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  المقدمة

ة                 ود األنظم ا، وال تع شعوب وتطلعاته ال ال ّدد آم دما تته دلع عن ورات تن ادًة ـ إّن الث ال ـ ع  يق
الحاآمة قادرة على تلبية مطالب الجماهير، وتشّق الثورات طريقها إلى النصر عبر صراعها مع             

سطح        واقع النظام الحاآم الذي يرتب ى ال ا ـ إل و ـ إثره ائم؛ لتطف ط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الدولي الق
  .مسألة تصدير تجارب الثورة إلى البلدان المحيطة والمجتمع الدولي بأسره

د رضا     . يصدق هذا القانون العام على الثورة اإلسالمية في إيران    فما أن تّم إسقاط نظام محّم
ثار بشكل جاّد، نظرًا للسمات العميقة التي اّتسمت بها         بهلوي، حّتى أخذ موضوع تصدير الثورة يُ      

رًا ـ في سنخيتها من          يًال أو آثي هذه الثورة وفي ظل هذه األجواء َوجدت األفكار التي تقترب ـ قل
  .ايديولوجية الثورة، طريقها إلى الظهور واالنتشار واآتساب معالمها المحددة

ون      : رؤًى أساسية ثالث    بصورة عامة؛ يمكن درج هذه األفكار في إطار            ون يمّثل ان القومي آ
ران        . أنصار الرؤية اُألولى ة في إي ابقة طويل ا س ه،   . والقومية ـ بمعنى تقديس العنصر ـ له د اّن بي

وميين تتصل جذورها    )[1]١(ومنذ زمن الحرآة الدستورية    ، ظهرت إلى مسرح األحداث فئة من الق
  .بتاريخ حضور الثقافة الغربية في إيران

ة رضا خان                 ظهرت ه  ة حكوم انوا في خدم ا آ ًا م ذين غالب وميين، ال د  )[2]٢(ذه الفئة من الق ، بع
ام     ول   . هـ ١٣٢٠أحداث شهريور ع ي      ١٩٤١ش ـ أيل دّخل األجنب ار سياسي معارض للت .  ـ آتي

ة مصدق              وحي       )[3]٣(وآانت هذه الفئة قد وصلت إلى ذروة نشاطها في عهد حكوم ، حيث أعلنت ب
                                                 

ساعد آل من تفاقم أوضاع إيران أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ واشـتداد تـذّمر                 ) [1]١(
 - الحّكـام  المـستبدين وأعـوانهم المعتـدين الخونـة، وضـعف مظفـر الـدين شـاه                     الناس من ظلم واضطهاد   

 وعدم آفاءته في إدارة شؤون البالد؛ وصحوة  الشعب وتنامي وعيـه؛ وتحـّرك علمـاء الـدين                   -الملك وقتئذ   
وطلبة العلوم الدينية، ساعد آّل ذلك علـى إعـداد األرضـية النطالقـة نهـضة ُعرفـت بالحرآـة الدسـتورية،                      

ورغم أّن هـذه النهـضة لـم توّجـه الوجهـة الـصحيحة، إال أّنــها        . م١٩٠٦جت بعد نضال طويل، بالنصر عام    توِّ
أوجدت  تحّوًال آبيرًا في ترآيبة المجتمع اإليراني، وأزالت الفـوارق  الطبقيـة، وصـادرت نفـوذ رجـال الحكـم                      

تورية لم تحّقق أهـدافها المرجـّوة       بيد أن الحرآة الدس   . واإلقطاعيين، وعملت على سيادة القانون والعدالة     
نتيجة لنفوذ العناصر المتغربة، وإبعاد رجال الدين عن  المعترك السياسي والسلطة، ولم يمر وقـت طويـل              

 .من خالل انقالبه، الحكم الوراثي  إلى البالد) والد شاه إيران المخلوع(حّتى أعاد رضا خان 
 تنفيـذًا لمخطـط الحكومـة    ١٩٢١بانقالب عـام  ) ي إيران مؤسس السلطنة البهلوية ف   (قام رضا خان    ) [2]٢(

قبل االنقالب، آان رضا خـان يتـوّلى قيـادة وحـدة            .  ترّبع  على عرش السلطنة     ١٩٢٥وفي عام   . البريطانية
، وفيمـا  آانـت الـبالد تـرزح تحـت احـتالل الحلفـاء، أرغـم                  ١٩٤١ أيلـول    ١٥وفـي   . القزاق في مدينة قزوين   

ازل عن العرش وتسليم إدارة الـبالد إلـى أبنـه محّمـد رضـا  الـذي آـان يحظـى                      الحلفاء رضا خان على التن    
ومّما يذآر فـي هـذا المجـال    . وقد منحت هذه األجواء فرصة إلعادة الحريات، التي لم تدم طويالً . بتأييدهم

أن معظم  األحداث التي شهدتها البالد خالل هذه الفتـرة آـان بتخطـيط مـن الحكومـة البريطانيـة وتنفيـذ                       
عمالئها؛ حّتى نفي رضا شاه إلى جزيرة  موريس، الواقعة شرق جزيرة مدغـشقر فـي المحـيط الهنـدي،                    

  . في جوهانسبورغ  بجنوب افريقيا١٩٤٤توفي رضا شاه عام . وآان بأمر من اإلنجليز
سياسـي مرمـوق، خـريج مدرسـة     : ، ابـن الميـرزا هـدايت   )١٩٦٧ ـ  ١٨٨٢(  الدآتور محّمد مـصّدق  )[3]٣(

ُعـيِّن  . الـسوسرية ) نوشـاتل (لسياسية بباريس، نال  شهادة الدآتوراه فـي الحقـوق مـن جامعـة               العلوم ا 
آمـا  . ُعّين حاآمًا إلقلـيم آذربيجـان     ) فترة حكم رضا خان    (١٩٢٢وفي عام   . ١٩٢٠حاآمًا إلقليم فارس عام     

ة عـشرة،  أّنه آان نائبًا فـي مجلـس الـشورى الـوطني فـي آـّل الـدورات الخامـسة والـسادسة،  والرابعـ                      
شكل الدآتور مصدق خالل الدورة السادسة عـشرة مـن المجلـس، الجبهـة الوطنيـة                . والسادسة عشرة 

بعـد المـصادقة علـى قـانون تـأميم الـنفط، اضـطر الـشاه إلـى                  . بالتحالف مع  عدد من األحزاب السياسية      
القـادة الـدينيين ال سـيما       آان الدآتور مصّدق قد  ظهر إلى الواجهة بدعم وتأييد من            . تعيينه رئيسًا للوزراء  

  .الدعم الصادق الذي أواله إّياه المرحوم آية اهللا السّيد الكاشاني، إذ اندفع  الشعب إثر ذلك لتأييده بقّوة



ن ق    الغرب، ع ا ب ن تأثره وير       م ة وتط اع الداخلي سين األوض ى تح ل عل ضرورة العم ا ب ناعته
  .المستوى العلمي والتقني للبالد، دون االلتفات إلى الوضع الدولي ومستلزماته

آان هذا التوّجه الفكري واضحًا في الستينيات، إال أّنهم وتزامنًا مع تصاعد النهضة اإلسالمية              
اهر    من تظ ل، وض ي الراح ام الخمين ادة اإلم ة    بقي ن القومي وا م المي، جعل ر اإلس ي الفك هم بتبّن

  .والتوّجه القومي محورًا لنشاطهم

ك فرصة                        ر ذل د وّف ة، فق ونظرًا ألن انتصار الثورة اإلسالمية لم يتحقق في إطار حزب أو فئ
شيوخ،                      ون من الكهول وال ذهبي؛ إذ انتهز التكنوقراطي ة عصرها ال مناسبة ألن تعيش هذه الرؤي

وال وا ط ن ُعرف ام         مّم ة للنظ واقفهم االنتقادي تورية ـ بم ة الدس ى الحرآ تنادًا إل ود ـ اس ة عق  ثالث
اتهم     اعة توجّه ارهم وإش رويج أفك ى ت ل عل زوا فرصة العم اآم؛ انته وي الح عار . البهل ان ش فك

سائدة في                     ة ال ى األجواء الثوري ات إل التنمية الوطنية المنسجم مع الوضع الدولي القائم دون االلتف
  .ل خلط لهذه الرؤيةالبالد، أّو

اع        ًا مع ارتف ورة، تزامن آان أنصار هذه الرؤية يعربون ـ تلويحًا ـ عن معارضتهم تصدير الث
ة                  ة للتنمي ة بإعطاء األولوي ك من خالل المطالب ادون بضرورة      . حرارة هذا البحث، وذل انوا ين آ

ة               أن ُتكرَّس في صالح       التفّرغ إلى اهتمامات الشعب اإليراني فحسب، وأّنه ينبغي لمحاور التنمي
  .المحور األصلي لهذه التنمية» اإليرانية«الشعب اإليراني، وقد اعتبرت 

دي ردود              ان يب دولي؛ إذ آ اّتسم هذا التفكير بنظرته االلتقاطية البائسة تجاه تحّوالت الوضع ال
ة فحسب    بالد المدّون ات ال رتبط بالتزام ي ت ة الت رات الدولي اه المتغّي ة تج ل معّين ذه ووفق. فع ًا له

رًا مرفوضاً                          ل أم ه، ب ر مرغوب في ًال غي دولي عم . الرؤية ُعدَّ التعامل األخالقي مع المجتمع ال
تقاللها،       ا واس ق حرّيته ران وتحقي ار إي ى إعم ل عل ى ضرورة العم عاراتها عل ق ش صر ُأف واقت

  .وإقامة عالقات متبادلة ودائمة مع جميع البلدان، واالنسجام مع الوضع الدولي القائم

بالد فحسب، وينبغي تجّنب                   آ ة داخل ال ا مقبول ورة وقيمه ادئ الث أّن مب د ب ة تعتق ذه الفئ انت ه
شكل                . المواقف االستفزازية تجاه الدول المجاورة     ورة ب دأ تصدير الث ا آانت تعارض مب ومن هن
  .عام، وتعتبره عمًال مخالفًا لألعراف الدولية

دو ث              ا عناصر تب ة فكانت تمّثله ة الثاني ة حواجز            أّما الرؤي رى الحدود الجغرافي ة، وهي ت وري
وم    ر هج ه إث ت تجزئت د تّم ان واح و آي الم اإلسالمي ه تعمار، وأّن الع ن صنع االس مصطنعة م
                                                                                                                                            

وفي فرصة مواتية، قـام األخيـر بعـزل         . قّلصت السياسة التي اّتبعها مصّدق الكثير من صالحيات الملك        
خطوة واجهت سخطًا شعبيًا اضطر الملك على أثـره إلـى تكليفـه             إال  أن هذه ال    . مصّدق عن رئاسة الوزراء   
  .بتشكيل الحكومة ثانية

لعب االختالف الذي نشب بين مصّدق الذي آان يؤمن بفصل الدين عن السياسة، وآية اهللا الكاشاني            
 فـي  المؤمن بضرورة مراعاة  األصول الدينية والموازين الـشرعية فـي إدارة المجتمـع؛ لعـب االخـتالف دوراً                

  . ليسقط حكومته١٩٥٣ آب ١٨توسيع الهوة بينهما بالتدريج، حّتى جاء االنقالب  األميرآي في 
في الطريق بـين طهـران   ) أحمد آباد (نفي الدآتور مصّدق بعد اعتقاله وسجنه ثالث سنوات، إلى قرية           

  .وقزوين، وبقي فيها حّتى آخر  عمره



اء      . القومية واالستعمار : قطبي الثقافة الغربية   ّم رسم الحدود وإذآ واستجابة إلرادة الدول القوّية ت
  .ول الثقافة اإلسالميةجذوة الحّس العرقي والقومي، وبالتالي تغييب ُأص

ة     ؤامرة «آان أنصار هذه الرؤية يؤمنون بنظري ة صورة من       »الم ى أّي انوا ينظرون إل ؛ إذ آ
ؤامرات                  دة الم ا ولي رون بأّنه صور عدم االستقرار والتخّلف والجمود الثقافي من هذه الزاوية، وي

ة  » يعرف الحدود  اإلسالم ال«: وآان المبّرر القوي. التي خّططت لها الدوائر االستعمارية    ، حرب
اء    . جّيدة مّكنتهم من إضفاء الشرعية على توّجهاتهم بنحو الفت للنظر   ى البق فقد آانوا ينظرون إل

ًا باستطاعته     داخل الحدود الوطنية والتوّجه إلى التنمية الداخلية، نوعًا من المؤامرة ونهجًا محافظ
  .م هجوم المجتمع الدوليأن يقضي على القيم الثورية ويصادر ُأنموذج الثورة أما

دول                 ة في ال ة الحاآم آان الهجوم الدائم والمتواصل ضد القيم السائدة، والسعي إلسقاط األنظم
سخير  صارها ت ات أن ان من صلب اهتمام ة؛ إذ آ ذه الرؤي شّكل الهدف األساسي له اورة؛ ي المج

ان     د أرآ ة، لتهدي ات التحرري سليحية للحرآ ة والت ة واألمني درات القتالي ستبدةالق ات الم . الحكوم
شعوب                      ة في أوساط ال اد الحرآات الثوري ة فقط في إطار إيج وآانت التنمية في تصورهم ممكن

المي         تكبار الع وذ          . المسلمة، ومن َثمَّ تهديد مصالح االس ا للنف ة طريقه ذه الرؤي ا وجدت ه ومن هن
  .بين أوساط الشعب بسرعة مقابل الرؤية اُألولى

رض أنّ   ة تفت ذه الرؤي ت ه دة   آان شودة واح داف المن ة واأله صالح الوطني ت  .  الم د أعط وق
ة صورة من صور            ر أّي ة، وآانت تعتب افع االيديولوجي ى المن ة إل سياسة الخارجي ة في ال األولوي
وانين       سات والق ات والمؤس رف بالمنظم ن تعت م تك ا ل ة؛ ألّنه ة مرفوض الموازين الدولي ول ب القب

ًا ة أساس ان  . الدولي ذي آ د ال شيء الوحي ى   ال ضال حّت و مواصلة الن ة ه ذه الفئ ام ه موضع اهتم
  .القضاء على الحكومات الظالمة وتحقيق القيم الثورية باستخدام القّوة

ة        اء ُأّم ى بن داخل عل ي ال ل ف ضرورة العم ون ب صارها يؤمن ان أن د آ ة، فق ة الثالث ا الرؤي أم
، وحّتى العسكرية، لتحقيق     نموذجية؛ مع عدم التواني عن استخدام آّل الوسائل الثورية والقانونية         

لمية تتحين         . هذا الهدف  اع سياسة س ى اّتب دعون إل وفيما يتعّلق بالموقف من الوضع الدولي فهم ي
ة                      . الفرص إنزال ضربة ماحق وم ب ة، نق ة وآانت الظروف مواتي ا اقتضت المصلحة الوطني فكّلم

  .التعايش مع الوضع القائمأما إذا لم تكن الظروف مواتية، نواصل . باألنظمة العميلة والمستبدة

ا          ا دمن آانت هذه الرؤية بمثابة مزيٍج من الرؤية اُألولى والثانية، إذ آان يعتقد أنصارها بأّننا م
دولي؛          ّر للنظام ال تقرارها، يجب أن ال نتع لم ننجح في تحسين أوضاعنا الداخلية والعمل على اس

دول    بل ال بّد لنا أّوًال من العمل على تحقيق أهدافنا في       الداخل، ومن ثم الدخول في صراع مع ال
ا             سير في رآابه دول المجاورة التي ت م تجد             . الكبرى وال د، ول ا تعّرضت مصالحنا للتهدي وإذا م

  .الخصومة والعنف؛ ينبغي التفكير بالمصالحة مع الجهات الدولية، وسبل التفاهم معها



ى ح                    وري إل الفكر الث أثرة ب ة مت ذه الرؤي داخل،         وآما هو واضح، إّن ه ى صعيد ال ر عل دٍّ آبي
ر استخدام    . وتدافع عن التعايش مع نهج القوى الكبرى في الساحة الدولية    ا يعتب فمن وجهة نظره

  .آّل السبل لتحقيق األهداف الثورية أمرًا مشروعًا

ل الرمز العيني                    ل مّث ا، ب أّمـا اإلمام الخميني الراحل، الذي بْلور قيم الثورة اإلسالمية ومبادئه
اً               لها؛ ثالث تقريب رؤى ال شأن تجّلت في رفضه لتوّجهات ال .  فقد آانت له مواقف دقيقة في هذا ال

م                   فاإلمام آان يرفض الرؤية اُألولى بشكل صريح نظرًا ألّنها آانت تعتمد ُأسسًا غير دينية في فه
ًا إسالمّياً  ون توّجه ضرورة أن يك زم بال ي ال يل ه اإليران ورة اإلسالمية، إذ أّن التوّج و الث ل ه ، ب

ة         . أآثر محدودية منه بمراتب    ة التقاطي ة رؤي ة القومي هذا من جهة، ومن جهة ُأخرى آانت الرؤي
وع من التحّول      . تمامًا، وبعيدة آّل البعد عن متطلبات المرحلة الثورية  وال يخفى أّن حصر أّي ن

ًا من التج                     ذا اإلطار، يعكس نوع ه في ه سعي لتحقيق ة وال اهل للمجتمع    والتطّور بالحدود الوطني
  .الدولي

ى رفض سماحته                 ل عل ر دلي ورة، خي إّن تأآيد اإلمام الصريح والواضح على مبدأ تصدير الث
  .لهذه الرؤية

رفض التعامل                    ة ل يلة ممكن الفئة الثانية أيضًا لم تحظ بقبول اإلمام، ألّنها تجيز استخدام آّل وس
اليب   ن األس ف ع ة ال تختل ذه الرؤي ل ه دولي، ومث ام ال ع النظ ا  م اد عليه ي اعت ات الت  والممارس

دان . االستعمار  ي البل ة ف ة الحاآم ة إسقاط األنظم ارة ومحاول دان الج فالعمل العسكري ضّد البل
  .اإلسالمية وبلدان العالم الثالث، ُيعيد إلى األذهان صورة األساليب االستعمارية

ة وتقوي               سليح الفصائل الثوري شجيع      إّن اإليمان بالثورة المستمرة من خالل ت ا، والحّث والت ته
ك                 ّل ذل شعوب؛ آ ة التي تتجاهل دور ال على زرع القنابل واالغتياالت، والرفض المطلق لألنظم
ة التي                        ك أّن تجاهل الحدود القائم ًا؛ ذل رًا مرفوضًا وخاطئ ُيَعّد من وجهة نظر اإلمام الخميني أم

دمار  قبلتها الشعوب وباتت حقيقة ثابتة في الواقع الدولي، يعتبر أمراً         ة وال د جاء   .  منذرًا بالهلك وق
  .أّننا ال نطمع بأراضي اآلخرين: رفض اإلمام لهذا النوع من التفكير من خالل تأآيده

وع من                  آما أّن اإلمام الخميني يعتبر الرؤية الثالثة مرفوضة أيضًا، ألّنها تعتقد في قاموسها بن
ا      انتهاز الفرص، وال تترّدد في االستعانة بشّتى السبل القا         نونية وغير القانونية لتحقيق أهدافها آّلم

ضاً                   م أي ذا الفه أتي في إطار ه ورة ي وال يخفى أّن  . سنحت الفرصة؛ وإّن إيمانها بمبدأ تصدير الث
ر                    ة، واعتب ة الوطني ة التنمي هذا النوع من التفكير يعتبر موقفًا انفعاليًا نظرًا الرتكازه على محوري

  . هامشيًاالتعّرض إلى المجتمع الدولي شأنًا

إّن اإلمام الخميني ـ وضمن رفضه للرؤى الثالث وبيان عيوب آّل واحدٍة منها بمرور الوقت   
رن           ورات الق اريخ ث سبوقة في ت ر م دة غي عبر خطاباته وأحاديثه ـ أوضح معالم استراتيجية جدي

ث تبعًا فمع أّن آّل واحدة من ثورات القرن العشرين آانت قد آمنت بإحدى الرؤى الثال       . العشرين



ال  ذا المج ي ه ا رأي آخر ف ان له ورة اإلسالمية آ دافها؛ إال أّن الث ا وأه ام . لمبادئه ام اإلم د ق وق
ّل             ه آ ع إلي ـا تتطّل د مّم دة أبع بل وأهداف جدي د ُس الخميني ـ وضمن رفضه للرؤى الثالث ـ بتحدي

  .واحدة من هذه الرؤى

المية     القيم اإلس زام ب ر االلت ام يعتب ر اإلم ة نظ ن وجه ادئ   فم ن المب ا، م ل به سامية والعم  ال
اء شرية جمع ن الب ة؛ وأّن اإلسالم دي ًا من . األولّي ّد نوع القيم اإلسالمية ُيَع اد ب ا، فاالعتق ومن هن
  .الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع اإلنساني

ة                       شرق والغرب، وتوعي ة الحكومات في ال شّكل ماهي إّن رفض الثقافات والقيم المادّية التي ت
ًا                   الشعوب د نوع ك يع ّل ذل ؤامرات؛ آ ات والم  بمساوئ هذه الثقافات، والوقوف في وجه االنحراف

دولي ع ال اه المجتم سؤولية تج دائم بالم إن إغالق الحدود . من اإلحساس ال ة؛ ف ذه الرؤي ًا له ووفق
ل التطّور                      شعوب اُألخرى ينفي ضرورات من قبي ام بمصائر ال والتكّبل باألغالل، وعدم االهتم

ة شعوب          والتنمي ة ال ي توعي سعي ف وط بال داخل من ي ال ة ف ن التنمي وع م ار؛ ألّن أي ن  واإلعم
  .اُألخرى

ار                    سّلط، وإنك ّوة والت دأ الق إن ماهية هذا التفكير نابعة من نفي الظلم والخضوع له، ورفض مب
شعوب إذ        . السكوت والتصّرف االنفعالي   دًا لل ا من وجهة نظر اإلمام بإمكاننا أن نكون ُأنموذجًا جّي

ا،   . ما شعرت هذه الشعوب بأّن ثّمة إحساس بالمسؤولية الثورية تجاه قضاياهم ومعاناتهم           ومن هن
وعيتهم               ى ت ورة تهدف إل شعوب، وإّن الث م ال ورة اإلسالمية ه . وآما هو واضح، إّن مخاطبي الث

وم  ون مفه ا يك ورة«وهن صدير الث شعوب   » ت اره ال ذي تخت واعي ال سير ال ًا بالم زج تمام د امت ق
ن   لتغ دًال م ذه ب رار وتنفي وّلى إصدار الق ي تت سلحة الت ات الم تّم رفض االنقالب صيرها، وي ر م يي

رى                     . الشعوب ل ي ات، ب ات الدبلوماسية مع الحكوم ة العالق ومع آّل ذلك، ال يغفل هذا النهج إقام
  .دعوتها إلى الثقافة الثورية أمرًا ممكنًا أيضًا

ه النجاح    إّن تصدير الثورة وفقًا لهذه الرؤية ـ وإن   آان يعتبر رسالة ثورية مؤّآده ـ ال يكتب ل
  .إال إذ تمّكنا في الداخل من إيجاد نموذج ناجح ُينظر إليه بوصفه اُألّمة الشاهدة والقدوة

من وجهة نظر اإلمام يعني تجسيد قيم الثورة وُمثلها في          » تصدير الثورة «باختصار، إّن مبدأ    
ا في الخارج       الداخل؛ واالهتمام الجاّد بنشر مبادئ     ا وتطلعاته شأن أن           . ه ذا ال ّل من األنسب به ولع

ه          ن خالل آلمات ام وآراءه م ار اإلم ى أفك ّرف ـ عن آثب ـ عل ا لنتع ى النصوص ذاته ود إل نع
  .ومفرداته

ام الخميني الراحل حول          فيما يلي مقتطفات من النصوص واألحاديث التي صدرت عن اإلم
ذه النصوص جاء في              . مختلفةمبدأ تصدير الثورة في فترات ومناسبات        رًا من ه ونظرًا ألّن آثي

دأ تصدير                         ى مب دور في األساس عن موضوعات ُأخرى، وأّن اإلشارة إل سياق أحاديث آانت ت
ورة،               الثورة جاءت َعرضية؛ لذا قد يجد القارئ أّن النّص ال يتحّدث بشكل مباشر عن تصدير الث



ى أ     ه ـ عل ًا ولكن ى          أو ال يّتصل به اّتصاًال وثيق د أول ان ق ام الراحل آ ى أّن اإلم دّلنا عل ّي حال ـ ي
ي ذروة          ضة، وف ة النه ى النطالق ل اُألول ذ المراح ًا من ًا خاّص ورة اهتمام صدير الث وع ت موض

  .انتصارها، وحّتى السنوات األخيرة من حياته المبارآة

ى مب                 ان ينظر إل ام آ ى أّن سماحة اإلم دّلنا عل اب ي ذا الكت تصدير  «دأ إّن التأّمل في فصول ه
ورة المية     » الث رًا إلس ك نظ ستلزماتها؛ وذل ن م دة م المية، وواح ورة اإلس مات الث ن س ِسمة م آ

الم     ّزة اإلس ى ع ون إل ذين يتطّلع الم، ال اء الع ف أنح ي مختل سلمين ف ين الم ود مالي ورة، ووج الث
شودة رون ضاّلتهم المن ه ويعتب ذي يبعث . وعظمت ورة اإلسالمية ال داء الث ي أّن ن ذا يعن ى وه  عل

ه،                          ه، أو إذن من المعارضين ل ادين ب رار من المن ى ق يس بحاجة إل ى التحرر، ل العّزة ويدعو إل
ات         . حّتى يجد طريقه إلى أسماع العالم      ة ب سانية واالجتماعي اة اإلن داخل الحي ذا ناهيك عن أّن ت ه

ران، وا                         ورة اإلسالمية في إي ة الث ة بعظم ه الوقوف في وجه واقع لحؤول  بنحو لم يعد ممكنًا مع
صال ذروة           ائل االت ت وس صر بلغ ي ع ات، ف شعوب والمجتمع ى ال ا عل رك تأثيره دون أن تت
  .تقّدمها؛ خاّصة إذا ما آانت هذه الثورة تبّشر بالسعي للحّد من معاناة اإلنسانية وآالمها المشترآة

دأ   ِف بمب م يكت ام ل ماحة اإلم د أن س ورة«بي صدير الث ه » ت ان ينظر إلي ل آ ّد، ب ذا الح د ه  عن
م مسؤولون عن تطبيق اإلسالم                       سها التي ه آواجب يقع على عاتق جميع المسلمين، بالدرجة نف

ران  ي إي ه ف ه وتعاليم يادة أحكام دان   . وس ي البل الم ف يادة اإلس ى س ل عل ر العم ان يعتب ه آ ل إّن ب
م اإلسالمية اُألخرى، وتلبية نداء مظلومية مسلمي العالم ومستضعفيه، أحد واجباته وأتباع اإلسال             

ورة لتالفي خطرهم،                . األصيل قاطبة  وآان يرى في تصدير الثورة هجومًا تكتيكيًا ضد أعداء الث
زم         خ وع ه الراس ن عزم راحة ع ن ص ان يعل ورة، وآ يانة الث ق ص ى طري ة عل وة متقّدم وخط

  .مسؤولي النظام اآلخرين على ذلك

ام                     د أّن سماحة اإلم اب، نصوصًا تؤّآ ورة     هذا وتضّمن الفصل الثالث من الكت ر الث ان يعتب آ
ورة اإلسالمية                     أّن الث ؤمن ب ان ي م، وآ اإلسالمية رمز القيم المنشودة للشعوب الرازحة تحت الظل

  .تحظى بتأييد ودعم الشعوب المحرومة والمسلمين المظلومين، ألّنها تجّسد تطلعاتهم وأهدافهم

ى                   الرّد عل ورة ـ ب صدير الث ى ت ده لمعن من تحدي ع ـ ض صل الراب تم الف ا اه شبهات آم  ال
ي الهجوم العسكري                   ورة ال يعن دأ تصدير الث أن مب د ب ا األعداء؛ والتأآي والتخّرصات التي يثيره

  .وتحشيد الجيوش ضد البلدان اُألخرى مطلقًا

اليبه، دون                    ه وأس ورة وظروف أما الفصل الخامس، فقد استعرض جانبًا من عوامل تصدير الث
  .أن يخلو من التلويح إلى معنى تصدير الثورة

دأ       اه مب داء تج دقاء واألع ف األص ف بمواق سابع التعري سادس وال صل ال ن الف ّل م اول آ وتن
ل                . تصدير الثورة  ال، ب د المن وأخيرًا، أوضح الفصل الثامن بأن مبدأ تصدير الثورة ليس أمًال بعي

ر من                   . هو أمر ممكن التحقيق    ه، توجد الكثي المي وأذناب تكبار الع ود ومساعي االس ّل جه فرغم آ



دائها                 الشو ال ن سلمين وانتق ورة اإلسالمية في أوساط الم وذ الث اهد والعالمات التي تحكي عن نف
  .ونهجها وقيمها

سم          ار ق ن ابتك ي م صوص ه ا الن ت به ي ُوزِّع ة الت ى أّن الطريق ه إل ي التنوي رًا، ينبغ وأخي
دى إثا                        سيمات ل ذه التق ل ه ر بمث م يكن يفّك ام الخميني ل ذه    األبحاث في المؤسسة، وأّن اإلم ه ه رت

ه،              . الموضوعات ذي ُأدرج في وان ال ًا مع العن لذا رّبما يجد القارئ بعض النصوص ال يّتفق تمام
ه في       أو يتعدى حدوده؛ لذا وتالفيًا للتكرار ُأدرج النّص في أحد فصول الكتاب وتّمت اإلشارة إلي

ي    . الفصول األخرى  ا الزمن اوين  وال يخف . وقد تّم ترتيب نصوص آّل فصل طبقًا لتتابعه ى أّن عن
  .النصوص من ابتكار معّدي الكتاب، وقد روعي فيها مضمون النّص ومفاده

يل،             الم األص ة اإلس شدون حقيق ذين ين ق ال ارة طري ي إن ة ف ذه المجموع نجح ه ل أن ت نأم
شويه وتحريف              دًا عن ت دها، بعي ا وقائ سان مفّجره ويتطّلعون لمعرفة نداء الثورة اإلسالمية من ل

  .بواق العدّو الدعائية، وتأويالت النفعيين المفزوعينوسائل اإلعالم وأ

  مؤسسة تنظيم ونشر تراث

  )قدس سره( اإلمام الخميني 



  الفصل األول
  تصدير الثورة

  سمة مالزمة للثورة اإلسالمية
  المسلمون قاطبة يتفاعلون مع النهضة اإليرانية المقدسة

   إلى ترآيا أيضًا؟أال تعتقدون أن دائرة األحداث اإليرانية ستمتّد: سؤال

ع                     : الجواب ا جمي ذا من الطبيعي أن يتفاعل معه النهضة اإليرانية المقّدسة نهضة إسالمية؛ ل
  .مسلمي العالم

 من لقاء مع مراسل مجّلة لبنانية تصدر باللغة اإلنجليزية
٣١/١٢/١٩٧٨بتاريخ   

  النهضة اإلسالمية ال تعرف الحدود

ة       إننا عندما َنهضنا، آانت نهضتنا من أجل        ة التي ُأقيمت هي جمهوري  اإلسالم، والجمهوري
دان اإلسالمية                       . إسالمية ى في البل ّين، وال حّت د مع . وال تنحصر النهضة من اجل اإلسالم في بل

ة دون                     ى منطق اء ال تقتصر عل اء؛ ونهضة األنبي النهضة من أجل اإلسالم استمرار لنهضة األنبي
، إال أن دعوته لم تقتصر على الحجاز وال على      )[4]٤(الرسول األآرم آان من أبناء الحجاز     . ُأخرى

  .الجزيرة العربية، بل هي للعالم أجمع

 من حديث في جمع من الطلبة السعوديين المقيمين في إيران

     ٢/١١/١٩٧٩بتاريخ  

  سنعمل على نشر ديننا

ق                        ى طري ا اآلن ونحاول أن نخطو عل د تحّررن وى العظمى، وق ر الق  آّنا شعبًا يرزح تحت ني
ل                بطن، ب يس في إشباع ال ه، إذ أن االعتالء والرقي ل شعب ورقي التقّدم؛ وهو ما يجّسد اعتالء ال
ا في             شر دينن ى ن التنا، وسنعمل عل بالتقّدم في طريقنا ورسالتنا، ونحن بحمد اهللا نمضي ُقدمًا برس

 واثقة على  وإّننا نخطو خطوات  . آّل البلدان اإلسالمية، بل في آّل مكان يتواجد فيه المستضعفون         
  .طريق الرقي، وسنأخذ بأيدي اإلنسانية في هذا الطريق

 من لقاء مع أحد الصحفيين اليابانيين
   ٢٦/١١/١٩٧٩   بتاريخ 

  انفجار عظيم في أوساط الشعوب الرازحة تحت الظلم
                                                 

وتعتبر آلتا المدينتين مـن     . مة وتوفي في المدينة المنّورة    ولد نبي اإلسالم العظيم في مّكة المكرّ      ) [4]٤(
  .مدن الحجاز المهّمة، يؤّمهما آّل عام  ماليين المسلمين



ل      يم وُمُث سم بق ادرة، تّت دة أو الن ة، الفري ة العظيم ورة اإليراني وات، أّن الث وة واألخ م األخ يعل
دمتها   ع ة؛ في مق اء         : ظيم ا األنبي ي نهض من أجله ا الت يم ذاته ة واإلسالمية، وهي الق يم الديني الق

ًا في أوساط                      . العظام ارًا عظيم ة التي ُتحدث إنفج وإّننا نأمل أن تكون هذه الثورة الومضة اإللهي
ة اهللا األعظم                 ورة حضرة بقّي وع فجر ث صل بطل م، وتّت ا   أر)[5]٥(الشعوب الرازحة تحت الظل واحن

  .لمقدمه الفداء

 من بيان بمناسبة يوم القدس العالمي
   ١/٨/١٩٨١بتاريخ  

  احتالل إيران موقع القدوة أثار سخط األعداء

ادون              م يع ل ألّنه وذهم، ب سمح بنف ران جماعة ال ت يس ألّن في إي إّن هؤالء يعارضون إيران ل
الم باإلسالم، وإذا م       سيقبله،     اإلسالم ويرون إيران تسعى إلى تعريف الع الم اإلسالم ف ا عرف الع

  .وهذا األمر يهّدد مصالحهم
 من حديث في أعضاء مجلس تنسيق اإلعالم اإلسالمي

     ٣/٣/١٩٨٤بتاريخ 

  شعاع االستقالل والحرية سيعّم العالم أجمع

ّوة؛ واجه  ان والق الى باإليم ارك وتع اهم اهللا تب ذين حب اء اهللا ال ة أولي ه، وعناي بفضل اهللا ولطف
ه               شعبنا تقالله وحريت ل اس ى ني امهم، وأصّر عل ه       .  جميع األعداء وصمد أم ا واصل طريق وإذا م

  .على هذا النحو، فكونوا على ثقة من أن شعاع االستقالل والحرية سيعّم العالم أجمع

 من حديث في ضيوف احتفاالت عشرة الفجر
     ١٠/٢/١٩٨٨بتاريخ 

  :لمزيد من االّطالع يراجع الفصل

  :ية مثال القيم المنشودةالثورة اإلسالم

  .ـ الثورة اإليرانية تدعو الشعوب للتحّرر من هيمنة الشرق والغرب

  

                                                 
 الـذي يمـأل األرض عـدًال        - عجـل اهللا تعـالى فرجـه الـشريف           -المقصود هو اإلمام المهدي المنتظر      ) [5]٥(

  .وقسطًا آما ملئت ظلمًا وجورًا



  الفصل الّثاني
  فكر صادق وعزم راسخ
  على طريق تصدير الثورة

  سيجعل شعبنا لواء اإلسالم يرفرف في آّل مكان

ة    ،  )[6]٦()ع(إّن الشعب اإليراني العزيز، الذي يقتدي حّقًا باإلمام الحسين           سيدفن الساللة البهلوي
  .اإلبليسية في مقبرة التاريخ، وسيجعل لواء اإلسالم يرفرف في ربوع البالد، بل في آّل البلدان

  من بيان بمناسبة المذبحة التي ارتكبها
  نظام الشاه على اعتاب محّرم الحرام

    ٢/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

  الهدف إحياء أحكام اإلسالم العالمية

اء       اه،            إّن الهدف هو إحي ع في رف سعي ألن يكون الجمي ا، وال ة وتطبيقه ام اإلسالم العالمي أحك
  .ينعمون بالحرية واالستقالل

  من حديث في جمع من حرس الثورة
    ١٦/٤/١٩٧٩ بتاريخ 

  اإلسالم حّق الجميع

ع  ان، وأن تتب ّل مك ي آ ة اإلسالمية ف واء اإلسالم والجمهوري ع ل تمّكن من رف ي آمل أن ن إّنن
  .م، فهو حّق الجميعالشعوب اإلسال

  من حديث بمناسبة عيد الفطر السعيد
    ٢٣/٨/١٩٧٩بتاريخ 

  فلترفرف راية اإلسالم في ربوع األرض 

ه            اده وتعاليم ّل أبع نح              . إننا نتطّلع إلى تجسيد اإلسالم بك ة تم ة طّيب اليم التي هي فاآه ك التع تل
  .الّلذة األبدية لكّل َمْن يتناولها

ور     .. ذه الحقيقة إّننا نتطّلع إلى تطبيق ه     ذا الن ه          .. إلى نشر ه ز بتعاليم يادة اإلسالم العزي ى س إل
ل خارج                 وأحكامه المقّدسة في أوساط آّل الطبقات والفئات، في مختلف أنحاء البالد اإلسالمية، ب

  .حدود البلدان اإلسالمية إن شاء اهللا، وأن ترفرف راية اإلسالم في ربوع األرض

  األخوة الكويتيينمن حديث في جمع من األخوات و

                                                 
  .ابي طالب، سبط الرسول األآرم وثالث األئمة المعصومين عند الشيعةالحسين بن علي بن ) [6]٦(



     ٢٥/٨/١٩٧٩بتاريخ 

  نأمل تطبيق العدالة

ّوة اإلسالمية          ه الق ق في ذي تتحّق وم ال ى الي ع إل ا نتطّل ى       .. إّنن دل ال إل ى الع ّوة التي تحتكم إل الق
اً                . الحراب واألسّنة  اس جميع ا الن وة، وأن ينضوي تحت لوائه ذه الق دنا   . نأمل أن توجد ه د ُوع لق

م            بظهور اإلمام الحجة ب    ر للظل ن يبقى أث ات، ول ذه االختالف ه ه زول في وم ت ن الحسن، ومجيء ي
ذا                . واالستبداد ويعيش الجميع في ُأخّوة وموّدة ورحمة       در من ه تمّكن من تحقيق ق إّننا نأمل أن ن

ا الحكومات                      شعوب اُألخرى وتلتحق بن ا ال ضّم إلين بما تّتسع له قدرتنا واستطاعتنا، ونتمّنى أن تن
  .آّلنا أمل أن نتمّكن من تحقيق هذا المعنى إن شاء اهللا. الحها في أن تكون معناأيضًا، إذ أن ص

  من لقاء الصحفيين المسلمين المقيمين في بريطانيا
     ١٧/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

  التآخي والمؤّدة أساس الحكومة اإلسالمية

ع مستضعفي   آّلنا أمل أن ُيلقي النور الذي شعَّ في إيران، بظالِله على البلدان اإلسالمي             ة وجمي
. انظروا آيف أّن التآخي والموّدة هما أساس الحكومة اإلسالمية     ! وأنتم أّيها الشباب األعّزة   . العالم

  .فليس هناك تمايز بين األفراد أو تفاضل على أساس حاآم ومحكوم

  من حديث في جمع من طلبة جامعة شيراز
     ٢٠/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

   مكانلتكن راية اإلسالم خّفاقة في آّل

ة اإلسالم                ع راي اإلسالم والقرآن اليوم بأيديكم، وباستطاعتكم أن تعملوا على نشر القرآن، ورف
  .خّفاقة لدى آّل الطبقات

  من حديث في جمع من طلبة شيراز
    ٢٠/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

  سنجعل راية التوحيد ترفرف في البلدان اُألخرى

ة اإلس      ة الجمهوري رار تجرب ن تك وا م ل أن تتمكن المية    نأم ا اإلس ران بأحكامه ي إي المية ف
م       وع بالدآ ي رب ة ف د خّفاق ة التوحي وا راي رى؛ وأن تجعل اآن ُأخ ي أم وري، ف ا الجمه ومفهومه

  .والبلدان اُألخرى

                   لدى لقائه جمعًا من المشارآين في المظاهرات
  وهم يرتدون األآفان من أهالي الهيجان وهمدان

      ٨/١/١٩٨٠بتاريخ 



  صّدر ثورتنا للعالم أجمعن

المية      ورة إس ا ث الم، ألّنه اء الع ف أنح ى مختل ا إل صدير ثورتن ى ت ل عل ا نعم ت . إّنن ا دام فم
ول اهللا «صرخة  د رس ه إال اهللا محّم ود   » ال إل صراع موج ورة، فال اء المعم ي أرج دّوي ف . ال ت

  .وحيث وجد الصراع ضد المستكبرين في أّية نقطة في العالم، فنحن موجودون

  من بيان في الذآرى السنوية النتصار الثورة اإلسالمية
     ١١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

  ينبغي تصفية حساباتنا مع القوى الكبرى

ورة،               علينا أن نسعى لتصدير ثورتنا إلى العالم، وأن نتخّلى عن فكرة االمتناع عن تصدير الث
  .في العالم آاّفةألن اإلسالم ال يمّيز بين مواطن المسلمين، ويناصر ويدافع عن مستضع

ا    ضاء علين دًا للق ألو جه رى ال ت ى والكب وى العظم إّن الق رى، ف ة ُأخ ن جه ا  . وم ا بقين إذا م ف
  .منغلقين على أنفسنا، فسوف نهزم بالتأآيد

ا نتعامل                   م بأّنن رهن له يجب أّن نصّفي حساباتنا بصراحة مع القوى العظمى والكبرى، وأن نب
  . رغم آّل المعضالت التي نعاني منهامع المجتمع الدولي تعامًال رساليًا

  من بيان بمناسبة بدء السنة اإليرانية الجديدة
    ٢١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

  يجب تطبيق اإلسالم في العالم 

وى العظمى       دخل العسكري للق صادية وال الت م    . إّننا ال نخشى المقاطعة االقت و افترضنا أّنه ول
  .آما أّن الشعوب اإلسالمية ستقف في وجههم أيضًادخلوا بالدنا، فإّننا سنقاومهم بقّوة وصالبة، 

ة      ل في المنطق يجب أن نمضي ُقدمًا بعزم وقّوة على طريق تطبيق أحكام اإلسالم في بالدنا، ب
  .والعالم

  من حديث في جمع من أهالي جماران
    ١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ 

  ُنطلع القوى الكبرى على قّوة اإلسالم

الم،             ينبغي لنا أن نمضي ُقدمًا باإلسال      ّل نقطة من الع ى آ م؛ وأن نعمل على تصدير اإلسالم إل
  .إن شاء اهللا، وأن نبرهن للقوى الكبرى على قّوة اإلسالم

  من حديث في جمع من المشرفين على لجان الثورة اإلسالمية
  ١٩/٥/١٩٨٠بتاريخ 



  

  

  نطّبق اإلسالم في آّل مكان

ة اإلسال  ي خدم دًا ف ألوا جه ج اإلسالم، وال ت وا نه ا . مانهج ا ال سمح اهللا، فإّنن و ُهزمن ى ل حّت
إذا انتصرنا               . سنفوز بالشهادة  بيله؛ ف إذن اهللا     –لتكن حياتكم من أجل اإلسالم، وضّحوا في س  – ب

ا ا ذهبن رأس أينم وعي ال ّزة مرف ا أع صر لإلسالم، ونحي ا الن ون حّققن ق . نك ى تطبي ع إل ا نتطّل إّنن
  .اإلسالم خّفاقة في آّل مكاناإلسالم في آّل نقطة من العالم، وجعل راية 

  من حديث في جمع من المشرفين على لجان الثورة اإلسالمية
      ١٩/٥/١٩٨٠بتاريخ 

  نجعل لواء اإلسالم يرفرف في جميع أقطاب العالم

ة                ى النهاي ل حّت ذا الطريق الطوي ذا  . إّننا في منتصف الطريق؛ وال بّد لنا من مواصلة ه وان ه
  .ل لواء اإلسالم يرفرف في جميع أقطاب العالمالطريق الطويل يتمّثل بجع

تمّكن    ك، ون ى ذل ق إل ي أن نوفَّ ل ف ا أم العزم   –آّلن الى، وب ارك وتع ى اهللا تب ل عل د التوّآ  بع
  . من طي هذا الطريق الطويل بدون صعاب–الراسخ 

  من حديث في جمع من المشرفين على لجان الثورة اإلسالمية
      ١٩/٥/١٩٨٠بتاريخ 

   العدالة في العالمنأمل تطبيق

اً         د خمسين عام تبداد، وبع م واالس ام من الظل  )[7]٧(إّنني آمل أن نتمّكن ـ بعد ألفين وخمسمائة ع
ة اإلسالم      سان ببرآ ي اإلن ين بن ي وجدت ب ة الت ق العدال م والنهب ـ من تطبي ة والظل من الخيان

  .وأوليائه، في إيران أّوًال، ومن ثّم في مختلف أنحاء العالم

  ث في جمع من حرس الثورة وقوى األمن الداخليمن حدي
      ٣١/٥/١٩٨٠بتاريخ 

  تصدير النهضة إلى باقي البلدان

الة هي                           ذه الرس ضًا، ألّن ه دان اإلسالمية أي ى سائر البل ا إل ذه النهضة طريقه نأمل أن تجد ه
  .رسالة المسلمين جميعًا؛ بل آّل المستضعفين

  دادمن حديث بمناسبة ذآرى الخامس عشر من خر
                                                 

فترة األلفين والخمسمائة عـام، عمـر اإلمبراطوريـة الشاهنـشاهية فـي إيـران، تمثـل فتـرة حكـم                     ) [7]٧(
  .اُألسرة البهلوية سبعًا وخمسين عامًا منها



      ٤/٦/١٩٨٠بتاريخ 

  

  ليعلم مستضعفو العالم أّن الحّق يؤخذ وال ُيعطى

الم اإلسالمي؛ وأن                  دان الع ع بل ران، جمي ذه األجواء التي تحّققت في إي ّم ه ع ألن تع إّننا نتطّل
ستكبرين،            ة الم الم لمواجه ضعفو الع نهض مست ا، وأّن ي ورة وقيمه ذه الث ادئ ه ا مب ل إليه تنتق

  .أيديهم ويتحّكموا بمصائرهم، ويعلموا أّن الحّق يؤخذ وال ُيعطىويأخذوا حّقهم ب

  من حديث في جمع من سفراء البلدان اإلسالمية
  بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك  

     ١١/٨/١٩٨٠بتاريخ 

  سينتشر اإلسالم في آّل مكان

ده، وسي             شر اإلسالم    ستجتث أيادي الشعب القوّية جذور الفساد بعون اهللا تبارك وتعالى وتأيي نت
  .في آّل مكان، ألّننا نّتكل على اهللا سبحانه

  من بيان بمناسبة اجراء مناورات جوية لجيش الجمهورية اإلسالمية 
      ٢٢/١٠/١٩٨٠بتاريخ 

  

  نصّدر اإلسالم إلى آّل مكان

ان إن شاء               ّل مك ى آ صديره إل ى ت لقد نهضنا جميعًا إلحياء اإلسالم في هذا البلد، وسنعمل عل
  .اهللا

  من حديث في جمع من الخطباء والوّعاظ
    ٥/١١/١٩٨٠بتاريخ 

  نحّث شعوب العالم على تحقيق استقاللها

ا                     ذا فإنن إّننا نعمل على تحقيق استقاللنا في جميع المجاالت، وإّنما نفعل ذلك من أجل اهللا، وله
  .اللهاال نكتفي بتحقيق االستقالل لبلدنا وحده، بل سنحّث شعوب العالم على تحقيق استق

  من لقاء مع وزير اإلرشاد وأعضاء مجلس تنسيق اإلعالم اإلسالمي
       ١٦/٣/١٩٨٢بتاريخ 

  هدف الثورة اإلسالمية



ة اهللا ـ       ور حضرة بقّي ة لظه ون مقّدم ة، وأن تك ورة عالمّي ورة ث ذه الث صبح ه ل أن ت ا نأم إّنن
  .أرواحنا لمقدمه الفداءـ

  جديدةمن بيان بمناسبة حلول السنة اإليرانية ال
    ٢١/٣/١٩٨٣بتاريخ 

  نور اإلسالم في آّل مكان

ندعو اهللا سبحانه أن يمّن علينا بلطفه ومّنه، وينصر جيشنا وشعبنا، ويوّفقنا جميعًا للعمل على                
  .نشر نور اإلسالم في آّل مكان

  من حديث في جمع من أعضاء مجلس تنسيق اإلعالم اإلسالمي
      ١٥/٤/١٩٨٢بتاريخ 

  اإلسالمنعمل على تصدير 

ّوة      آّلي أمل في أن تحافظوا ـ أنتم أّيها الشباب ـ وجميع أبناء شعبنا العزيز، على مشاعر اُألخ
ه اآلن         تم علي ا                 . والموّدة فيما بينكم مثلما أن تم عليه اء وحدة الصف التي أن ى بق وأن تحرصوا عل

م ـ إن       . اآلن ى بالدآ اظ عل وا من الحف شاء اهللا ـ وتحبطوا    وآمل أن تزول الفوارق الطبقية لتتمكن
  .محاوالت آّل من يحاول اإلساءة إليها أو المساس بها

ى     صديره إل الم وت شر اإلس ي ن ّوة ف زم وق دمًا بع اآم للمضي ُق ّدد خط ًا وس م اهللا جميع حفظك
  .المناطق اُألخرى، إن شاء اهللا

  من حديث لدى لقائه وزير الداخلية وجمعًا من منتسبي اللجان الثورية
       ١٠/٤/١٩٨٣بتاريخ 

  نأمل إشاعة المظاهر اإلسالمية في العالم أجمع

صهيونية          [8]٨فرضوا الحرب  ذ المخططات ال م      . ضد إيران لكي يتمّكنوا من تنفي روق له إذ ال ي
ى            . أن يجد اإلسالم له موطئ قدم هنا       ل إل ران، فمن الطبيعي أن ينتق ق اإلسالم في إي ا طّب فإذا م

ل  ل بالفع د انتق رى، وق دان اُألخ ا   . البل دور أميرآ ود بمق ن يع وذهم، ول صهاينة نف د ال ا يفق وحينه
  .وروسيا نهب ثروات العالم اإلسالمي

                                                 
المنـاطق االسـتراتيجية فـي العـالم     بانتصار الثورة اإلسالمية في إيـران خـسرت أميرآـا أحـد أهـّم             ) [8]٨(

ومكانًا آانت تنهب منه ثروات المسلمين  العظيمة، لهذا بدأت بحياآة المؤامرات إلسقاط الثورة اإلسالمية           
وإعادة نفوذها إلى إيران؛ فقدمت الدعم للمتمردين في الداخل، ثّم  شّنت هجومهـا العـسكري المباشـر                  

النقالبية المختلفة، وعندما فشلت في جميع مؤامراتها  تلـك،          على طبس وسط إيران، وقادت المؤامرات ا      
إال أن صـمود    . قامت بتحريك النظام العراقي لشّن هجومه العدواني ضّد الثورة اإلسالمية بدافع إسـقاطها            

الشعب اإليرانـي  المـسلم وقيـادة اإلمـام الخمينـي الراحـل الحكيمـة ووحـدة طبقـات الـشعب، أفـشلت                        
وقد خّلفـت هـذه   . لدولي الكبير للمعتدي، بل رغم  مشارآتهم المباشرة في الحرب  المؤامرة رغم الدعم ا   

الحرب وراءهـا مئـات اآلالف مـن القتلـى والجرحـى والمعـّوقين واألسـرى وخـسائر  مادّيـة تقـّدر بمليـارات              
  .الدوالرات



لقد بذلوا قصارى جهودهم لئّلا يتعّدى اإلسالم حدود إيران، بل حرفوا األنظار عنه في الداخل          
ان    در اإلمك ضًا ق ى             . أي دًا في العمل عل ألوا ـ أّوًال ـ جه م ي ذا ل دفهم ه  إسقاط  ومن أجل تحقيق ه

دورهم     د بمق م يع ة، إذ ل ة األميرآي ى الطريق المية عل ة إس ة جمهوري ل إقام ى األق ام، أو عل النظ
ا األميرآي         ل ـ تحقيق توجهه ى األق اولوا ـ عل ك      . إعادة السلطنة، فليح ى ذل وا إل ن يوفق م ل إال أّنه

ى أ          . بإذن اهللا  زم عل ا      فاإليرانيون، رجاًال ونساًء، شيوخًا وشّبانًا، عاقدون الع سمحوا ألميرآ ن ال ي
  .وروسيا أن تجدا لهما موطئ قدم في إيران

ران وحدها             : وثانيًا اء اإلسالم محصورًا في إي ة          . حرصوا على إبق ّنوا حمل ك ش ومن أجل ذل
ان    . إعالمية واسعة لتشويه صورة إيران     رغم الفتي ولعّل أحد مزاعمهم في هذا المجال أن إيران ت
ى الجبهات          دون سن الرابعة عشرة أو الخامسة       ذهاب إل ى ال وال أدري هل اعترض      .  عشرة عل

ول  اذا يق سون ينتظرون م م جال ك أم ال؟ إذ أّنه ى ذل سان عل وق اإلن صار حق ا(أن ) صوت أميرآ
ة       . وماذا تزعم اإلذاعة الفالنية) بي بي سي (وماذا ترّدد الـ     ى حقيق سهم مّطلعون عل م أنف ولكن ه

ران؛           إذ ال يخفى عليهم ذلك، إال أّنهم      . األمر  يثيرون مثل هذه القضايا لكي يحرفوا األنظار عن إي
ة            ى طبيع ة عل ران، ومّطلع ي إي دور ف ا ي ة م دًا حقيق رف جّي ة تع ات األجنبي ذه اإلذاع ى ه حّت

إيران                      ه العراق ب ذي ألحق م ال ذا الظل ّل ه م بك ا العراق ضّدنا، وتعل ام به م  . االعتداءات التي ق إّنه
دافهم       يعرفون آّل هذا، إال أّنهم ال يع       ى تحقيق أه ل يتطّلعون إل سان، ب ة   . بأون باإلن وإن في مقّدم

ة        المية ومكان ة اإلس معة الجمهوري ي س ن ف ران، والطع ي إي الم ف ورة اإلس شويه ص دافهم ت أه
ده                ة تقلي ه ومحاول داء ب ر اآلخرون باالقت ئال يفّك ا أدعو اهللا سبحانه أن ال         . الشعب اإليراني، ل وأن

  .دافهم هذهُيوفِّق هؤالء في تحقيق أه

فاإلسالم مظلوم اآلن وغريب في       . إّننا نتحمل مسؤولية التعريف باإلسالم في آّل أنحاء العالم        
  .إّننا فئة قليلة، وإعالمنا ناقص، ونفتقر إلى العدد الكافي من المبلِّغين. العالم

و                   م، وينفق و له ا يحل سّيرونها آيفم الم ي ن في  أما أولئك فيسيطرون على وسائل اإلعالم في الع
  .هذا المجال أمواًال طائلة لتحقيق أهدافهم

أس     ك، يجب أن ال ني ّل ذل ّوة            . ومع آ بابنا ـ ق ة ش زم وهّم ة وبع ة القليل ذه الفئ ا ـ به ا هزمن فكم
ى    ضًا عل وم أي نعمل الي ة؛ س وى العالمي دعمها الق ت ت ي آان شيطانية، الت ى ال د رضا العظم محّم

حو الذي أَمرنا اهللا تبارك وتعالى به، وها نحن ماضون           تطبيق اإلسالم في إيران إن شاء اهللا، بالن       
وآّلي أمل في    . ُقدمًا في هذا الطريق، ولن نسمح بعد اآلن أن تطأ قدم أيٍّ من هؤالء هذه األرض               
ضية                        لٍّ من المدرسة الفي ة آ زم وهّم وي بع اد إعالم إسالمي ق ة؛   )[9]٩(أن نتمّكن من إيج  والجامع

الم، وإشاعة المظاهر اإلسالمية في          نتمكن من إيصال صوتنا خالل فتر      ى أسماع الع زة إل ة وجي
  .العالم أجمع

                                                 
  .مدرسة علمية عريقة في مدينة قم، وهي هنا آناية عن الحوزة العلمية) [9]٩(



  من حديث في جمع من المسؤولين في جامعة اإلمام الصادق
  وأعضاء لجنة الثورة الثقافية    

       ٥/٥/١٩٨٣بتاريخ 



  تصدير الثورة ُيِعّد األرضية لظهور منقذ البشرية

رة               آلمتي األخيرة التي ُأوّجهها إليكم هي        ة اإلسالمية، التي هي ثم اء للجمهوري وا أوفي أن تبق
شرية       ذ الب ور منق ية لظه داد األرض ى إع وا عل ة؛ وأن تعمل ر لحظ ى آخ ائكم، حّت ضحيات  أبن ت
يكم           ن خالل تجل ك م داه ـ وذل ة اهللا ـ روحي ف اء، حضرة بقّي رة األولي اتم األوصياء ومفخ وخ

  .غ نداء دماء الشهداءباالستعداد الدائم للتضحية وتصدير الثورة وإبال

  من رسالة جوابية إلى أبناء الشهداء واألسرى والمفقودين
      ٢٨/٤/١٩٨٦بتاريخ 

  لتعلم القوى العظمى أّننا صامدون حّتى آخر لحظة

زل وآخر قطرة                       ا وآخر من رد فين لتعلم القوى العظمى وآّل القوى، أّننا صامدون حّتى آخر ف
ة       وسو. دم، من أجل اعتالء آلمة اهللا      ة   «ف ُنرسي ُأسس حكوم في معظم    » الالشرقية والالغربي

اريخي           . بلدان العالم خالفًا لرغبة هؤالء      سرعة الموقف الت ذه ال المي به تكبار الع سي االس آيف ن
إّن           )[10]١٠(العظيم لتواجد أبناء الشعب اإليراني في يوم القدس        ّرات ف ّرر عشرات الم ، الذي وإْن تك

  . هي هي، وتتكّرر المواقف بأبهة وعظمة أآبرمشارآة شعبنا ستكون بحول اهللا

  من بيان بمناسبة الذآرى السنوية النتصار الثورة اإلسالمية
      ٥/٢/١٩٨٧بتاريخ 

  إشاعة العدل اإلسالمي في آّل مكان

ا؛ وفي                      ى أذنابه آّلنا أمل في أن يوّفق شبابنا في التخّلص من شّر القوى العظمى والقضاء عل
ان                    توسيع دائرة الحكومة     ك إب وا ذل ا فعل ان، مثلم ّل مك دل اإلسالمي في آ اإلسالمية وإشاعة الع

وا النصر لإلسالم                          د حّقق شرة، وق ال بوجوه مستب ى جبهات القت انوا يتوّجهون إل النهضة حيث آ
  .وأنقذوه من شّر القوى األجنبية ومن األهواء المنحرفة التي تتحّكم به في البلدان اإلسالمية

  لمسؤولين وضيوف احتفاالت عشرة الفجرمن حديث في جمع من ا
       ١٠/٢/١٩٨٧بتاريخ 

  

  سنسلب النوم من جفون القوى الكبرى

رآن            هيهات أن يقّر للخميني قرار وهو يشهد اعتداء األنذال والمشرآين والكّفار على حريم الق
د  ة محّم و اهللا وُأّم رة رس ريم وعت وف ا) ص(الك ل؛ أو أن يقف مكت راهيم الخلي اع إب دي وأتب ألي

                                                 
، تّم اإلعالن عـن آخـر جمعـة مـن شـهر رمـضان               )قدس سره (مر من سماحة اإلمام الخميني      بأ) [10]١٠(

المبارك يومًا للقدس، يتظاهر فيه المسلمون  آّل عام في مختلف أنحاء العالم للتعبير عـن تـضامنهم مـع                    
  .الشعب الفلسطيني



رهم       د أعددت روحي ودمي المتواضعين، ألداء           . يتفّرج على محاوالت إذالل المسلمين وتحقي لق
  .الشهادة: واجب الحّق تعالى وفريضة الدفاع عن المسلمين، وإّني أنتظر الفوز العظيم

دًا، وهو               و بقي وحي ه ول ابهم أّن الخميني سيواصل طريق رى والعظمى وأذن وى الكب لتعلم الق
ق الن ؤازرة  طري ون اهللا وم سلب بع ان، وسي ادة األوث شرك وعب م وال ر والظل د الكف ضال ض

ون     مستضعفي العالم اإلسالمي ـ هؤالء الحفاة المغضوب عليهم من ِقبل المستبدين ـ النوم من جف
  .ناهبي العالم والعمالء الذين ال يكّفون عن ظلمهم وقهرهم

  من بيان وّجهه إلى حّجاج بيت اهللا الحرام
    ٢٨/٧/١٩٨٧ بتاريخ

  

  الثورة اإلسالمية في إيران بداية النهيار قصور الظلم

ول نجم                          ! إلهي اة، وُأف م الطغ ار قصور ظل ة النهي ا اإلسالمية بداي أن تجعل ثورتن ا ب نَّ علين ُم
اة          ة المستضعفين والحف المعتدين في جميع أنحاء العالم، وأن تنعم الشعوب ببرآات وثمرات وراث

  .وإمامتهم

  لى حّجاج بيت اهللا الحراممن بيان إ
    ٢٨/٧/١٩٨٧بتاريخ 

  سنعمل على تصدير تجاربنا

ا في النضال            الم؛ وسنضع حصيلة خبراتن ان في الع ّل مك سنعمل على تصدير تجاربنا إلى آ
ديهي أن حصيلة تصدير       . ضد الظلمة في متناول مناضلي طريق الحّق دون  أن نطمع بشيء            وب

ة ا        ز فرصها في                هذه التجارب لن تكون غير بداي شعوب الرازحة تحت األسر لتعزي ة لل النطالق
  .االنتصار واالستقالل وتطبيق أحكام اإلسالم

ة     ول ناجع اد حل وعي، مطالبون بإيج العلم وال يهم ب رين اإلسالميين، ومن خالل تحّل إّن المفك
  .وئلمعضالت العالم اإلسالمي، وقطع الطريق أمام الفكر الرأسمالي والمارآسي المليء بالمسا

شعوب                وير ـ ل ة والتن ة الواضحة والتوعي ق الرؤي ّددوا ـ عن طري ة أن يح اة الحري ى دع وعل
وى    ة الق ة لمواجه ُسبل الكفيل ث، ال الم الثال ة المضطهدة، وشعوب الع دان اإلسالمية المظلوم البل

  .الكبرى والعظمى وبخاصة أميرآا

وى ال            ذّلل            إّنني ُأعلن بثقة تاّمة أّن اإلسالم سيمّرغ ُأنوف الق ة، وسوف ي رى في وحل المذّل كب
  .العقبات التي تعترض طريقه في الداخل والخارج، ليقتحم المواقع المهّمة في العالم

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام



    ٢٨/٧/١٩٨٧بتاريخ 

  عزم راسخ على تطبيق اإلسالم في أوساط الشعوب اإلسالمية

ف ا     شأن المواق تالف ب د اخ د اهللا، ال يوج ا    بحم سياسية لجمهوريتن ة وال ولية واالعتقادي ُألص
شعوب      اط ال ي أوس يادته ف د األصيل وس شر التوحي ى ن زم عل د الع ع عاق المية، وإن الجمي اإلس

  .اإلسالمية، ودحر العدّو وتحقيق النصر لإلسالم في مستقبل ليس ببعيد

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام
       ٢٨/٧/١٩٨٧بتاريخ 

  معتدين الظالمينسنقطع أيدي ال

ا ـ      صديرنا لثورتن سنقطع بعون اهللا أيدي االعتداء والظلم في آّل البلدان اإلسالمية وسنضع بت
دوليين         اهبين ال سيطرة الن ة ل ة ـ خاتم ام المحّمدي وهو في الحقيقة تصدير للقيم الحّقة وتبيان لألحك

شرية و             إذن اهللا لظهور منجي الب ة الحّق     وتسّلطهم وظلمهم؛ ونعّبد الطريق ب الم وإمام مصلح الع
  .المطلقة إلمام الزمان ـ أرواحنا فداه ـ

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام
    ٢٨/٧/١٩٨٧بتاريخ 

  نجفف جذور الصهيونية والرأسمالية والشيوعية

ة اإلسالمية  تنا الخارجي ي سياس ا ف ا زلن ا وم ا آّن ة، وهي أّنن ذه الحقيق رارًا عن ه ا م د أعلّن لق
دوليين                    نسعى إلى    اهبين ال ّد من سلطة الن ى الح الم؛ ونعمل عل . توسيع دائرة نفوذ اإلسالم في الع

شكيل     ى ت ع إل عية تتطل ة توس ا سياس ذه بأّنه تنا ه وا سياس ا أن ينعت اب أميرآ و ألذن ان يحل وإذا آ
  .إمبراطورية عظمى، فنحن ال نخشى ذلك ونرّحب به

زم بحول           إّننا بصدد تجفيف جذور الصهيونية الفاسدة والرأس        دنا الع د عق شيوعية؛ وق مالية وال
شر                         ى ن ة؛ وعل ذه اُألسس الثالث ا من ه ستمد وجوده اهللا العظيم وقّوته، على دحر األنظمة التي ت

ك عاجًال           . في عالم االستكبار  ) ص(إسالم رسول اهللا     شعوب الرازحة تحت األسر ذل وستشهد ال
  .أو آجًال

رآيين وإن تطّلب    سنعمل بكّل وجودنا على الحّد من ظاهرة األ    تاوة وحصانة المسؤولين األمي
ة              د معزوف ه ـ بتردي سمح ـ بحول اهللا وقوت ستميتًا، وال ن ضاًال م ك ن ساومة  «ذل سالم والم » االست

ه أن يوصل                    ذي ينبغي ل ألميرآا وروسيا والكفر والشرك في الكعبة والحّج، هذا المنبر العظيم ال
  .اء التوحيدنداء المظلومين للعالم أجمع، وأن يصدح بند



يس من                    نسأل اهللا سبحانه أن يمّن علينا بمثل هذه القدرة، لندّق ناقوس موت أميرآا وروسيا، ل
  .آعبة المسلمين فحسب، بل من آنائس العالم أيضًا

  من بيان بمناسبة الذآرى السنوية لحلول مذبحة الحرم المكي
      ٢٠/٧/١٩٨٨بتاريخ 

  مسؤوليتنا اُألولى نشر اإلسالم

ا        .. ؤولينا أن يعلموا بأن ثورتنا ال تنحصر بإيران وحدها        على مس  ي م شعب اإليران إن ثورة ال
ة        ام الحّج واء اإلم رى تحت ل الم اإلسالمي الكب ن الحسن ـ    )[11]١١(هي إال نقطة انطالقة ثورة الع  ب

وره وفرجه           الم بظه سلمين وشعوب الع ى الم الى عل ارك وتع أرواحنا فداء ـ الذي رّبما منَّ اهللا تب
  .ي عصرنا هذاف

اء               ة ألبن صادية والجوانب المالي سائل االقت اه الم إذا ما غفل المسؤولون لحظة عن واجبهم تج
ة        . الشعب، فسوف يترّتب على ذلك خطر وخيانة عظمى        ة اإلسالمية مطالب إن حكومة الجمهوري

ي تخ            ك ال يعن ا عن   ببذل آّل ما بوسعها لتلبية احتياجات الجماهير على أحسن وجه؛ إال أن ذل ّليه
  .أهداف الثورة العظيمة المتمثلة في إقامة حكومة اإلسالم العالمية

اريخ اإلسالم العظيم                 ساطع لت ّسد بحقٍّ الوجه ال ذي يج ز، ال يجب على الشعب اإليراني العزي
بالد                     سّنى لمسؤولي ال اة لوجه اهللا، لكي يت في عصرنا الحاضر، الصبر وتحّمل الصعاب والمعان

  .اُألولى المتمثلة في نشر اإلسالم في العالمالتفّرغ لرسالتهم 

  من بيان إلى مهجري الحرب المفروضة بمناسبة الخامس عشر من شعبان
       ٢٢/٣/١٩٨٩بتاريخ 

  :لمزيد من االطالع ُيراجع الفصل
  :تصدير الثورة؛ الدوافع والُسبل واألهداف

  ـ الشعوب تتطّلع إلى إيران 
  ـ تصدير القيم اإلنسانية

  أحكام اإلسالم في العالمـ نطّبق 

                                                 
  .سن، المهدي الموعوداإلمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السالم، الحجة بن الح) [11]١١(



  الفصل الثالث
  الثورة اإلسالمية مثال القيم المنشودة للشعوب الرازحة تحت الظلم

  ندعو الشعوب للتحّرر من هيمنة الشرق والغرب

روز                   : سؤال ى ب يقودان إل وه، س ذي فجرتم دلعت، والصراع ال أال تعتقدون أّن النهضة التي ان
  ان وغيرها من البلدان مثل ترآيا؟مبدأ الجهاد في ساحة الصراع في إير

ا      : الجواب رتبط بن ة،          . إّن هذا ال ي دان اإلسالمية قاطب ى البل أثيره عل اد شعبنا سيترك ت إّن جه
  .وسيلعب دورًا في حّث الشعوب على التفكير بسبيل للتخّلص من هيمنة الشرق والغرب

  في لقاء من مراسل إذاعة وتلفزيون لوآسمبورغ 
     ١٠/١/١٩٧٩بتاريخ 

  نهضتنا في انتشار دائم

فالشعوب ترى عن آثب آيف    .. تواصل نهضتنا انتشارها وتوسيع دائرة نفوذها بين الشعوب  
وواصل  . أّن الشعب اإليراني قاوم قّوة شيطانية عظمى تتبعها القوى اُألخرى، وصمد في وجهها            

فمصر . آّنا نعاني منها  إّن الشعوب أيضًا مبتالة بالمصائب نفسها التي        . تقّدمه حّتى تحقيق النصر   
ا       . ، والبلدان اُألخرى تعاني من آخرين     )[12]١٢(تعاني من السادات   الشعوب آّلها تعاني من حكوماته

ذا              ان ثمن ه صاره ـ وإن آ ي وانت شعب اإليران ا رأت نهضة ال ا؛ فلّم وتتطّلع للتحّرر من هيمنته
ه         رار تجربت اّد في تك شكل ج ر ب ا    االنتصار تضحيات غالية ـ أخذت تفّك د أن تفعل مثلم ، وال يبع

  .فعلنا

  من حديث في جمع من أبطال المصارعة اإليرانية بعد فوزهم ببطولة آسيا
       ١٩/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

  آمل أن يكون مسؤولو البلدان اإلسالمية من الطبقات الشعبية

ات           اء الطبق ن أبن الم، م ضعفي الع دان مست المية وبل دان اإلس سؤولو البل ون م ى أن يك نتمّن
رهم من المسؤولين                     ّواب المجلس وغي وزراء ون ة وال يس الجمهوري الشعبية، آأن يتّم انتخاب رئ

  .عن إدارة شؤون البالد، من أبناء هذه الطبقات المحرومة، ألّنهم ال يسكتون على الظلم
  من حديث في جمع من سفراء بلدان العالم اإلسالمي بمناسبة عيد الفطر

       ١١/٨/١٩٨٠بتاريخ 

                                                 
 اتفاقية آامب ديفيـد الخيانيـة مـع         ١٩٧٨أنور السادات، الرئيس المصري السابق الذي وّقع عام         ) [12]١٢(

وبذلك فتح الطريق أمام الدول العربية األخرى لتطبيع عالقاتها مع الكيـان            .  الكيان الصهيوني برعاية أميرآا   
الـذي صـرخ    » خالد االسـالمبولي  «بط مصري  مسلم ُيدعى      إال اّنه سرعان ما ُقتل على يد ضا       . الصهيوني

  .»لقد قتلت فرعون مصر«:لحظة إطالقه النار



  ن تزول الحجب عن وجه اإلسالم نأمل أ

ة             تّم ترجم م ت ًا، ول ان مغّيب ه آ دعو إلي ا ي ة؛ ألن م رون طويل آان اإلسالم مظلومًا على مدى ق
ّل،    ي الظ اء اإلسالم ف ى إبق اريخ عل اة الت د جن ت؛ إذ جه ي أي وق ع ف ي الواق ه ف ه وأحكام تعاليم

ذا                 التعريف به سمحوا ب م ي ه؛ ول شعوب بتعاليم الة    وحرصوا على جهل ال دين التحرري، والرس ال
رومين    ضن المح المين ويحت شّن الحرب ضد الظ ذي ي ذهب ال تقالل، والم ى االس ّث عل ي تح الت

  .والمستضعفين

ة                     ة في إزال ا المبلغون اإلسالميون آاّف ق أعّزتن ذا، وأن ُيوفَّ ق في عصرنا ه آّلي أمل أن نوّف
اء اإلسالم      الُحجب التي صنعها األقوياء لإلبقاء على اإلسالم بعيدًا          تمّكن علم عن األنظار؛ وأن ي

  .ودعاته وجميع الشباب الذين ال يألون جهدًا في خدمته، من التعريف به ونشره

ادي                    لقد أنكرت قدرة اإلسالم آّل الدول والقوى التي تسّلمت السلطة، سواء تلك التي آانت تع
ا عن          اإلسالم أو التي آانت تحكم باسمه، وحرصوا على إبقاء اإلسالم في ح            ا بقصد وإّم جاب إّم

  .جهل

يس                 ذا ل إن قّوة اإلسالم آانت خافية على شعوب العالم، وإّن ما حدث في إيران في عصرنا ه
ادر         . أآثر من نموذج متواضع لهذه القّوة      ى أّن اإلسالم ق رهن عل ذا النموذج أن يب وقد استطاع ه

ًا للتضح                تعداد دوم ة االس ى أهب ون عل سهم من أجل اإلسالم        على تربية شبابنا بنحو يكون . ية بأنف
ة                     ر والزندق دعوة اإلسالم في الوقوف بوجه الكف وبالفعل قاوموا برجولة وضّحوا بأنفسهم تلبيًة ل

  .وفي مقابل الظلم والظالمين

  من حديث في جمع من منتسبي لجان الثورة اإلسالمية
      ١/٣/١٩٨٢بتاريخ 

  الحكومات تخشى صحوة الشعوب

عبنا وضّحى  اوم ش د ق صر لق ق الن ا، وحّق ي فّجره ورة الت ذه الث ي ه صرون، وإّن . ف تم منت أن
م في                . العالم بات ُيشير إليكم بالبنان     دي شعوبها بك ئال تقت آما أّن حكومات العالم أخذت تخشاآم ل

ائي                 . يوٍم ما  ق النصر النه تقامتكم لكي يتحّق ى اس ذه اللحظة، فحافظوا عل ى ه أنتم منتصرون حّت
  .على أيديكم

  في جمع من رؤساء جامعات البالدمن حديث 
     ١٩/٩/١٩٨٢بتاريخ 

  نتمّنى أن يعّم نور اإلسالم شرق العالم وغربه



ام            ! إلهي الم، وأق ّزة اإلسالم في الع أنعم بالقّوة على الشعب اإليراني، الذي أضحى سببًا في ع
ضعفي ا      ق لمست ا، وأن تحّق شارق األرض ومغاربه ا م ّم نوره ل أن يع ة نأم ة نموذجي الم دول لع

  .الرازحين تحت نير الظلم، النصر على المستكبرين، إن شاء اهللا

  من بيان بمناسبة الذآرى السنوية النتصار الثورة اإلسالمية
      ١١/٢/١٩٨٣بتاريخ 

  الشعب اإليراني النموذجي قدوة الشعوب

وا من                           م يتمّكن ذين ل ى أولئك ال سادة، وإل ا ال م أّيه اني لك المجيء،  البد من تقديم شكري وامتن
ببًا في               .. وجميع طبقات الشعب؛ إذ أّنكم شعب نموذجي       وذجي س شعب النم ذا ال وآمل أن يكون ه

  .ظهور تحّول جذري في إيران والعالم أآثر مّما هو عليه اآلن

  في لقاء مع وزير الصّحة ومنتسبي الوزارة
    ٢٨/٣/١٩٨٧بتاريخ 



  الفصل الرابع
  ماذا نعني بتصدير الثورة؟

  ير هذه المعنوياتنعمل على تصد

.. نعني تصدير هذه المعنويات التي وجدت في إيران » تصدير الثورة «إّننا عندما نتحّدث عن     
نعني تصدير هذه القيم التي جاءت بها الثورة؛ وإال فنحن ال نريد أن نشهر سيفًا أو بندقية ونحمل                  

دافع عن    فمنذ فترة والعراق يهاجمنا، إال أّننا لم نرّد عليه، ا. على اآلخرين  ّنهم يهاجموننا ونحن ن
  .أنفسنا؛ ألّن الدفاع واجب

الم اإلسالمي             دان الع ى بل ة اإلسالمية إل يم    . إّننا نتطّلع إلى تصدير ثورتنا الثقافي ت ق ا حّل وأينم
  .هذه الثورة فلن تكون هناك معضلة

ل   البون بالعم م، مط ن أجل بالده ن أجل اإلسالم، وم وبهم م ذي تتحّرق قل ك ال ى إّن ُأولئ عل
ران  هدته إي ذي ش ّول اإللهي ال ذا التح ل ه دانهم مث شهد بل ا، عسى أن ت عوبهم وتوعيته اظ ش . إيق

ضلة   اك مع ون هن ن تك ي، ل ّول اإلله ذا التح ّل ه ا ح ن  . فأينم ّلة م أتي ش شون أن ت ا ال تخ وحينه
  .الفاسدين وتحتل المسجد األقصى؛ إذ ال ضرورة للخوف فاألمر سهل يسير في هذه الحالة

ن إ ر     ولك ارض اآلخ صيل يع ّل ف صائل، وآ اميع وف ى مج سه إل ى نف شعب عل سم ال ا انق ذا م
ا هو حاصل اآلن ـ فال تنتظروا تحقيق            ويخالفه، والحكومات أيضًا تعادي إحداها اُألخرى ـ آم

  .النصر من هذا الطراز من التفكير

  من حديث في جمع من المشارآين في مؤتمر تحرير القدس
       ٩/٨/١٩٨٠بتاريخ 

  تطّلع إلى إيجاد مصالحة بين الشعوب والحكوماتن

ديم           ّباقًا لتق أّنى تجدون شعبًا يعمل هكذا في خدمة اإلسالم والدولة اإلسالمية، إذ تراه يسارع س
ى             ع إل ا، نتطّل دما نتحّدث عن تصدير ثورتن ا عن تأييده ودعمه آّلما برزت معضلة أو مشكلة؟ إّنن

يع البلدان التي يعاني فيها المستضعفون من المستكبرين،        أن تكون حكومات العالم اإلسالمي وجم     
ه               داًء لحكومت ّن ع ى      . حكومات عادلة تعمل على خدمة الشعب؛ والشعب أيضًا ال يك ع إل ا نتطّل إّنن

ا  شعوب وحكوماته ين ال صالحة ب اد م ة   . إيج وا عالق ي، ووع ي الوضع اإليران أملوا ف ا ت إذا م ف
  .ثرون بهالشعب اإليراني بحكومته، فال شك سيتأ

  من حديث في جمع من سفراء البلدان اإلسالمية
     ١١/٨/١٩٨٠بتاريخ 

   



  نتمنى قطع أيدي القوى العظمى عن ثروات المسلمين

وم الخاطئ؛                      : عندما نقول  ذا المفه ان ه ى األذه ادر إل ا، يجب أن ال يتب البد من تصدير ثورتن
دان         تح البل د ف ا نري سلمين     . وهو أّنن دان الم رم بل نحن نحت ى أن      ف ع إل ا نتطّل ا؛ ولكنن ّدر وجوده ونق

ادي     ه األي ى، وقطع وى العظم ة الق ضه لهيمن ي ورف شعب اإليران صحوة ال دان ب ذه البل تتأسى ه
شعوب          . األجنبية التي تمتد إلى ثرواته   ستيقظ ال ا أن ت ي بتصدير ثورتن ا نعن ك، وإنن ى ذل ا نتمّن إّنن

ون      والبلدان، وأن تنقذ نفسها من المعاناة التي تعيش في       ذين ينهب ة اآلخرين ال ها، وتخرج من هيمن
  .ثرواتها وذخائرها في وقت تعيش هي الفقر والحرمان

  من حديث في جمع من سفراء البلدان اإلسالمية
     ٢٠/١٠/١٩٨٠بتاريخ 

  اإلعالم الصحيح عنصر مهم في تصدير الثورة

د تحقيق ذ              : عندما نقول  ا نري ي أّنن ع      نريد تصدير ثورتنا، فإن هذا ال يعن ل نتطّل سيف، ب ك بال ل
غ ق اإلعالم والتبلي ه عن طري د . إلي ا نري وم    –إّنن صحيح ـ أن نحبط الهج  من خالل اإلعالم ال

أن اإلسالم                      الم ب رهم ضد اإلسالم؛ وأن نعّرف الع الواسع والشرس الذي يشّنه المارآسيون وغي
  .دين جامع شامل، واّنه ال يشبه المسيحية المعاصرة بشيء

  اء المجلس األعلى لإلعالم اإلسالميمن حديث في أعض
      ٢٤/٨/١٩٨٣بتاريخ 

  دول الخليج الفارسي تسعى للحؤول دون تصدير الثورة

ك                        شره؛ ال نقصد أن نفعل ذل ى ن إّننا عندما نتطّلع ألن يكون اإلسالم في آّل مكان، ونسعى إل
دعوة             ق ال ّسد ل     . بالحراب واألسنة؛ بل نريد نشر اإلسالم عن طري د أن نج ًا من      نري الم ُأنموذج لع

شعوب               ًا ـ وال الء ـ ال المجرمين ذات امًال ـ لكي نلفت أنظار العق الحكم اإلسالمي ـ وإن لم يكن آ
ه        نهج             .. المظلومة إلى تعاليم اإلسالم وأحكامه وتطلعاته وأهداف ى ال الم إل د أن نلفت أنظار الع نري

  .يصهم من معاناتهمالذي يتعامل به اإلسالم مع المحرومين والمظلومين، وسبل تخل

الم        و اإلس د دون أن يخط ا، تجه ي وغيره يج الفارس ي دول الخل ة ف ة الحاآم د أن األنظم بي
  .خطوة واحدة خارج إيران، ولكنه واصل ـ وسيواصل ـ تقّدمه رغم أنفهم

  من لقاء مع رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى
     ٢٦/٩/١٩٨٣بتاريخ 



  نعّرف اإلسالم على حقيقته

دان اُألخرى            إّننا اجم البل ستقل الطائرة ونه ي أن ن ورة، ال نعن دما نتحّدث عن تصدير الث .  عن
ه في           . فمثل هذا لم نزعمه وال نقدر عليه  ى حقيقت ه هو أن نعّرف اإلسالم عل ع إلي ا نتطّل ولكن م

ة          سموعة والمرئي الم الم ائل اإلع ن وس ا م ا بحوزتن ق م ن طري ة، وع دراتنا اإلعالمي دود ق ح
الم إذا                  والمقروءة،  وآذلك من خالل الوفود التي ُتبعث إلى الخارج، وإّننا على ثقة تاّمة من أن الع

ى                             ع عل ا اّطل ليمة، وإذا م سان فطرة س ك أّن فطرة اإلن ه؛ ذل سوف يقبل ما عرف حقيقة اإلسالم ف
  .وهذا ما تخشاه القوى الكبرى والطغاة. حقائق منطقية فسوف تتقّبل فطرته ذلك

ل   . ة عظيمة تقع على عاتقنا، بل على عاتق جميع المسلمين    وعليه فإّن مسؤولي   فلستم وحدآم ب
ا              ران وخارجه ة باإلسالم داخل إي ة       . معكم آّل الفئات والطبقات الملتزم دينا مسؤولية عظيم إّن ل

ا    وهي أن نعّرف اإلسالم على حقيقته، آما أمر به اهللا تبارك وتعالى، ومثلما هو موجود في قرآنن
ؤّثر         . نعّرفه للشعوب ونعرضه للعالم   .. وّية الشريفة وأحاديثنا النب  وال يخفى أن مثل هذا العمل قد ي

اس،                      وب الّن ى قل ستحوذ عل اد ي ة واإلرش أآثر من آالف المدافع والدبابات؛ ألّن ما يحصل بالهداي
ه عن                    ى تحقيق أهداف  وأن اإلسالم يمتلك مثل هذا الفن، وتتّسم تعاليمه بهذه القدرة، ولن يتطّلع عل

  .طريق المدفع والرشاش

  من حديث في جمع من منتسبي اإلذاعة والتلفزيون
     ٢٨/٢/١٩٨٤بتاريخ 



  نريد أن نوصل صوتنا إلى أسماع العالم

ا         وش،      . لقد قلنا منذ البداية إّننا نتطّلع إلى تصدير ثورتن ورة تحشيد الجي ي بتصدير الث وال نعن
إحدى المؤسسات التي ينبغي لها أن تعمل على        بل نريد أن نوصل صوتنا إلى أسماع العالم؛ وإن          

شرق والغرب، هي              دي ال ى أي ي عل شعب اإليران تعريف العالم بقضايا إيران واإلسالم ومعاناة ال
  .فهي مسؤولة عن إطالع العالم على نهجنا وتطلعاتنا. وزارة الخارجية

  من لقاء وزير الخارجية وجمع من العاملين في وزارة الخارجية
      ٢/١١/١٩٨٥بتاريخ 

  : لمزيد من اإلّطالع تراجع الفصول
  :تصدير الثورة؛ حقيقة واقعة
  ـ اإلسالم بات في آّل مكان

  ـ ثورتنا لم تعد محصورة في ايران
  :تصدير الثورة؛ الدوافع والُسبل واألهداف

  ـ العمل في ضوء اإلسالم عامل تصدير الثورة
  ـ تصّدر الثورة بالعمل واألخالق

   ترضى الشعوب بعده بهيمنة أحدـ نوجد وضعًا لن
  :تصدير الثورة يزرع الرعب في نفوس األعداء

  ـ اإلسالم يقف في وجه الخونة



  الفصل الخامس
  تصدير الثورة

  الدوافع والُسبل واألهداف
  الشعوب تتطّلع إلى إيران

سعى اعلموا أّنه إذا ما تّم تطبيق اإلسالم في إيران على حقيقته، فإن الشعوب اُألخرى سوف ت                
ه جاهزة                    ا ستجد تطبيقات و اآلخر؛ ألّنه دانها الواحد تل رى اآلن بعض       . إلى تطبيقه في بل نحن ن ف

ورة                       ال عدوى الث ور، خشية انتق شاه المقب ان يمارسها ال البلدان لجأت إلى األساليب نفسها التي آ
ة ال محال  . إليها ادم  . ولكن عبثًا يجهدون أنفسهم، ألّن قيم الثورة قادم ّل الق ا ـ من     إّن آ ى هن ين إل

ى         ع إل ا تتطّل دون بأّنه العراق والكويت ومصر وأماآن ُأخرى ـ عندما يتحّدثون عن شعوبهم يؤّآ
  .إيران وتتمّنى لو تحّقق ما حققه الشعب اإليراني

ى                 ران عل ومن هنا فإذا ما أّدينا مسؤوليتنا على أآمل وجه، وعملنا على تطبيق اإلسالم في إي
ا فضًال ع     ه؛ فإّنن ة إن شاء اهللا ـ سوف             حقيقت ى الّنهاي ه حّت ذي سنحافظ علي ز نصرنا ـ ال ن تعزي

فنحن نتطّلع ألن نرى الحكومة اإلسالمية قائمة في جميع         . نمّكن الشعوب اُألخرى من االقتداء بنا     
  .البلدان، وحكومة العدل اإلسالمي مستقرة في آّل مكان

  من حديث في منتسبي مؤسسة المستضعفين
     ٣٠/٩/١٩٧٩بتاريخ 

  الوحدة سّر انتشار اإلسالم

ة، وأن       ى النهاي دأناها حّت آّلنا أمل في أن نتمّكن ـ إن شاء اهللا ـ من مواصلة هذه الجهود التي ب
ّل                 ة اإلسالم ترفرف في آ الى، في جعل راي ارك وتع ى اهللا تب ال عل ة وباالّتك دة الكلم نوفق بوح

  .مكان

  يةمن حديث في المشرفين على لجان الثورة اإلسالم
     ١٩/٥/١٩٨٠بتاريخ 

  العمل في ضوء اإلسالم، عامل تصدير الثورة

اآن                   وا من أم أنتم أّيها السادة الذين تعملون في السفارات؛ إّنكم مكّلفون عقًال وشرعًا بأن تجعل
م ـ أو باصطالحكم من                ْن يعمل معك املكم مع َم سيطة متواضعة، وأن يكون تع اآن ب م أم عملك

ام    رتكم ـ تع ًايعمل تحت إم روح . ًال أخوّي ه ب ون ب ا يكلف از م يهم إنج ضًا عل م أي ل ه ي المقاب وف
ى          . وهكذا بالنسبة الستقبالكم لضيوفكم وقضاء أوقات فراغكم      . أخوّية ر إل آّل شيء يجب أن يتغّي

  .الطابع اإلسالمي، بحيث إّن آّل من يأتي إليكم يرى تجسيدًا عملّيًا للتعاليم اإلسالمية



سالم، ومهما رددنا اسم الجمهورية اإلسالمّية لن يصّدقنا أحد، ما لم نترجم            إّننا مهما اّدعينا اإل   
لوآياتنا      ا وس الل أفعالن ن خ ًا م ك عملّي ا      . ذل ة ألقوالن ا مطابق ا رأوا أفعالن صدقوننا إذا م م ي إّنه

ا ن . ودعاوان تمّكن م لوآنا، لكي ن ا وس ا وأقوالن ي أفعالن صبغة اإلسالمية ف ى ال ّد أن تتجّل ذا ال ب ل
ّنة           تص الحراب واألس القّوة        . دير ثورتنا؛ إذ ال يمكن نشر اإلسالم ب ورة ب ا  . ال يمكن تصدير الث إنن

دما          ة؛ عن ا العملي ا اإلسالم في حياتن نتمّكن من تصدير الثورة إذا ما جّسدنا حقائق اإلسالم وطّبقن
  .تكون أخالقنا وسلوآياتنا إسالمية وإنسانية

لوآياتكم أو من           . كم أنتم وإن مثل هذه المسؤولية تقع على عاتق       والبد من تجسيدها سواء في س
م          اآن عملك ذي تمارسونه في أم افي ال شاطكم الفكري والثق ذا المجال ينبغي أن     . خالل ن وفي ه

سمعة          ة ب ذه المجل ال ـ ويجب أن تليق ه يكون لكم نشاط، وأن تكون لديكم مجلة ـ على سبيل المث
وعاتها و  ث موض ن حي المية، م ة اإلس غ  الجمهوري ي التبلي ا ف ارس دوره ي تم ورها، لك ص

التعريف     . اإلسالمي ويجب أن تعلموا ـ وآذلك طلبتنا الجامعيون األعزاء ـ أّنكم جميعًا مطالبون ب
ة، وأن    ات األجنبي صحف والمجّل ي ال ار ف ا ُيث دوا م وا وتنتق أن تكتب المية، وب ران اإلس ضايا إي بق

  .هجهاتبرهنوا على أحقّية إيران اإلسالم في ثورتها ون

اً                ا إسالمية حّق ينبغي أن تتطابق     . المهم هو أن نقتنع تمامًا بأّننا نتطّلع إلى أن تكون جمهوريتن
ا أن             . نوايانا مع ما ترّدده ألسنتنا، من أننا نسعى إلى حاآمية اإلسالم           د لكل واحد مّن ا الب ومن هن

فكّل إنسان ال .  إن وجدأن يرى اعوجاج نفسه .. يرفض االعوجاج، وينبغي أن يبدأ من نفسه أّوالً       
دة ًا عدي سه عيوب ي نف رى ف سه. شك ي وب نف رى عي دًا من ال ي ل ج رى . قلي ذي ال ي ذا ال ى ه حّت

سه            وب نف رى عي ى ويتّزآى       . عيوب نفسه عيبه في أّنه ال ي سان أن يترّب ه أن   . ينبغي لإلن د ل والب
م اآلخرون   وعليكم أنتم أن تبدأوا من أنفسكم ومن عوائل . يبدأ من نفسه ومن ُأسرته     أّثر بك . كم، ليت

ا أن             والهم والتي ينبغي له وعلى طلبتنا الجامعيين أن يراقبوا تصرفاتهم، وأن يحذروا أفعالهم وأق
ك ـ          م من ذل د لك ى اإلسالم ـ وال ب تكون مطابقة للموازين اإلسالمية؛ حّتى إذا ما دعوتم الناس إل

ى اإلسالم      احذروا أال تكون أحوا   . سيرون أفعالكم مطابقة ألقوالكم    لكم بنحو إذا ما دعوتم الّناس إل
  .انظروا إلى أّي شيء يدعونا وهم أنفسهم آذا وآذا: يسخرون منكم قائلين

اء شعبنا ـ خاصة أولئك        ى أبن أسأل اهللا تبارك وتعالى السالمة والسعادة لكم جميعًا، وأؤآد عل
اليم          –الموجودين في الخارج     ّسد تع اً     بضرورة أن يكون سلوآهم بنحو يج ا   .  اإلسالم عملّي إذا م ف

ًا ضدنا وضد          شّنوا هجوم دائنا لي آان يتعارض مع الموازين اإلسالمّية، فسيكون ذريعة بأيدي أع
  .جمهوريتنا اإلسالمّية، بشّتى الُسبل

ي     املين ف سفراء والع تم ال م ان ذلك لك ارج، آ ي الخ شبابنا ف سبة ل م بالن ر مه ذا األم ل ه إن مث
  .السفارات



 اإلسالمّية في الخارج، وجميع المسلمين إيرانيين وغير إيرانيين، اّنه واجبنا           وآذلك االتحادات 
وا      . جميعًا، إال إّن مسؤوليته أعظم بالنسبة لكم، أنتم الذين تعيشون في الخارج             وأدعو اهللا أن توفَّق

ة العظمى ـ إذا عرفت اإلسالم         . في تعريف اإلسالم في آّل مكان سليمة ـ وهي الغالبي فالنفوس ال
  .وإذا ما قبلت الشعوب اإلسالم، فسوف تجد الثورة طريقها إليهم بالتدريج. قبلته

شر اإلسالم          ى ن ق العمل عل أدعو اهللا أن يحفظكم ويسّدد خطاآم، وأن يمّن علينا وعليكم بتوفي
تعّم                     الى، ل ارك وتع ود اهللا تب وترسيخ دعائمه في آّل مكان؛ وأن نكون من مرّوجي اإلسالم، وجن

الم، إن                 السعادة وا  ذلك مستضعفي الع لسالمة بالدنا وجميع البلدان التي تستظّل بظل اإلسالم، وآ
  .شاء اهللا

  من حديث في جمع من أعضاء االتحادات اإلسالمّية في الخارج 
       ٦/١/١٩٨١بتاريخ 

  نصدر الثورة بالعمل واألخالق

اتقكم  ا أيض    )[13]١٣(من اُألمور المهّمة التي تقع على ع ى عاتقن الكم       ـ وعل ه ينبغي ألفع ًا ـ هو أّن
ى        وطريقة تعاملكم مع العاملين معكم، واألوضاع الحاآمة في سفاراتكم، أن تكون بنحو يبعث عل

  .تصدير ثورتكم إلى البلدان التي تتواجدون فيها بالتدريج

ى تجسيدها، هي             ا اإلسالم ويحرص عل دعو إليه إّن القيم األخالقية والمسائل المعنوية التي ي
ك أّن                 من ال  ًا لفطرتهم وسجاياهم، ذل ى نفوسهم، تبع ا إل شق طريقه اس وت ا الّن أّثر به ذي يت نوع ال

  .فطرة الناس فطرة سليمة ما لم تحرفها التربية

ذا اإلحساس وهو                 ل ه ابكم مث ة     : فإذا ما ذهبتم إلى بلٍد ما، يجب أن ينت ل تجرب سّنى نق آيف يت
ذا ال   ى ه الم إل صدير اإلس سبيل لت ف ال م، وآي ق   بالدآ ن طري ون ع الم يك صدير اإلس د؟ إّن ت بل

يكم           ّل من   . التحّلي بالُخلق اإلسالمي واألفعال اإلسالمية، وأن تتصرفوا بنحو يلفت األنظار إل ولع
المجالت التي آانت في عصر          اُألمور المهّمة في هذا المجال أن يكون لكّل سفارة مجلة، ليس آ

رون اآلن    . ؛ بل مجّلة ذات صبغة إسالمية أخالقية تستعرض أحداث إيران         )[14]١٤(الطاغوت فأنتم ت
ة اإلسالمية                    ة مسعورة ضد الجمهوري َشنُّ حمالت إعالمي الم ُت ة إعالم    . في آّل نقطة من الع فثّم

الم      شّنه إع ذي ي ا، أو ال ة وعمالؤه ة الغربي زة الدعاي شّنه أجه ذي ت ك ال واء ذل ع، س ث واس خبي
  . بكّل رموزه وعمالئهالمعسكر الشرقي

إّن آّل ذلك ناتج عن قلقهم وخوفهم من الجمهورية اإلسالمّية، فضًال عن خسرانهم مصالحهم         
د           ى األب ذه                 . في إيران، وإن شاء اهللا سيخسرونها إل ار ه ل آث ذا ناهيك عن خشيتهم من أن تنتق ه

ل   ا انتق م يخشون إذا م دان اُألخرى؛ إذ أّنه ى البل ورة إل ذه الث شعوب النهضة وه ى ال الم إل  اإلس
                                                 

  .المسؤولون والعاملون في السفارات اإليرانية خارج البالد: أي) [13]١٣(
  .عهد الشاه المقبور: أي) [14]١٤(



ة؛ وهي                زتهم الطاغوتي اُألخرى أن تتكّرر تجربة الشعب اإليراني، وحينها ستزول سلطتهم وأجه
  .في طريقها إلى الزوال، إن شاء اهللا

  من حديث في جمع من أعضاء االتحادات اإلسالمّية في الخارج 
      ٦/١/١٩٨١بتاريخ 

  الشعوب تّتفق معنا

ا، يجب      –لطغاة وعادتنا الحكومات  ال يخفى ـ مهما عارضنا ا  دنا وتّتفق معن شعوب تؤّي  أّن ال
اهير تناصر الحّق      . أن نفّكر بالجماهير ال بالدول، إذ أن رأي الجماهير هو المهّم بالنسبة لنا             الجم

  .دائمًا، ألّنها عانت وتعاني من الظلم، وال ترغب أن تكون خاضعة ألميرآا وروسيا

ا      ًا             إّننا في مجال اإلعالم آّن ذا الجانب اهتمام ولي ه ذا يجب أن ن ًا؛ ل صفر تقريب ة ال  في مرحل
  .واسعًا، وأن نقوم بتنظيم زيارات شعبية إضافة إلى الوفود الرسمية، لكي يتسّنى لنا نشر اإلسالم

سلطة                   اهير من استالم ال ن الجم ا أن نعمل بنحو يمّك أن .. فإن آّنا نفّكر بتصدير ثورتنا، فعلين
اء              نمّكن ما يسّمى با    وّفر فرصة لق لطبقة الثالثة من تسّلم الحكم؛ وإّن الزيارات الشعبية هي التي ت

انهم   وير أذه ة وتن واق واألزّق ي األس ة ف اط    . العاّم ي أوس ة ف ر جذابي ون أآث م تكون وا أّنك واعلم
  .الجماهير، وبإمكانكم أن تبلِّغوا اإلسالم بنحو أفضل

  انات من حديث في جمع من المشارآين في ملتقى البرلم
      ١٤/١٠/١٩٨١بتاريخ 

  اعملوا على تصدير الثورة من خالل أخالقكم الحميدة

م                ا نصر لك ّد ذاته وا       . إّن هذه البشاشة التي تعلو وجوهكم المستبشرة هي بح ا آمل أن توفق وأن
يكم،    . في تصدير الثورة إلى البلدان التي تزورونها وتحققوا االنتصار تلو االنتصار           وال يخفى عل

ا في                أن الم  ذه االنتصارات التي تحققونه ى جنب ه ًا إل نفس جنب ى ال صرًا عل وا ن هم هو أن تحقق
  .البطوالت العالمية

ة «فاألبطال في الماضي، ُأولئك الذين آانوا يمارسون رياضة          ون      )[15]١٥(»الزورخان انوا يول  آ
ذآر اهللا       أهمية خاّصة للقيم اإلسالمّية، ال سيما في أحاديثهم وسلوآهم؛ إذ اّنها آانت ت              ًا ب رن دائم ق

فمثل هذه األذآار تترك    . ، وآان ذلك ينعكس على روحياتهم     )[16]١٦()ع(وذآر اإلمام أمير المؤمنين     
سان   ى روح اإلن ة         . تأثيرها عل صّدروا ـ إن شاء اهللا ـ الوجه اإلسالمي للجمهوري انكم أن ت وبإمك

ا األبطال          . اإلسالمية من خالل أخالقكم المحمودة، وعبر أفعالكم وتصّرفاتكم        ا شارآتم أّيه إذا م ف

                                                 
 الشعبية يكون هذا النـوع مـن        مكان يمارس فيه الناس الرياضة التراثية القديمة، وطبقًا للتقاليد        ) [15]١٥(

الرياضة مقرونًا بالتذآير بالقيم  اإلسالمية واالحترام الخاص لرسول اهللا وآل بيتـه األطهـار ال سـيما اإلمـام                    
  ).عليهم جميعًا أفضل الصالة والسالم(علي بن أبي طالب 

  ).ع(اإلمام علي بن أبي طالب ) [16]١٦(



ى   الم عل رَّف الع ه تع ي الوقت ذات اهرة، وف صارات ب تم انت ة وحقق سابقات الدولي ي الم األعزاء ف
أخالقكم ونفسياتكم التي تمّيزآم عن اآلخرين، عندها سيتّم إحباط آّل محاوالت األبواق اإلعالمية             

  .في اإلساءة إلى اإلسالم والمسلمين والى أبناء شعبنا
  من لقاء مع أعضاء فريق المصارعة الحّرة 

    ١٢/١٢/١٩٨١بتاريخ 

  أوضحوا اُألمور لشعوب العالم

شّن                  ى آثب ـ الحمالت المسعورة التي ت رون ـ عل بالد وت ى خارج ال سافرون إل ذين ت تم ال أن
ى                 وا عل ة   ضّدنا؛ مطالبون بالدفاع عن اإلسالم، إذ البد لنا من الحفاظ على آياننا بأنفسنا، وآون  ثق

وزارة      . أن ليس هناك أحد يأتي للدفاع عّنا       ا ينبغي ل اد اإلسالمي أن    )[17]١٧(ومن هن ة واإلرش  الثقاف
ذا المجال   ي ه شط ف ى     . تن الم عل از الفرصة واطالع شعوب الع سادة من انته ا ال م أّيه ّد لك وال ب

اس وأن     . حقيقة اُألمور  ة   الشعوب تجهل أشياء آثيرة حاولوا أن تذهبوا بين أوساط الن وا العاّم  تلتق
ل يجب            . وتخطبوا وتحاضروا فيهم   ة ب ر آافي ين غي ارة الواحدة واالثنت وا أن الزي ويجب أن تعرف

  .المبادرة بالسفر آّلما سنحت الفرصة، وأرجو أن تعودوا بالموفقية

  من لقاء مع وزير اإلرشاد والعاملين في المجال اإلعالمي 
      ٣٠/١/١٩٨٢بتاريخ 

  لم بثورتناعلينا أن نعّرف العا

ك بحول                    وا في ذل ة، وآمل أن توّفق ا، فالفرصة اآلن مواتي الم بثورتن يجب أن نبدأ ونعرِّف الع
ا    الم معن عوب الع وا أن ش وى        . اهللا؛ واعلم دى الق أتي إح ر أن ت م ننتظ سنا ول ضنا بأنف ا نه فكم

  .وتساعدنا؛ اآلن أيضًا يجب أن ال نتوّقع أن يقوم اآلخرون بالدعاية لنا بدًال مّنا

  من لقاء مع وزير اإلرشاد والعاملين في الحقل اإلعالمي 
      ٣٠/١/١٩٨٢بتاريخ 

  

  اجهدوا في إيصال صوت المظلومين إلى أسماع العالم

                                                 
سالمي مسؤولية تنفيذ السياسات الرسمية لنظام الجمهوريـة   تتولى وزارة الثقافة واإلرشاد اإل    ) [17]١٧(

  :وتتلخص أهدافها في.  اإلسالمية في مجال نشر الثقافة العاّمة
  . تنمية الفضائل األخالقية في ضوء اإليمان والتقوى-١
  . تحقيق االستقالل الثقافي، وتحصين المجتمع في وجه الثقافة األجنبية-٢
  .مختلف المجاالت، والعمل على تفجير الطاقات وتنميتها تنامي الوعي العام في -٣
  . إشاعة روح البحث والتحقيق واإلبداع واالبتكار في المجتمع-٤
  . ترويج الثقافة اإلسالمية وفنونها-٥
  . إطالع العالم على مبادئ الثورة اإلسالمية وأهدافها وقيمها-٦
  . مسلمي العالم ومستضعفيه إغناء المناسبات الثقافية مع الشعوب واألمم، خاصة-٧
  . إعداد األرضية لتحقق وحدة المسلمين-٨



سنوات     يعتبر تطوير اإلعالم وتقويته ـ خصوصًا خارج إيران ـ أمرًا مهّمًا وإن بالدنا خالل ال
ك    ى ذل ًا إل ر تقريب ت تفتق رة آان ا نفت. األخي ة    إّنن واق اإلعالمي ة األب حيحًا لمواجه ًا ص د إعالم ق

ز        ى فعل شيء       .. للناهبين الدوليين الذين أرعبهم انتصار اإلسالم العزي ادر إل م تب فاراتنا ل وإن س
آما أن وزارة اإلرشاد ـ وباستثناء المساعي األخيرة ـ لم تتمّكن من تحقيق أي تقّدم في هذا   . يذآر

ائل          آذلك آانت . المجال الحيوي الهامّ    بالدنا اإلسالمية عرضة لهجوم إعالمي شرس مارسته وس
  .اإلعالم االستكبارية وأجهزة الدعاية المغرضة

ى تطوير شبكات                           نقص، والعمل بكل وسعها عل ذا ال ة تالفي ه ى الحكوم ّتم عل ومن هنا يتح
ا    و بإيج ز ـ  اإلذاعة والتلفزيون إليصال صوت المظلومين إلى أسماع العالم وإطالع الشعوب ـ ول

ران          وير                  . على حقيقة ما حدث ويحدث في إي دان لتن ة البل ى بقّي ود إل ا إرسال الوف ذلك ينبغي لن آ
ة، ولفت                  اة الظلم أذهان الشعوب وإيصال نداء مظلومية الشعب اإليراني والتعريف بجرائم الطغ
اتهم ـ               والهم وممارس ن أق و واضح م ا ه المية ـ وآم ة اإلس داء الجمهوري ى أن أع ار إل األنظ

  .تهدفون اإلسالم باألساس، وأّنهم يكّنون له العداء أينما وجديس

  من بيان بمناسبة الذآرى السنوية الثالثة النتصار الثورة اإلسالمّية 
       ١١/٢/١٩٨٢بتاريخ 

  التعرف بأهداف الثورة اإليرانية على حقيقتها

ّل      انطالقًا من األهمية الخاّصة التي يّتسم بها اإلعالم الخارجي، ومع األ             ار آ خذ بنظر االعتب
سيق والتخطيط في إآساب اإلعالم                    دور التن هذا اإلعالم المسموم الموّجه ضد اإلسالم، وإيمانًا ب
ول اهللا       وي بح ر الحي ذا األم ارجي، لتواصل ه الم الخ ّسقًا لإلع ماحتك من ّين س ر؛ ُأع أثيرًا أآب ت

ي ت    ز الت سات والمراآ خاص والمؤس ع األش ع جمي اون م ه، وبالتع ذا  وقّوت ي ه شاطها ف ارس ن م
ائس  ة ودس ة الكاذب سموم اإلعالمي ة ال سيق، لمواجه دم التن ّد للتخّبط وع ًا وضع ح ال، راجي المج

  .أجهزة الدعاية االستكبارية وافتراءاتها، والتعريف بأهداف الثورة اإليرانية على حقيقتها

  من بيان تعيين حّجة اإلسالم معادي خاه منّسقًا لإلعالم الخارجي 

       ١٧/٢/١٩٨٢خ بتاري

  الشعوب تتفاعل مع القيم اإلنسانية

شعوب                   روات ال ى نهب ث . إّننا محاصرون بين الحكومات الرجعية والحكومات التي تطمح إل
ذلك؛                        شعوب ليست آ ين ال ا ب د  أن مكانتن ا، بي ع يعادين نحن محاصرون بين هذه الدول ألّن الجمي

شعوب تتفاعل مع       .. ذلك أن الشعوب تناصر الحق     ر من الحكومات           ال سانّية، وإّن الكثي يم اإلن الق
يم ذه الق ل ه يكم.. يجه ذا عل أتي   )[18]١٨(ل دورها ت ي ب دان، وه م البل ا زرت شعوب إذا م وا ال  أن تلتق

                                                 
  .إشارة إلى الرياضيين) [18]١٨(



ونهم        . لرؤيتكم ران وتعرف اه إي دير تج ومثلما تعرضون بطوالتكم وتثيرون مشاعر اإلعجاب والتق
اك من             بقيمة إيران وعظمتها؛ عليكم أيضًا أن تجّسدو        شروها هن ة وتن يم اإلسالمية واألخالقي ا الق

  .خالل أفعالكم وسلوآكم وتعاملكم

  من حديث في أعضاء المنتخبات اإليرانية لكرة القدم 
     ٨/٣/١٩٨٢بتاريخ 

  ادعوا الّناس إلى اإلسالم

ن    ادمون م م ق رى، ألّنك دان اُألخ ي البل دآم ف د تواج دوة عن ال والق وا المث و أن تكون أرج
ى        . ية اإلسالمّية الجمهور صديره إل ان، وت ّل مك فنحن اليوم بحاجة إلى نشر اإلسالم وتقويته في آ

ا               تم أّيه المناطق اُألخرى بالنحو الذي َتجّسد في بالدنا اليوم، وإن أحد ُسبل صدور اإلسالم هو ان
يكم ور                     اهير للتعّرف عل أتي الجم دان اُألخرى، وت ارة البل ة  الشباب الذين تتوّفر لكم فرصة زي ؤي

ى اإلسالم          . بطوالتكم وإبداعاتكم  اهير إل ذه الجم . ولهذا ينبغي لكم أن تتصّرفوا بنحو يلفت نظر ه
ينتقل                   ة اإلسالمية، وس يم الجمهوري ًا لق يجب أن تكونوا في أقوالكم وتعاملكم وأخالقكم نموذجًا حّي

  .اإلسالم ـ إن شاء اهللا ـ عن طريقكم إلى البلدان اُألخرى

  المنتخبات اإليرانية لكرة القدم من حديث في أعضاء 
      ٨/٣/١٩٨٢بتاريخ 

  يجب أن يكون إعالمنا أوسع انتشارًا

اطق التي                د من عدد المن ا أن نزي أثيرا؛ وعلين ر ت شارًا وأآث ا أوسع انت يجب أن يكون إعالمن
الم          ماع الع ى أس وتنا إل صال ص ن إي تمّكن م ي ن سموع، لك ي والم ا المرئ ا إعالمن د . يغطيه فق

ضافرت  صل      ت ي أن يح الم، ويكف عوب الع ى ش التنا إل صال رس ؤول دون إي داء للح ود األع جه
  .موقف بسيط يخالف أهدافهم، لتروا ماذا ستفعل إذاعاتهم

  من لقاء مع منتسبي مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
     ٨/٣/١٩٨٢بتاريخ 

  اإلعالم الخارجي يحظى بأهمية خاّصة

ارجي بأه الم الخ ى اإلع ديهي أن يحظ ن الب ةم ة خاص اد . مي ل وزارة اإلرش رًا لتحّم ونظ
ى لإلعالم ى المجلس األعل ّتم عل ك، يتح سؤولية ذل اد [19]١٩م ع وزارة اإلرش وده م ّسق جه  أن ين

                                                 
بعد انتصار الثورة اإلسالمية، وبدافع تنسيق الجهود وتوحيدها في المجال اإلعالمـي واالحتفـال             ) [19]١٩(

 من الشخصيات العلمائيـة     بمناسبات الثورة، ُأعلن عن تشكيل  المجلس األعلى لإلعالم، الذي ضّم عدداً           
ومع مرور الوقت تّم اإلعالن عن تـشكيل منظمـة اإلعـالم  اإلسـالمي، ومجلـس تنـسيق اإلعـالم                     . البارزة

اإلســالمي، وعنــدها ُأوآلــت مــسؤولية  أداء النــشاطات اإلعالميــة وإقامــة مناســبات الثــورة إلــى هــذين    
  .الكيانين



ة بهدف   ات الالئق دريب الطاق صالحة وت اءات ال ن جذب الكف ا م الزم لتمكينه دعم ال ا ال ّدم له ويق
ة اإلس  شر الثقاف ى ن ل عل بالد للعم ارج ال ى خ الهم إل ل  . المّيةإرس سيق الكام ن التن ا م ّد لهم والب

  .لتحقيق هذه الرسالة اإللهّية

  من الرسالة الجوابية على رسالة أعضاء المجلس األعلى لإلعالم اإلسالمي 
        ٣/٧/١٩٨٢بتاريخ 

  السلوك والُخلق اإلسالمي أهم دعاية للثورة

د إسالمي،      يجب على الحّجاج اإليرانيين المحترمين أن يعلموا أّنهم قد وف   ّج من بل ى الح دوا إل
دٍّ سواء     ى ح فاألصدقاء  . ثوري، ملتزم بأحكام اإلسالم، وأّنهم محّط أنظار األصدقاء واألعداء عل

ورتكم                   ة ث ى سمعة وحرم يتطّلعون إليكم ليروا مدى التزامكم بتعاليم اإلسالم، ومدى حرصكم عل
املكم م          الم    اإلسالمّية الباهرة من خالل أفعالكم وأقوالكم وتع ون       .. ع مسلمي الع ّد تتحّل ى أّي ح وإل

ة           ذه الرحل ق ه ي أن تراف ن الطبيع ي م اة الت صعاب والمعان واجهتكم ال دى م م ل صبر والحل بال
ًا                        . المقّدسة ك دافع يكن ذل الم، ول ورتكم في أنظار مسلمي الع م وث ّزة بالدآ ة وع اعملوا على رفع

سلمي الع   ى م ز إل دآم العزي المية لبل ورة اإلس صدير الث المّيةلت دان اإلس ا يحدث . الم والبل ورّبم
ا            – ال سمح اهللا     –العكس بأن يصدر عن بعضكم        على مرأى ومسمع من اخوتكم في اإلسالم، م

يسيء إلى الُخلق والسلوك اإلسالمي، وإن آان سلوآًا بسيطًا أو فعًال هامشّيًا، فيكون مدعاة لهتك              
  .ذنوب الكبرى التي ال تغتفرحرمة اإلسالم والجمهورية اإلسالمية، ويعتبر من ال

ا يمكن                     م يجدون م صّرفاتكم لعلَّه الكم وت أّما أنظار األعداء فهي مشدودة إليكم لكي ترصد أفع
ه من    –اتخاذه ذريعة ـ وإن آان تافهًا   ستغل التواف  ليصبح ماّدة ألبواقهم اإلعالمّية التي عادة ما ت

ال    شويه صورة اإلس ل ت ن أج ا م ا وتعّظمه ور لتكبره الم،  اُألم عوب الع ار ش ي أنظ ورة ف م والث
وتصوير الشعب اإليراني النبيل على أّنه شعب بعيد عن الحضارة والرقي وأن اإلسالم دين خاٍل               

  .من القيم اإلنسانية السامية
  من بيان بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك 

     ٢٠/٩/١٩٨٢بتاريخ 

  السفارات مسؤولة عن التبليغ لإلسالم

ة أن ى الجامع ضية  عل ة الفي ع المدرس م م شكل دائ ّسق ب الم  . [20]٢٠ تن غ لإلس ن التبلي د م والب
ا          . والجمهورية اإلسالمّية على نطاق واسع       سفارات أن تمارس دوره ذا المجال ينبغي لل وفي ه
  .في التبليغ لإلسالم والجمهورية اإلسالمّية

                                                 
وم الدينية في إيران، حيث تقع في مدينة قم المقّدسـة  واحدة من أهم وأبرز وأقدم مدارس العل    ) [20]٢٠(

، وهي هنـا آنايـة عـن الحـوزة     )ع(إلى جوار حرم السيدة فاطمة المعصومة  بنت اإلمام موسى بن جعفر      
  .العلمية



  من حديث في جمع من منتسبي مؤسسة التصنيع العسكري 
      ١٦/١/١٩٨٣بتاريخ 

  المحافظة على الوحدة شرط نشر اإلسالم

دافع           ا ب وم م ا في ي ا فرض علين إّننا مطالبون اليوم ـ للحفاظ على اإلسالم ـ بالتخّلي عن آّل م
فإذا ما تحّقق هذا آّنا في الحصن . علينا أن نكون يدًا واحدة من أجل اهللا       . إثارة الفتنة والفرقة بيننا   

  .م إلى آّل نقطة في العالموالصون، وتمّكنا من تصدير اإلسال

ألون       سوف ال ي إيران، ف ويجب أن تعلموا أّنهم إذا ما تمّكنوا من إلحاق ضرر ـ ال سمح اهللا ـ ب
ى المدى القريب                 فالواجب  . جهدًا في اإلساءة إلى اإلسالم في آّل مكان، فال يستطيع النهوض عل

اظ ع           ا الحف ّتم علين ات ـ يح ّل الواجب ك      العظيم ـ وهو أسمى من آ ران، وإن ذل ى اإلسالم في إي ل
  .منوط بتوحيد صفوفكم

  من لقاء مع مجلس الوزراء وجمع من قادة القوات المسلحة 
      ٢١/٣/١٩٨٣بتاريخ 

  نعمل على تجّلي نور القرآن

رّوج              يم الفاسدة، وي ى الق إّننا نتطّلع إلى أن تتمّكن إيران اإلسالمّية من إيجاد وضع يقضي عل
ز، ويع  الم العزي يم        لإلس ى الق اة إل ادة الحي اق األرض، وإع ي آف رآن ف ور الق ي ن ى تجّل ل عل م

  .اإلسالمية واإلنسانية التي هجرت وُغيِّبت

يم           . وإّن مثل هذا يبدأ متى توجهنا إلى أنفسنا بأنفسنا         ين الق ار ب فإذا ما آان األمر يتعّلق باالختي
يم  ار الق ا أن نخت ة، علين يم الطاغوتي ة، والق سانية واإللهي زام اإلن ين اإللت ا ب سانّية، وإذا ُخّيرن  اإلن

  .باإلسالم وخدمة بلدنا، وبين خدمة بلدان الشرق والغرب، ينبغي أن نختار ما يهّمنا

  من حديث في جمع من العاملين في حقل التربية والتعليم 
      ٢٤/٤/١٩٨٣بتاريخ 

  تصدير القيم اإلنسانية

  .ميع من المقاومة في مواجهة آّل القوىإذا أردتم التغّلب على جميع الصعاب، فالبد للج

اق       ى آف سانية إل يم اإلن صدير الق يكم ت اة، عل شاآل والمعان ل الم سكم لتحّم ّدوا أنف يجب أن تع
صادي أو         . األرض افي أو االقت تقالل الثق واء االس تقاللكم س ى اس ة عل ن المحافظ م م ّد لك والب

ا               ام بالرس ك إال في ظّل االهتم ق ذل ى اهللا العظيم       االجتماعي؛ ولن يتحّق ل عل لة اإلسالمية والتوّآ
  .وتضافر الجهود ووحدة صّفكم وُأخّوتكم

  من حديث في جمع من العاملين في حقل التربية والتعليم 



      ٢٤/٤/١٩٨٣بتاريخ 

  مادامت النّية خالصة، فستنتقل أمواج الثورة إلى آّل مكان

واج    .. لنصر حليف هذا البلد   مادامت النّية خالصة، وآان التوّجه إلى اهللا صادقًا؛ فا         تنتقل أم وس
د                       ورتكم وهللا الحم ّم تصدير ث ل، وت د انتقلت بالفع اع األرض وق ى بق ورة إل ال ينتظر أن    . هذه الث

  .تصّدر، بل تّم تصديرها، وستزداد آته في الخارج يومًا بعد آخر

  من حديث في جمع من أعضاء مجلس القضاء األعلى 
      ٢٠/١١/١٩٨٣بتاريخ 

  لعزم على إصالح العالمعقدنا ا

إّنهم يخلقون الموانع والعقبات ويوجدون      . يجب أن ال تتخلوا عن مسؤولياتكم وتترآوا الميدان       
ساحة رك ال سحاب وت ى االن زمين عل ار بعض الملت اة إلجب ي . المعان د ف م التواج ن ينبغي لك ولك

ّوة صراع بق رك ال ذآر أ . معت ذي ي شيء ال ست بال ا ومعضالتنا لي ول إّن معاناتن اة الرس ام معان م
ّت في عضده وتضعف      ) صلى اهللا عليه وآله وسلم  (األعظم   ا دون أن تف والصعوبات التي تحّمله

ار وصمدوا                           ّة األطه ا األئم ي به اة التي ابتل ذلك المحن والمعان الته؛ وآ ه في أداء رس من عزيمت
وف           . وصبروا أمامها  ل نتيجة لوق ذين       ولم يكن تعريضهم للسجن واإليذاء اعتباطًا، ب هم في وجه ال

ى                . أرادوا اإلساءة إلى اإلسالم    زم عل دنا الع د عق شره، وق نحن أيضًا نلتزم باإلسالم ونطمح إلى ن
  .إصالح العالم، ونأمل أن تساعدنا الشعوب على تحقيق ذلك

من لقاء مع السادة حبيب اهللا عسكر أوالدي وسعيد امامي ومحسن لباني، ورخ صفت وأبو الفضل 

  حيدري وشفيق

  ٢/١/١٩٨٤اريخ بت

  نوجد وضعًا لن ترضى الشعوب بعده بهيمنة أحد

ف    دان ال تختل ذه البل ث أوضاع ه دان اإلسالمية، حي ي البل بالد، ف ارج ال ودون خ تم الموج أن
وا أوضاعكم بنحو ال تقعون تحت                        يكم أن ترّتب ضًا؛ عل آثيرًا عن أوضاعنا، ونأمل أن تنصلح أي

اره    . م آّل من يلتقيكمتأثيرهم، بل ـ على العكس ـ يتأّثر بك   ة أفك فما أحسن أن يحاول المرء ترجم
فإن اقتنعوا بأن   . ما أحسن أن يترجم الكّتاب ما يكتبونه، والرؤساء ما ينطقون به إلى عمل            . عملّيًا

وهذا هو ما نقصده من . ما لديكم أفضل مّما عندهم، حصلتم على موطئ قدم عندهم، وتأثروا بكم      
سفراء اآلخرين                  إّننا نطم . تصدير الثورة  ى ال أثيرهم عل ح ألن يتصّرف سفراؤنا بنحو يترآون ت

ات   ى الحكوم أثيره عل رك ت ا بنحو يت ذلك تتصّرف حكومتن ا؛ وآ ون فيه ي يقيم ة الت اء الدول وأبن
  .اُألخرى، والشيء نفسه بالنسبة للشعب

  قية من لقاء مع وزير الخارجية وجمع من مساعديه والسفراء في البلدان العربية واإلفري



        ١٧/١/١٩٨٤بتاريخ 

  أطلعوا مستضعفي العالم على حكومة العدل اإللهي

شاهي،     ام الشاهن م واضطهاد النظ ن ظل وال م نين ط انى س د ع ن بل ّج م ى الح وجهتم إل د ت لق
ّدم           ود واألغالل وق م القي داء ـ وحّط ه الف ا لمقدم وانتصر بعون اهللا تعالى ودعاء بقّية اهللا ـ أرواحن

  . والمعوقين على طريق تحقيق أهداف اإلسالمآالف الشهداء

ا                          ر منه شرق، واألآث ة لل واج التبعي ه أم دًا آانت تتقاذف ه بل ذ بثورت إّنكم تحملون نداء شعب أنق
ة    ام حكوم ي؛ وأق ل الُخلق ساد والتحل اد والف ي بحر اإللح ه ف اول إغراق ّرب، وهي تح واج التغ أم

الم             وإّن هذا . إسالمية بدًال من الحكومة الطاغوتية     دان الع ى إطالع بل  الشعب نفسه عاِقد العزم عل
دل اإللهي              ة الع ز وحكوم عبًا      . اإلسالمي، بل مستضعفي العالم على اإلسالم العزي ون ش م تمّثل إّنك

استطاع بفضل ثورته اإلسالمّية الفتية ـ رغم المعاناة والمحن التي تحّملها نتيجة مواجهته القّوتين  
ة التي            العظميين وعداء المعسكرين ال    ة والتخريبي شرقي والغربي له، ورغم آّل األعمال اإلرهابي

ه فحسب ـ استطاع أن                ة أبنائ ّوة اإلسالم ومقاوم ا بق ان؛ التي واجهه ا المعسكران الظالم ع به دف
يوقظ المسلمين في الشرق والغرب وآّل مظلومي العالم، ويشّد األنظار إلى اإلسالم، وأن يوصل   

  .نداءه إلى أسماع العالم

إّن              ذا ف بالد؛ ل ذه ال ون ه شعب وتمّثل ذا ال داء ه ون ن رام، تحمل ت اهللا الح اج بي ا حّج تم ي أن
ّداً   ر ج م خطي ة ودورآ سؤوليتكم عظيم ورة            . م يم الث ع ـ ق و متوّق ا ه ّسدوا ـ آم و أن تج وأرج

وري             م اإلسالمي والث وا  . اإلسالمية على حقيقتها لشعوب العالم من خالل سلوآكم وُخلقك وأن تلفت
ذلك        األنظ وا ب وّدي، وتحبط وي وال املكم األخ الل تع ن خ ة م المّية العظيم ورة اإلس ى الث ار إل

دها  . الحمالت المغرضة والمنحرفة التي تشّنها األبواق اإلعالمية ضد الجمهورية اإلسالمّية           وعن
  .سيكون حّجكم مقبوًال وأجرآم مضاعفًا

  من بيان إلى مسلمي العالم بمناسبة موسم الحّج 
     ٢٩/٨/١٩٨٤بتاريخ 

  اعملوا على نشر اإلسالم في آّل مكان

الى سوف                   . على فئات الشعب أن تكون يدًا واحدة       ارك وتع إن اهللا تب دًا واحدة ف تم ي ا آن إذا م ف
آونوا يدًا واحدة في العمل      . إّن نصر اهللا يأتي ما دمتم يدًا واحدة تطمعون في رضا اهللا           . ينصرآم

ا           ّل مك ه في آ الى       . نعلى نشر اإلسالم وتقويت د وعد اهللا تع ه نصر اهللا، وق إن تنصروا اهللا  : ((إّن
  )[21]٢١()).…ينصرآم

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام 

                                                 
  .٧: سورة محمد، اآلية) [21]٢١(



    ٩/٦/١٩٨٦بتاريخ 

  نطّبق أحكام اإلسالم في العالم

اءة                رامج بّن داد طروحات وب إّن علماء اإلسالم والباحثين والمفّكرين اإلسالميين مدعوون إلع
صادية الوضعية               تأخذ بنظر االعت   نظم االقت ّل ال ّل مح بار مصالح المحرومين والمستضعفين، لتح

ان     ر والحرم ة الحال   . السائدة في العالم اإلسالمي، وتنقذ المستضعفين والمسلمين من الفق وبطبيع
صاد الرأسمالي الغربي               ة االقت صادية ومواجه يما برامجه االقت ام اإلسالم ـ ال س إّن تطبيق أحك

  .شرقي المريض ـ غير متيّسر دون سيادة اإلسالم التاّمةواالشتراآي ال

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام 
    ٢٨/٧/١٩٨٧بتاريخ 

  :لمزيد من االطالع تراجع الفصول

  :ماذا نعني بتصدير الثورة؟

  ـ اإلعالم الصحيح عنصر مهم في تصدير الثورة

  ـ تعّرف اإلسالم على حقيقته

   أسماع العالمـ نريد أن نوصل صوتنا إلى

  ـ نعمل على تصدير هذه المعنويات

  ـ دول الخليج الفارسي تسعى للحؤول دون تصدير الثورة

  :أصدقاء الثورة اإلسالمية وأنصارها

  ـ سنقيم الدولة التي أمر بها اإلسالم 

  ـ سينتقل هذا النصر إلى البلدان اُألخرى

  ـ وحدة الكلمة هي الضمان النتصار المسلمين

  :رة؛ حقيقة واقعةتصدير الثو

  ـ ثورتنا لم تعد محصورة بإيران

  ـ انتشر اإلسالم في ربوع األرض

  :تصدير الثورة سمة مالزمة للثورة اإلسالمية

  ـ سيعّم قبس االستقالل والحرية العالم أجمع

  :فكر صادق وعزم راسخ على طريق تصدير الثورة



  ـ سينتشر اإلسالم في آّل مكان

  كانـ نصّدر اإلسالم إلى آل م

  ـ نعمل على تصدير اإلسالم

  ـ نأمل بإشاعة المظاهر اإلسالمية في العالم أجمع

  ـ سنسلب نوم الراحة من جفون القوى الكبرى

  ـ سنعمل على تصدير تجاربنا 

  ـ مسؤوليتنا اُألولى نشر اإلسالم

  



  الفصل السادس
  اصدقاء الثورة اإلسالمية وأنصارها

  سلمينوحدة الكلمة هي الضمان النتصار الم

ى                    وم تقف عل القوى العظمى الي إّننا متفائلون؛ وعلى المسلمين أن يمضوا ُقدمًا بعزم راسخ، ف
فأميرآا اليوم تعاني من     . ليس األمر آما آانوا يتصورون قبل عشر سنين       . أعتاب الهزيمة تقريباً  
ّونين  سلمين المل سود(الم د من ا) ال ي العدي ة ف ام العرفي ى إعالن األحك د اضطرت إل دن ـ    وق لم

ّل شعب أن                  . ثماني مدنـ    رفض آ لقد أّدت هذه النهضة إلى إيجاد تحّرك بين الشعوب بنحو بات ي
ة اآلخرين ستان . يكون تحت هيمن راق وباآ ّل من الع ي آ ذا التحّرك ف ل ه شهد اآلن مث نحن ن ف

اآن ُأخرى د وأم شوا  . والهن م وال يخ دوا ذواته وا؛ يجب أن يج ضًا يجب أن يتحّرآ سلمون أي الم
م          . القوى الكبرى  ا مجرد وه رى؟ إّنه م            . َمْن هي القوى الكب سلمين من البحث عن ذواته د للم الب

  .وإغناء ُسبل تقاربهم وتوحيد صفوفهم، لكي ينتصروا بإذن اهللا، وسينتصرون إن شاء اهللا

ة            وا ـ بفضل وحدة الكلم سلمون، وأن يتمّكن ذه الصحوة وأن يّتحد الم سع ه آّلنا أمل في أن تت
كال على اهللا تبارك وتعالى الذي هو منشأ جميع االنتصارات ـ من الُمضّي ُقدمًا على طريق  واالّت

دان اإلسالمّية إن شاء اهللا                     ع البل ة اإلسالم في جمي وأدعو اهللا   . تحقيق حياة حّرة آريمة تحت راي
 عن   تبارك وتعالى أن يحفظ لبنان العزيز وأن ينصر المسلمين فيها، الذين يخوضون حربًا دفاعاً             

  .اإلسالم، إن شاء اهللا

  ٢٠/٥/١٩٧٩من حديث في جمع من ممثلي أهالي جنوب لبنان بتاريخ 

  

  سنقيم الدولة التي أمر بها اإلسالم

ا                          ا اإلسالم ال م ة اإلسالمّية التي أمر به ام الدول ستحّقق هذه النهضة أهدافها إن شاء اهللا، وُتق
ك      . تطمح إليه األهواء النفسّية    شعوب               وإذا ما تحقق ذل شعب ال ذا ال ّم سعادة ه سوف تع إذن اهللا ف ب

  .اُألخرى، إن شاء اهللا

  من حديث في جمع من منتسبي مرآز مكافحة االدمان 
     ٣/٧/١٩٧٩بتاريخ 

  سينتقل هذا النصر إلى البلدان اإلسالمّية

يفكم إن شاء اهللا، وستحققون                     ة، سيكون النصر حل روح الثوري بهذا اإليمان، وبهذه الثورة وال
  .وسينتقل هذا النصر إلى البلدان اُألخرى ال سيما البلدان اإلسالمّية، إن شاء اهللا. نصر النهائيال

  من حديث في جمع من الباحثين والجامعيين من أبناء مدينة قزوين 



      ١٩/٧/١٩٧٩بتاريخ 

  نطمع في انتصار المستضعفين على المستكبرين 

فع اسم الجمهورية اإلسالمية عاليًا في آّل نقطة من           لقد ُوفِّق الشعب اإليراني النبيل في أن ير       
ز               . العالم ى شعبنا العزي شدودة إل . وقد باتت اليوم أنظار أبناء البلدان اإلسالمية وغير اإلسالمية م

ة   ام الحّج ذه النهضة بنهضة اإلم صل ه ل أن تت شريف ـ، وأن     –وآم ه ال الى فرج ل اهللا تع  عّج
ع إلنق   الم أجم ى الع ا إل صّدر ثورتن ةت ضعفين قاطب الم  . اذ المست دّو اإلس ى ع صرتم عل ا انت فكم

  .وعدّوآم سينتصر المستضعفون على المستكبرين أيضًا

  من حديث في جمع من أهالي محافظة أرومية 
    ١٧/٨/١٩٨٠بتاريخ 

  أصحاب النظرة الواقعية هم الذين تأثروا بنداء الثورة

دورن    –البد من االعتراف بأننا لم نمتلك        ك      بل ليس بمق ى         –ا أن نمتل ؤّثرًا حّت ًا وم ًا قوّي  إعالم
داخل   ول     . في ال ورة في الخارج، ينبغي الق ا يخّص شعبية الث اء   : وفيم ّدمت من تلق ورة تق إّن الث

شرها ى ن ل عل سها دون أن نعم ي . نف ى األحداث الت شعوب اإلسالمية اطلعت عل اهير وال فالجم
ا آ       . شهدتها إيران وتأّثرت بها    ول إّنن ًا استطاع أن يلفت أنظار               فال يمكن الق ًا قوّي ك إعالم ا نمتل ّن

ين       . الشعوب إلى الثورة ويؤّثر فيها حّتى تعشق الثورة إلى هذه الدرجة           ا ب لقد شّقت الثورة طريقه
وبهم من                        ذين خلت قل ة، وُأولئك ال أوساط الشعوب من تلقاء نفسها، وإّن أصحاب النظرة الواقعي

  .ءآم وتأّثروا بثورتكمالحقد والضغينة، هم الذين أدرآوا ندا

  من حديث في جمع من أعضاء مجلس تنسيق اإلعالم اإلسالمي 
      ٥/٢/١٩٨١بتاريخ 

  إضاءة قبس اإلسالم في عالم المستضعفين

ى                    ذي يعمل عل إن اإلسالم هو الذي أوجد االنسجام بين صفوف شعبنا، وإن هذا الشعب هو ال
اطق اُألخرى      ا نأ . تجسيده الحقيقي في المن بس اإلسالمي في           وإّنن ى الق إذن اهللا ـ أن يتجّل مل ـ ب

  .جميع البلدان اإلسالمّية، بل وفي بلدان المستضعفين قاطبة

  من لقاء مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء 
     ١٣/١/١٩٨٢بتاريخ 

  ثورة إيران بارقة األمل لمستضعفي العالم

وة         ه االخ ا ب ا يخبرن ستمر، وم شكل م ارج ب ن الخ صلنا م ا ي دان   إّن م زورون البل ذين ي  ال
ة                           ى عظم شير إل ك ي ّل ذل ًا بعض الشخصيات؛ آ ا أحيان اُألخرى، وآذلك الرسائل التي يبعث به



شر عن         . إّن عمق هذا اإلنجاز لم يدرآه أحد حّتى أنتم        . اإلنجاز الذي حققتموه   ل وُن ومع آّل ما قي
ورة، و ا الث ي حققته ازات الت ة اإلنج ات اإلسالمية، وعن عظم ذه الطاق ا ه ل لن ذي ُينق ذا ال ّل ه آ

ويسّجلونه في الرسائل التي يبعثونها إلينا؛ إّلا أّنه لم يتضح لنا بعد عمق التحّول الذي أوجدته هذه                 
  .النهضة والجمهورية اإلسالمية في المفاهيم والقيم

يجب أن تعلموا أن أنظار العالم ـ حّتى الشعوب التي ليست لها توجهات دينية ـ والذين يمّثلون   
زءًا من المستضعفين وعانوا دائمًا من هيمنة المستكبرين؛ تتطّلع إلى هذه النهضة التي حصلت      ج

  .في إيران وتعقد عليها اآلمال

  من حديث في جمع من قادة القّوة الجوية 
    ١٣/٦/١٩٨٢بتاريخ 

  الشعوب تتطّلع إلى علماء الدين

ع الم وشعوبه تتطّل ضعفي الع ل أنظار مست شعب، ب ا إّن أنظار ال دين أينم اء ال ى علم وم إل  الي
المراجع صدارة آ ي ال ون ف ذين يقف ك ال انوا، سواء ُأولئ رى )[22]٢٢(آ ي الق ين ف ك المنهمك ، أو أولئ

سلمين       اء             . واألرياف بتقديم خدماتهم إلى اإلسالم والم سادة العلم ا ال يكم أّيه ة إل إّن األنظار متوجه
  .وهي تنتظر منكم الكثير

  الدين المرافقين لقوافل الحّجاج من حديث في جمع من علماء 
      ٢٢/٨/١٩٨٢بتاريخ 

  الحّجاج ُرسل الثورة اإلسالمّية

صال صرخة     المّية، إي ورة اإلس وطن الث ن م دوا م ذين وف رمين ال اج المحت ى الحّج يجب عل
ى أسماع مسلمي                       ل، إل د النبي ي المجاه شعب اإليران اء ال المجاهدين الشجعان والمضّحين من أبن

ى                    العالم في هذ   ي إل شعب اإليران داء ال وهم مسؤولية إيصال ن ام؛ وأن يحمل ا الحشد اإلسالمي الع
صرخة   م ب ة، وإبالغه الم المظلوم عوب الع ع ش سلمين«: جمي ا للم شعب  » ي ذا ال ا ه ي يرفعه الت

  .الثوري

  من بيان بمناسبة حلول عيد األضحى 
    ٢٠/٩/١٩٨٢بتاريخ 

  معالم تصدير الثورة اإلسالمية

                                                 
ات مـن قبيـل     نظرًا لتحلـيهم بـسم    » المرجعية«أي العلماء والمجتهدون الذين يصلون إلى مقام        ) [22]٢٢(

ويعود النـاس إلـيهم لمعرفـة أحكـام المـسائل الدينيـة واتبـاع               . العدالة والتقوى واألعلمية والوعي  والزهد     
  .فتاواهم



ر من                  إّننا نلمس الي   ومين أآث الم المستضعفين والمظل وم معالم تصدير الثورة اإلسالمية في ع
ستكبرين                   ومين ضد الم أي وقت مضى، وإّن التحّرك الذي وجد بين أوساط المستضعفين والمظل
ق وعد             ال بقرب تحّق د اآلم والمستبدين، والذي هو في اتساع مستمر، يبشِّر بمستقبل زاهر، وُيعي

أن ال الى؛ وآ ة اهللا تع ة شمس الوالي أ إلطالل الم يتهّي ال  [23]٢٣ع ة آم ة وآعب ة المكرم ق مّك ن ُأف  م
  .المحرومين والمستضعفين

   خرداد ١٥من بيان في الذآرى السنوية النتفاضة 
     ١٠/٦/١٩٨٣بتاريخ 

  الشعوب اإلسالمية تضغط على حّكامها لألخذ باإلسالم

ع حّكا     المية ودف شعوب اإلس وض ال د لنه ت بع ن الوق م يح ق   أل الم وتطبي زام باإلس ا لاللت مه
أحكامه؟ ألم يحن الوقت بعد ألن تنهض الشعوب اإلسالمية مثلما نهض الشعب اإليراني؟ هل إّن                
ا آانت                        ر م وم غي شعوب الي د أن أوضاع ال درك بع الحكومات المسّماة باإلسالمية في غفلة ولم ت

ون واآلذا           ع أن العي د أن تقتن ع دسائس       عليه في السابق؟ هل حّقًا ال تري د تنف م تع د تفّتحت، ول ن ق
ا                   د تصّدرت أو في طريقه الشرق والغرب وأحابيلهم؟ أال يرون ويسمعون أن الثورة اإلسالمية ق
دي          ى أي د، عل يس ببعي ٍد ل ي غ ه ـ ف ة اإلسالم ـ بحول اهللا وقّوت رف راي ك؛ وسوف ترف ى ذل إل

  .المية، في آّل ربوع األرضالشعوب اإلسالمية، بل جميع المظلومين والمتعطشين للعدالة اإلس

  من بيان في الذآرى الخامسة النتصار الثورة اإلسالمية 
     ١١/٢/١٩٨٤بتاريخ 

  انشداد شعوب العالم إلى الثورة اإلسالمية

ماذا يعني هؤالء بزعمهم أن إيران منزوية؟ هل هي منزوية بالنسبة للشعوب، أو الحكومات؟              
سيارات      . ب فليأتوا ويروا بُأّم أعينهم    فإذا آانوا يقصدون انزواءها لدى الشعو      ليأتوا بموآب من ال

رئيس                      ة ل يا، وثالث ة روس رئيس جمهوري ا، وُأخرى ل ة أميرآ رئيس جمهوري ويخصصوا واحدة ل
ّر      . جمهورية فرنسا، ورابعة لملكة بريطانيا، وخامسة لرئيس جمهوريتنا        وليدعوا هذا الموآب يم

ة        في أوساط الجماهير بين شعوب العالم؛ ال     ا الالتيني ى أميرآ ثًال ال ذهب م ل لي ران، ب . نقل في إي
سلمين  . ليذهب إلى إنجلترا نفسها   الد الم د ذاك لننظر   . ليذهب إلى أي بلد وإن آان من غير ب وعن

تقبال        . آيف تستقبل الشعوب هؤالء الرؤساء  ا عن االس رئيس جمهوريتن تقبالهم ل هل سيختلف اس
  .قّية الرؤساء؟ هل سيستقبلونهم بالبيض؟الذي حظي به في باآستان؟ وماذا بشأن ب

الم ال     ي الع ة ف د دول ال توج دول، ف ات وال ين الحكوم ـزوين ب ا من صدون بأنن انوا يق ا إذا آ أم
رهم،                سا وغي يا وفرن ا وروس ك أميرآ ا في ذل ة، بم تتطّلع ألن تبدي إيران تجاهها نوعًا من الليون

                                                 
وقـد ورد   . يقصد ظهور المهدي الموعود، اإلمام الثاني عشر من أئّمة أهل البيت عليهم السالم            ) [23]٢٣(

  .والجور من مّكة المكّرمة ومن جوار الكعبةفي األحاديث أّنه سيبدأ نهضته ضد  الباطل والظلم 



ـزوون م المن وا اإلعالم المغرض. هؤالء ه ه يق. دع رة، وإّن بعض إّن راءات آثي ّرر افت ول ويك
ران        . الّناس يصّدق ذلك   ال عن إي ا يق ّل م صّدقون آ د    . حّتى هؤالء لم يعودوا ي م تع شعوب ل إن ال

  .تصّدق الدعايات اإلعالمية المغرضة

  من لقاء مع رؤساء السلطات الثالث وجمع من ضيوف احتفاالت عشرة الفجر
  ١٠/٢/١٩٨٦بتاريخ 

  

   أمام المسلمينإطاللة بارقة األمل

ام مسلمي              ور واألمل أم ة الن د ـ بارق ران ـ وهللا الحم ورة اإلسالمية في إي لقد أطلت ببرآة الث
  .العالم قاطبة، وُينتظر أن تلقي بصواعق الموت والفناء على رؤوس المستكبرين بأجمعهم

  من بيان في الذآرى السنوية لمجزرة الحرم المّكي 
     ٢٠/٧/١٩٨٨بتاريخ 

  : اإلّطالع تراجع الفصوللمزيد من
  :تصدير الثورة سمة مالزمة للثورة اإلسالمية

  ـ المسلمون قاطبة يتفاعلون مع النهضة اإليرانية المقّدسة
  :تصدير الثورة؛ حقيقة واقعة

  ـ الشعوب تعشق إيران
  ـ حادثة مّكة مصدر تطورات عظيمة في العالم اإلسالمي



  الفصل السابع
  زرع الرعب في نفوس األعداءتصدير الثورة اإلسالمية ي
  النهضة اإلسالمية تهّدد األنظمة الرجعية

  ، تجاه الثورة؟)[24]٢٤(ما هو موقف األنظمة الرجعية وفي مقدمتها العربية السعودية: سؤال

دان اإلسالمية،    : الجواب من الطبيعي أن تهّدد النهضة اإلسالمية األنظمة الرجعية في بقّية البل
ة عن            . الشاه في إيران وسعت للقضاء عليه     مثلما استهدفت نظام     ذه األنظم فال غرو إن دافعت ه

  .نظام الشاه

  من لقاء مع صحيفة السفير اللبنانية 
    ٢٣/١١/١٩٧٨بتاريخ 

  أعداء اإلسالم ال يألون جهدًا للقضاء على هذه النهضة

  إلسالمي؟أال تتوّقعون خلق مشكالت للثورة اإلسالمية في آّل من العالم العربي وا: سؤال

ولكن ـ بعون اهللا وقّوته ـ   . إّن أعداء اإلسالم ال يألون جهدًا للقضاء على هذه النهضة: الجواب
  .ستشّق النهضة اإلسالمية المقّدسة طريقها وتمضي ُقدمًا في تحقيق أهدافها

  من لقاء مع صحيفة السفير اللبنانية 
    ٢٣/١١/١٩٧٨بتاريخ 

  ير الثورةالذين يخشون اإلسالم قلقون من تصد

م                       و له ذين ال يحل اة، وُأولئك ال هؤالء الذين ال يروق لهم أن يجد اإلسالم طريقه إلى واقع الحي
أن ترى الجمهورية اإلسالمية الّنور في إيران، وآذلك الحكومات التي تخشى اإلسالم، وتخاف                  

داً              ألون جه ّدمكم،       الجمهورية اإلسالمية وقلقة من انتقالها إلى بلدانها؛ آّل هؤالء ال ي اف تق  في إيق
  .وعدم السماح بتحقيق أهدافكم

من حديث في جمع من المشارآين في المظاهرات وهم يرتدون األآفان من أبناء مدينة 
  اليغودرز

  ٢٨/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

  شوَّهوا واقع ثورتنا

                                                 
أطلقوا على الجزيرة العربيـة اسـم   . م وحتى يومنا هذا ١٧٣٥آل سعود هم ملوك نجد منذ العام        ) [24]٢٤(
واعتنقوا  العقيدة الوهابية المنحرفـة التـي أسـستها المخـابرات البريطانيـة              » المملكة العربية السعودية  «

تعتبر الوهابيـة جميـع المـذاهب  اإلسـالمية مـذاهب شـرك              . مي الحنيف بهدف القضاء على الدين اإلسال    
وآانت هذه العائلة دومًا في خدمة أهداف االستعمار البريطاني، وأضـحت اليـوم تنّفـذ         . وآفر وعبادة أصنام  

  .المخططات والمؤامرات اإلمبريالية األميرآية



ه                ا هي علي ًا لم ذا،  . آما تعلمون؛ إّن الجميع حرصوا على إظهار ثورتنا في الخارج خالف وله
بعض                         ال   و لل ا يحل ا، ال آم ا بالصورة التي هي عليه ا وإظهاره ة ثورتن بد لنا من التعريف بحقيق

  .تصويرها

  من حديث في المشارآين في المؤتمر الخماسي للمرأة في آوبنهاغن 
       ١٠/٩/١٩٨٠بتاريخ 

  انطلقت األبواق اإلعالمية خوفًا من انتقال الثورة

ة          إّننا شعب واٍع وملتزم، ولن نتأّثر ب        ة والمعادي دان األجنبي ذي تمارسه البل اإلعالم المضّلل ال
  .وآمل أن ُيحبط تأثير هذا اإلعالم على الشعوب اُألخرى أيضًا. لإلسالم

وم ضد                             شّن الي ة التي ُت ضّجة اإلعالمي ذه ال ة ه شعوب وتعي حقيق ستيقظ ال آّلي أمل في أن ت
و             ّل الجه ا آ ى              بالدنا وثورتنا اإلسالمية، والتي تضافرت فيه ورة إل ذه الث ل ه ًا من أن تنتق د خوف

ران، وعدم                        ق اإلسالم في إي ستهدف سوى خن ضّجة ال ت المناطق اُألخرى، وأن تدرك أّن هذه ال
  . في البلدان اُألخرى)[25]٢٥(السماح بتطبيقه على حقيقته بمفهومه وهويته الالشرقية والالغربية

  من حديث في جمع من ممثلي مرآز االمامية في باآستان 
      ١/٩/١٩٨١بتاريخ 

  القوى العظمى تطمح للقضاء على النواة المرآزية لهذه النهضة

ّل صوب         ًا                . أنتم اآلن مستهدفون من آ ران وضعًا عالمّي ورة اإلسالمية في إي د أوجدت الث لق
اء     رى جمع وى الكب ى           . أرعب الق ا عل دت هيمنته أة فق سها فج رى نف وى ـ ولكي ال ت ذه الق وإن ه

ة والبلدان اُألخرى، ولكي تحول دون التفاف الشعوب حول هذه الثورة والتعّرف             البلدان اإلسالميّ 
ضة           ذه النه ة له واة المرآزي دمير الن ا وت ضاء علين ي الق دًا ف ألوا جه دت ال ت ا ـ غ ى حقيقته عل

  .اإلسالمية

  من  حديث في جمع من المشارآين في المؤتمر العام لمؤسسة الشهيد 
       ١٧/١١/١٩٨١بتاريخ 

  ون الثورة خشية انتقالهايعاد

ا في                      تمكن من إرساء دعائمه ئال ت ة النهضة اإلسالمّية، ل إّن هؤالء بأجمعهم يتطّلعون لهزيم
د          ورة           . إيران، فتصبح أياديهم عاجزة عن نهب ثرواتها وإلى األب ار الث ل آث ذلك يخشون أن تنتق آ

ن نهب   رى ع وى الكب ادي الق ع أي رى، وتقط اطق اُألخ ى المن ة إل ذا اإليراني شعوب؛ ل روات ال  ث
  .يطاردونكم في آّل مكان

                                                 
  .٣٥: هذا المفهوم مقتبس من سورة النور، اآلية) [25]٢٥(



  من حديث في جمع من أئمة الجمعة لمحافظة اصفهان 
     ٢٠/١/١٩٨٢بتاريخ 

  صحوة الشعوب اإلسالمية تشّكل خطرًا على أميرآا

شرت بعض الصحف       . إّنهم ال يكّفون عن التفكير في القضاء على الجمهورية اإلسالمية          فقد ن
د       )[27]٢٧(ينبغي أن نفعل شيئًا إليقاف هذه الحرب       :  قال )[26]٢٦(من أّن الرئيس األميرآي    م تع ا ل ، ألّنه

ا     ع أميرآ راف    . تصّب في نف ه من اعت ا ل سّمى        . ي د يت ة بل يس جمهوري ومن أي شخص؟ من رئ
ا آانت          .. بالقّوة العظمى  ة، ألّنه ى اآلن آانت تخدم المصالح األميرآي إّنه يعترف بأن الحرب حّت

د                  .  الجمهورية اإلسالمية  تهدف إلى القضاء على    ا ق ل إّنه ن، ب ر ممك ك غي ضح اآلن أن ذل د اّت وق
. تعمل على نمو الجمهورية اإلسالمية نمّوًا آبيرًا، وتساعد في صحوة البلدان اإلسالمية اُألخرى              

ذه الحرب ـ            دلوا ه أتوا ويب ين لي ذا دعوا المعني ا، وله لذلك لم تعد الحرب تصّب في صالح أميرآ
  .صلح وسالمبنحو ما ـ إلى 

  وجمع من منتسبيه ) جمهوري اسالمي(من لقاء مع أمين عام حزب 
       ٣/٤/١٩٨٢بتاريخ 

  اإلسالم يقف بوجه الخونة

الم       ائل اإلع اء ووس االت األنب ام وآ ل اهتم وم مح اتها أصبحت الي ران وسياس ف إي إّن مواق
اءة إل       . قاطبة ه من اإلس تمّكن ب ة اإلسالمية،   والجميع يترّبص لعّله يعثر على شيء ي ى الجمهوري

ان           . من خالل تعظيمه وتلفيق أآاذيب ُأخرى معه       ستميتة في حرف أذه فنحن نرى محاوالتهم الم
ر                 ا غي الناس وتشويه صورة الثورة واإلسالم، من خالل لقاءات مع أشخاص مغرضين، ليس فيه

ك؛ ألنّ     . الكذب والخداع والتزوير، وتحليالت وتقييمات تافهة      ا       وال تتعجب من ذل م يعلمون إذا م ه
ة              سوف يقف في وجه الخون شر ف ي         . نما اإلسالم وانت ورة نعن ى تصدير الث دعو إل دما ن ا عن وإّنن

  .بذلك ضرورة انتشار اإلسالم في آّل مكان، وال ننوي التدّخل العسكري

  من حديث في جمع من العاملين في وآالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
      ٢٦/٩/١٩٨٢بتاريخ 

  إلسالمية تلتزم الصمتالدول ا

ال شك في أن هؤالء يدرآون جّيدًا األضرار        . وسائل اإلعالم بأجمعها تشّن هجومًا ضد إيران      
اطق ُأخرى؛ إذ سوف ينتهي وجودهم  ى من ورة اإلسالمية إل ا انتقلت الث م إذا م تلحق به ي س الت

صم  . هناك وتقّطع أياديهم زم ال ت ـ عن قصد أو عن     ومّما يؤسف له أّن الحكومات اإلسالمية تلت

                                                 
  .الرئيس األميرآي السابق رونالد ريغان) [26]٢٦(
  .الحرب العراقية التي فرضت على إيران) [27]٢٧(



نقاوم   . غير قصد ـ أو تفّضل التعاون معهم من أجل بقائها أّيامًا معدودة ُأخرى في الحكم  ا س ولكّنن
  .آّل هؤالء، ليتّم تصدير اإلسالم والثورة إلى آّل مكان

  من حديث في جمع من أئمة الجمعة لمحافظات البالد 
      ٢٦/١٠/١٩٨٣بتاريخ 

  فقدان مصالحهالشرق والغرب آالهما يخشى 

ا و لهم ا يحل شرق والغرب م ل ال ذا  . ليق ل أن نواصل ه ا، ونأم ي طريقن دمًا ف ا ماضون ُق إّنن
ذا        . الطريق حّتى النهاية روات ه ديهم عن ث وبطبيعة الحال إّن هؤالء ـ نظرًا لتأثرهم من قطع أي

سهم   ؤامراتهم؛  البلد وخشيتهم من قطعها عن البلدان اُألخرى أيضًا ـ سوف ال يكّفون عن دسائ  وم
  .إن شاء اهللا.. إال أّن اهللا تبارك وتعالى سيحبط مخططاتهم

  من بيان بمناسبة بدء السنة اإليرانية الجديدة 
    ٢٠/٣/١٩٨٤بتاريخ 

  أعداء اإلسالم يلّفقون الّتهم ضد الثورة

ون ي تتحّمل سؤولية الت ًا)[28]٢٨(إّن الم ة حّق سؤولية عظيم ا م الكم.  عبئه ى أّن أفع افة إل  فإض
وف                 وتصّرفاتكم في محضر الحّق تعالى وفي عين أولياء اهللا ومالئكته؛ فهي أيضًا محّط أنظار ُأل
الم    ادي لإلس ع المع اإلعالم الواس أّثروا ب ا ت ّل حدب وصوب، وربم ن آ دموا م ذين ق اج ال الحّج

الم وإيران، والذي ال تكّف أبواقه صباح مساء عن تلفيق الّتهم واالفتراءات واألآاذيب ضد اإلس                
ن          ر م ّدق الكثي ا ص وم، وربم د المظل ذا البل ّدام ه رانيين خ سؤولين اإلي ي والم شعب اإليران وال

  .المسلمين هذا اإلعالم الكاذب، أو زرع الشك والريبة في نفوسهم تجاه إيران

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام 
       ٧/٨/١٩٨٦ بتاريخ 

  :لمزيد من اإلّطالع تراجع الفصول

  :ثورة سمة مالزمة للثورة اإلسالميةتصدير ال

  ـ احتالل إيران موقع القدوة أثار غضب األعداء

  :الثورة اإلسالمية مثال القيم المنشودة

  ـ الحكومات تخشى صحوة الشعوب

  :تصدير الثورة؛ الدوافع والُسبل واألهداف

                                                 
  .إشارة إلى حّجاج بيت اهللا الحرام) [28]٢٨(



  .ـ الشعوب تتطّلع إلى إيران



  الفصل الثامن
  قعةتصدير الثورة اإلسالمية حقيقة وا

  أصداء الثورة في البلدان اإلسالمية

دان اإلسالمية                   إّن نداء الثورة اإلسالمية الكبرى أخذ يترّدد صداه ويثير مشاعر الفخر في البل
شعوب                     . وغير اإلسالمية  اء ال ور من أبن شباب الغي ة ال ى توعي ل، عملت عل إّنك أّيها الشعب النبي

ة اإلسالمية المشرفة في     وآّلنا أمل في أن ترفرف على أيديكم      . اإلسالمية  المقتدرة، راية الحكوم
  .أسأل اهللا أن يرينا ذلك اليوم. جميع األقطار

  من بيان إلى الشعب اإليراني بمناسبة حلول شهر محّرم الحرام 
      ٢٢/١١/١٩٧٨بتاريخ 

  ثورتنا لم تعد محصورة في إيران

ا   .  في حرب مع أحد      لقد قلت مرارًا إّننا لسنا    .. الموضوع اآلخر هو تصدير الثورة     وإّن ثورتن
وإّن أنظار المستضعفين   . فاسم اإلسالم اليوم بات يرّدد في آّل مكان. لم تعد محصورة في إيران 

الم أجمع              . مشدودة إلى اإلسالم   ة اإلسالم للع إذا  . ولهذا، البّد لنا من إعالم صحيح لتعريف حقيق ف
ه دون شك               ى اإلسالم الذت ب شعوب عل ا . ما تعّرفت ال ام            وإنن ر تطبيق أحك شيء غي  ال نطمح ب

  .اإلسالم في العالم

  من حديث في جمع من قادة حرس الثورة 
    ٢١/١٠/١٩٨١بتاريخ 

  نطمح إلى ثورة عارمة ضد الناهبين الدوليين

زم           ان انه اء، ولك ام هؤالء األعداء األقوي صمود أم ربما لم يكن بمقدور أي نظام المقاومة وال
قط ورة اإلسال. وس سلمي   إال أّن الث ن م ر م ازي، وأيقظت الكثي و إعج ا بنح مية واصلت طريقه

ضعفيه  الم ومست اهبين       . الع ن الن سانية م داء اإلن د أع ة ض ورة عارم ق ث ى تحقي ح إل ا نطم وإّنن
  .الدوليين، في مختلف أنحاء العالم

ن          د آخر، ول ًا بع سجامًا واستحكامًا يوم زداد ان  إّن الثورة اإليرانية ماضية بعزم وقّوة، وهي ت
  .يجني معارضوها غير الخيبة والهزيمة

  من رسالة جوابية بعث بها إلى رابطة االتحادات اإلسالمية للطلبة اإليرانيين في أوروبا 
        ٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 



  إيران حاضرة في آّل مكان

فإذا ما نظرتم إلى وسائل . إّن إيران اليوم ـ بفضل اهللا تعالى ـ حاضرة في آّل مكان من العالم  
ان      ا ّل مك اع األرض،       .. إلعالم العالمية تجدون إيران حاضرة في آ ّل بق رّدد في آ ران يت اسم إي

  .وقد بدا جميع األعداء مرعوبين من الحرآة اإليرانية اإلسالمية

  من حديث في جمع من عوائل الشهداء وقادة حرس الثورة 
     ٣/٦/١٩٨٢بتاريخ 

  اإلسالم بات في آّل مكان

وإّن هذا الموضوع قد تعّدى     . ، سيؤخذ على أثره آّل شيء من أيديهم       )[29]٢٩(لقد فقد هؤالء أمراً   
  .حدود المنطقة وبات يهّددهم في عقر دارهم

  من حديث في جمع من قادة الشرطة واألمن الداخلي 
     ١٩/٦/١٩٨٢بتاريخ 

  الشعوب تعشق إيران

م               ون، يّتفق معك ا تقول ذين أدر    . إّن آّل من سمع نداءآم ووعى م ا ال ا        أم داءآم ووعوا م وا ن آ
داء        م الع ون لك ك يكّن صالحهم، فأولئ تهم وم د هيمن روه ض م اعتب ون، إال أّنه شعوب . تقول إّن ال

إّن آّل من سافر إلى خارج البالد وعاد يذآر أّن الشعوب بأجمعها            . المظلومة تّتفق معكم وتؤّيدآم   
تقامته إّن شعبنا مدعو لمواصلة     . أنظارهم مشدودة إلى إيران   . تعشق إيران  ا،    . اس ستقم جامعاتن فلت

ى مواصلة                       ود إل تقامة تق اء شعبنا؛ ألّن االس ع أبن سلحة وجمي ا لم وحوزاتنا العلمية التليدة، وقّواتن
  .هذه النهضة والثورة وانتقالها إلى آّل مكان

  من حديث في جمع من رؤساء الجامعات وأعضاء مكاتب التنسيق بين الحوزة والجامعة 
        ١٩/٩/١٩٨٢بتاريخ 

  أمواج النهضة تعّم آّل مكان

الم   ن الع رة م اطق آثي ى من دت إل ذه امت ضتكم ه واج نه صرة  . إّن أم ودآم المنت ت جه د ألق لق
ادم               . بظاللها في آّل مكان    ي آخ شعب اإليران ى ال الم تنظر إل فقبل هذه النهضة آانت شعوب الع

ة         أّما اليوم فإّن آّل من لديه ذّرة م        . من خّدام أميرآا؛ ليس أآثر     أّن الجمهوري ع ب ن اإلنصاف مقتن
  .اإلسالمية تسير من نصر إلى آخر، وستواصل انتصاراتها بإذن اهللا

  من حديث في جمع من الخطباء والوّعاظ 
     ١٧/١٠/١٩٨٢بتاريخ 

                                                 
  .يشير سماحته إلى انتهاء نفوذ القوى الكبرى في إيران) [29]٢٩(



  انتشر اإلسالم في ربوع األرض

وم            د     –إّن قّوة إيران وقدرة اإلسالم في إيران باتت الي شّد    بدرجة استطاعت أ     – وهللا الحم ن ت
ّع  .. إليها أنظار الشعوب المستضعفة قاطبة، وساعدت في انتشار اإلسالم في أنحاء األرض       لقد ش

رآيين         . نور اإلسالم على العالم أجمع      دءًا من هؤالء األمي يا،      ) االسود (ب رورًا بروس ّزة وم األع
تم باإلسالم بنحو الفت للنظر                شعوب ته ا    . وانتهاًء بأفريقيا، وأخذت ال ا آّن ه بتصدير     وإّن م  نعني

  .وإن شاء اهللا سينتصر اإلسالم على الكفر في آّل مكان. الثورة هو هذا، وقد تحّقق بالفعل

  من حديث في جمع من مسؤولي البالد والعاملين في حقل التعليم
  ٥/١٠/١٩٨٣بتاريخ 

  اإلسالم يتجّلى في آّل بقعة من العالم

ّل بقع        شر مظاهره في آ د هللا ـ وإن      لقد تجّلى اإلسالم وأخذت تنت اع األرض ـ والحم ة من بق
  .أنظار شعوب العالم ومظلوميه مشدودة إلى الجمهورية اإلسالمية

  من حديث في جمع من أعضاء رابطة العلماء المجاهدين 
      ٥/١٠/١٩٨٣بتاريخ 

  مظاهر اإلسالم تكتسح العالم

ة      انتقلت . إلى البيت األبيض    .. انتقلت مظاهر اإلسالم حّتى إلى الكرملين      ا الالتيني ى أميرآ .  إل
دون  . اضطر الجميع ألن يتظاهر باإلسالم. ذهبت إلى مصر وإفريقيا  فنحن نعلم أّن هؤالء ال يعتق

ى                          سمع عل دأنا ن ام؛ إذ ب ه الع ى مجاراة التوّج م اضطروا إل باإلسالم، بل يكنون له العداء، إال أّنه
شرعّية          ق اإلسالم وحدوده ال ك إال  . لسانهم دعوات لتطبي ا ذل ة المظاهر اإلسالمية التي     وم  ببرآ

سلمين . تجّلت في إيران  اً   . وهذا ال يعني أّنهم أصبحوا م ل تظاهرًا وتمّلق ى أّن صّدام  .. ب  )[30]٣٠(حّت
داً         دًا زاه ع أصبح عاب ًأ ـ الجمي ل   . اضطر للتظاهر بأداء الصالة ـ وإن صّلى خط ينبغي أن ال نقّل

ذه الظاهرة ة ه ا. من أهمي ي قلوبن زرع ف ا ت رة إّنه ساع دائ ور اإللهي واّت ذا الن شار ه  األمل بانت
سعون لنصر                    –. إشاعته إن شاء اهللا    ذين ت ي ال شعب اإليران اء ال ا أبن يفكم ي  وسيكون نصر اهللا حل

 ولكن ينبغي أن ال يغيب عن أذهاننا بأننا نعمل من أجل            – )[31]٣١())إن تنصروا اهللا ينصرآم   ((اهللا  
  .ما حّققنا ذلك، تحّقق وعد اهللا دون شك، ويتبعه نصر اهللافإذا . اهللا، ونسعى لنصرة دين اهللا

  من لقاء مع رؤساء السلطات الثالث 
    ٩/٨/١٩٨٤بتاريخ 

  نور اإلسالم يشّع من إيران إلى العالم

                                                 
  .صدام حسين، الرئيس العراقي المخلوع) [30]٣٠(
  .٧: سورة محمد، اآلية) [31]٣١(



ع  الم أجم يعّم الع ران ل ن إي ق م ور اإلسالم انطل وا أن ن معتم .. ينبغي أن تعلم ال أدري هل س
ه هؤالء   .  إسالمّيًا في أميرآابأّنهم يريدون أن يؤّسسوا مصرفاً     معلوم أن اإلسالم الذي يتحّدث عن

ه نحن           ذي نتحّدث عن ى تأسيس مصرف                . غير اإلسالم ال م عازمون عل ا يكن سمعت أّنه ومهم
  .إسالمي

ا  سودان وأمثالهم ديث عن اإلسالم آمصر وال ّف عن الح دول ال تك ل )[32]٣٢(إّن بعض ال ، فه
ان،      . ؟ آالتعتقدون أّن هذا جاء بصورة عفوية   ّل مك وره في آ إّن تدّفق أمواج اإلسالم وسطوع ن

شاهده        . هو الذي دفعهم ألن يتظاهروا بدعوتهم لتطبيق الشريعة        وإن السبب نفسه يكمن وراء ما ن
وا   . في أميرآا ومناطق ُأخرى    ك أم أب وهي  . لقد ترآت النهضة اإلسالمية تأثيرها عليهم شاءوا ذل

ورة               نفسها التي أضحت سببًا في أن        اعلوا مع الث ّم يتف ه، ث يعود المسلمون إلى اإلسالم ويلتزموا ب
  .اإلسالمية ويناصروها

ا؟                أ بن د تعب م تع ا ل ما المقصود مّما يقال أحيانًا من أّن إيران منـزوية؟ هل يقصدون أّن أميرآ
م إّن أميرآا في أي وقت نمّد لها أيدينا فإّنها ستستجيب لنا أآثر مئة مّرة من استجابتها ل                ا  . ه إال أّنن

  .ال نعبأ بها، والشيء نفسه بالنسبة لآلخرين

ا                  ع إلين ا تتطّل . أّما إن آانوا يقصدون أّننا منـزوون عن الشعوب، فالجميع يعلم أّن الشعوب آّله
ذهب اآلن   ار اإلسالم   (فأينما ت ّدثون عن اإلسالم، وعن           ) في دي ّنة وشيعة ـ يتح ع ـ س تجد الجمي

ارك                   ضرورة أسلمة آّل شيء، وعن     نَّ اهللا تب ور إلهي م ذا إال ن ا ه  سيادة اإلسالم في بلدانهم، وم
  .وتعالى أضاء به ربوع األرض

  من حديث في جمع من أعضاء مجلس القضاء األعلى ومنتسبي القّوة القضائية
  ٣٠/٧/١٩٨٥بتاريخ 

  ١٥١شرح الصورة في الصفحة 
  هجوم قوات حكومة يلتسنالبرلمان الروسي، آخر معاقل انصار الشيوعّية، يتداعى أمام 

  صدى اإلسالم في أقصى نقاط العالم

وب،    ام المحب ّب ومق د الح ى معب سفر إل رمين لل رانيين المحت اج اإلي تعداد الحّج ع اس ًا م تزامن
اط    )ص(والهجرة إلى اهللا تعالى ورسوله األعظم    ، انطلق نداء اإلسالم يترّدد صداه في أقصى نق

د                 المعمورة وأخذت راية اإلسالم المع      ى بل شّدت األنظار إل ة ترفرف في أقطار األرض، وأن نوي
  .ولي اهللا األعظم أرواحنا لمقدمه الفداء

  من بيان إلى حّجاج بيت اهللا الحرام

  ٢٨/٧/١٩٨٧بتاريخ 

                                                 
  .إشارة إلى السودان أيام حكم جعفر النميري) [32]٣٢(



  حادثة مّكة مصدر تطورات عظيمة في العالم اإلسالمي 

ة    ة مّك ة    ستكون من  )[33]٣٣(ليطمئن الشعب اإليراني العزيز الشجاع، أن حادث شأ تحّوالت عظيم
ي  ة ف دة الحاآم ة الفاس اث جذور األنظم بة الجتث تهيئ األرضية المناس الم اإلسالمي، وس ي الع ف

  .البلدان اإلسالمية، وطرد رجال الدين المزيفين

دماء                              ر ال رى عبي راءة من المشرآين، ن ة الب ى ملحم ام واحد عل ر من ع ومع أّنه لم يمر أآث
  .ذاه في العالم بأسره، وبدأنا نشهد آثاره في أقصى نقاط األرضالطاهرة لشهدائنا األعّزة فاح ش

ذه        . إّن ملحمة الشعب الفلسطيني ليست بالحدث الطارئ      ذي أوجد ه ن ال الم؟ َم د الع اذا يعتق م
صهاينة             الت ال ة حم وم لمقاوم سطيني الي شعب الفل دفع ال ي ت داف الت ي األه ا ه ة؟ وم الملحم

  الوحشية، بعزم راسخ وأيٍد عزالء؟

ل  جرة      ه ان ش ل بإمك صالبة؟ وه ن ال ًا م نهم عالم ق م ذي خل و ال ده ه ة وح داء الوطني إّن ن
ور            المتالعبين بالسياسة المأجورين أن ُتلقي في أحضان الفلسطينيين فاآهة االستقامة، وزيتون الن
ون           انوا يرتزق واألمل؟ لو آان األمر آذلك، لماذا إذًا لم يحدث ذلك خالل السنوات الطوال التي آ

  ا إلى جوار الفلسطينيين باسم الشعب الفلسطيني؟فيه

الصرخة ذاتها التي أرعبت الشاه في إيران والغاصبين في بيت          .. »اهللا أآبر «ال شك أّنه نداء     
ّج                   .. المقدس سطيني في مظاهرات الح شعب الفل اء ال ه أبن ذي أطلق ه ال راءة ذات إّنه تجٍل لشعار الب

يا وإسرائيل          جنبًا إلى جنب أخوتهم اإليرانيين، وهتف      ا وروس الموت ألميرآ . وا بتحرير القدس، وب
شهادة         ذبح ال ى م دماء عل سطيني ال شعب الفل ومثلما ُأريقت دماء أعّزتنا على مذبح الشهادة، قّدم ال

  .أيضًا

وقد رأينا آيف تداعت في      . أجل؛ إّن الفلسطيني وجد طريقه الضائع باستلهامه لطريق براءتنا        
ر،                  هذا النضال أطواق الحصار ا       ى الكف ان عل سيف، واإليم ى ال دم عل دي، وآيف انتصر ال لحدي

ى الرصاصة     ى                      . والصرخة عل ل إل م من الني ي إسرائيل في الحك ا آيف تبّخرت أحالم بن ورأين
سطين من شجرتنا              )[34]٣٤(الفرات دّري لفل ة   «، وآيف تألأل ثانية الكوآب ال » الالشرقية والالغربي

ة  سه ـ     . المبارآ وم، وباُألسلوب نف الم          والي ود الواسعة في مختلف أنحاء الع ه الجه ذل في ذي تب  ال
اد لهيب غضب            واهم من أجل إخم ّل ق دون آ راهم يجّن إلجبارنا على مساومة الكفر والشرك ـ ن

  .الشعب الفلسطيني المسلم

                                                 
الهجوم الوحشي الذي شّنته الشرطة وقـوى األمـن الـسعودية ضـد المـشارآين فـي مراسـم                   ) [33]٣٣(

البراءة من المشرآين التي أقامها حّجاج بيت  اهللا الحرام من اإليرانيين وغير اإليرانيين في الـسادس مـن                   
ذي أسفر عن استشهاد مئات الحّجـاج بجـرم  صـرخة البـراءة مـن أميرآـا                  ، وال ١٤٠٧شهر ذي الحجة عام     

  .وإسرائيل
عبارة رّددها قادة الكيان الصهيوني بعـد تأسيـسه، زاعمـين أن آيـانهم     » من النيل إلى الفرات «) [34]٣٤(

  .»أرض الميعاد«اللقيط يجب أن يمتد من النيل في مصر  وحتى العراق وسورية، وهي التي ُسميت بـ 



ا    ادئ ثورتن ي مب داد معتنق ًا أن أع ورة، علم ة الث ساع رقع ى ات د عل وذج واح ذا إال نم يس ه ل
القّوة،               اإلسالمية في تزايد   ا ب ر هؤالء رساميل ثورتن ا نعتب الم، وإّنن  مستمر في مختلف أنحاء الع

سهم،               أرواحهم وأنف ورة ب ون دعوة الث وهم أنفسهم الذي يوّقعون بدمائهم على طومار دعمنا، ويلّب
  .وسيتمكنون من التحّكم بالعالم بأسره، بعون اهللا

ر ضد الغنى                   وم حرب الحّق ضد الباطل والفق دأت الي تكبار،       لقد ب ، واالستضعاف ضد االس
ّزة في           .. والحفاة ضد المترفين الذين ال يعرفون معنًى لأللم        ع األع وإّني ُأقّبل أيادي وسواعد جمي

اد في سبيل اهللا                        ى الجه وا عل ادق النضال، وعزم افهم بن ى أآت وا عل ن حمل الم مّم شّتى أنحاء الع
سلمين    اتي الخالصة       . واعتالء عّزة الم سالمي وتحي ال          وأبعث ب ة والكم راعم الحري ع ب ى جمي .  إل

ة أن               : وأقول للشعب اإليراني العزيز البطل     اتكم المعنوي ارآم وبرآ ّدر آلث الى ق ارك وتع إّن اهللا تب
رومين، وإن    دفاع عن المح زًا لل ة مرآ ونكم المتأللئ وبكم وعي د أضحت قل الم، وق ي الع شر ف تنت

  .الدوليين من اليسار واليمينشرارة ثورتكم العارمة أدخلت الرعب في قلوب الناهبين 

  من بيان بمناسبة مجزرة الحرم المّكي 

    ١٠/٧/١٩٨٨بتاريخ 

  :لمزيد من االطالع تراجع الفصول

  :أصدقاء الثورة اإلسالمية وأنصارها

  ـ أصحاب النظرة الواقعية هم الذين تأثروا بنداء الثورة

  ـ معالم تصدير الثورة اإلسالمية

  م المسلمينـ إطاللة بارقة األمل أما

  ـ ثورة إيران بارقة األمل لمستضعفي العالم

  :تصدير الثورة؛ الدوافع والُسبل واألهداف

  ـ ما دامت النّية خالصة فستنتقل أمواج الثورة
 
 

 
 


