، دولة العراق يف جهة، ودولة إيران يف جهة 

العداوة  بينهام  وقعت  ولكن  مسلمتان،  دولتان  أنّهام  مع  أخرى، 

آخر،  الفالنيّة يف طرف  والدولة  باكستان يف طرف  والحرب. دولة 

وكالهام دولتان مسلمتان، ولكّنهام متعاديتان وبينهام حرب))).

 )1979/5/21م(

ولكّن الخوف من ذلك العدّو الذي يهّددنا من الداخل، ويريد 

اإليقاع بيننا، فيلعن أحدنا اآلخر، وتتحّول البالد -ال سمح الله- إىل 

أحزاب وتجّمعات وتنظيامت شتّى -حيث يقولون: بأّن نحو مئتي 

عات  التجمُّ كانت هذه  فلو  األخرية-  الشهور  يف  نشأت  قد  ع  تجمُّ

دة األهداف واالتّجاه، وتعمل كلّها من أجل الله، لكان ذلك  متوحِّ

ه البّقال أو عامل الدين إىل الله، ولكّن هذه األحزاب  جيًّدا، كأْن يتوجَّ

عات التي قامت يف إيران، كلٌّ يلعن صاحبه، وكلٌّ يعارض  والتجمُّ

)))  صحيفة اإلمام}، ج7، ص285.
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ازدياد  طريق  عن  بيننا،  الشقاق  إيجاد  يريدون  وأعداؤنا  اآلخر، 

عن  أيًضا  يأيت  األحزاب،  قضيّة  عن  يقال  وما  دها.  وتعدُّ األحزاب 

طريق ما شاكلها من األمور. إّن هذه خطّة، وهذه املشاكل املتتابعة 

كلّها جاءت نتيجة ما رسموه من خطط قمنا نحن بتنفيذها، وهم 

يوقعون بيننا بهذه الوسيلة، وكّل ذلك يصب يف صالحهم))).

 )1979/12/31م( 

وعيلَّ اآلن أن أبنّي أّن ما ميكن لإلنسان أن يفهمه بشأن أصل 

األحزاب التي ظهرت يف إيران منذ بداية الحركة الدستوريّة، هو أّن 

ظهورها كان، من حيث ال تدري، بأيٍد أجنبيّة، وأّن بعضها قام بخدمة 

مصالح األجانب، وأحتمل أّن جميع الدول ]االستعامريّة[ -وأهّمها 

إنجلرتا يومئٍذ- كانت تصنع أحزابًا الصطياد البلدان املتخلِّفة التي 

الدولة  تلك  يف  كانت  التي  األحزاب  أّما  الستغاللها.  تسعى  كانت 

]االستعامريّة[، فلم تكن خالفاتها حقيقيّة؛ مبعنى أّن أحدها يعمل 

ملصلحة الحكومة أو البالد، واآلخر يتحرّك ضّده ظاهرًا. لقد صنعوا 

األحزاب ]املتناحرة[، ليك يقتدي بهم اآلخرون يف ذلك.

أّما يف بالدنا، وال سياّم يف إيران، فمنذ ظهور األحزاب، شّكلَت 

السياسيّة  الساحة  فكانت  األخرى،  األحزاب  يعادي  فئة حزبًا  كّل 

يسعون  كانوا  األجانب  أّن  هو  والسبب  األحزاب،  لتناحر  ميدانًا 

لتحقيق مصالحهم بإثارة الخالفات بني الشعوب؛ وأحد سبل زرعها 

)))  صحيفة اإلمام}، ج))، ص505-504.
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والحيلولة دون اتّحاد كلمة الجامهري، هو تشكيل األحزاب؛ فأّسسوا 

توده،  حزب  سّموه  وآخر  الدميقراطّي،  مثاًل  وسّموه  الحزب،  هذا 

وثالثًا سّموه حزب العدالة.

ويف البداية، كانت األسامء غري هذه، ثّم تحّولَت هي أيًضا إىل 

أسامء أوروبّيّة بصورة تدريجيّة، فأولئك يصنعون يف بلدانهم صورة 

ظاهريّة ال واقع لها، يصطادون بها البلدان األخرى؛ أي يؤّسسون 

ا، وليس ظاهريًّا، فهذا  يف هذه البلدان أحزابًا متضاّدة متناحرة حقًّ

التناحر فيام  الحزب يعادي ذاك، وكالهام يقضيان الوقت كلّه يف 

بينهام، فيستهلك النشطون، الذين يُرجى إصالح البالد بجهودهم، 

النزاع والتناحر فيام بينهم، وكتاباتهم كلّها يف رّد  طاقتهم كلّها يف 

بعضهم عىل بعض، وكّل منهم يُسِقط اآلخر، وبعضهم يقوم بهذه 

عن  وبعضهم  البدء،  منذ  لألجانب  عميل  فهو  علم،  عن  األعامل 

غري وعي، فهم يتحرّكون من حيث ال يدرون باتّجاٍه مضاّد ملصالح 

البلد))).

 )1978/12/24م(

هـ- محاربة الوحدة اإلسالمّية

إّن النظام الطاغويت قد وىّل، ولكن هناك أخطار. إّن أياٍد أجنبيّة 

تعمل لتعيدنا ثانيًة إىل الوضع السابق. إنّهم يقومون بإلقاء التفرقة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج5، ص90)-)9).
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بني صفوف اإليرانيّني، غري أّن مسؤوليّتنا تحتّم علينا الدفاع عن هذه 

الثورة، والحفاظ عىل وحدة الكلمة بصورة عمليّة. لقد استطعتم 

بوحدة الكلمة، وبأيٍد خالية، االنتصار عىل القوى الكربى.

إّن القوى العظمى مل تستطع املحافظة عىل محّمد رضا، وقد 

بذلت -والسيّام أمريكا وإنكلرتا- جهوًدا كبرية لإلبقاء عليه، ولكّنها 

أن  عليكم  أيًضا،  واآلن  الشعب.  إرادة  أمام  فعل يش ء  تستطع  مل 

كّل  يف  تتحرّك  أياديهم  إّن  عليكم!  القضاء  بصدد  فإنّهم  تحذروا، 

فإذا  العاّمل.  مع  نحن  يقولون:  املعامل، حيث  يف  والسيّام  مكان، 

للقيام بإرضاب، عليكم  العاّمل  ذهبوا إىل املعامل، وحاولوا خداع 

التصّدي لفتنتهم وتحرّكاتهم املشبوهة))).

 )1979/4/14م(

وحني وجد األجانب طريقهم إىل هنا، قبل مئتني أو ثالمثئة سنة، 

عىل  سافروا  املناطق،  يف  الناس  نفسيّات  درسوا  يش ء؛  كّل  درسوا 

ظهور اإلبل، ودرسوا صحارينا وما يوجد فيها وما ال يوجد، درسوا 

أحوال الطوائف املوجودة يف البالد، ابتداًء بالبلوش وانتهاًء باألكراد 

واللر، لقد درسوا ذلك كلّه ليعلموا كيف ميكنهم إبقاءهم متخلِّفني، 

وإقناعهم بأن ال يثوروا يوًما ما. فنحن منذ ذلك اليوم، وإىل اآلن، 

البداية، كانت أوروبّا وإنجلرتا،  تحت سيطرة أمريكا وأوروبّا. ففي 

واليوم جاءت أمريكا، وهي أسوأ منهم. إّن كالًّ من السوفيات وأمريكا 

)))  صحيفة اإلمام}، ج7، ص22.
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تريدان تبديد ثرواتنا وما نلكه، وإبقاءنا متخلفني ومساكني. لقد 

درسوا واقتنعوا برضورة زرع التفرقة بني هؤالء ]املسلمني[، ففرّقوا 

بالنزاعات  وشغلوهم  وباكستان،  وأفغانستان  وإيران  العراق  بني 

فيام بينهم؛ يك ال يقدروا عىل مواجهة القوى العظمى.

وقد سعوا بشتّى الطرق للقيام بأعامل داخل كّل بلٍد مثل إيران، 

 ، يك تتفرّق القوى. ففي عهد رضا شاه، أهانوا العالِم الدينّي إىل حدٍّ

ما كان يستطيع معه الخروج من داره، ال خوفًا من الحكومة، وإّنا 

من أيدي الناس! لقد جعلوا الناس بهذا الشكل، وكانوا يقولون: إّن 

مني كلّهم عمالء البالط))). هؤالء املعمَّ

 )1978/10/30م(

2- املشاريع األمريكّية يف املنطقة

أ- االعرتاف بإرسائيل والتطبيع معها

إّن من  الخطر ألجل هذا املرشوع)2) عىل اإلسالم.  أعلن  إنّني 

تأثري  تحت  أنّهم  أو  جهالء،  يكونوا  أن  إّما  املرشوع،  هذا  قّدموا 

نقطة  املرشوع  هذا  يف  يرون  من  وكذلك  والصهيونيّة،  أمريكا 

-إّن  إاّل االعرتاف بإرسائيل  إيجابيّة. فلو مل يكن يف هذا املرشوع 

يتّم االعرتاف بإرسائيل وضامن عدم  البنود املقرتحة هو أن  أحد 

الهجوم عليها- لو مل يكن فيه إاّل هذا، وكانت األمور األخرى كلّها 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص54)-55).
مرشوع فهد.  (2(
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شيئًا.  تساوي  ال  كانت  كلّها  اإليجابيّة  النقاط  تلك  فإّن  إيجابيّة، 

ومعنى إعطاء الضامن إلرسائيل هو أن متنح إرسائيل األمن، وهي 

التي غصبَت، منذ سنني طويلة، أرايض املسلمني، وارتكبَت مجازر 

املسلمني،  ورشََّدت  األماكن،  وسائر  ولبنان  فلسطني  يف  جامعيّة 

واستباَحت أعراَضهم ونفوَسهم، وعرََّضتْها للخطر، وجعلَتْها ألعوبة 

يتعرَّض  أن  أراد  شخص  أّي  أّن  ذلك  ويعني  الفاسدة.  ألهدافها 

وعىل  املسلمني  جميع  عىل  فإّن  املجرمة،  الغاصبة  الدولة  لهذه 

ت دماء  حكومات املنطقة أن يعارضوه؛ لحفظ إرسائيل التي امتصَّ

املسلمني، وفعلَت بفلسطني والقدس ما فعلَت، وفعلَت بلبنان ما 

يحلو لها، وقاَمت بقتل املسلمني ونهبهم. علينا اليوم أن نعطيها 

نؤّمن إرسائيل  أن  وعلينا جميًعا  لها.  نكون حافظني  وأن  أجرها، 

التي دخلَت القدس وفلسطني، وغصبَتْهام، يجب اليوم أن نعرتف 

الفاسد  النظام  بهذا  تعرتف  أن  العربيّة  البالد  عىل  إّن  أي  بها؛ 

الجرائم.  تلك  ارتكاب  بعد  أجرها  تعطيها  وأن  الكافر،  الفاسق 

فإذا كانت النقطة اإليجابيّة هي أن تنسحب إرسائيل إىل حدود 

إّن هذه  الفالنيّة،  الحرب  وحتّى حدود  الفالنيّة،  الحرب  قبل  ما 

الفرتة  تلك  حتّى  إرسائيل  غصبَتْه  ما  أّن  ومعناها  سلبيّة،  نقطة 

املناطق، وهذا يشبه  باملقابل، تتخىّل عن بعض  تبقى لها، ولكن 

خوزستان؛  نقّسم  تعال  للعراق:  نقول  وأن  العراق،  مع  تصالحنا 

فالنصف لك، والنصف اآلخر لنا!
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خدمة  يف  كلّها  البنود  وبقيّة  السلبيّة،  النقاط  من  ذلك  إّن 

إرسائيل، وتهدف إىل جعل إرسائيل تحكم العرب))).

 )1981/11/17م(

أن  امللتزمني،  والخطباء  والكتّاب  املحرتَمني  العلامء  ينبغي عىل 

يرّدوا يف الوقت املناسب، وأمام املسلمني، عىل الدعايات املغرضة 

بها،  واملرتبطة  واإلرسائيليّة  األمريكيّة  اإلعالم  وسائل  تبثّها  التي 

والجمهوريّة  اإلسالم  ضّد  تنرشها  التي  واألكاذيب  والشائعات 

اإلسالميّة، وأن يدافعوا عن اإلسالم والثورة اإلسالميّة، ويطرحوا وجه 

اإلسالم الحقيقّي عىل العالَم، وأن يُطلعوا الشعوب عىل اإلنجازات 

َقت بجهاد الشعب اإليرايّن امللتزم، عىل الرغم  اإلسالميّة التي تحقَّ

من جميع املصائب واالبتالءات والعراقيل التي يضعها أعداء اإلسالم 

التي  التهم  حقيقة  ويكشفوا  يفضحوا  وأن  والخارج،  الداخل  يف 

الدعائيّة ضّد هذا الشعب، ويفضحوا املخطّطات  توّجهها األبواق 

واملؤامرات األمريكيّة وعمالئها، وأن يُطلِعوا املسلمني عىل ما يرتكبه 

بعض الحّكام املتأمركني ضّد اإلسالم واملسلمني، وأسَوؤها االعرتاف 

اإلسالمّي، وقتل  البلد  لبنان،  الوحيّش عىل  بعد هجومها  بإرسائيل 

عرشات اآلالف من األبرياء هناك وجرحهم، ويتحّدثوا عن عدوان 

لها.  التابعة  الدول  وتأييد  أمريكا،  من  بأمر  العفلقّي  صّدام  جيش 

عىس أن تعمل الشعوب باالعتقاد بالله -تعاىل-، وأن تَُحوَل دون 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5)، ص323.
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هذه الفاجعة التاريخيّة، التي تيس ء إىل سمعة املسلمني يف العامل، 

وأن يُنقذوا أنفسهم من هذا التحقري واملذلّة، التي يبعث الحديث 

عنها القشعريرة يف كّل مسلم غيور))).

 )1982/9/21م(

الشعوب  فيه  تتنازل  الذي  اليوم  ذلك  يأيت  أن  أخىش  إنّني 

والحكومات اإلسالميّة، ومتّكن إرسائيل من تحقيق أهدافها الظاملة 

يستطيع  ال  وعندئٍذ،  املجرمة،  أمريكا  من  مبساعدة  واإلجراميّة، 

املسلمون عمل أّي يشء. إنّني أعترب دعم مرشوع استقالل إرسائيل 

واالعرتاف بها كارثة للمسلمني وانفجاًرا للحكومات اإلسالميّة، وإيّن 

أعّد معارضَة ذلك فريضًة إسالميّة كربى)2).

 )1982/6/5م(

ب- الدفاع عن إرسائيل وتربير جرامئها

كم هو مؤمل ملسلمي العامل يف عرصنا الحارض، أن يحدث هذا 

مرأى  عىل  العظام،  الله  ورسل  املقّدسة  اإللهيّة  بالساحة  املساس 

ومعنويّة،  ماّديّة  طاقات  من  ميلكونه  ما  كّل  مع  منهم،  ومسمع 

عاٍر  من  له  ويا  واملجرمني!  األوباش  من  حفنٍة  أيدي  عىل  وذلك 

عىل الحكومات اإلسالميّة التي تسيطر عىل الرشيان الحيوّي للقوى 

العظمى يف العامل، أن تجلس مكتوفة األيدي، مكتفيًة بدور املتفرِّج 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6)، ص388.
)2)  املصدر نفسه، ج6)، ص232.
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عىل أمريكا سيّدة اإلجرام يف التاريخ، وهي تضع يف مواجهتهم عنرًصا 

مكان  منهم  وتغتصب  قليلٍة،  بفئٍة  وتذهب  له،  قيمة  ال  فاسًدا 

س وقبلتهم األوىل، ثّم تقوم باستعراض قّوتها أمامهم  عبادتهم املقدَّ

جميًعا بكّل وقاحة!))). 

)1982/4/14م( 

يجب أن يعلم املسلمون أنّه بعد الثورة اإلسالميّة وظهور قّوة 

اإلسالم اإلعجازيّة، بدأَت املؤامرات والخطط األمريكيّة إليجاد الفرقة 

بني السّنة والشيعة، وازداد الهجوم عىل إيران، التي متثّل مركز ثقل 

املؤامرات  هذه  جميع  وأّن  لبنان،  إىل  ت  وامتدَّ اإلسالميّة،  الحركة 

هي من أجل محاربة اإلسالم وإضعاف هذه القدرة اإللهيّة. ويجب 

ينتهي  ال  إرسائيل،  بيد  ذ  يَُنفَّ الذي  أمريكا،  مخطّط  أّن  يعلموا  أن 

البالد  الهدف هو اإلسالم يف كّل مكان يف  بل  لبنان وبريوت،  عند 

يُعترََب  الذي  والحجاز،  الفاريّس  الخليج  منطقة  اإلسالميّة، خصوًصا 

إىل  املنطقة  حّكام  يسمع  أن  يريدون  وهم  اإللهّي.  الوحي  مركز 

أوامر أمريكا من دون اعرتاض، واألنىك من ذلك، هو أن يكونوا مثل 

إرسائيل، ويقبلوا بكّل ذلٍّ وهوان. ويف مثل هذه األوضاع والفاجعة 

ينبغي  أباليّني، كام ال  يكونوا ال  أن  للمسلمني  ينبغي  العظمى، ال 

التقصري يف سبيل حفظ اإلسالم والبالد اإلسالميّة. وما هو أكرث إيالًما 

ومصيبة، أن تتجّرأ إرسائيل -وهي إىل جوار املسلمني والدول التي 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6)، ص90).
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تّدعي اإلسالم- وتعتدي بهذه الصورة عىل الشعب اللبنايّن املظلوم، 

اإلسالميّة  الدول  تنهض  أن  وبداًل من  األعزّاء.  بريوت  وعىل  سّكان 

للدفاع، باعتباره فريضة إلهيّة وإنسانيّة، تبدي الالأباليّة تجاه ذلك، 

بل تعمل من أجل تحقيق أهداف أمريكا وإرسائيل املشؤومة. وبداًل 

من انتقاد إرسائيل الجائرة، أخَذت تنتقد إيران اإلسالميّة واإلسالم 

يف إيران))).

)1982/9/21م(

ج- االستفادة من التفرقة بني حكومات املنطقة

نعم، أنا أيًضا أعلم بهذا)2)، ولكّن املهّم هو أن ال يقع سوء تفاهم 

اإلسالميّة  الوحدة  وتبقى  اإلسالميّة.  والحكومات  الشعوب  بني 

محفوظة دامئًا، ويكون جميع املسلمني إخوة فيام بينهم.

خالل  -من  تزيلوا  أن  أجل  من  القضيّة  هذه  طرحُت  وقد 

تفاهم  ويتحّقق  الحاصل،  التفاهم  سوء  األمر-  هذا  يف  التحقيق 

األجانب  دعايات  وتُحِبطوا  والشعبَني،  الحكومتنَي  بني  صحيح 

الذين يريدون إيقاع التفرقة بني الحكومات وبني الشعوب. لقد 

كان سعيي دامئًا أن يكون املسلمون يًدا واحدة عىل األعداء، كام 

أمر اإلسالم، وجامعة واحدة، كام يريد اإلسالم، لكّن مطلبنا املهّم 

هو رفع سوء التفاهم هذا، وحفظ األخّوة بني إيران وليبيا، وقطع 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6)، ص386.
بعد استامع اإلمام الخمينّي لكالم ممثّل الوفد الليبّي.  (2(
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يد األجانب الذين يريدون إيقاع الفرقة بني أخَوين، وحكومتنَي، 

وشعبَني))).

 )1979/4/24م(

لن  فإنّهم  اآلخرين،  بلدنا من  تحّررنا واسرتجعنا  اآلن وقد  إنّنا 

أفراًدا  لقد وظّفوا  علينا.  التآمر  اآلن بصدد  إنّهم  يجلسوا ساكتني. 

ويف  شيئًا،  لكم:  ويقولوا  إليكم  ليأتوا  البالد،  أطراف  مختلف  يف 

آخر،  بيش ء  يتحّدثون  خوزستان  ويف  آخر،  شيئًا  يقولون:  طهران 

ويف كردستان بأمر آخر، ويف بلوجستان، ويف خراسان، ويف كرمان. 

أيًضا  وهناك  اآلن،  ومنترشون  األجانب،  عند  موظّفون  هؤالء  إّن 

من بقايا النظام املباد، وكذلك توجد جامعة من هؤالء املنحرفني، 

وبأسامء مختلفة.

البلد،  يف  يستتّب  الهدوء  يدعوا  ال  بأن  مكلّفون  هؤالء  إّن 

ففي  مختلفة؛  بصور  مكان  كّل  يف  االختالفات  بإثارة  مكلّفون 

االختالفات  يثريون  هناك،  إخواننا  حيث  الحدوديّة،  املناطق 

األخرى،  الجامعات  بني  االختالفات  يثريون  وكذلك  الطائفيّة. 

والذين  الرتكيّة،  يتكلّمون  َمن  بني  فيفرّقون  مختلفة،  بعناوين 

باعتبار  الفارسيّة،  يتكلّمون  الذين  واآلخرين  الكرديّة،  يتكلّمون 

أّن هذه جامعات ذات لغات وثقافات مختلفة، وعشائر مختلفة. 

وبهذا الطريق، يجعلون كردستان يف طرف، آذربايجان يف طرف، 

)))  صحيفة اإلمام}، ج7، ص93.
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يوقعون  املختلفة،  والذرائع  األساليب  وبهذه  طرف،  يف  خراسان 

التفرقة بني اإلخوة.

أخرى  بصور  يَْنفذون  أنّهم  تجدون  طهران،  إىل  نظرتم  وإذا 

وآخر،  وبني حني  أبوابها.  تفتح  يرتكونها  وال  الجامعات،  داخل  إىل 

يريدون  إنّهم  والتجّمعات.  املظاهرات  ليثريوا  ما؛  قضيّة  يفتعلون 

إثارة االختالفات))).

 )1979/5/19م(

د- بّث الفرقة من خالل استخدام وّعاظ السالطني

لقد قضوا عىل جميع املجالس. لقد قضوا عىل املساجد وأمئّة 

املساجد واملراجع، وعىل كّل يش ء؛ أي مل يرتكوا لهذه القّوة الفّعالة 

أيّة قّوة بعد ذلك. وماّم يُؤَسف له، أنّهم استطاعوا، آنذاك، التأثري 

بفضل دعاياتهم، بحيث أصبح الكثري من أفراد الشعب، الكثري من 

حيث  أولئك،  دعايات  أثّرَت  لقد  العلامء.  يعارض  الشعب،  فئات 

رّوجوا إىل أّن العلامء عمالء لربيطانيا... إّن بريطانيا نفسها هي التي 

قاَمت ببّث مثل هذه الدعايات! أي إّن عمالء بريطانيا كانوا يبثّون 

هؤالء  لربيطانيا،  عمالء  العلامء  هؤالء  بأّن  الناس،  بني  الدعايات 

العلامء كذا، هؤالء العلامء وّعاظ السالطني، إنهم بريطانيّون! كّل 

ذلك من أجل إبعاد الناس عن العلامء. وعىل كّل حال، فرَّقوا فئات 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص256.
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الشعب بعضها عن بعض، بعناوين مختلفة: العشائر من األرشار، 

ويجب القضاء عليهم، هؤالء كذا، هؤالء لصوص))).

 )1979/5/20م(

إّن إحدى املسائل املهّمة لنا، وكانت مهّمة لهم أيًضا، هي أنّه إذا 

عرف املسلمون اإلسالم، واطّلعوا عليه كام هو يف واقعه وحقيقته، 

فإّن مصالح األجانب سوف تكون يف خطر.

لقد عمل خرباؤهم عرب الدعايات املختلفة، عىل تشويه صورة 

األديان يف أعني الناس، وخصوًصا اإلسالم. لقد روَّجوا الدعايات التي 

تقول: بأّن اإلسالم أفيون املجتمع، وأّن األديان قد جاءت لتخدير 

الناس وَجرِّهم إىل السبات والنوم؛ ليستطيع األقوياء والحّكام نهب 

الدين  علامء  مكانة  إضعاف  عىل  األجانب  عمل  كذلك  ثرواتهم. 

بون  بني الناس، فرّوجوا لدعايات تقول: إّن العلامء رجّعيون ومتعصِّ

ومتخلِّفون، إنّهم وّعاظ السالطني، يعملون من أجل الحّكام. لقد 

نرشوا هذه الدعايات بشكل واسع. ومع األسف، كانوا موفَّقني إىل 

حدٍّ ما، يف كاِل هَذين النوَعني من الدعايات. إّن فئة الشباب، وحيث 

إنّهم ال ميلكون املعرفة الواسعة باألمور، ومل يكونوا يدركون عمق 

األديان  أّن  ترّوج  التي  الدعايات  ببعض هذه  تأثّروا  فقد  القضايا، 

أفيون املجتمعات؛ ولذلك قاموا هم أيًضا برتويج هذه الدعايات، 

تِبًْعا ألولئك، مع أّن واقع األديان حسب ما ينقله التاريخ، وحقيقة 

)))  املصدر نفسه، ج7، ص)262-26.
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دين اإلسالم الذي تاريخه قريب مّنا، هو عىل النقيض من ذلك متاًما. 

الستغفال  األديان؛  أوجدوا  الذين  هم  الحّكام  بأّن  يقولون:  كانوا 

الناس، ونهب ثروات بلدانهم دون أن يعرتضوا عىل ذلك))).

 )1979/5/21م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص283-282.
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معيار حقوق اإلنسان من وجهة نظر أميركا

جميع أنواع البؤس الذي عانيناه وما نعاين، هو بسبب زعامء 

هذه الدول، الذين وقّعوا عىل إعالن حقوق اإلنسان. فإّن املوقّعني 

عىل إعالن حقوق اإلنسان هم أولئك الذين سلبوا حّريّة اإلنسان يف 

جميع األوقات التي أمكنتهم فيها الفرص.

فكّل  األفراد،  حّريّة  هو  اإلنسان،  حقوق  إعالن  يف  ما  وأهّم 

فرد من أفراد البرش حّر، ويجب أن يكون حرًّا، ويجب أن يكون 

أحراًرا  يكونوا  أن  يجب  الجميع  القانون.  إزاء  متساوين  الجميع 

يف بلدانهم، وأحراًرا يف عملهم، وأحراًرا يف مشيهم. هذا هو إعالن 

جميع  بل  واملسلمون،  املسألة.  لهذه  املتضّمن  اإلنسان  حقوق 

البرش، كانوا يعانون من هؤالء الذين وقّعوا وصادقوا عىل إعالن 

حقوق اإلنسان، وأمريكا هي إحدى الدول التي صادقَت عىل هذا 

هو  اإلنسان  حقوق  وأحد  اإلنسان.  حقوق  يضمن  الذي  اإلعالن 

الحّريّة.

انظروا ماذا ارتكب هؤالء األمريكيّون، الذين وقّعوا عىل إعالن 

حقوق اإلنسان، من جرائم عىل هذا اإلنسان يف السنوات األخرية، 

وأنا أتذكّرها أكرث منكم؛ لكرب سّني. ماذا حصل لإلنسان من مشكالت 

حقوق  إعالن  عىل  وقّعت  التي  الدول  من  وهي  أمريكا،  يد  عىل 
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اإلنسان؟ لقد نّصبَت أمريكا يف كلٍّ من بلدان املسلمني، مأموًرا لها، 

َسلََب حّريّة املوجودين يف ذلك املكان.

هؤالء ينادون بحّريّة اإلنسان؛ لتخدير الجامهري. غري أّن الجامهري 

حاليًّا ال ميكن تخديرها، فاألمور التي يقومون بها -مبا يف ذلك إعالن 

حقوق اإلنسان- يُقَصد منه استغفال الجامهري. تلك األمور ليست 

حقيقة. وهم يكتبون شيئًا جمياًل مزخرفًا، يكتبون ثالثني ماّدة، كلّها 

ملصلحة اإلنسان، وال يعملون بواحدة منها! ال تُطَبَّق واحدة منها 

عمليًّا، هذا هو االستغفال، وهذا هو األفيون للجامهري وللشعب.

إعالن  التي وقّعت  أمريكا  ينطبق عىل  املعنى  نرى هذا  ونحن 

حضارتها،  وصف  يف  يبالغون  التي  إنجلرتا  وعىل  اإلنسان،  حقوق 

ويُغالون يف وصف دميقراطيّتها، وهذا إعالم كاذب، وشيطنة منهم 

ليس إاّل، فقد دفعوا الناس باإلعالم الخادع، إىل التصديق بأّن إنجلرتا 

تقف عىل هرم الدميقراطيّة، وأّن امللكيّة الدستوريّة مطبّقة مبعناها 

الحقيقّي يف إنجلرتا، وأوهموا الناس بقبول هذا املعنى بإعالمهم، 

وباكستان  الهند  يف  إنجلرتا  ارتكبتها  التي  الجرائم  رأينا  ونحن 

مه من  ومستعمراتها األخرى، وما فعلَت أمريكا باملسلمني، وما تُقدِّ

الدعم حاليًّا، لربيبتها إرسائيل، التي أقاموا لها كيانًا هناك. نرى أيّة 

ة))). جرائم ارتكبوا عىل املسلمني، والشيعة خاصَّ

 )1978/2/18م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج3، ص296.
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]كارتر[ خدع الناس مّدة، فوعد أنّه إذا جاء إىل الحكم، سيقوم 

بكذا وكذا. قال برصاحة -والكّذاب ينىس- قال: »يجب عدم الحديث 

بحقوق اإلنسان يف املناطق التي نتلك فيها قواعد عسكريّة«! هذا 

يقول برصاحة: »يجب عدم  املعنى،  وقّع عىل هذا  الذي  األمرييكّ 

ث بحقوق اإلنسان يف إيران؛ ألّن لدينا قاعدة فيها«! التحدُّ

قواعد.  فيها  ليس  التي  األماكن  يف  اإلنسان هو  احرتام حقوق 

ماذا فعل من  اإلنسان،  القدر بحقوق  بهذا  يتحّدث  األمرييكّ  هذا 

األفاعيل بحّق الشعوب؟ يف أمريكا نفسها، ويف أمريكا الالتينيّة، وضع 

له عمالء، وترصّف يف لبنان بالشكل الذي ترونه اآلن.

وذلك الرجل ]الشاه[ يذهب إىل هناك، ويصّدق كالمه، يصّدق 

أّن املسألة تكمن يف املصالحة مع إرسائيل، واعرتف بإرسائيل قبل 

عرشين سنة. حينام كّنا يف قّم، اعرتف رسميًّا بإرسائيل، مقابل جميع 

املسلمني، مقابل القرآن. يعرتف رسميًّا بدولة الكفر، وأّي كفر؟! كفر 

البداية، مل يذكروا االسم بشكل رصيح، ثّم ذكروا ذلك  اليهود! يف 

بوضوح؛ فهذا الرجل خادٌم منذ البداية، وبعد حني، أعلن حقيقته! 

ومنذ البداية، كانت املسألة هكذا، اعرتف رسميًّا بإرسائيل، متحّديًا 

القرآن واإلسالم والحكومات اإلسالميّة واملسلمني. وذلك القزم الذي 

صادقًا،  كان  اإلنسان؟«،  قضيّة حقوق  تعني  »ماذا  برصاحة:  سأل 

فامذا تعني قضيّة حقوق اإلنسان؟
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األقوياء!  منطق  وإّنا  اإلنسان،  مسألة حقوق  ليست  فاملسألة 

منطق األقوياء هو القّوة، البندقيّة، والرشاش، ورضب علامء الدين 

املدرسة  تخريب  هو  منطقهم  هؤالء،  منطق  هو  هذا  بالرّشاش؛ 

الفيضيّة، األخذ وعدم اإلعطاء))).

 )1978/2/18م(

إغفال الشعوب

نتيجة  فهو  الُعظَميَني،  القّوتنَي  بنار  العالَم  احرتق  ما  وإذا 

وإذا  وأياديهام.  القّوتنَي  هاتنَي  عىل  املهيمنة  النفسيّة  األهواء 

أّن  فالسبب  املفاسد،  هذه  بنريان  اإلسالميّة  الدول  احرتقَت  ما 

غري  يرون  وال  النفسيّة،  األهواء  عليهم  تسيطر  لألمور  املتصّدين 

أنفسهم، ويريدون أن يكون الجميع يف خدمتهم. وقد ذكر الرئيس 

األمرييكّ مؤّخرًا، موضوًعا ال أدري إن كنتم استمعتم إليه. إذ دعا 

األرس،  تحت  الرازحة  الشعوب  ملنارصة  أسبوع  عن  اإلعالن  إىل 

تحرير  عىل  تعملوا  أن  منكم  طلب  الشعوب،  هذه  من  وطلب 

أنفسكم من الذين وضعوكم يف األرس. وقال الرئيس األمرييكّ: إنّني 

سأقف إىل جانبكم!

ال أدري لَِمْن يقول الرئيس األمرييكّ ذلك؟ هل يخاطب الشعوب 

هل  إغفاله؟  يحاول  الذي  َمن  األمريكيّة؟  الهيمنة  تحت  الرازحة 

مسبًقا  يعلمون  األمريكيّني  ولكّن  األمرييكّ؟  الشعب  تضليل  يحاول 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص303.
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بالعامل. هل يريد أن يلفت األنظار إىل  الذي فعلَتُْه حكومتُهم  ما 

كِلَيْهام  أّن  يعلم  الجميع  الناس؟  يستعبد  الذي  الرشقّي  املعسكر 

يفعالن ذلك. هل يريد أن يقول لهذه الشعوب الواقعة تحت األرس، 

بأّن الحكومة األمريكيّة غري مسؤولة عن ذلك؟ ما الذي يريده ِمن 

دعوته لإلعالن عن أسبوع ملنارصة الشعوب الرازحة تحت األرس؟ 

شعوب  وطالب  بذلك،  االهتامم  إىل  األمرييكّ  الشعب  دعا  حيث 

ا  العامل التي تنشد الحّريّة، بالعمل عىل تحرير نفسها. إذا كان حقًّ

الرازحة  الشعوب  تحرير  سيتّم  فمتى  الشعوب،  تحرير  إىل  يدعو 

تحت الهيمنة األمريكيّة؟ وهل سيتّم تحريرهم بدعٍم من الحكومة 

األمريكيّة ومساندتها؟))).

 )1983/6/11م(

حقوق اإلنسان والمجاعة

أنتم  ملاذا  سّذًجا؟!  نبقى  متى  وإىل  سباتنا؟  يف  نقبع  متى  إىل 

بسطاء هكذا أيّها السادة؟ أخرِبوا الناس حيثام كنتم يف بالدكم، ويف 

شتّى أنحاء العامل، مبا أنزلَتُْه هذه القوى الكربى بالناس وبالضعفاء. 

إّن بلًدا مثل أثيوبيا، يعاين أهله من الفقر وميوتون جوًعا، ولكّنهم 

يبخلون عليهم مبا لديهم من غالل، فيلقونها يف البحر، أو يشرتون 

بها أسلحة للفتك بالشعوب؛ هؤالء هم املنادون بحقوق اإلنسان! 

اإلنسان!  حّب  من  الصور  بهذه  كافّة  علينا  القضاء  يريدون  إنّهم 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7)، ص399.
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التي  املنظاّمت  هذه  مبثل  اإلنسان  حقوق  انتهاك  يبغون  وإنّهم 

تنادي بحقوق اإلنسان))).

 )1985/2/3م(

حقوق اإلنسان والتمييز العنصرّي

اإلنسان،  حقوق  يوم  كان  حيث  األمس،  قبل  ما  أو  باألمس، 

يتحّدثون  اإلنسان،  يقضون عىل  الذين  أولئك  إّن  بالكثري.  تحّدثوا 

التفرقة العنرصيّة  عن حقوق اإلنسان! أولئك الذين يجعلون من 

مبدأ أمرهم، مل يسلم منهم حتّى الجنس األبيض، سوى جنس واحد 

وحدة  عن  يتحّدثون  الذين  هم  هؤالء  هم.  جنسهم  هو  فقط، 

األجناس، وأنّه ال فرق بينها! هذا هو وضع العامل، حيث يبدو الظامل 

الذي يقيض عىل الناس، وكأنّه أشّد رفًقا باملظلوم!)2). 

)1984/12/11م(

تبرير الجرائم تحت شعار حقوق اإلنسان

حكومة  بتشكيل  الشاه  أمر  إْن  ما  الصحف:  إحدى  يف  جاء 

عسكريّة يف إيران، حتّى أعلَنت أمريكا دعمها. ومبا أّن ذلك يعارض 

باسم  الرسمّي  الناطق  قال  فقد  اإلنسان«،  لـِ»حقوق  أمريكا  تأييد 

مقّدمة  هو  العسكرّي  الحكم  إّن  ذلك-:  -لتربير  األبيض  البيت 

ثّم  النظام،  ويوطّد  نصابها،  إىل  األمور  سيٌعيد  ألنّه  للدميقراطيّة؛ 

)))  صحيفة اإلمام}، ج9)، ص40).
)2)  املصدر نفسه، ج9)، ص7)).
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ل هذه الحكومة بحكومة جيّدة بعد إعادة النظام! تُبَدَّ

إّن مسألة »إعالن حقوق اإلنسان« هي لتربير هؤالء أعاملَهم، 

تحرتم  العظمى  القوى  أّن  يُظَّن  فال  الضعيفة.  الحكومات  وابتالع 

أمريكا  ونشاهد  إيران،  يف  موجودون  وأنتم  نحن  اإلنسان!  حقوق 

وإنجلرتا وروسيا وإيران، الذين وقّعوا عىل إعالن حقوق اإلنسان، 

إىل أّي درجة راعوا أّوليّات حقوق اإلنسان يف إيران!))).

)1978/11/8م(

ومع هذا الوضع يف إيران، وما فيها من اضطراب، فإّن كّل ما تقوله 

الدول الكربى من حبٍّ لإلنسان، ومن مناداة بحقوق اإلنسان، هو 

شعر. كّل هذا الكالم الذي تقوله هذه الدول الكربى، والجمعيّات 

التي أقاموها لحقوق اإلنسان ولألمن ولألمور األخرى، ال ترمي إىل 

وال  اإلنسان،  أمن  إىل  تقود  أمنهم  منظاّمت  فال  اإلنسان،  مصلحة 

منظاّمت حقوق إنسانهم تقود إىل حفظ حقوق اإلنسان. كّل ذلك 

من أجل أن ينهبوا هذه الشعوب الضعيفة. كّل هذه املساعي التي 

ونظاٌم  واحد،  صوٌت  هي  الكربى،  القوى  هذه  من  كلٍّ  يف  ترونها 

واحد، نظاٌم يبتلعون به بلدان الرشق الضعيفة)2). 

)1978/10/12م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص282.
)2)  املصدر نفسه، ج3، ص433.
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 انتهاك الحقوق بحّجة حقوق اإلنسان

أمكنة  يف  أو  أمريكا  يف  َست  أُسِّ التي  الجمعيّات  هذه  أصل  إّن 

وكذا،  كذا  جمعية  اإلنسان،  حقوق  جمعيّة  عنوان  تحت  أخرى، 

ُوِجَدت أساًسا لتضييع حقوق اإلنسان!))).

 )1979/5/15م(

إّن األمر يقتيض دعوة التنظيامت املختلفة، من شتّى بقاع العامل، 

للوقوف عىل جرائم أمريكا يف هجومها العسكرّي عىل إيران)2)، وذلك 

 ، حتّى يشاهدوا ما فعلته أمريكا املتوّحشة -وما زالت- بشعٍب مستقلٍّ

السالم،  ومنارصة  اإلنسان،  حقوق  مساندة  يف  باّدعاءاتها  جًة  متحجِّ

الوحيّش  النظام  هذا  جرائم  خلّفته  ما  يروا  وحتّى  اإلنسان،  وحّب 

حقوق  وجمعيّات  الغربيّة  الحكومات  -ولألسف-  تسانده  الذي 

اإلنسان ومنظّمة األمم املتّحدة ومجلس األمن الدويّل. وهذا ما قلتُه 

مراًرا، من أّن هذه املنظاّمت واملؤّسسات كافّة، قد ُشكِّلَت للدفاع عن 

دماء  ومّص  املستضَعفني،  التسلُّط عىل  فرصة  ومنحهم  املستكربين، 

املحرومني يف العامل، وليك ينظروا يف ما فعلوه لشعبنا املظلوم بذريعة 

إنقاذ الجواسيس)3)، وحتّى يشاهدوا ويصّدقوا أّن تلك املؤّسسات قد 

رؤوس  وأصحاب  املستكرِبين  لصالح  املستضعفني  حقوق  تجاهلَت 

املال الدوليّني، وأنّها مل تفعل شيئًا سوى تحقيق تسلُّط هؤالء.

)))  صحيفة اإلمام}، ج7، ص309.
)2)  املقصود بالهجوم هو اإليعاز للنظام العراقّي عام 980) بالهجوم عىل إيران.

)3)  الرهائن املحتجزون يف السفارة األمريكيّة يف طهران عام 979).
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إّن النظام العراقّي الغاصب ما زال ميارس اعتداءاته عىل إيران 

املنظاّمت قد اعرتَضت عليه،  نَر هذه  منذ مّدة طويلة، ولكّننا مل 

أنّهم يرفعون أصواتهم كّل يوم، مستكرِبين،  ولو ملرّة واحدة، غري 

جاسوًسا  خمسني  أجل  من  انتُِهَكت،  قد  اإلنسان  حقوق  أّن  عىل 

بحقوق  املنادين  أّن  نجد  مل  إنّنا  تاّمة!  إنسانيّة  معاملة  يُعاَملون 

اإلنسان يدافعون عن حّق حكومتنا املستضَعفة وشعبنا املظلوم))).

 )1980/4/26م(

إّن املنظاّمت الدوليّة ومنظاّمت حقوق اإلنسان، التي هي صنائع 

التي حلَّت  الجرائم  العظمى، تتجاهل جميع هذه  أمريكا والقوى 

بالبرشيّة... وإّن اصطالح املنظاّمت الدوليّة ما ِجيَء به أساًسا، إاّل 

لخدمة القوى العظمى، وليس لخدمة املظلومني واملحرومني الذين 

يتعنيَّ عليهم أن يقفوا بأنفسهم يف مواجهة الجرائم)2).

 )1983/8/11م(

تسييس حقوق اإلنسان

متنع  أن  الحكومات  من  تنتظر  جالسة  الشعوب  كانت  إذا 

الرثوات،  ونهب  إذاللها  تريد  التي  األخرى  القوى  ومتنع  إرسائيل، 

بني  الخالفات  سبَّبوا  كيف  انظروا  محلّه.  غري  يف  تََوقٌُّع  هذا  فإّن 

العرب أنفسهم بهذه املشاريع، كام يريدون إيجاد الخالف داخل 

)))  صحيفة اإلمام}، ج2)، ص358.
)2)  املصدر نفسه، ج8)، ص48.
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من  األسلحة  برشاء  القائلة  الدعايات  ببعض  اإلسالميّة  حكومتنا 

إرسائيل، ونسبة اإلرهاب إليها، ونسبة ما يجري يف البحرين إليها. 

إّن هذه تخطيطات ضّد املسلمني، ويفتحون طريق الخالفات كّل 

يوم، ويزيدون من هّوة الخالفات بني الحكومات، وبدؤوا بعملهم 

للحصول عىل النتائج التي يريدونها.

إّن قضيّة انضامم مرتفعات الجوالن))) إىل أرايض إرسائيل الغاصبة، 

هي بداية الطريق. وإّن إرسائيل لن تعبأ باملنظاّمت الدوليّة العميلة 

شاءت،  ما  املنظاّمت  هذه  فلتعارض  أمرييكّ.  بدعٍم  وذلك  ألمريكا، 

فإّن إرسائيل تقوم بأعاملها! عىل املسلمني أاّل يتقاعسوا عن العمل؛ 

الصهيونيّة.  من  اإلسالم  تنقذ  أو  شيئًا،  لهم  الحكومات  تعمل  ليك 

يجب أاّل يجلسوا عىل أمل قيام املنظاّمت الدوليّة بعمل لهم. عىل 

حكوماتها  وتجرب  تثور  أن  عليها  إرسائيل.  ضّد  تثور  أن  الشعوب 

عىل الوقوف يف وجه إرسائيل، وأاّل تكتفي بشجبها وإدانتها. حتّى 

بإدانتها،  يقومون  بإرسائيل،  األخّوة  تربطهم عالقات  الذين  أولئك 

ولكّنها إدانة تبدو جاّدة، إاّل أنّها يف الواقع نوٌع من املزاح. إذا كان 

فإّن  لهم،  أو عمالئها  أمريكا  ينتظرون مساعدة  املسلمون جالسني 

هذه القافلة لن تبلغ غايتها إىل األبد)2).

 )1981/12/17م( 

)))  الجوالن: هضبة واسعة املساحة، احتلّها الكيان الصهيويّن من سوريا عام 967)، 
وضّمها رسميًّا إىل األرايض املغتصبة يف أوائل الثامنينات.

)2)  صحيفة اإلمام}، ج5)، ص378.
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ر مفهوم حقوق اإلنسان الدائم تغيُّ

لقد رأينا كيف أّن الرئيس األمرييكّ كان يتعاطف مع ذلك الشاه 

السابق الظامل البائس ويسانده. لقد كان يدعم سّفاًحا أضاع كّل ما 

لدينا هباًء منثوًرا، فلم يُنِكر مّدعو حقوق اإلنسان ذلك عىل الرئيس 

األمرييكّ، ولكن حني وقع هؤالء السّفاحون يف قبضة الشعب، وأراد 

الشعب الثأر منهم، تعالَت رصخة أولئك، قائلني: وا إنساناه! إنّني 

ال أستطيع أن أعرف سوى أّن هؤالء هم صنائع سّفايك الدماء. إنّهم 

صنائع القوى الكربى، ال أنّهم يعملون من أجل حقوق اإلنسان. لقد 

عليهم،  اإلبقاء  اإلنسان  تستنكر جمعيّات حقوق  أن  أتوقّع  كنُت 

ا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان. لقد كان  هذا إذا كانوا صادقني حقًّ

ينبغي أن يُقتَل هؤالء السّفاحون منذ اليوم األّول، ومل يكن لنا أن 

نبقي عليهم))).

 )1979/4/1م( 

الذين  والّساق  الدوليّني،  الناهبني  من  يعاين  اليوم  العامل  إّن 

عبيدهم  من  يعاين  مثلام  ثرواتها،  وينهبون  البلدان  يحرقون 

أجل  من  وبلدانهم  شعوبهم  مبصالح  يضّحون  الذين  وعمالئهم 

مصالح الدول العظمى. كام أنّه يعاين من املنظاّمت الدوليّة العميلة 

للقوى الكربى، وال سيّام أمريكا، حيث تعمل تحت مسّميات فارغة 

-كمجلس األمن، ومنظّمة العفو الدوليّة، ومنظّمة حقوق اإلنسان، 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6، ص459-458.
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إىل غري ذلك من العناوين الرنّانة- عىل خدمة القوى الكربى، وهي 

وأهدافهم، ومكلَّفة  ذ ملواقف هؤالء  املنفِّ الحقيقة متارس دور  يف 

الكربى  القوى  لصالح  العامل،  يف  واملظلومني  املستضَعفني  بإدانة 

ناهبة العامل))).

 )1983/2/10م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج7)، ص244.
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النظام اإلسالمّي والعالقات مع أميركا

1- الرغبة يف قطع العالقات واملصالحة

يُْت رسالتكم حول القلق من  فخامة البابا يوحّنا بولس الثاين ، تلقَّ

األزمة بني إيران اإلسالميّة والواليات املتّحدة األمريكيّة.

املجاهد  شعبنا  أّن  إىل  انتباَهكم  وألفُت  نواياكم.  ُحسَن  أمَُثِّن 

النبيل تفاءل خريًا بقطع العالقة، وأقام له احتفااًل عظياًم، واستقبله 

بالزينة والفرح.

ال  بأن  وأذكّر  املجاهد،  لشعبنا  -تعاىل-  الله  لدعائكم  أشكركم 

تقلقوا من دوافع األزمات األخرى واملشكالت الخطرية األكرب التي 

الناجمة  باملشكالت  يرّحب  املسلم  اإليرايّن  فالشعب  إليها،  أرشتم 

عن قطع العالقات هذه، وال يخىش األخطار األكرب املذكورة. فاليوم 

النظام  بعالقات  شبيهة  عالقات  إعادة  يوم  هو  لشعبنا،  الخطري 

الخائن السابق، وهي لن تعود، بعون الله -تعاىل-))).

 )1980/4/13م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص)20.
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2- اإلدارة األمريكّية خالية من الرشف اإلنسايّن

فسوف  ويدركوها،  األمور  يفهموا  أن  األجانب  استطاع  إذا 

يوافقوننا، مثلام فعلَت الشعوب حينام فهَمتنا وتتفّهمنا. الحكومات 

أيًضا إذا أدركت ما نقوله، ستوافقنا. إذا كان املراد بالعالقات تلك 

الشاه  زمن  يف  وأمريكا،  إيران  بني  اآلن  لحّد  كانت  التي  العالقات 

السابق بني إيران وأمريكا، فهذه مل تكن عالقات. كان هنالك سيٌّد 

إنّنا إذا أردنا تكريس اإلسالم، فيجب  يعمل بخادمه كّل ما يريد. 

أن ال نكون خدًما؛ وإذا مل نكن خدًما، قُِطعت عالقاتُها معنا. نحن 

نتمّنى من الله أن تُقطَع العالقة. إنّنا لن نقبل الذلّة من أجل أن 

تكون لنا عالقة بقّوة عظمى! ليس يف العالقة مع أمريكا رشف! ليس 

للحكومة األمريكيّة اآلن، رشٌف إنساينٌّ -مع األسف- حتّى نريد أن 

تكون لنا عالقة لرشفها اإلنسايّن!))). 

)1979/12/16م(

3- وقف عملّيات سلب خريات البالد

أيّها الشعب اإليرايّن النبيل، تلّقيُت خرب قطع العالقة بني إيران 

وأمريكا، وإذا كان كارتر طيلة عمره قد فعل شيئًا واحًدا فقط ميكن 

أن يُوَصف بأنّه كان لخري املظلوم وصالحه، فهو قَطُْع العالقة هذا. 

إّن العالقة بني شعٍب ثار للتحرُّر من قبضة الناهبني الدوليّني، وبني 

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص248.
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أحد الناهبني املفرتِسني، هي دامئًا يف رضر الشعب املظلوم، ولصالح 

الناهب. إنّنا نتفاءل خريًا بقطع العالقات؛ ألنّه دليٌل عىل انقطاع 

أمل أمريكا من إيران. لو أّن الشعب اإليرايّن البطل احتفل بطليعة 

هذا النرص النهايّئ، حيث أَرَغَم قّوًة كربى سّفاحة عىل قطع العالقة 

ا يف ذلك. نحن نأمل أن يتّم القضاء  -أي إنهاء النهب- لكان ُمِحقًّ

عىل عمالء مثل السادات وصّدام حسني بسعة، وأن تُنزِل الشعوب 

أنزله شعبُنا مبحّمد  الخائنة، ما  الطفيليّات  النبيلة بهذه  اإلسالميّة 

الكربى،  القوى  مع  العالقات  ذلك  بعد  يقطعوا  وأن  الخائن،  رضا 

وخصوًصا أمريكا، من أجل العيش بحّريّة، وتحقيق االستقالل التاّم. 

لقد ذكرُت مراًرا أّن عالقتنا مع أمثال أمريكا، عالقة شعب مظلوم 

مع ناهبي العالَم ومفرتِسيه))).

 )1980/4/7م (

للبرشيّة، حيث  السابق  الوضع  إىل  نعود  أن  بني  األمر  دار  إذا 

نكون  أو  حّريّتنا،  نحفظ  أن  مقابل  وهناك،  هنا  بالحمري  نتنّقل 

يكون  أن  مقابل  العظمى،  القوى  من  وأمثاله  كارتر  للسيّد  عبيًدا 

لنا كذا وكذا من الرفاه، فإنّنا نفّضل تلك الحالة. إّن شعبنا يفّضلها 

اآلن. شعبنا يرّجح الشهادة اآلن، ويقول: إنّنا نريد االستشهاد. منذ 

بداية النهضة تقريبًا -كنُت حينها يف النجف- وإىل اآلن، يأيت النساء 

والرجال والشباب، ويطلبون مّني أن أدعو لهم بالشهادة، وأنا أدعو 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص98).
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لهم أن ينالوا ثواب الشهداء. يف مجلِس عقِد قراٍن أُِقيَم قبل مّدة 

يف طهران، املرأة والرجل اللذان تزّوجا، أعطتني املرأة ورقة، قرأتُها، 

فوجدُت أنّها تطلب مّني أن أدعو لها بالشهادة. املرأة التي تزّوَجت 

ا، تقول: اُدُع يل أن أنال الشهادة! الشعب الذي يطلب الشهادة،  توًّ

ل العسكرّي؟ هل  ويدعو أن ينال الشهادة، هل يخاف من التدخُّ

يخىش الحظر االقتصادّي؟ حتّى لو أَغلَق العاملُ كلّه أبوابه بوجهنا، 

ونكون نحن، هذه املجموعة، الثالثون والنيّف من املاليني الذين 

يعيشون يف إيران، حتّى لو شيّدوا سوًرا حول إيران، وحبسونا داخل 

ويهجم  مفتوحة،  األبواب  تكون  أن  عىل  هذا  نفّضل  فإنّنا  إيران، 

الناهبون عىل وطننا. ماذا عسانا أن نفعل بهذه الحضارة األسوأ من 

سلوكًا!  الصحراء  حيوانات  تَْفُضلها  التي  الحضارة  هذه  الوحشيّة؟ 

ما الذي نرجوه من هذه الحضارة؟ بّوابة الحضارة التي كان الشاه 

لتنهب  علينا  القوى  يسلّط  أي  وجوهنا؛  يف  فتحها  يريد  املخلوع 

ويقيمون  نفطنا،  يأخذون  ُدمى،  بضع  لنا  ويبعث  ممتلكاتنا،  كّل 

ألنفسهم قواعد عىل أرضنا، ما الذي نريد أن نفعله بهذه الحضارة 

الكربى؟ هل هذه حضارة؟! هذا األب واالبن، وخاّصة هذا االبن، 

أرجع بالدنا إىل الوراء، وأذهب كّل ما نلكه أدراج الرياح، بحيث 

لو تعاضد الشعب كلّه اآلن -وقد تعاضد فعاًل، والحمد لله- وأراد 

إصالح ما جرى علينا طيلة هذه الخمسني عاًما تقريبًا، وما جرى 

عىل بالدنا ِمن ِقبَل أمريكا منذ أكرث من عرشين عاًما، لتطلَّب ذلك 
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نفعل  أن  عسانا  ما  األمور.  إصالح  نستطيع  حتّى  طويلة،  سنوات 

عالقة  إاّل  معهم  عالقتنا  نَْهبََنا؟ هل  يريدون  الذين  مع  بالعالقات 

كلَّ  ليُغلقوا  العالقة؟  هذه  عىل  نحرص  ملاذا  باملنهوب؟  الناهب 

األبواب، ويحارصونا اقتصاديًّا. إنّنا ها هنا بلد واسع، لدينا مياهنا، 

لهذه  نحتاج  وال  ونأكل،  بأنفسنا  نزرع  علينا،  املطَر  اللُه  وسيُنزِل 

ليحفظ  املوت  يرغب يف  الذي  الشعب  يخيفون  ال  إطالقًا.  األمور 

التي  الحّريّة  وهذه  عليه،  حصلنا  الذي  االستقالل  هذا  استقالله. 

حصلنا عليها، هديٌّة سامويّة، هديٌّة إلهيّة ُمنحناها، ونحن مكلَّفون 

ن نعمة  بالحفاظ عليها. إن مل نحافظ عليها، فمعنى ذلك أنّنا مل نُثَمِّ

الله، ونكون قد كفرنا بنعمة الله))).

 )1980/6/3م (

4- سلبّيات املصالحة

الذي وقف  الشجاع،  الشعب  اليوم مثل هذا  يواِجه  العامل  إنَّ 

مقابل املؤامرات كلّها، وسار نحو األمام، وقام بواجباته عىل أحسن 

وجه. لو رأيتم طائرًة تُختَطَف هنا، فإّن هذا األمر يحدث يف أمريكا 

أمرًا صعبًا،  ليس  طائرة  اختطاف  إنَّ  كثريًا.  العامل  أنحاء  ومختلف 

ويزعق،  يرصخ  ثّم  بدونها،  وأحيانًا  سّكني،  بيده  شخص  يقوم  إذ 

أنّه  منه  ظنًّا  املسافرين،  أرواح  عىل  حفاظًا  الطيّار  له  فيستجيب 

والتفجريات  والحرب  الهرج  دنيا  اليوم  الدنيا  تهديده.  يف  صادق 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص309-308.
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يف  بلد  أّي  من  وثباتًا  استقراًرا  أكرث  وإيران  الطائرات،  واختطاف 

العالَم. من املمكن أّن بعضهم ال يرون هذه األشياء، ويقولون يف 

أنفسهم: حسًنا، يجب أن نتعايش مع القوى العظمى. عىل هؤالء 

أن يعلموا أّن املساومة اليوم تعني االنهيار والتاليش إىل األبد... و 

َدفَْن اإلسالم إىل األبد. يجب أن يقف الناس بقدم ثابتة وعزم راسخ 

فلو  املؤامرات.  يخشوا  ال  وأن  والوطن،  اإلسالم  عن  للدفاع  أكيد، 

تراجعنا قلياًل، لوجب علينا أن ننفض أيدينا من اإلسالم، لكنَّ واجبنا 

عكس هذا.

بنظر  يأخذوا  أن  عليهم  ثورته.  حامية  وعليه  ثار،  الشعب 

االعتبار األنبياء والنبّي األكرمP وإبراهيم R، ويتأّسوا بهم، 

ومينعوا النظر يف املعارضات التي واجهوها، وليجدوا أنّهم مل يتخلّوا 

عن أهدافهم. فإْن كّنا نحن املسلمني نسري عىل خطاهم، ونقتفي 

آثارهم، ليس فقط بإقامة الصالة والعكوف يف املساجد، بل بالجهاد 

األبد،  إىل  الثبات  فعلينا  اإلسالم،  أساس  حفظ  أجل  من  والنضال 

م نحو األمام))). والتقدُّ

 )1984/9/8م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 9)، ص)5.
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5- إيجابّيات العزلة وقطع العالقات

ليعلم هؤالء السادة، بأنّنا نرّحب، وبصدر مفتوح، بأّي نوع من 

تتحرّك  لن  عزلة،  تكن هناك  مل  فلو  يتخيّلونها؛  التي  العزلة  أنواع 

العقول وتبدع. فالدماغ األمرييكّ ليس أكرب من أدمغتكم، والعقل 

أن  استطاعوا  هؤالء  ولكن  عقولكم،  من  ذكاًء  أكرث  ليس  األمرييكّ 

يجعلوكم تعيشون التبعيّة لهم؛ ليقتلوا فيكم كّل طموح، وليجّمدوا 

عقولكم وأدمغتكم من أن تفّكر وتبدع، وليقيّدوا أيديكم من أن 

تعمل وتصنع. فلو كانت أدمغتنا تعمل، ما كان وضع بالدنا هذا 

الوضع، ولكّنهم مل يسمحوا لها بأن تعمل، فقد جلبوا لنا، وأعّدوا 

لنا كلَّ ما نحتاجه، حتّى ثرواتنا املعدنيّة، استخرجوها لنا وأعطونا 

مثنها! فقد أعطونا كلَّ يش ء؛ لئاّل نجد يف أنفسنا الحاجة لنفّكر يف 

صناعة يش ء، أو إقامة صناعة ما. فإذا مل تقطعوا عالقاتكم مع الدنيا 

الحقيقيّة-  العزلة  وبني  بينكم  تَُحوُل  التي  العالقات  -تلك  بأرسها 

بلًدا  بلدكم  أو يكون  الصناعة،  تكونوا من أهل  أن  لن تستطيعوا 

فهذه  الحقيقّي،  مبعناها  والحّريّة  االستقالل  تعيشوا  أو  صناعيًّا، 

العزلة هي من نعم الله الكبرية علينا))).

 )1980/11/2م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص246-245.
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شروط إقامة العالقات بين النظام اإلسالمّي وأميركا

1- مرحل بدء الثورة

أ- ترك الدعم للنظام البهلوّي الفاسد

ولو أرصَّت الحكومات التي تدعم محّمد رضا خان حاليًّا، عىل 

مواصلة دعمها له، فإّن جميع ما وقََّعتُْه معه سيُلَغى، حتّى لو كان 

الصدد.  النظر يف ]مواقفها[ بهذا  مفيًدا للشعب، فعليها أن تعيد 

ولن يخضع الشعب اإليرايّن ملحاوالت القمع بالقّوة هذه.

فعاًل-  اآلن  يحصل  -كام  األوباش  يُطلِقوا  أن  املمكن  من  بىل، 

أو الغجر أو العسكرينّي الذين يتنّكرون مبالبس مدنيّة، ليهاجموا 

األهايل.

قّواتهام  واألمريكيّة  السوفياتيّة  الحكومة  ترسل  أن  احتامل  أّما 

املعايري  البلد، فهو احتامٌل شعريٌّ ال ميكن وقوعه، وفق  ملهاجمة 

القامئة يف عالَم اليوم، وهو يختلف عن عامل األمس. فال ميكن ألّي 

القيام  بالقّوة؛ ألّن  القمع  يريد من أعامل  طرف أن يفعل كّل ما 

بذلك يجب أن يتّم طبق تلك املعايري، وهذا الشعب يقف راسًخا، 

ل أمريكا يف شؤون  بكّل فئاته، هاتًِفا: نريد االستقالل! أي أن ال تتدخَّ

بالدنا، وال يتدخَّل فيها االتّحاد السوفيايتّ، وال إنجلرتا، بل نريد أن 

تكون بالدنا لنا.
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نحن نعلن اآلن: إذا أرصَّت هذه الدولة عىل موقفها املتعنِّت 

الحكومة  سيأمر  اإليرايّن  الشعب  فإّن  خان،  رضا  ملحّمد  الداعم 

]مع  وقََّعتْها  التي  االتّفاقات  بإلغاء  تشكيلها،  يتّم  حينام  املرتقبة، 

إيران[، حتّى لو كانت ملصلحتنا، فنحن ال نريدها.

وإذا لجَّت أمريكا يف إرصارها عىل هذا الدعم، فلن تُعَقد معها 

مستقباًل أيّة اتّفاقيّة، فعليها أن تضمن موقعها وتحّدده منذ اآلن، 

وعىل جميع رؤساء هذه الجمهوريّات والحكومات أن يُصلّحوا من 

اآلن حساباتهم ومواقفهم من إيران.

واملعيار يف هذا املجال، هو الكّف عن دعم هذا الرجل وأرسته، 

املجازر  وارتكبوا هذه  عاًما،  الشعب طوال خمسني  قمعوا  الذين 

البشعة كلّها عىل أبنائه، يف األعوام األخرية، والعام املايض خاّصة.

لقد قَتََل األعداد الكبرية يف واقعة »5) خرداد«، فهو عدوٌّ للشعب، 

له، وأرصَّت  َدعَمها  له. وإذا واصلَت تلك األطراف  والشعب عدوٌّ 

عليه، فإّن الشعب اإليرايّن سيُلغي جميع االتّفاقات املعقودة معها، 

ولن يعقد أيّة اتّفاقيّة معها بعد، فال نفط نعطيهم))).

 )1978/11/16م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص386-385.
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ل يف الشؤون الداخلّية ب- وقف التدخُّ

قلنا دامئًا: إّن أّول رشٍط لحلِّ األزمة الحاليّة يف إيران، هو تنحية 

كافّة،  األجنبيّة  والدول  أمريكا  عىل  يجب  أنّه  هو  واآلخر  الشاه، 

االمتناع عن التدخُّل يف شؤوننا الخاّصة.

وقلنا مراًرا: إنّه ال وجود ألّي حّل، مع وجود الشاه))).

 )1978/12/5م(

معنا حسنة؛  عالقاتهم  دامت  ما  العالقات ستكون حسنة،  إّن 

فلو كفَّت اإلدارة األمريكيّة عن دعم الشاه والتدخُّل يف شؤون بالدنا، 

وتركَتْنا يف حالنا، فسوف تكون لنا معها عالقات حسنة)2).

 )1979/1/10م(

2- رشوط ما بعد الثورة

س أ- تسليم الشاه والتوقُّف عن التجسُّ

يف حال قيام أمريكا بتسليم الشاه املخلوع -العدّو األّول لشعبنا 

س والتآمر ضّد ثورتنا، فإّن  التجسُّ إيران، وتخلَّت عن  العزيز- إىل 

باب التفاوض حول موضوع بعض العالقات لصالح الشعب، يبقى 

مفتوًحا)3).

 )1979/11/7م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج5، ص8)).
)2)  املصدر نفسه، ج4، ص97).

)3)  املصدر نفسه، ج0)، ص369.
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ب- تنحية الحكّام أو إصالحهم

تَنحَّت  ما  إذا  الشعوب،  برقاب  تأخذ  التي  السلطات  تلك  إّن 

بعيًدا، أو إذا ما صلحت، فإّن التفاهم سيتيّس بني الشعوب. وما 

دامت باقية، فإنّه ليس من املعلوم أن يتحّقق هذا التفاهم))).

ج- مبدأ االحرتام املتبادل

عالقتُنا مع املجتمع الغرّب ينبغي أن تكون متكاِفئة؛ فال نرضخ 

لظلمهم، وال نظلمهم. سنتعامل معهم باحرتاٍم متباَدل، وإذا حرصوا 

عىل مبدأ االحرتام املتباَدل، وتخلّوا عن فرِْض أنفسهم علينا، وأعادوا 

النظر يف اإلساءة إلينا وإىل الرشق عموًما، فإنّنا سُنعاملهم باحرتام، 

ونقيم معهم عالقات حسنة، وتعاونًا يف مختلف املجاالت، بالصورة 

التي تقتضيها مصالحنا، وليس حسبام يرغبون هم فيه، ويريدون 

فرضه علينا)2).

 )1978/10/11م(

الشاه،  سريحل  الشعب،  ألبناء  الثوريّة  االنتفاضة  مع 

هذه  ويف  اإلسالميّة.  والجمهوريّة  الدميقراطيّة  الحكومة  وستُقاُم 

الشعب  منتخبي  من  مؤلَّف  وطنّي  مجلس  سيتوىّل  الجمهوريّة، 

اإلمام  الكوثر، مجموعة من خطابات  املوسوّي،  الله  السيّد روح  الخمينّي،  اإلمام   (((
الخمينّي، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام الخمينّي}، إيران-طهران، 996)م، 

ط)، ج5، ص205.
)2)  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص430.
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-وال  الشعب  مراعاة حقوق  يتّم  البلد، وسوف  إدارَة  الحقيقيّني، 

سيّام األقلّيّات الدينيّة- واحرتامها، وسيتّم العمل بسياسة االحرتام 

للظلم.  نرضخ  وال  أحًدا،  نظلم  ال  االخرى؛  الدول  حيال  املتبادل 

تدمري  تَمَّ  وقد  الحارض،  الوقت  يف  االنهيار  من  يعاين  البلد  إّن 

الحقيقّي  البناء  كّل يش ء. ومع قيام الجمهوريّة اإلسالميّة، سيبدأ 

للبلد))). والواقعّي 

 )1978/10/31م(

إّن عالقاتنا مع الدول األخرى ستكون عىل أساس مبدأ االحرتام 

املتباَدل. ويف هذا الصدد، ال نرضخ للظلم، وال نظلم أحًدا. وفيام 

يتعلّق باملعاهدات واالتّفاقيّات، فإنّنا سنعمل وفًقا ملصالح شعبنا 

السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة)2).

 )1978/10/11م(

استقالل  عىل  الحفاظ  يف  تتلّخص  اإلسالميّة  الحكومة  سياسة 

الشعب والحكومة والبلد، وحّريّتهم، واالحرتام املتباَدل بعد تحقيق 

الكربى  الدول  بني  املجال،  هذا  يف  فرق  وال  الكامل.  االستقالل 

وغريها)3).

 )1978/11/8م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص59).
)2)  املصدر نفسه، ج 4، ص62).
)3)  املصدر نفسه، ج 4، ص290.
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الشاه،  أهليّة  عدم  من  نابٌع  املنطقة،  يتهّدد  الذي  الخطر  إّن 

الصناعيّة  الدول  أّن  نعرف  نحن  الحاكم.  والنظام  جهازه  وفساد 

وإّن  الشعب.  إىل  نستند  لكّننا  أخرى،  وأشياء  النفط  إىل  بحاجة 

الجمهوريّة اإلسالميّة تستند إىل الشعب الذي يجب أن يكون حرًّا 

ومستقالًّ وغري تابع ألحد. نحن سوف نعمل عىل توفري احتياجات 

االحرتام  يحّقق  ومبا  ملصالحنا،  وفًقا  املناسب،  الوقت  يف  هؤالء 

نبيع  وسوف  الله.  شاء  إن  املذكورة،  الدول  وبني  بيننا  املتباَدل 

كان  ولو  عليها.  والحفاظ  الزبائن، مع مراعاة مصالحنا  إىل  النفط 

بصورة  معنا  التعامل  يريدون  جانبهم، حيث  من  فإنّه  مثّة خطر، 

ظاملة، وليس من جانبنا، إذ نتطلَّع لتعامٍل عادل واحرتاٍم متباَدل. إّن 

الدعم األمرييكّ العنيد للشاه، ِمن املمكن أن يؤّدي إىل انفجار كبري، 

تصحبه مشاكل سياسيّة واجتامعيّة وماليّة. عىل أمريكا أن تكّف عن 

عنادها))).

 )1978/11/14م (

3- نزع ثوب االستكبار

األرض،  عىل  وجلس  وجاء  عرشه،  عن  كارتر  السيّد  نزل  إذا 

معه،  نتفاهم  فإنّنا  األرض،  عىل  الجالسني  نحن  معنا  وتفاهم 

باستثناء تلك املظامل التي مارسها علينا، والتي يجب عليه جربانها. 

أّما مع الشعب األمرييكّ، فليس لدينا أّي اختالف. ليس هنالك أّي 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص)36.
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يكون  ال  الالحقة.  الحكومة  معنا  لتتفاهم  الشعوب.  بني  اختالف 

األكواخ،  تجلسون يف  وأنتم  األبيض،  القرص  أجلس يف  أنّني  الحال 

فيكون سّكان القصور وسّكان األكواخ أسياًدا ورعايا. إذا ألغوا هذه 

الكلمة، وأدركونا كام نحن، وتفّهمونا، فلامذا ال تكون لنا عالقات 

كّل  ومع  األمريكيّة،  الحكومة  مع  حتّى  عالقة  لنا  ستكون  معهم؟ 

مكان. أّما إذا كان الوضع هكذا، فلامذا نبادر إىل أن نكون خدًما؟! 

نبادر إىل أن نكون خدًما، ونقّدم كّل ما لدينا؟! يف السابق، حينام 

كانوا يستخدمون خادًما، كانوا يعطونه أجرًا، وهؤالء يستخدمون 

عالقات  لنا  تكون  أن  نريد  فلامذا  يش ء،  كّل  ويسلبونه  الخادم، 

معهم؟ ال نحتاج إطالقًا ملثل هذه العالقات))).

 )1979/12/16م (

4- الرشوط الداخلّية

االستقالل التاّم

لقد قلُت مراًرا، وأعلن اآلن أيًضا: عىل إيران أن تواصل كفاحها 

القاطع ضّد هذا السّفاح القايس، إىل حني قطع كّل أنواع التبعيّة 

ذلك،  وبعد  ألمريكا.  والثقافيّة  واالقتصاديّة  والعسكريّة  السياسيّة 

إذا وافق شعبنا الواعي النبيل، نقيم عالقاتنا مع أمريكا، عىل غرار 

العالقة مع سائر البلدان. قلت مراًرا، وأقولها يف هذا اليوم العظيم: 

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص249.
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إنهاء  املستكربين، سيستمّر حتّى  لشعبنا ضّد  الحاسم  الكفاح  إّن 

جميع ألوان التبعيّة لجميع القوى العظمى يف الرشق والغرب))).

 )1980/2/10م(

مواقف اإلمام من إقامة العالقات مع أميركا

1- استمرار النضال ضّد التدخُّالت األمريكّية

الشاه،  وعودة  953)م)2)  عام  انقالب  صنَعت  التي  هي  أمريكا 

وحرَصت عىل إبقائه يف الحكم، ومل تغرّي سياستها. وما دام الوضع 

مستمرًّا عىل هذا املنوال، فإّن مواقفي وقناعايت إزاء أمريكا باقية كام 

هي، مل تتغرّي)3).

 )1978/4/23م (

2- قطع العالقات السياسّية واالقتصاديّة مع حامة النظام البهلوّي

وعىل الربملان األمرييكّ أن يحاسب كارتر، ويستجوبه بشأن مسّوغ 

دعمه لحكومة تفتقد القاعدة الشعبيّة، وال يؤيّدها أحٌد يف إيران. 

عليه أن يستجوب حكومة كارتر، وكارتر شخصيًّا، ويقول له: إنّك 

للملك  دعمك  ألّن  األمريكيّة؛  الوطنيّة  املصلحة  عىل خالف  تعمل 

)))  املصدر نفسه، ج 2)، ص25)-26).
)2)  يف العام 953)، قامت أمريكا بانقالب أبيض، أطاحت فيه بحكومة رئيس الوزراء 
َمْت حكومتُه النفط، وقطَعت يد بريطانيا عن نفط إيران.  محّمد مصّدق، الذي أمَّ
إىل  فرَّ  أن  بعد  السلطة،  إىل  بهلوّي  رضا  محّمد  االنقالب،  أمريكا يف هذا  وأعادت 

الخارج طوال مّدة حكومة مصّدق.

)3)  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص326.
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املتسلِّط عىل إيران، خالفًا لدستورها، بعدما أسقطه االستفتاء العاّم 

الذي شهدته أمس واليوم، إذا مل يكن ساقطًا من قبل هذا الدعم، 

يرّض باملصالح األمريكيّة؛ ألنّه سيؤّدي إىل قطع النفط ]اإليرايّن[ عن 

أمريكا، ما دمَت أنَت وإدارتك يف الحكم، واألمر نفسه يصدق عىل 

سائر الدول األخرى -ال فرق يف ذلك بني أمريكا أو إنجلرتا أو االتّحاد 

فلن  اإليرايّن.  النفط  ابتياع  ترغب يف  التي  ِمن  السوفيايتّ وغريها- 

دامت  ما  الدول،  لهذه  عادلة-  بيع  -حتى كصفقات  النفط  نَقّدم 

الحكومات التي تدعم امللك اليوم، باقيًة يف حكم بلدانها.

أجل، نحن ال نعادي الشعوب، وسنقّدم لها النفط، إذا ضغطت 

عىل حكومتها يف الربملان، وأجربتها عىل قطع دعمها للملك، وإعالن 

عدم تأييدها له. أّما إذا مل تقم الحكومات بذلك، فلن نقدّم النفط 

للشعوب أيًضا، ما دامت تلك الحكومات باقية يف سّدة الحكم. ويف 

ضوء ذلك، تعرف برملاناتُها واجبَها تجاه حكوماتها.

أعينهم،  يفتحوا  ليك  حكوماتهم،  ولزعامء  لألجانب  نداٌء  هذا 

الشعب  هذا  يدعموا  أن  فعليهم  الصحيح!  الطريق  يف  ويسريوا 

الناهض، املطالِب بحقوقه يف الحّريّة وتقرير مصريه بنفسه، وهو 

يعلن رَفَْضه للملك. أّما إذا أحجموا عن تأييده، ودعموا امللك، فال 

نصيب لبلدانهم يف النفط ]اإليرايّن[، ما داموا يف حكمها))).

 )1978/12/16م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5، ص45)-46).
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س 3- رفع الحصانة الدبلوماسّية واالستيالء عىل أوكار التجسُّ

-كام  تبنيَّ  عليه،  واستولوا  شبابنا  اقتحمه  الذي  املركز  إّن 

س والتآمر. أتتوقَّع أمريكا أن تعطي الشاه  أطلعونا- أنّه وكٌر للتجسُّ

س  لجوًءا لديها، ليحيك املؤامرات من هناك، وأن تُوِجَد مقرًّا للتجسُّ

أخرى،  ومرّة  عليها؟!  يتفّرج  شبابُنا  يقف  وأن  أرضنا،  والتآمر عىل 

تنشط جذور الفساد، وتطلب مّنا أن نأمر الشباب بإخالء السفارة 

التي احتلّوها. هؤالء الشباب، إّنا فعلوا ذلك تعبريًا عن انزعاجهم 

وغضبهم من ترصّفات أمريكا وتدّخلها السافر يف قضايا إيران، شعٌب 

عاىن عىل مدى خمسني سنة، من وطأة الظلم واالضطهاد واالستبداد 

عىل يد هذا الخبيث وأبيه، وقد نهبا ثروات البالد، وقّدما ذخائرها 

رخيصًة ألسيادهم من اإلنجليز واألمريكيّني، وأفظع من ذلك، قتلهم 

آالف الناس األبرياء ظلاًم وعدوانًا، وارتكابهم املجازر))).

 )1979/11/4م(

يف حال قيام أمريكا بتسليم الشاه املخلوع -العدّو األّول لشعبنا 

س والتآمر ضّد ثورتنا، فإّن  التجسُّ إيران، وتخلَّت عن  العزيز- إىل 

باب التفاوض حول موضوع بعض العالقات لصالح الشعب، يبقى 

مفتوًحا)2).

 )1979/11/6م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 0)، ص360.
)2)  املصدر نفسه، ج 0)، ص368.
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4- مواجهة التهديدات العسكريّة

أ- التحيّل بالقّوة والشجاعة وحّب الشهادة

لقد انترصنا نحن بقّوة اإلميان هذه، حيث كان نداُء جميع فئات 

ة، إذ مل نكن نلك شيئًا،  شعبنا نداَء اإلسالم، ومل ننترص بالعدد والعدَّ

فيام كانوا ميلكون كّل يش ء. لكّننا كّنا مسلَّحني بسالح اإلميان، وكان 

الله يف صدر اإلسالم.  الشهادة، مثل أصحاب رسول  يتمّنى  شعبُنا 

ٍة قليلة، فقد تغلَّبْنا  فكام أنّهم قد َغلبوا إمرباطوريّات عظيمة بِعدَّ

ة قليلة، ودون أسلحة، عىل إمرباطوريّة جبّارة عمرها  نحن أيًضا بِعدَّ

الكبري من  السدَّ  وأزلنا هذا  العظمى،  القوى  تدعمها  2500 سنة، 

أمام شعبنا. وبطبيعة الحال، تركوا لنا مشاكل كثرية، ونقائص كثرية، 

وفساًدا كثريًا، وقد ورثنا هذا الدمار كلّه، ولكّننا سوف نحّل هذه 

املشاكل بقّوة اإلميان ودعم اإلسالم.

وإنّني آمل أن تعي الشعوب والحكومات املسلمة ذلك، وتلتفت 

ك به، وتنرش اإلسالم  إىل رّس هذا النرص الذي تحقَّق إليران، وتتمسَّ

يف كّل مكان))).

 )1979/4/24م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص97.
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بالقضاء  وسنقوم  بدأناه،  الذي  طريقنا  سنكمل  الله،  شاء  إن 

بأعامل  بقيامهم  أنّهم  يعتقدون  الفاسدة مّمن  الجذور  كافّة  عىل 

االغتياالت تلك، سوف يحصلون عىل النتيجة املرجّوة، ولكن أىّن لهم 

غري ذلك! وال بّد أنّكم سمعتم اليوم عن محاولة اغتيال واحد من 

علامء الدين الكبار، فقد قاموا مبحاولة اغتيال السيّد ريَِضّ شريازّي، 

أطلقوا عليه ثالث عيارات ناريّة، ولكن الحمد لله، مل يحصلوا عىل 

النتيجة املطلوبة، فقد نجا السيّد ريَّض شريازّي. فهم يعتقدون أنّهم 

مبثل تلك األعامل، قادرين عىل الوقوف يف وجه الشعب، الشعب 

الذي يأيت شبابُه لعندي، ويطلبون مّني الدعاء لهم بالشهادة! فهذا 

الشعب ال يخىش من االغتياالت، بل يحّب الشهادة، ويسعى لها 

بصدر دافئ.

هذه هي تعاليم إسالمنا الحنيف، وهذه هي أسباب انتصارنا))).

 )1979/7/14م(

إّن الشعب الذي يغيل حبُّ الشهادة يف قلوب نسائه ورجاله، 

عن  وتجرّد  الشهادة،  سبيل  يف  أبناؤه  ويتسابق  وصغاره،  كباره 

شهواته الحيوانيّة والدنيويّة -والله هو العالِم بالغيب- هذا الشعب 

لن يرتك الساحة لآلخرين، عىل الرغم من الخسائر التي يتحّملها. 

ًما إىل األمام، حتّى إنّها صانَت  ولقد شاهدنا أّن كلَّ شهادٍة تعني تقدُّ

الجمهوريّة اإلسالميّة من املخاطر، كام أّن شهادة كّل شخص عزيز 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 9، ص77.



162

| 
ّي 

مين
لخ

م ا
ما

اإل
كر 

 ف
ي

      ف
كا

مير
| أ

بر 
األك

ان 
شيط

ال

ساعة  من  وتَُقرِّب  واملنافقة،  اإللحاديّة  الزمر  لفضح  وثيقة  تُعترََب 

هزميتهم، حتّى أصبَحت الجمهوريّة اإلسالميّة تتمتّع اليوم بقّوة مل 

يسبق لها مثيل!))).

 )1982/2/10م(

ب- مواجهة األمريكّيني والقضاء عليهم

إنّهم إّنا يخّوفوننا من املوت؛ ألنّهم هم يخافون منه، وألنّهم 

ال يعتقدون مبا وراء الطبيعة. أّما الذي يعتقد بالله -تعاىل- وبيوم 

كارتر  وإّن  مخطئة،  أمريكا  إّن  أبًدا.  يش ء  من  يخاف  فال  القيامة، 

مخطئ، حينام ظّن أنه يستطيع ذلك.

له  يجيز  أيًضا ال  األمرييكّ  بذلك. والشعب  له  فالعامل ال يسمح 

ذلك، فهل قَتُْل شعِبنا وإبادته كاماًل هو عمٌل يسري، حتّى تستطيع 

أمريكا أن تقوم به؟ إنّه ليس عماًل هيًّنا يستطيع كارتر أن يقوم به.

مبخالبه  شعبُنا  عليه  لقىض  بذلك،  القيام  قّرر  أنّه  فرضنا  ولو 

وأنيابه. ولقد أعلن شبّاننا أنّه إذا أرادت أمريكا يف وقت ما، أن تقوم 

بذلك، فإنّنا سنفّجر السفارة مبن فيها. وإذا حصل ذلك من أمريكا، 

سني الذين ذاقوا مرارة  فإنّنا ال نستطيع السيطرة عىل شبّاننا املتحمِّ

الظلم، وال نستطيع منعهم ماّم قّرروا القيام به. فنحن ال نستطيع 

أن ننع، وأن نقف بوجه الشعب الذي عاىن الظلم خمسني عاًما؛ 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص43.
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فإنّه عاىن ظلاًم استمّر أكرث من نيّف وثالثني سنة، عىل يد إنسان 

ا عشوائيًّا، فقتل اإلخوة،  واحد، أمر فيها مراًرا بقتل الناس قتاًل عامًّ

وقتل اآلباء، وقتل النساء، وقتل األزواج!

من  وننعه  الشعب،  نسيطر عىل هذا  أن  نستطيع  ال  ولذلك، 

الدفاع عن نفسه. فإذا أرادت أمريكا أن تسّول لها نفُسها ارتكاب 

الخطأ، فإّن شعبنا ال يجلس يراقب األحداث وهو مكتوف األيدي. 

يستطيعون  هل  وينظروا،  وليجّربوا  األمريكيّون،  املظلّيّون  فليأِت 

أنّنا  املهّم  لكّن  أيًضا،  نحن  وسُنقتَل  جميًعا،  سُنِبيُدهم  إنّنا  ذلك؟ 

سنقيض عليهم جميًعا))).

 )1979/11/21م (

ج- االزدراء بأمريكا وتحقريها

َقت للشعب مطالبه، فالحّريّة هي التي جمَعتْنا وإيّاكم  لقد تحقَّ

هنا. هل كان باستطاعتكم قبل خمس سنوات، أن تعرّبوا عن آرائكم 

بحّريّة، كتعبريكم اليوم؟ إنّها الحّريّة التي جعلَتكم تعرّبون عن آرائكم 

أمام الجميع، ويف كّل مكان، وهي التي جعلَتكم قادرين عىل انتقاد 

النظام. هذا كلّه يُعترََب مصداقًا للحّريّة، وال يوجد هناك َمن مينعكم 

قٌة اآلن؛ يعني الحّريّة  كم باالنتقاد. إًذا، فالحّريّة محقَّ من مامرسة حقِّ

هي أحد األشياء التي ناضل من أجلها شعبنا، وقد حصل عليها.

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص98-97.
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كذلك األمر فيام يخّص االستقالل، فإذا ما قالوا: »إّن األمور ال 

تزال يف يد أمريكا«، فإنّكم رأيتم كيف قام شبابُنا باقتحام السفارة 

س والتآمر، واعتقلوا َمن فيها من  األمريكيّة، مركز الفساد والتجسُّ

شبابنا  وليكن  حامقة،  أيّة  ارتكاب  ميكنها  ال  فأمريكا  األمريكيّني. 

أمريكا  أّن  يظّن  َمن  ويخطى ء  ترتكب حامقة.  لن  بأنّها  ثقة  عىل 

إنّها ال تستطيع ذلك، فأنظار  أو ميكنها ذلك.  ستتدخَّل عسكريًّا، 

العالَم كلّها متوّجهة إلينا. فهل ميكنها الوقوف أمام العالَم بأرسه، 

والتدخُّل عسكريًّا؟ تخطئ كثريًا إن فعلَْت ذلك! أصاًل، حتّى لفظ 

ر تعابري شبابنا االنفعاليّة -»إذا« قام األمريكان  »إذا«، الذي يتصدَّ

بأّي عمل عسكرّي، فامذا علينا أن نفعل؟- يجب أن ال يرّددوه.

منها،  ينتظرهم  وما  مشاكل،  من  األمريكيّون  يعانيه  ما  إّن 

يجعلهم عاجزين عن التدخُّل عسكريًّا. ولو كانوا يستطيعون ذلك، 

اقترصوا  لكّنهم  ونظامه،  للشاه  العسكريّة  الحامية  بتأمني  لقاموا 

عىل الحامية اإلعالميّة والدعائيّة، وشعبُنا مل يكرتث بذلك كلّه))).

 )1979/11/6م(

5- التخلّص من الخوف

أيّها السادة، ال تخافوا هذه القوى الكربى، فنحن شعٌب ثار من 

أجل مصالحه. ال نريد أن نقوم بحرٍب خارجيّة، حتّى يُقال: نحن ال 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 0)، ص)38.
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يش ء بأيدينا، وأولئك لديهم كّل يش ء، وال نستطيع مجابهتهم. إّنا 

نحن شعٌب يكافح يف وطنه، ولديه كالٌم يقبله العامل أجمع، وهو 

أنّنا شعٌب ال نريد األجانب يف بيتنا، ونريد إخراجهم من بيتنا، فإّن 

أحًدا ال ميكنه أن يعارض ذلك، وإذا عارض، فإنّه يتمّكن من ذلك 

العاملّي، وال ميكن  العاّم  الرأي  ا، وإاّل فإنّه سيواجه  ألمد قصري جدًّ

أليّة قّوة أن تواجه الرأي العاّم العاملّي))).

 )1978/10/8م(

اآلن  قويٌّ  عدوُّكم  واعني،  كونوا  السادة!  أيّها  اآلن  استيقظوا 

بالدبّابة وبالرّشاش. لكن ال تخافوا  الساحة مسلًَّحا  إىل  أيًضا، جاء 

والحّق  فأنتم عىل حّق،  شيئًا،  ليست  الرّشاشات  الرّشاشات،  هذه 

معكم، والله -تعاىل- معكم. نظِّموا هذه النهضة التي ظهرت اآلن 

العلامء مع  السادة  ليكن  مًعا،  نظِّموا عالقاتكم، وكونوا  إيران،  يف 

جميع التيّارات، ولتكن جميع التيّارات مع السادة العلامء)2).

 )1978/5/21م(

الشيطان،  وساوس  من  هي  التي  الخالفات  تجّنبوا  أعزّايئ،  يا 

وواِصلوا ثورتكم متّحدين، لإلطاحة بالنظام البهلوّي الفاسد، وقَطْعِ 

يف  شيئًا  تخافوا  وال  ومقّدراتها،  البالد  ثروات  عن  األجانب  أيدي 

إيقاَف  سبيل الوصول إىل أهدافكم اإلسالميّة، إذ ال تستطيع قّوٌة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3، ص8)4.
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص339.
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هذه الحركة العظيمة. إنّكم عىل الحّق، ويد الله معكم، وقد أراد 

الله أن يجعل املستضَعفني أمئًّة يف األرض، وأن يكون لديهم حّق 

التحكُّم يف ثرواتهم))).

)1978/10/11م(

الجارف، ليحطّم األرسة  لقد تحرَّك هذا الشعب اآلن، كالسيل 

كقّوتنَي  والسوفيات،  أمريكا  من  تخافوا  ال  ذلك.  وسيتّم  البهلويّة، 

الشعب  مطالب  خالف  يتحّقق  فلن  سيعمالنه؛  وماّم  ُعظَميَني، 

املرشوعة الصحيحة)2).

 )1978/10/21م(

6- محاولة الخونة اإلبقاء عىل الشاه

إّن الشعب اإليرايّن الغيور نهض إلنقاذ البالد من هاوية الفناء، 

فالشعب  الخيانيّة.  املخطّطات  وإحباِط  الناهبني،  دابر  وقَطْعِ 

الجرائم  مصدر  أّن  ويرى  أعزّته،  فقدان  عىل  مأمتًا  يقيم  الذي 

إّن  الشاه؟  املساومة مع  يوافق عىل  الشاه، كيف  يكمن يف  كلّها 

عدميي الدين وخونة الشعب واإلسالم هم الذين يسعون لإلبقاء 

األخرض  ليحرقوا  الشيطانيّة؛  سلطاته  بلوغ  ثّم  ومن  الشاه،  عىل 

واليابس بنار الثأر.

)))  املصدر نفسه، ج 3، ص429.
)2)  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص76.
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الحياة  طرق:  مفرتق  عىل  اإليرايّن  الشعب  يقف  حيث  اليوم، 

والعدالة  االستعامر،  أو  االستقالل  األرس،  أو  الحّريّة  املوت،  أو 

-تعاىل-  الله  أمام  مسؤوٌل  إنّه  وحيث  االستغالل،  أو  االقتصاديّة 

والجيل القادم، ال بّد له من مواصلة النهضة الهادرة، حتّى تحقيق 

الذين يعملون عىل مصادرة تضحيات  أهدافها، والتصّدي ألطامع 

شبابنا، عرب مخطّطاتهم الشيطانيّة، والرّد عىل النفعيّني من عمالء 

الشاه وأمريكا بقبضاٍت محكمة))).

 )1978/11/4م (

7- استمرار الثورة حّتى بلوغ النرص

عىل الشعب اإليرايّن أن يقرأ تاريخ الثورات التحّرريّة للشعوب 

املظلومة، وما عانت من املجازر والتعذيبات، وما بذلَت من جهود 

مضنية، ليعرف أّن نتيجة نضاالتهم الدينيّة والقوميّة مل تكن رسيعة 

وفوريّة. والثورة اإليرانيّة ستستمّر حتّى النرص، الذي سيكون حليف 

الشعب الشجاع)2).

 )1978/8/22م(

حرضات السادة، حريٌّ بكم، ويف أّي موقعٍ أنتم فيه، أن تعبِّئوا 

أمثال  من  وأذنابها،  أمريكا  ضّد  والجهاد  للحرب  الجامهري  وتعّدوا 

العراق. فالحرب حرٌب، وإّن عزّة وطننا وديننا وكرامتهام مرهونة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص))2.
)2)  املصدر نفسه، ج 3، ص)38.



بهذا الجهاد والنضال، ووطننا األعّز علينا من أرواحنا، ينتظر نهوض 

إنّنا  عنه.  الظاملني  أيدي  ويقطعوا  حياضه،  عن  ليذودوا  أبنائه، 

يف  يجري  الدم  دام  ما  الغايل،  وطننا  عن  دفاًعا  ونناضل  سنجاهد 

عروقنا، ولن نُلقي بأسلحتنا عىل األرض، حتّى يتحقَّق النرص املؤكَّد))).

 )1980/9/26م(

)))  املصدر نفسه، ج 3)، ص89).
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الوعد اإللهّي بنصرة المستضَعفين

لقد وعد الله املستضَعفني يف األرض، أْن ينرصهم عىل املستكربين، 

مبّنه وفضله، ويجعلهم أمئّة، ووعُد الله قريب. وإنّني آمل أن نشهد 

هذا الوعد، وأن ينترص املستضَعفون عىل املستكربين، مثلام تحقَّق 

حتّى اآلن))).

 )1979/3/31م(

الناس،  عاّمة  بني  من  ظهرَت  السامويّة  ــان  األدي جميع  إّن 

وهاجَمت املستكربين مبساعدة املستضَعفني. فاملستضعفون كانوا 

والتصّدي  املستكربين،  مواجهة  يف  لألنبياء  عونًا  التاريخ،  مّر  عىل 

لهم.

وقام  املستضَعفني،  بني  من  األكرم  الرسول  نهض  اإلسالم،  ويف 

ومبساعدتهم، بإرشاد مستكرِبي عرصه، أو محاربتهم وهزميتهم. إّن 

ا عىل  ا عىل جميع األديان. إّن للمستضَعفني حقًّ للمستضَعفني حقًّ

إىل  املستضَعفون  وقف  عام،  وأربعمئة  ألف  مدى  فعىل  اإلسالم؛ 

امللكيّة  األنظمة  إّن  ونرشه.  ترويجه  عىل  وعملوا  اإلسالم،  جانب 

اإلسالم  لطريق  مخالًفا  طريُقهم  كان  بهم،  املرتِبطني  واملستكرِبين 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6، ص363.



172

| 
ّي 

مين
لخ

م ا
ما

اإل
كر 

 ف
ي

      ف
كا

مير
| أ

بر 
األك

ان 
شيط

ال

املنحوسة.  حياتهم  تاريخ  طوال  اإلسالم  يحاربون  وكانوا  دامئـًـا، 

فاملستضَعفون كانوا أتباع األنبياء، أتباع العلامء، أتباع األولياء))).

 )1979/5/15م(

العامل أجمع؛  النهضة إىل  العمل التّساع نطاق هذه  بّد من  ال 

نهضة املستضَعف بوجه املستكرِب. إّن إيران كانت البداية والقدوة 

إىل  املستضعفة  الشعوب  لتنظر  املستضَعفة،  الشعوب  لجميع 

إيران، كيف وقَفت بأيٍد خالية، ولكن بقّوة اإلميان ووحدة الكلمة 

فلتَْقتَِد  عليها...  وتغلَّبَت  الكربى،  القوى  بوجه  باإلسالم،  ك  والتمسُّ

لينهض  اإلميايّن...  الّس  بهذا  اإلسالمّي،  الّس  بهذا  الشعوب  بقيُّة 

املسلمون يف جميع أقطار العامل، بل لينهض املستضَعفون، إّن الوعد 

اإللهّي قد شمل املستضَعفني، حيث يقول -عّز ِمن قائل-: ﴿َونُرِيُد 

َوَنَۡعلَُهُم  ٗة  ئِمَّ
َ
أ َوَنَۡعلَُهۡم  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ٱۡسُتۡضعُِفواْ  ِيَن  ٱلَّ َعَ  نَُّمنَّ  ن 

َ
أ

للمستضَعفني.  والوراثة  املستضَعفني،  حّق  فاإلمامة  ٱۡلَوٰرِثنَِي﴾)2). 
من  املستكربين  إخراج  يجب  غاصبون.  فإنّهم  املستكربون،  وأّما 

الساحة. لقد طردنا مستكربي إيران من الساحة، وجلس مكانهم 

املستضَعفون)3).

 )1979/5/13م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص243.
)2)  سورة القصص، اآلية 5.

)3)  صحيفة اإلمام}، ج 7، ص)22.
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نري  تحت  املستضَعفون  أيّها  ويا  العامل،  مسلمي  يا  انهضوا 

الظاملني! واتِّحدوا، وادفعوا عن اإلسالم وعن مقّدراتكم، وال تخشوا 

املستضَعفني عىل  غلبة  قرن  القرن هو  فإّن هذا  ين،  املتجربِّ جلبة 

املستكربين، والحّق عىل الباطل، بإذن الله القادر))).

 )1981/9/6م(

 العمل لله والثورة ألجله

-باملقابل-  نلك  لكّننا  كثرية،  مشكالت  من  نعاين  أنّنا  صحيٌح 

طاقًة إنسانيّة عجيبة، تدعمها قدرٌة إلهيٌّة من خلفها. فإنّنا نعتقد 

أعداء  قبضة  من  التحرُّر  هو  هدفَنا  وأّن  حامينا،  -تعاىل-  الله  أّن 

اإلسالم، وتحقيق استقالل بلدنا اإلسالمّي بالشكل الذي ال تستطيع 

قّوة أن تيس ء إليه، حيث قمنا بالثورة من أجل الله -تعاىل-، ومن 

أجله نواصل الثورة)2).

 )1982/3/20م(

وكانت هذه الثورة لله. فالرصخات التي انطلَقت من حناجركم 

إلهيّة ونداء حّق؛ فوعَدكم  البالد، كانت رصخاٍت  أنحاء  يف جميع 

الله،  بعهد  والوفاء  بعهدكم،  االلتزام  عليكم  فيبقى  بالنرص.  الله 

حتّى يفي الله بوعده لكم. وانرصوا ديَن الله، حتّى ينرصكم الله)3).

 )1982/2/3م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج5)، ص)7).
)2)  املصدر نفسه، ج 6)، ص04).

)3)  املصدر نفسه، ص20.
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اعملوا لله، وتقّدموا إىل األمام من أجل الله، فإّن أّمتَنا لو َجَعلَت 

مها، ستصل  رضا الله ورضا رسوله األكرم P هدفًا يف مسري تقدُّ

إىل كّل أهدافها))).

 )1980/12/27م (

الته الغيبّية
ُّ

اإليمان باللطف اإللهّي وتدخ

ترون اآلن ويف الفرتة األخرية، منذ عامني تقريبًا -طبًعا بداياته 

وعادت  ذلك،  بعد  األمور  هدأت  ثّم   ،(342 عام  خرداد  يف  كان 

التكاتف الذي عال به  لتتصاعد منذ عام ونصف أو عامني- ترون 

إاّل  الكلمة هذه،  أحًدا ال ميكنه تحقيق وحدة  أّن  شعبنا، وأعتقد 

َقت  ع هو من صنع الله. وحدة الكلمة التي تحقَّ الله. إّن هذا التجمُّ

بني جميع الفئات، هي من لطف الله)2).

 )1979/2/25م(

اآلن، حتّى لو جئتم بسفنكم كلّها، وبطائراتكم كلّها إىل هنا، فإّن 

الحالة تختلف عاّم كانت عليه. إنّنا نتوكّل عىل الله. نحن نؤمن بأّن 

لهذا العامل مدبِّرًا. الذين مل يكونوا قد تنبّهوا لحّد اآلن، ليتنبَّهوا جيًّدا 

كيف استطاع الشعُب الذي مل يكن ميلك سوى سالح »الله أكرب!« 

-وهو كّل يش ء- أن يزيح كّل القوى، هذه القوى الشيطانيّة التي 

دعَمته كلّها، ليس القوى العظمى فحسب، حتّى القوى الصغرى 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص362.
)2)  املصدر نفسه، ج 6، ص93).
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كلّهم  ونعمل،  نعيش  أن  لنا  تريد  كانت  وما  خلفه،  كلّها  وقَفت 

وقفوا إىل جانبه. أيُّ يش ٍء نرَص هذا الشعب الضعيف، الذي كان 

يفتقر للتجهيز والتدريب العسكرّي، عىل كّل هذه القوى؟ هل هو 

الرؤساء، ونرصَنا بهذا  الله يف قلوب هؤالء  الذي قذفه  الرعب  إاّل 

الرعب الذي قذفَه يف قلوبهم؟))). 

)1980/6/3م(

حّب الشهادة واالستعداد للتضحية

الوقوف  عىل  قاِدرين  األعامل،  تلك  مبثل  أنّهم  يعتقدون  فهم 

يف وجه الشعب، الشعب الذي يأيت شبابُه لعندي، ويطلبون مّني 

االغتياالت، بل  الشعب ال يخىش من  بالشهادة، فهذا  لهم  الدعاء 

يحّب الشهادة، ويسعى لها بصدٍر دافئ.

هذه هي تعاليم إسالمنا الحنيف، وهذه هي أسباب انتصارنا. 

الكثري  مل يكن شعبُنا ليخىش املوت، إذا ما نزل إىل الشارع، وكان 

منهم يُقتَل، ولكّنهم يف النهاية، استطاعوا بتلك التضحيات والتعاليم 

قوا النرص)2). ونداءات »الله أكرب!«، أن يحقِّ

 )1979/7/14م (

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص309.
)2)  املصدر نفسه، ج 9، ص77.
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القضاء عىل أساس  يريدون  أّن هؤالء  إىل  ينتبهوا  إّن شبابنا مل 

العزاء الحسينّي! فمجالس العزاء الحسينّي تثري مشاعر الجامهري، 

ليك يتأّهبوا لكّل يش ء. فحني ترى الجامهري كيف قطّعوا أبناء سيّد 

الشهداء Q إربًا إربًا، وكيف ضّحى بشبابه بهذا الشكل، يسهل 

م  عليها تقديم أبنائها. إّن شعبنا بشعوره هذا، وحبّه للشهادة، تقدَّ

ووصل إىل الهدف، وكان الّس هو أّن حّب الشهادة انعكس عىل 

كّل شؤوننا، وعىل جميع أبناء شعبنا، وكان الجميع يتمّنون هذه 

.(((
Q الشهادة التي نالها سيّد الشهداء

 )1979/9/25م (

نسائه ورجاله،  قلوب  الشهادة يف  الذي يغيل حبُّ  الشعب  إّن 

كباره وصغاره، ويتسابق أبناؤه يف سبيل الشهادة، وتجرَّد عن شهواته 

الحيوانيّة والدنيويّة -والله هو العالِم بالغيب- هذا الشعب لن يرتك 

الساحة لآلخرين، عىل الرغم من الخسائر التي يتحّملها. وقد شاهدنا 

ًما إىل األمام، حتّى إنّها صانَت الجمهوريّة  أّن كّل شهادة تعني تقدُّ

اإلسالميّة من املخاطر. كام أّن شهادة كّل شخص عزيز تُعترََب وثيقة 

لفضح الزمر اإللحاديّة واملنافقة، وتقرّب من ساعة هزميتهم، حتّى 

أصبحت الجمهوريّة اإلسالميّة تتمتّع اليوم بقّوة مل يسبق لها مثيل!)2).

 )1982/2/10م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 0)، ص90.
)2)  املصدر نفسه، ج 6)، ص43.
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ميتلك  كان  ولكّنه  أّي يش ء،  ميتلك  يكن  مل  اإليرايّن  الشعب  إّن 

اإلميان، وإميانه نرََصَُه عىل جميع القوى. وحكومات مسلمي جميع 

البلدان متتلك كّل يش ،ء ولكّنها تفتقر إىل اإلميان. إّن ما نرَص بلدنا 

مقابل  الشهادة  حّب  الشهادة.  وحّب  بالله  اإلميان  هو  وشعبنا، 

الكفر، مقابل النفاق، لحفظ اإلسالم، وحفظ القرآن الكريم))).

 )1982/6/12م(

اإليمان بالنفس والثقة بها

عىل الشعوب أن ال تخىش أمريكا، فهي ال تعدو أن تكون طباًل 

لها.  أثر  وال  مدحورة  تهويالتها  وكّل  شيئًا،  يعمل  وال  يقرع  فارًغا 

فاإلسالم  وتواصل طريقها؛  الخوف جانبًا،  ترتك  أن  الشعوب  فعىل 

معهم، والله يف عونهم)2).

 )1985/7/5م(

أيّها املسلمون يف أنحاء العامل! وألنّكم تعانون من املوت البطي ء 

التغلُّب عىل الخوف من  تحت الهيمنة األجنبيّة، فال بّد لكم من 

املوت، واالعتامد عىل حيويّة الشباب املندفع للشهادة، الذين هم 

فال  الكفر.  لجبهة  األماميّة  الخطوط  لتحطيم  االستعداد  أتّم  عىل 

األرس،  من  بالفرار  فكِّروا  وإّنا  فيه،  أنتم  ما  عىل  باإلبقاء  تفكِّروا 

والتحرُّر من العبوديّة، والتصّدي ألعداء اإلسالم؛ إذ إّن العزّة والحياة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 6)، ص248.
)2)  املصدر نفسه، ج9)، ص320.
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اإلرادة،  يف  تتمثّل  النضال  يف  األوىل  الخطوة  وإّن  النضال.  ظّل  يف 

ومن ثّم تحريم سيادة الكفر والرشك العامليَّني، وال سيّام أمريكا))).

 )1988/7/20م(

يُذكَر.  شيئًا  نكن  مل  سنوات،  عّدة  قبل  أيُّ يش ء.  لدينا  يكن  مل 

َض إلينا كّل القدرات،  فالذي مَنَحنا الوجود، ومنحنا كلَّ يش ء، وفوَّ

ومَنَحنا هذه األرض الشاسعة، ووضع السامء واألرض تحت ترصُِّفنا 

مل  يُذكَر،  شيئًا  نكن  مل  فنحن  -تعاىل-.  الله  هو  مصالحنا،  ولتأمني 

نلك شيئًا، واآلن أيًضا لسنا شيئًا يُذكَر. علينا أن نعَي أنّنا لسنا شيئًا، 

وكّل ما لدينا هو من عنده. فال تقولوا: فالن عمل هذا العمل! كاّل، 

فهذا كلّه مجرّد كالم، ابحثوا عن مبدأ القضيّة. فَمن كان وراء هذه 

األعامل، ومن مكََّن هذا الشعب الضعيف من االنتصار عىل القوى 

كني به، فال تخشوا من أيِّ يش ء،  الكربى، هو الله. وطاملا كنتم متمسِّ

ك بالله ال يخىش شيئًا؛ ألّن منتهى ما  ومن أيِّ خطر. إّن َمن يتمسَّ

قد يحصل هو القتل، ونهاية املطاف هي الشهادة، فهو ال يخىش 

من ذلك)2).

 )1980/7/5م (

)))  صحيفة اإلمام}، ج )2، ص79.
)2)  املصدر نفسه، ج 2)، ص408-407.
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ندع  ال  أن  يجب  سة،  املقدَّ األرواح  وألطاف  التوكُّل  ظّل  ويف 

الخوف يدّب يف نفوسنا، فنحن ال نخىش أحًدا. لقد قلُت مراًرا: بأّن 

الذي ينتابه الخوف، هو من ال يؤِمن بالعامل اآلخر))).

 )1983/5/27م(

الوحدة اإلسالمّية ووحدة الكلمة

إّن العالَم اإلسالمّي اليوم، يقايس العناء من أمريكا. فانقلوا إىل 

رفض  وهي  الله،  من  رسالًة  املختلفة،  العالَم  قاّرات  يف  املسلمني 

العبوديّة إال لله -تعاىل-.

فيا مسلمي العالَم! ويا أتباع دين التوحيد! إّن اختالف الكلمة 

وعدم التآلف هو السبب يف كافّة مشاكل العامل اإلسالمّي. وإّن رّس 

النرص هو وحدة الكلمة وتحقيق التضامن. لقد قال الله -تعاىل-: 

﴾)2) ؛ فاالعتصام بحبل الله  ْۚ قُوا ِ َجِيٗعا َوَل َتَفرَّ ﴿َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ

هو بياُن تكاتُِف جميع املسلمني. عىل الجميع أن يعملوا من أجل 

واالبتعاد  املسلمني،  مصالح  أجل  ومن  اإلسالم،  سبيل  ويف  اإلسالم، 

املصائب،  كافّة  أساس  هو  الذي  والتحزُّب،  والشقاق  التفرقة  عن 

وسبب التخلُّف. وأسأل الله -تعاىل- أن مينَّ عىل اإلسالم واملسلمني 

بالعظمة، وعىل مسلمي العالَم بوحدة الكلمة)3).

 )1979/9/29م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 7)، ص375.
)2)  سورة آل عمران، اآلية 03).

)3)  صحيفة اإلمام}، ج9)، ص224.
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الزّي الذي نرتديه أو العمل الذي  أيًّا كان  اليوم مكلَّفون،  إنّنا 

اإلسالميّة،  الوحدة  الكلمة، والحرص عىل  اختالف  بتجنُّب  نارسه، 

التي يويص بها الكتاب والسّنة عىل الدوام، وأن نجعل كلمة الحّق 

هي الُعليا، وكلمة الباطل هي السفىل.

د بلدنا وإسالمنا العزيز  ففي هذا الظرف الحّساس، حيث يتهدَّ

خطٌر عظيٌم، تقع عىل عاتق جميع الفئات واألفراد مسؤوليٌّة خطريٌة 

وجسيمٌة. وإّن أيَّ ضعف أو تراٍخ يف الوقت الحارض، وأّي اختالف 

وتشتُّت يف الصفوف، هو مبثابة انتحار وإهدار لدماء أبناء اإلسالم))).

 )1978/11/4م(

آمل أن تسود الدول اإلسالميّة أُُخّوة، هي األخّوة اإلسالميّة التي 

تفّضل بها القرآن، فإنّها إذا سادت، كانت هذه الدوُل قّوًة عظيمًة 

ال تستطيع أيٌّ من القوى العظمى أن تبلغ قََدَمها.

الدول  الله -تبارك وتعاىل- أن يتحّقق هذا األمر لجميع  أسأل 

اإلسالميّة،  أخّوتها  وتحفظ  لإلسالم،  تكون  بأن  وتفوز  املسلمة، 

وتخدم شعوبها، وتحظى بتأييد هذه الشعوب)2).

 )1979/6/11م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 4، ص3)2.
)2)  املصدر نفسه، ج 8، ص77.
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آمل أن يكون املسلمون والشعوب اإلسالميّة إخوة فيام بينهم، 

أعداء  وجه  يف  بقّوة  يقفوا  وأن  املجيد،  والقرآن  اإلسالم  أمر  كام 

اإلنسانيّة والدول اإلسالميّة؛ وهذا لن يحصل إاّل إذا ُوِضَعت الخالفات 

الجزئيّة والبسيطة بني الدول جانبًا، وكانوا إخوًة فيام بينهم. فهذه 

الخالفات تصّب لصالح أعداء اإلسالم واملسلمني، وال بّد من وضع 

حدٍّ لها، والسعي لتحقيق الوحدة اإلسالميّة، واالنضواء تحت لواء 

اإلسالم والقرآن املجيد، حيث قال -عّز ِمن قائل-: ﴿رَُحَآُء بَۡيَنُهۡمۖ﴾ 

العنرصّي،  التمييز  من  خاٍل  فاإلسالم  ارِ﴾))).  ٱۡلُكفَّ َعَ  آُء  ِشدَّ
َ
و﴿أ

فالربنامج  اإلنسان.  لرتبية  جاء  وقد  وأعجمّي،  عرّب  بني  فرق  وال 

هو  والهدف  اإلنسانيّة،  والرتبية  اإلنسان  حول  يتمحور  اإلسالمّي 

التقوى واألخّوة بني املسلمني والصداقة وإنهاء الخالفات)2).

 )1979/8/14م(

منع األعداء من التغلغل في صفوف المسلمين

االختالف  ويثريون  وساوسهم  يبثّون  إّنا  هؤالء  أّن  إىل  انتِبهوا 

وفق  يعملون  فهم  أهدافهم.  إىل  ليصلوا  العمل؛  عن  والتثبيط 

التي  األصوات  فهذه  بالدنا.  يف  تطبيقه  يريدون  مرسوم  مخطّط 

تُسَمع هنا وهناك، إّنا تخرج من أفواه األجانب، وهؤالء الذين يف 

الداخل هم عمالء أولئك. فيجب عليكم أن تطردوا هؤالء الذين 

سورة الفتح، اآلية 29.  (((
)2)  صحيفة اإلمام}، ج 9، ص8)2.
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يتغلغلون بينكم ويوسوسون لكم بهذه األمور، ويريدون أن ترتكوا 

أعاملكم. فال تسمحوا لهم بالوصول إليكم، وال ترتكوهم يتغلغلوا 

بينكم. وإذا ُوِجَد َمن يعرقل سري العمل من املنتِسبني، فيجب إبالغ 

املسؤولني يف  تساعدوا  أن  وعليكم  العمل،  لينّحوه عن  املسؤولني 

يف  الحكومة  مساعدة  اليوم  الشعب  عىل  يجب  إذ  ة؛  املََهمَّ هذه 

جميع األمور))).

 )1980/1/1م(

الشعب،  أبناء  بني  متغلغلني  أشخاص  وجود  إىل  تشري  الدالئل 

لكّنهم  طبًعا،  قليل  وعددهم  الــخــارج،  من  ــر  األوام يتلّقون 

يستطيعون أن يتكلموا مع الناس بكّل األساليب الشيطانيّة. فيجب 

عىل الشعب أن يكون عىل حذر من هذه املؤامرة املحتََملة، التي 

يُقَصد بها إيجاد التفرقة والتناحر بني أبناء الشعب. إنّهم يريدون 

مكاٍن؛  كّل  ويف  الجامعات،  ويف  الثانويّة،  املدارس  يف  يتغلغلوا  أن 

االضطرابات  تستمّر  ليك  التناحرات؛  وإثارة  الخالفات  زرع  ألجل 

واإلرضابات واملظاهرات، فيتعرقل بذلك عمل الحكومة والشعب، 

أن  اإليرايّن ال يستطيع  الشعب  أّن  أيًضا  للخارج  وبذلك يعكسون 

إلدارة  بشخٍص  اإلتيان  يجب  السبب،  ولهذا  بنفسه؛  نفسه  يدير 

شؤون هذا الشعب.

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص0).
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وأن  املؤامرة،  هذه  إىل  ينتبه  أن  الشعب  عىل  يجب  لذلك، 

وملاذا  بيننا؟  فيام  نختلف  يش ء  ألّي  ا،  حقًّ االختالفات.  يتجّنب 

بعًضا؟  بعُضنا  يحطّم  وملاذا  ونتناحر؟  نتنازع  وألّي يش ء  نختلف؟ 

يجب عىل الشعب أن يبتعد ابتعاًدا كلّيًّا عن كّل ما من شأنه أن 

يسبّب االختالف، ويجب عليه أن يعظ وينصح أولئك الذين يريدون 

إثارة االختالف. فإذا مل يصغوا إىل ذلك، فليطردوهم، وليَُحولوا دون 

حصول االختالف))).

 )1980/1/6م(

املتمثِّلني  اإلسالميّة،  والدول  اإلسالم  أعداء  أّن  الجميع  وليعلم 

بالقوى الناهبة الدوليّة الكربى، إّنا يتغلغلون يف بلداننا والبلدان 

ِشبَاِك  يف  البلدان  تلك  ليُوِقعوا  ومهارة،  بخّفة  األخرى  اإلسالميّة 

االستعامر، مستغلنّي أبناء شعوب تلك البلدان نفسها.

كونوا يقظني، راِقبوا بحذر، وما إن تشعروا بأّول خطوة تغلغل، 

هبّوا للمواجهة، وال مُتِهلوهم! والله معينكم، وهو حافظكم)2).

 )1983/2/14م(

أسلمة الجامعات واالستقالل العلمّي

الجامعات مركز سعادة الشعب أو شقاؤه، فمصريه يتحّدد فيها؛ 

فالجامعة الطيّبة تُسعُده، والجامعة غري اإلسالميّة، الجامعة السيّئة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص66-65.
)2)  املصدر نفسه، ج )2، ص375.
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تَُقهِقرُه إىل الخلف. ولعّل رّش جنايات الحكم السابق، أنّهم مل يََدُعوا 

الجامعة تسري سريًا صحيًحا.

فليس املهّم يف اإلسالم األموال، وال املادِّيّات، وإّنا هو أن تكون 

أو  الشعب، سواء كانت جامعتكم  املعنويّات إىل  الجامعة مسى 

جامعة علامء الدين. فهذان املعهدان هام ملتزما تربية هذا الشعب، 

فعملُهام أرشف ِمْن َعَمِل كّل الفئات األخرى، ومسؤليّتُهام أكرب من 

مسؤوليّة الجميع، ورشُف عملهام نابٌع ِمْن ُصنِعِهام لإلنسان.

يجب أن تكون الجامعة مصنع اإلنسان، سواء يف ذلك جامعة 

علامء الدين وجامعتكم، وهذا ما أُِمَر به األنبياء R، وجاءت 

يش ء  كّل  كان  اإلنسان،  ُصِنَع  إذا  فإنّه  كلها.  السامويّة  الكتب  به 

معنويًّا؛ أي إنّه حتّى املادِّيات تصري معنويّات.

وعىل العكس، إذا سادت الفئات الشيطانيّة، وتَخرََّج يف جامعتنا 

وجامعتكم املنحرفون، َغَدت املعنويّاُت مادِّياٍت، وغرقَت فيها))).

 )1979/6/6م(

من الرضورّي أن أنبّهكم إىل نقطة معيّنة، حتّى تعلموا ما هو 

يريدون  الذين  أّن  بعُضهم  تصّور  الجامعات.  إصالح  من  مرادنا 

تصّوروا  إسالميّة،  الجامعات  تكون  أن  ويبغون  الجامعات  إصالح 

العلوم عىل قسَمني: علم هندسة إسالمّي، وآخر غري إسالمّي.  أّن 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 8، ص56.
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يكون  ال  أن  يريدون  الجامعات  أسلمة  دعاة  أّن  توّهم  وفريق 

يف  كان  ما  غرار  عىل  أي  واألصول؛  والتفسري  الفقه  علم  غري  فيها 

املدارس القدمية، ويجب أن يَُدرَّس اليش ء نفسه يف الجامعات. هذه 

أخطاء يقع فيها بعضهم، أو أنّهم يُوِقعون أنفسهم فيها. ما نريد 

بالتبعيّة. جامعاتنا  أّن جامعاتنا جامعات محكومة  أن نقوله، هو 

هم  وتعلّمهم،  جامعاتُنا  تربّيهم  الذين  استعامريّة.  جامعات 

بون، ويُنِشؤون شبابنا  بون. الكثري من املعلِّمني متغرِّ أشخاص متغرِّ

عىل التغريب. نحن نقول: إّن جامعاتنا ليست بالجامعات املفيدة 

خمسني  من  أكرث  منذ  مُتَوَّل  جامعات،  من  لدينا  ما  إّن  للشعب. 

عاًما بنفقات هائلة من حصيلة أتعاب هذا الشعب، ومل نستطع 

خالل هذه الخمسني سنة، أن نحقِّق االكتفاء الذايتّ يف العلوم التي 

تَُدرَّس يف هذه الجامعات. إنّنا بعد خمسني سنة، إذا أردنا أن نعالج 

مريًضا، يقول أطبّاؤنا -بعضهم أو أكرثهم- إّن هذا يجب أن يذهب 

إىل بريطانيا!

أن  يستطيع  لنا طبيب  وليس  لنا جامعتنا،  عاًما،  منذ خمسني 

لقد  أنفسهم.  اعرتافهم  بحسب  حاجته،  ويسّد  الشعب  يكفي 

يف  الغرب  إىل  نحتاج  ذلك،  ومع  جامعات.  لدينا  تزال  وال  كانت، 

جميع الشؤون التي يحتاجها شعٌب حّي. حينام نقول: إّن الجامعة 

يجب أن تتغرّي من األساس، وتدخل عليها تغيريات جذريّة، وتكون 

إسالميّة، ال مبعنى أن تَُدرَّس العلوم اإلسالميّة فقط، وال نرمي إىل 
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أّن العلوم عىل قسَمني: أحدهام إسالمّي، واآلخر غري إسالمّي. نحن 

نقول: إنّنا خالل هذه الخمسني سنة أو أكرث، التي كان لدينا فيها 

م. جامعة، كانت جامعاتنا تصّد أبناء هذا البلد عن التقدُّ

نقول: إّن جامعتنا تحوَّلَت إىل ساحة حرب دعائيّة. نقول: إّن 

شبابنا حتّى لو كسبوا العلم، فإنّهم مل يكسبوا الرتبية، مل يرتبّوا تربية 

ورقة،  عىل  ليحصلوا  ذلك  يفعلون  إّنا  يدرسون،  الذين  إسالميّة. 

بحسب  تعمل  ال  الجامعة  الشعب!  عىل  عالة  ليكونوا  ويذهبوا 

احتياجات الشعب، وبحسب احتياجات البلد، وال تَُحوُل دون أن 

تضيع هذه األجيال وهؤالء الشباب األعزّاء، وتذهب طاقاتهم هدًرا. 

عليها  فرضوا  أو  سنة،  الخمسني  هذه  خالل  طاقاتنا  أهدروا  لقد 

معلِّمني  يكونوا  مل  مدارسنا  معلِّمو  األجانب.  خدمة  يف  تكون  أن 

التعليم.  جانب  إىل  تربية  مثّة  تكن  ومل  النوع،  بحسب  إسالمينّي 

ولذلك، مل تَُخرِّج جامعتنا إنسانًا ملتزًِما، إنسانًا يكون حريًصا مخلًصا 

لبالده، وال يفّكر فقط يف مصالحه الذاتيّة.

حينام نقول: إّن أُُسس الجامعات يجب أن تتغرّي، نقصد أّن عىل 

وليس  إليه،  يحتاج  ما  يف  الشعب  خدمة  يف  تكون  أن  الجامعات 

املعلِّمون يف مدارسنا، واألساتذة يف جامعاتنا،  األجانب.  يف خدمة 

شبابنا  أدمغة  يغسلون  للغرب،  الخدمة  يقّدمون  منهم  الكثريون 

العلوم  نرفض  إنّنا  نقول:  أن  نريد  ال  فاسدة.  تربية  ويّربونهم 

يُناِقش  كام  قسَمني،  عىل  العلوم  إّن  القول:  نريد  وال  الحديثة. 
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غري  جامعاتنا  إّن  القول:  نريد  بل  جاهلني.  أو  عامدين  بعُضهم، 

متخلِّقة باألخالق اإلسالميّة. ليس لجامعاتنا تربية إسالميّة. لو كان 

لاََم باتَت ساحًة لرصاع  لجامعاتنا تربية إسالميّة وأخالق إسالميّة، 

العقائد املرضّة بهذا البلد. لو كانت يف الجامعات أخالق إسالميّة، 

ا علينا. يعود سبُب هذا كلّه  لاََم كانت هذه االشتباكات الثقيلة جدًّ

إىل أنّهم ال يعرفون اإلسالم، وليَست لهم تربية إسالميّة))).

 )1980/4/20م(

على  والعمل  ا،  اقتصادًيّ الغير  على  االعتماد  عدم  ضــرورة 
االكتفاء الذاتّي

فيجب  االقتصادّي؛  بالحظر  حاليًّا  يهّددوننا  أنّهم  تعرفون  أنتم 

بفالحتهم،  الفاّلحون  يقوم  أن  والعمل هو  األمر،  لهذا  نُخطِّط  أن 

ويشتغلوا بالزراعة. والذين يثريون الفوىض وال يسمحون أن تأخذ 

يَُحولُون  إذ  يذهبوا،  أن  يجب  الزراعّي،  القطاع  مجراها يف  األمور 

دون قيام املزارعني بأعاملهم، بأسامء وذرائع مختلفة. عىل الناس 

أن يقضوا عىل هؤالء بأنفسهم، مساعدًة لقوى الرشطة. يجب عىل 

الله-  إذا -ال سمح  البال، حتّى  براحة  بزراعتهم  يقوموا  أن  الناس 

وقفوا يف وجوهنا، ال نحتاج إىل الخارج؛ ألنّه لو احتجنا إىل الخارج، 

لعاَدت األمور كام كانت سابًقا. يُقال: إّن الجوع ال يعرف اإلميان، 

لرشاء  حاجتنا  استدعى  ما  أمرًا  الله-  سمح  -ال  هؤالء  فعل  ولو 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 2)، ص209-208.
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الحنطة من الخارج، فإّن هذه الحاجة ستكون أحد أسباب التبعيّة، 

التبعيّة  ذلك  وبعد  السياسيّة،  التبعيّة  إىل  ثّم  من  ستؤدي  التي 

الثقافيّة، ثّم التبعيّة العسكريّة. وسوف نفقد كّل ما نلك. يف مثل 

هذه الظروف، ال يجب إثارة الخالفات، ال يجب أن يقول أحد: أنا 

من الحزب الفاليّن، ويقول اآلخر: أنا من الحزب الفاليّن. ال يجب 

أن تنشأ مثل هذه األحزاب. إْن تَمَّ تشكيل مئتَي حزب، وُوِجَدت 

مثل هذه الجمعيّات، يجب أن تجتمع كلّها إلنقاذ هذا البلد الذي 

يريدون أن يعيشوا فيه. وسبيل النجاة من الناحية االقتصاديّة، أن 

يقوم كّل شخص بعمٍل كان يؤّديه عىل أفضل وجه، ليك تتحّسن 

الجنبة االقتصاديّة. يجب عليهم إعادة تأهيل املصانع، والرشكات 

الخصوصيّة، الكبرية والصغرية. عىل العاِملني يف الرشكات أن يعلموا 

أّن هؤالء الذين يأتون إلثارة الشغب يف املصانع، هم عقبة أمامهم 

البلد.  األوضاع يف هذا  تتحّسن  أن  يريدون  م، وال  التقدُّ يف طريق 

يفعلوا هذا  أن  املزارعني  لهم[. وعىل  ]تصّدوا  فِقُفوا يف وجوههم 

الفعل مبثري الشغب، وهذا واجب كّل إنسان يف كّل موقع. ويجب 

أن يؤّدي عمله جيًّدا))).

 )1979/12/23م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص9)3.
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أنتم تعرفون أنّه إذا احتاج بلٌد ما إىل الخارج اقتصاديًّا، خاصة 

إىل  ووصل  الناس،  مبعيشة  يتعلّق  الذي  االقتصاد  من  النوع  هذا 

إىل  واحتاج  نفسه،  شؤون  إدارة  يستطيع  ال  الحاجة  من  مرحلة 

اآلخرين يف هذا املجال، فهذا يعني التبعيّة االقتصاديّة. والتبعيّة يف 

هذا الحقل تؤّدي إىل استسالم الشعب اإليرايّن وبالد إيران لآلخرين، 

وإن استطاعت أمريكا أن تنجح يف هذا األمر -الذي تنوي القيام به 

االقتصادّي  الحظر  القوى إىل جانبها لفرض  حاليًّا، وجنََّدت جميع 

عىل إيران، وإن شاء الله، لن تَُوفَّق يف هذا األمر، لكّننا يجب أن 

نتّخذ جانب الحيطة والحذر- فلو -ال سمح الله- نجَحت وفرَضت 

قضيّة  ومنها  الجهات،  جميع  من  االقتصادّي  الحظر  إيران  عىل 

املؤونة التي نحن بحاجة إليها، طبًعا يف هذه الحالة لن نستطيع 

ه إىل ثورتنا، وهي باألساس  االستمرار يف املقاومة، وهذه رضبة تَُوجَّ

ه لإلسالم. فالواجب امللقى عىل عاتقنا، هو قيامنا جميًعا  رضبة تَُوجَّ

مبا نستطيع، ومبا أوتينا من قّوة، يف هذا املجال.

الحكومة  تقّدم  أن  يجب  املــوايش،  وتربية  الزراعة  مجال  يف 

مساعداتها، إىل جانب مساعدة الناس بعضهم بعًضا. وينبغي للناس 

تكريس جهودهم وبذل مساعيهم. عىل الناس أن يعملوا ويجّدوا. 

إّن شعبنا يحتاج إىل أيٍد عاملة، فإن استُثِمرَت هذه القّوة يف مجال 

احتياجات  تأمني  تستطيع  ال  أن  إىل  سيؤّدي  األمر  هذا  فإّن  آخر، 

الشعب. فعدم الحاجة إىل الخارج يف مجال األرزاق واملؤونة، هي 
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رأس برامجنا. يجب أن ال يحتاج البلد إىل الخارج يف تأمني لحمه 

املاشية،  تربية  األمر يستدعي كرثة مراكز  وخبزه ونحوهام. وهذا 

وكذلك الزراعة عىل نطاق واسع))).

 )1979/12/24م(

إنّنا اليوم إذا كنا نروم التصّدي لهذه القوى العظمى، دون أن 

نذوق طعم الهزمية، فإنّنا بحاجة لعّدة أمور: أّواًل، يجب أن نصل إىل 

االكتفاء الذايتّ يف القطاع االقتصادّي، الذي يستدعي أّواًل، االهتامم 

بالزراعة؛ فاملزارع والحقول يجب أن تُزَرع مبشاركة جميع الرشائح 

بهذا  القيام  تَُحوُل دون  توجد مجموعات  األسف،  مع  ونشاطهم. 

األمر، إّما عن جهالة، أو بتحريض من عنارص مناِوئة للثورة، أو عن 

علم؛ ألنّهم جزء من تلك املجموعات. يذهبون إىل املزارع يف أنحاء 

البالد -أينام تذهبون، توجد مثل هذه املسائل- بعناوين مختلفة، 

وذريعة أنّنا نريد مساعدة املستضَعفني ومساعدة الناس، ويَُحولُون 

دون القيام بالزراعة عىل النحو الصحيح. وهذا األمر يشّكل خطرًا 

عىل بالدنا!)2). 

)1979/12/24م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج ))، ص329-328.
)2)  املصدر نفسه، ج ))، ص328.



كا 
مير

ة أ
جه

وا
 م

ُبل
ُس

  :
س

اد
س

ل ال
فص

 ال

191

تصدير الثورة ودعم النهضات اإلسالمّية

ونحن اآلن، ويف هذه املرحلة، أمام أمَرين إّما أن تنترص الثورة، 

أو تندحر، ال سمح الله. فال بّد لكّل شخص، ولكّل فئة أن تدرك أّن 

املوضوع املطروح هو كرامة اإلسالم، وقضيّة املستضعفني، وقضيّة 

املبدأ اإلسالمّي. فإذا ما متّكن هذا الشعب من حفظ هذه الكرامة، 

وأثبََت صّحة اّدعائه بأّن هذه جمهوريّة إسالميّة، فإنّه ملنترص حتّى 

النهاية، إن شاء الله.

إيران،  معانيه يف  بكّل  اإلسالم  تحقَّق  لو  بأنّه  ثقة  وكونوا عىل 

فإّن الدول سوف تقتفي هذا النهج، الواحدة تلو األخرى. إّن كّل 

فئة تأيت إىل هنا، تقول: بأّن شعبها مهتّم بإيران، ويسعى لتحقيق 

هذا الهدف هناك، يف العراق والكويت ومرص، ويف كّل مكان. فلو 

إيران،  يف  هو  كام  اإلسالم  وطبَّْقنا  جيّد،  بشكل  الدور  هذا  أّدينا 

فإنّه باإلضافة إىل انتصارنا حتّى النهاية، بإذن الله، سينتقل مّنا إىل 

الشعوب اإلسالميّة. ونحن نطمح أن تُقاَم حكومة العدل اإلسالمّي 

يف جميع البالد اإلسالميّة))).

 )1979/9/29م(

إّن الهدف من تصدير الثورة إىل الدول اإلسالميّة وكافّة الدول 

إىل  الوصول  هو  املستكربين،  ضّد  املستضَعفون  فيها  يناضل  التي 

وال  ظاملة،  وغري  مستبّدة  غري  الحكومة  فيها  تكون  معيّنة،  حالة 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 0)، ص)3).
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املصالحة  األصيّل هو  فهدفنا  للحكومة.  ا  عدوًّ فيها  الشعب  يكون 

بني الشعوب والحكومات))).

 )1980/8/11م(

إّن ثورتنا تعتمد عىل املعنويّات وعىل الله، وإّن َمن يوافقوننا 

النهج  ننىس  أاّل  علينا  يجب  التوحيدّي.  للنهج  املواِفقون  هم 

التوحيدّي الذي ثرنا ألجله؛ ذلك الخّط املعنوّي الذي أبَدينا ضعًفا 

كبريًا يف التبليغ عنه. ولكّن الناس يف العامل عرفوا ثورتنا، وإّن النهج 

والحكومات  الظاملني  أّن  إىل  وانتِبهوا  الظاملون.  يخالفه  املعنوّي 

األساُس  يكون  أن  يجب  توافقنا.  الشعوب  فإّن  يخالفوننا،  حينام 

الشعَب وفكَر الشعب، ويجب أن نفّكر يف الشعب، ال الحكومات؛ 

الظلم، وال  ؛ ألنّها كانت تحت سيطرة  الحقَّ الشعوب توافق  ألّن 

تريد أن تبقي تحت سيطرة أمريكا واالتّحاد السوفيايتّ.

إىل  باإلضافة  نقوم  أن  علينا  الدعاية.  أمر  فاشلني يف  كّنا  إنّنا 

العامل.  نوقظ  حتّى  الرسميّة،  غري  بالرحالت  الرسميّة،  الرحالت 

فإذا ما أردنا تصدير الثورة، يجب أن نعمل بشكل يأخذ الناس 

بالدرجة  املعروفة  الطبقة  الناس من  يأيت  الحكومة، حتّى  بزمام 

الشارع  يف  بالناس  االتّصال  طريق  إّن  السلطة.  إىل  الثالثة 

إّن  توعيتهم.  يجب  الرسميّة.  غري  الرحالت  هو  ــواق،  واألس

أنّه أكرث جاذبيّة،  أيّة مراسم رسميّة، أفضل، كام  حضوركم دون 

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص78.
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وأحسن للدعاية. إّن البالد اليوم هي بأيديكم، وأرجو أن تُصان 

ِهَمِمكم))). بتضافر 

 )1981/10/13م(

وأن  البالد،  لجميع  نريده  هنا،  لدينا  الذي  االنسجام  هذا  إّن 

يكون املسلمون يًدا واحدة عىل َمن سواهم. إّن أّي شخص يكون 

مستقالًّ يف املكان الذي هو فيه، ومع الحكومة التي لديه، ومع أيِّ 

مذهب يعتنقه. ولكن إذا كان مسلاًم، يجب أن يتآخى مع سائر 

الدول  جيوش  تكون  وأن  معهم،  ويلتحم  ويصادقهم،  املسلمني، 

اإلسالميّة كلّها يدعم بعضها بعًضا. فلوال هذه الفرقة بني املسلمني، 

هل كان بإمكان إرسائيل، بهذا العدد القليل من السّكان، أن تتجّرأ 

وتدوس سمعة املسلمني تحت أقدامها؟ ولوال هذه الخالفات بني 

وتنهب  كلّها،  الدول  تحكم  أن  أمريكا  بإمكان  كان  هل  املسلمني، 

خريات البالد؟ إنّنا عاقدون العزم عىل أن نصون بالدنا، وأن نعيش 

مستقلِّني أحراًرا، وأن نكون مع جميع مسلمي البالد، بل مع جميع 

سّكان البالد من أصحاب املذاهب الرسميّة، جنبًا إىل جنب، ونصون 

هذا  بقي  إذا  إلينا،  رضبة  توّجه  أن  قّوة  أيّة  تستطيع  وال  بالدنا، 

االنسجام يف هذا املكان الصغري، وهذا العدد القليل من الناس)2).

 )1982/1/2م (

)))  صحيفة اإلمام}، ج 5)، ص272.
)2)  املصدر نفسه، ج 5)، ص407.
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ي بالوعي واليقظة
ّ
التحل

أيّها اإلخوة، إّن استنادنا إىل اإلميان واإلسالم هو الذي حقَّق لنا 

النرص. إّن إذعاننا إىل تعاليم اإلسالم السامية، واإلميان باملبادئ، هو 

الذي مكََّننا من التغلُّب عىل كافّة القوى الشيطانيّة، رغم األيدي 

الخالية.

أحبّتي، انتِبهوا! إنّهم مل يكّفوا عن الكيد لنا. إنّهم يرتبّصون بنا، 

ويسعون لبّث الفرقة بيننا. فإذا وجدتم من يريد -ال سمح الله- 

إىل  الفرقة سيعيدنا  بثَّ  بأّن  وليعلم  له،  تصّدوا  بيننا،  الفرقة  بَثَّ 

عهد القمع واالستبداد، سيعيدنا إىل العهد الذي نُِهبَت فيه ثرواتنا. 

والفصل  بينكم،  فيام  الفصل  إىل  تسعى  التي  األجانب  أيدي  إنّها 

بيننا وبينكم.

علينا -نحن وإيّاكم- أن نكون يقظني. علينا أن نكون يقظني! 

أنتم إخويت، ونحن إخوانكم، نحن وإيّاكم من هذا الشعب، كلّنا من 

شعب واحد، كلّنا من بلد واحد، كلّنا عىل دين واحد، وعلينا جميًعا 

أن نسعى إلعالء كلمة اإلسالم وعزّة بلدنا. وإذا ما أراد األجانب بَثَّ 

الله- فإّن علينا أن نُفِشل مخطّطاتهم  الفرقة فيام بيننا -ال سمح 

بالوعي واليقظة))).

 )1979/3/19م( 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6، ص303.
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إىل  الوضع  إعــادة  ويريدون  بنا،  يرتبّصون  الشياطني  إّن 

املستبّدين  عودة  يريدون  أرَسنا،  يريدون  إنّهم  عهده.  سابق 

الوضَع  أّن  األمر  يف  ما  كّل  ثرواتنا.  نهب  يريدون  واملتجرّبين، 

بأسلوب  للعمل  يتطلّعون  ورمّبا  الشاهنشاهّي،  باألسلوب  كان 

املستقبل. آخر يف 

عن  تدافعوا  وأن  واليقظة،  بالوعي  تتحلّوا  أن  جميًعا  عليكم 

وقالوا يف  املنحرفني،  بعض  جاء  وإذا  العزيز.  اإلسالم  وعن  بلدكم، 

بعض  جاء  إذا  الفرقة،  إىل  تؤّدي  التي  األمور  بعض  تجّمعاتكم: 

املنحرفني وبثّوا بينكم الدعايات املغرضة، فاعلموا أنّهم منحرفون، 

يف  وضعونا  الذين  ألولئك  عمالء  وأنّهم  اإلسالم،  يعارضون  وأنّهم 

األرس خالل تلك املّدة، وعملوا عىل تخلُّف بلداننا))).

 )1979/3/20م( 

اندّسوا  الذين  األشخاص  هؤالء  من  كثريًا  فإّن  يقظني!  كونوا 

هذه  لهزمية  يتطلّعون  السيّئة،  الدعايات  ويرّوجون  الناس،  بني 

وال  واليقظة،  بالحذر  تحلّوا  إخــواين،  ويا  األحبّة،  أيّها  الثورة. 

إىل  األوضاع  إعادة  يريدون  إنّهم  بينكم!  يفرّقوا  بني  املخرِّ تََدُعوا 

إنّهم  لألجانب،  عمالء  إنّهم  املاضية،  السنوات  يف  عليه  كانت  ما 

من  األوضاع،  تلك  إعادة  ويريدون  أمريكا،  عمالء  تصوُّري-  -يف 

النهب وسلب الحّريّات ومصادر االستقالل، ثانيًة إىل إيران. فإذا 

)))  صحيفة اإلمام}، ج6، ص0)3.
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الشعب،  أفراد  وجميع  األحبّة  أيّها  واليقظة،  بالوعي  تتحلّوا  مل 

فإنّني أخىش أن ننهزم!))). 

)1979/4/11م(

اإليمان بقدرة اإلسالم وإحياء مجده وعظمته

باملئة،  مئة  تاِبعٍ  لبلٍد  الوريث  كانت  اإلسالميّة  ثورتنا  أّن  فمع 

ومنَهٍك ومتخلّف عىل جميع األصعدة، وعىل الرغم من كّل ما فعله 

النظام البهلوّي البائد عىل مدى أكرث من خمسني عاًما -جرّه البالد إىل 

حافة السقوط، وتبديده لرثوات األّمة ومواردها، من خالل تقدميها 

رخيصة لألجانب، وخصوًصا بريطانيا وأمريكا، وتقسيمه بعض هذه 

الرثوات ألقربائه وحاشيته وأزالمه- عىل الرغم من هذه العقبات كلّها 

التي خلََّفها لنا هذا النظام البائد، استطعنا، وبربكة اإلسالم والشعب 

املسلم، وخالل أقّل من سنتنَي، أن نتخطّى الكثري من العقبات، وأن 

نقّرر وننّفذ الكثري من املسائل املتعلّقة بإدارة البالد.

وعىل الرغم من جميع العقبات التي أوجَدتها أمريكا والدائرون 

ومحاوالت  عسكريّة،  وتدّخالت  اقتصادّي،  حصار  من  فلكها،  يف 

استطاَعت،  املجاهدة  أّمتَنا  أّن  إاّل  إيران،  داخل  النقالبات  التدبري 

باالعتامد عىل الذات، أن تؤّمن كافّة احتياجات البالد، وتوصلها إىل 

حّد االكتفاء الذايتّ. وقريبًا، ستحّل الثقافة اإلسالميّة املستقلّة محلَّ 

الثقافة االستعامريّة التي رّوج لها الشاه املقبور. وإّن الجيش والقّوات 

)))  صحيفة اإلمام}، ج7، ص)2.
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الثورة وقوى األمن والرشطة، جميعها عىل  املسلّحة وقّوات حرس 

الوطن،  والذود عن حياض  والنظام،  األمن  االستعداد إلرساء  أهبّة 

والتضحية بالنفس يف سبيل اإلسالم والدين، مدعومًة بقّوات التعبئة 

والجيش املليويّن املجّهز، ذاتيًّا وتطّوعيًّا، ِمن قبل أبناء الشعب.

من  أيٌّ  متاثلها  ال  اإلسالميّة  ثورتنا  أّن  يعلموا  أن  أعدائنا  فعىل 

الثورات العالَميّة، من حيث عظمة اإلنجازات، وقلّة الخسائر.

فبامذا يهذي دعاة السوء هؤالء؟ إسالٌم استطاع أن يحكم، وعىل 

مدى عّدة قرون، نصف املعمورة، واستطاع ملّدة أقّل من نصف قرن، 

أن يقهر الطغاة املستبّدين، كيف يكون اآلن عاجزًا عن إدارة دولة؟

فّعال  بشكٍل  كلّها،  ورشائحها  بفئاتها  تساهم  اليوم،  أّمتنا  إّن 

يف إعامر البالد، وإدارتها، وتنظيمها. إّن أعداء اإلسالم غافلون، أو 

يتغافلون عن مدى قدرة اإلسالم عىل هدم أُُسس الظلم، وتشكيل 

بل  اإلســالم،  أعداء  إّن  العدالة.  أساس  عىل  وإدارتها  حكومة، 

السياسيّة  أحكامه  الكثري من  يجهلون  أصدقائه،  الكثري من  حتّى 

اإلسالم كان مهجوًرا  إّن  الحقيقيّة.  اإلداريّة  واالجتامعيّة، وقدرته 

التي تلت صدر اإلسالم. لذا، عىل جميع  القرون  ومغيّبًا عىل مّر 

أن  اإلسالميّة،  بالشؤون  واملهتّمني  واملفكِّرين  والعلامء  املسلمني 

يساهموا يف إحيائه من جديد، ليعيدوا له اآلن بريقه وتألّقه))).

 )1980/9/12م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج3)، ص59)-60).
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ضرورة تعديل ميزان القوى في العالم

واجتمعوا  انهضوا،  اإلسالم!  بأحّقيّة  املؤمنني  العامل  مسلِمي  يا 

تحت راية التوحيد، ويف ظّل تعاليم اإلسالم، واقطعوا أيدي القوى 

العظمى الشيطانيّة عن بلدانكم ونهب ثرواتكم، وأعيدوا لإلسالم 

النفس،  أهواء  تتّبعوا  وال  والفرقة،  االختالف  وتجّنبوا  مجده، 

اإلسالميّة،  بالثقافة  وتسلّحوا  القّوة،  عنارص  كّل  متلكون  فإنّكم 

بني، واعتِمدوا عىل أنفسكم، وواِجهوا  وواِجهوا بها الغرب واملتغرِّ

واستعيدوا  لهام،  واملرّوجني  والغرّب،  الرشقّي  الفكر  أصحاَب 

بالًء  كانوا  املأجورين  فني  املثقَّ أّن  واعلموا  اإلسالميّة،  هويّتَكم 

عىل  وتعتمدوا  تتّحدوا  مل  وما  وشعوبهم،  أممهم  عىل  ومصيبًة 

الذّل  من  عليه  أنتم  ما  عىل  فستبقون  املستقيم،  اإلسالم  خّط 

والهوان والضعف.

فعىل الشعوب يف هذا الزمان، أن تكون مشاعل نور عىل درب 

واالنسحاق  والغرب،  للرشق  العاملة  من  تُنِقَذهم  وأن  مثّقفيها، 

أمامهام. فاليوم يوم الشعوب وتحرُّكِها، واليوم باتت فيه الشعوب 

هاديًة للمهتدين.

القوى،  جميع  عىل  ستتغلّب  املعنويّة  قّوتَكم  أّن  واعلموا 

ما متلكونه من غنى  مليار مسلم، مع  يقارب  ما  البالغ  وعددكم 

كبري يف املوارد والرثوات، قادٌر عىل أن يحطّم قوى الكفر. انرصوا 

الله، ينرصكم.
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أعداء  وحطِّم  وُهج،  ثُر،  املسلمني!  من  الواسع  البحر  أيّها  يا 

هون إىل الله -سبحانه وتعاىل- وتعتمدون  اإلنسانيّة، فإنّكم لو تتوجَّ

سيكونون  وجنوَده  -تعاىل-  الله  فإّن  ونهًجا،  خطًّا  السامء  تعاليم 

معكم))).

 )1980/9/12م(

)))  صحيفة اإلمام}، ج 3)، ص60)-)6).






