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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

و غّير ، ةابعاد مختلف  فية تصعيد جهاد المسلمين ضد الصهيونييٰ في ايران الة االسالمية انتصار الثور'یاد

  . ة جميع االصعد'یلمن اساليب جهاد الشعب الفلسطيني ع

آما آانت ، ةالحساس  الشرق االوسطة حليفًا قويًا للغرب و اسرائيل في منطق إذ آان النظام الشاهنشاهي يعدُّ

هذا فضًال عما . الكيان االسرائيلي المحتل  ساعدت في انعاش اقتصادة للبضائع االسرائيليةايران سوقًا رائج

، ة الحيويةطريق تزويدها بالنفط و تأمين احتياجاتها من هذه الماد عنآان يقدمه الشاه من مساعدات السرائيل 

 'ی توّجه الة قذائف و اسلح'یال - ة االسرائيلية االقتصاد و الصناعةضمن عجل - یااليران حيث تحول النفط

 ة السيطر احكام'یال ة الهادفة االسرائيلية و آر للعمليات التجسسي'ی الآذلك تحولت ايران. نيينينحور الفلسط

  . ة عرب المنطق'ی علةاالسرائيلي

 التي آان يقدمها ةالسخي و المساعدات،  بين شاه ايران و اسرائيلة و العلنية ان افتضاح امر العالقات السري

 االمام ةالدوافع التي ساهمت في تفجير نهض ةآانت من جمل - ةالعدو المشترك للمسلمين آاف - السرائيل

  : االمام في هذا الصدد يقول. اهنشاهيالخميني ضد النظام الش

 'یاشرت في احاديثي دائمًا ال و قد، مساعدته السرائيل،  الشاهةان من االمور التي جعلتنا نقف في مواجه«
و حينما آانت الحرب بين اسرائيل و المسلمين قد بلغت  ،ان الشاه آان يتعاون مع اسرائيل منذ بدء نشوئها

  .١»و آان ذلك احد دوافع معارضتي له، سرائيلهب نفط المسلمين و تقديمه إلن  استمر الشاه في، ذروتها
تهديدًا حقيقيًا لألهداف   شّكلتة قاصم ةمّثل اول ضرب،  النظام االسالمي في ايرانةان اسقاط الشاه و اقام

 'ی قاد الة و السعةقو من الةالرأي العام بدرج 'ی و قيادتها علة االسالميةإذ آان تأثير الثور. ة لتوسعيةالصهيوني

و ، ة آامب ديفيد االستسالمية معاهد'یتوقيع انور السادات عل طرد النظام المصري من الصف العربي بمجرد

  . ة الرجعية العربية من قبل االنظم'یحت بات منبوذًا و معزوًال تمامًا

الداعمين  - ةو الدول االوربي يكاجّندت امر،  االمام الخمينية في هزيمتها امام نهضة و بوحي من تجربتها المّر

و قد ، ة و التحكم باوضاع المنطقة االسالميةالثور آل امكاناتها الحتواء - الرئيسيين للكيان الغاصب للقدس

و آنا قد ، »قبتحاد السوفيتي السااال«التحالف مع منافسها الشرقي  ا هذا بنحو لم تتوان عن نهجه'یاصرت عل

الدعم   و تقديمة االسالمية احتالل اراضي الجمهوري'یي تحريض صدام حسين علالتحالف ف شهدنا تجسيد هذا

النظام البعثي العراقي ضد النظام   التي شّنهاةالشامل له من قبل هاتين القوتين في مختلف مراحل الحرب الطويل

  . االسالمي الفتي في ايران

 'یايران و القضاء عل ة و تجزئةسالمي االة بهدف احتالل اراضي الجمهورية لقد اندلعت الحرب المفروض

 اداء دورها الطليعي 'ی علةآانت عازم  التي– ة االسالميةو باندالعها اضطرت الجمهوري، ة االسالميةالثور
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عّبر  ،ة و مؤلمةخطير ةباشعال فتيل فتن، اضطلع صدام و بتحريض و دعم اعداء المسلمين،  و في ضوء ذلك

  : عنها االمام الخميني بقوله

تغريرها بصدام و شن الهجوم  و من خالل، سيما امريكا، 'ی الكبر'ی لبالغ األسف هو ان القوان ما يدعو« 
 ةو بالتالي تمكين اسرائيل المحتل، االنشغال بالدفاع عن بالدنا 'ی علة ايران المقتدرةاجبرت حكوم، ضد بالدنا
  . ١» الفراتی من النيل ال'ی المشؤوم بتشكيل اسرائيل الكبرمخططها  من تنفيذةالمجرم

االسالم في طريق  فالبد من القول أن المؤامرات و العقبات التي وضعها اعداء، ة و مهما آانت الحقائق مّر

 طرح ةقد مّكنت امريكا من اعاد، الشرقي و آذلك التحوالت التي شهدها المعسكر، ة االسالميةتقدم الثور

و آذلك في نجاع .  الشرق االوسطة سبيل الحل الوحيد ألزمةبمثاب  و االستسالم امام اسرائيلةلمساومموضوع ا

 طابور االستسالميين الذي ة بل و وضعها في طليعة العربية الحظير'ی مصر الةفي اعاد مساعيها ليست فقط

اليوم في  لبنان و ما نشاهدهفان ما حدث في ، ولكن و مع آل هذا. ة العربيةعددًا آبيرًا من االنظم يضم

 رغم آل العقبات ةاالسالمي ة الثورة رسال'یيؤآد بأن الشعب الفلسطيني قد تلق، ة المحتلةاالراضي الفلسطيني

 ة حيث اثمرت عن انطالقةفي االراضي المحتل  االمام الخميني أتت أآلهاةو ان نهض،  ذلكةالتي حاولت اعاق

  . ة المبارآةاالنتفاض

يعترف  - و امريكا  الكيان الغاصبة بمن فيهم قاد–فإن الجميع ،  المساومين في العالم العربية و رغم خيان

  . أمر ال يمكن إنكاره، الحدث الفلسطيني  عمق'ی و اهداف االمام الخميني الة االسالميةاليوم بأن نفوذ فكر الثور

 اهللا و االستناد 'یبالتوآل عل - ةاللهي يستعرض الكتاب جانبًا من مواقف و توجيهات رجل عظيم حّول نهضته ا

 حيث ضّم مقتطفات من آراء و مواقف  .  في العالم االسالمي'ی آبرة ثور'یال - ة الشعب العظيمة قدر'یال

 من ةفي خطاباته و حواراته و احاديثه خالل مراحل مختلف انعكست، ة الفلسطينيةاالمام الخميني حول القضي

  . ة االسالميةتاريخ الثور

ه آان يعمل س سرُّالخميني قّد  االمامةيوضح بأن سماح،  من اآلراء و االفكارة هذه المجموع'ی إن االطالع عل

؛  ظلمه و جبروتهةوقت آان النظام في ذرو  في،  بين نظام الشاه و اسرائيلة القائمة فضح العالقات الخفي'یعل

  . ي يهدد العالم االسالمي بأسرهاالسرائيلي الذ  الخطرة سبل مواجهة تامةو آان يتابع بجدي

للجهاد الفلسطيني من الحقوق   فاإلمام الخميني هو اول مرجع تقليد و زعيم ديني آبير أجاز تقديم الدعم المالي

 الكيان المحتل للقدس في إحراق ةحادث جريم آما أن سماحته و عقب،  و الزآوات و الصدقاتةالشرعي

اآد بوحي من بصيرته و بعد ،  بناء المسجدةجّل اهتمامهم العاد ونو فيما آرس اآلخر ، 'یالمسجد االقص
                                                 

 .١٨ج ، صحيفة النور - ١

٤ 



االسالمي و العقائدي في  بعدها من خالل ة الفلسطينية بأن التعامل مع القضي– ة منذ البداي– 'ی فاالمام آان ير

و آان .  لهة االسالميةو توفير دعم االم، المظلوم  الشعب الفلسطينية لتعبئةيمّثل افضل وسيل،  اسرائيلةمواجه

 و غيرها من االيديولوجيات ةو االفكار االشتراآي، ة العربيةبالقومي  من قبيل التمسك'یيعتبر السبل االخر

  . انحرافًا عن طريق النضال لتحرير القدس، ةاالسالمي  و غيرةالمستورد

الضعف و العجز او   التي تعصف بالعالم االسالمي نظيرة اطالع آامل بالمشكالت الداخلي'ی آان االمام عل

 ةم االسالمي المنبثقو وعي الرأي العا  توظيف مشاعر'یلذلك تراه يؤآد عل، ة الدول االسالمية بعض قادةتبعي

 ةدو آان يدعو قا. ةو تجنب الخالفات الطائفي، ة لالمةو الثقافي ة و المشترآات االيمانيةمن االصول العقائدي

 ما تناغمت و انسجمت اهتماماتها مع 'ی متةول االسالميو آان يؤمن بأن الد، النهج  التباع هذاةالدول االسالمي

 و إال فانه  ،ة المواجهةسؤولي و مة لتحمل اعباء القيادةستصبح  مؤهل، ةالمسلمين و تطلعاتهم العام مشاعر

  . الشاه المخلوع  أن تتعامل مع قادتها آما تعامل الشعب االيراني معةينبغي للشعوب االسالمي

 ة و سبل مواجهةالفلسطيني ة القضي االمام الخميني الیة و فيما يلي سنحاول باختصار استشراف معالم رؤي

  . العدو الصهيوني

  امريكا و اسرائيل توظيف سالح النفط ضد ةضرور 
بها العرب في حرب   التي منية سيما الهزيم– ةالمتعدد  ة االسرائيليةفي الوقت الذي عملت الحروب العربي

 استمرار ة ضرور'یالخميني يؤآد عل آان االمام،  العرب'یعلي تكريس روح االستسالم لد - رمضان

  . النفط  ضد اسرائيل و حماتها بتوظيف سالحةالمواجه

 'یعل«: ةو الشعوب االسالمي آتب سماحته يقول مخاطبًا الحكومات، ١٩٧٣ / ١١ / ٧يان اصدره في  ففي ب
 لها آسالح ضد اسرائيل و ةو غيره من االمكانات المتاح  ان تستخدم النفطة النفطيةحكومات الدول االسالمي
  . »بيع النفط للدول التي تقدم الدعم السرائيل المستعمرين لتمتنع عن

.  في ايرانةاالسالمي ة بعد انتصار الثور'ی حتة موقفه هذا في مختلف المقاطع الزمني'ی علماصّر االما و قد 

 الكثير من ة منها ضعف و تبعيةالسباب عديد  الصعيد العملي مع االسفیٰغير أن مثل هذا االمر لم يتحقق عل

  . ة الدول االسالميةقاد

 ة يومئذ و االهميةالسائد إذا ما اخذنا بنظر االعتبار الظروف، عاده موقف االمام هذا و تتضح ابة اهمي'یو تتجل

 ةوقت لم يكن الغرب قد فّكر في التدابير الالزم  للنفط و دوره الحياتي في االزدهار الصناعي السيما فيةالبالغ

  .  انقطاع تدفق النفط اليهةلمواجه

  ة االسالمية الهوية تحرير فلسطين منوط باستعاد
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 من ة درج'یالجماهير عل هو ان تكون،  و النضال الجاد ضد اسرائيلةت اتخاذ المواقف المبدئيمن مستلزما

غير ، بحكامها بما يدفعها للسير و التعاون معًا و ان تثق،  االستهالك'یُحّمب ة االصاب و بينالوعي يحول بينها

 منعت الجماهير من تقديم دعمها ةرجبلدان العالم االسالمي آانا بد أن الكبت و االستبداد السائدين في اغلب

  . للحكومات

بإيمان الشعوب   تتمثلة للمقاومة االساسية بأن الدعام'یآان االمام الخميني ير،  و مع درآه لهذا الواقع
فلن ،  مشكالتنا دون حّل'ستبقی، اهللا  اسالم رسول،  االسالم'یما لم نعد ال« : حيث يقول سماحته، باالسالم

 ة الشعوب ان تعود للتحلي بالحال'یعل..  القضاياةافغانستان و ال بقي ة فلسطين و ال قضيةينتمكن من حل قض
فالبد للشعوب  و إال، و اذا ما عادت الحكومات مع الشعوب فبها،  في صدر االسالمةآانت سائد  التيةاالسالمي

ب االيراني مع حكومته مثلما فعل الشع من اتخاذ مواقفها بمعزل عن مواقف حكوماتها و ان تتصرف معها
  .١»لتحل جميع المشاآل

  'یالفضح المستمر لمخطط اسرائيل الكبر
و آان ، ) الفرات'یال  من النيل'یاسرائيل الكبر: (الشعار الرئيسي الذي آان يرفعه البرلمان االسرائيلي يقول

 عددهم و ضعف ةون بقلالمحتلون يتسم حيث آان،  ضعفهاة نشوء اسرائيل و فترةهذا الشعار مطروحًا في بداي

 هذا الشعار عمليًا حينما ة وسعها لترجمةانها ستبذل غاي و من الطبيعي، قدراتهم في مقابل العالم االسالمي

  . ة مقتدرةتصبح قوي

و آان ينبه . ةبحدودها الفعلي  السرائيل و عدم قناعتهاة التوسعية لقد حّذر االمام الخميني مرارًا من خطر النزع

انما هو بدافع خداع الرأي العام االسالمي و  ، التمويه عليه'ی اسرائيل لهذا الهدف او حرصها عل ان نفي'یال

  . ةالمشؤوم لتحقيق اهدافهاخطوة  ة الخطوةانتهاج سياس

 التي ةالطروحات االستسالمي ألغلق الطريق امام مختلف،  و لو آان قد تم استيعاب تحذير االمام هذا جيدًا

من قبيل تحقيق نوع ، ةباالتفاقيات و المعاهدات الدولي هم يتمكنون من خاللها تقييد اسرائيليتوّهم اصحابها ان

  . ة مقابل التفريط بجانب آبير من االراضي المحتلةجزء من االراضي الفلسطيني 'یمن الحكم الذاتي المحدود عل

  ة التفريق بين اليهود والصهاين
 من الدين ةو متخذ، و االستعمار  ة العنصرية للتوسع معتمد'ی تسعةسي سياة حرآةاننا نعلم جميعًا بأن الصهيوني

 المراقبين بان یغير انه ليس خافيًا عل. في العالم اجمع  انها المنقذ لليهودةمدعي، اليهودي غطاًء لتحقيق اهدافها

ل التمسك بهذه  و من خال– الذين يسعون ةالعالم انما هو من مبتكرات الصهاين  العرق لجميع يهودةادعاء وحد

االراضي   الجرائم التي يرتكبونها فيی علةلتبرير اغتصابهم الرض فلسطين و التغطي - ةالواهي المزاعم

  . ةالمحتل
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 ةترك موقعه اآلن لساس االنجليزي الذي لهذا الكيان اللقيط هو االستعمار و من الواضح ان المؤسس االصلي 

 او الناس ةال يكتثرت ابدًا باالديان السماوي ان االستعمار الحديثو مما ال شك فيه . مريكيالبيت االبيض اال

  . ةاالستعماري و ال يفكر اال بمصالحه، المؤمنين باهللا

آاشفًا ،  ةبمعزل عن اليهودي ة الصهيونية الحرآة االمام الخميني لمواجه'ی انبرة و انطالقًا من درآه لهذه الحقيق

 تتناقض في ة سياسية حرآة أن الصهيوني'یاالنظار ال و ملفتًا، ةعن اليهوديالقناع عن الوجوه التي تدعي الدفاع 

  . لالنبياء ةاالساس مع الدين و االهداف االلهي

   هو السبيل إلنقاذ فلسطينة االسالمية اتحاد االم
ن تحقيق  مةالصهيوني  االسالم هما السبيل النقاذ فلسطين و منع'ی الة و العودة االمام الخميني ان الوحد'یير

،  االسالم'یالسرائيل تتمثل في القضاء عل ة ان االهداف االصلي'یو في غضون تأآيده عل،  ةاهدافها التوسعي

و مع أن اآثر العرب و المسلمين من . ةاالختالفات المذهبي  نبذ االختالفات بما فيها'یآان سماحته يدعو ال

لم  -  و هو الفقيه و المرجع الشيعي–مام الخميني غير ان اال، ةمذاهب اهل السن سكان فلسطين هم من اتباع

و من هنا  ، أمرًا يرتبط بكيان االسالمة الفلسطينيةو آان يعتبر القضي، تقديم مختلف انواع الدعم لهم يتوان عن

 ة ان القضي'یللفلسطينيين مؤآدًا عل  تقديم الدعم'ی في لبنان علةآان ال يكف عن حث المسلمين ال سيما الشيع

  .  العالم االسالمي بأسرهة هي قضيةلسطينيالف

و ، عاٌر آبير، في العالم  المليار مسلم'ی ما ينيف عل'ی علة من الصهاينة في تسلط ثّل'یآان االمام الخميني ير 

؟  ةع بكل انواع القدرتبدول تمتلك آل شيء و تتم  السرائيل أن تتحكم بهذا الشكل'یلماذا يتسن« : آان يقول
 ةو الحكومات مبتعد،  عن حكوماتهاة و معزولةلو لم تكن الشعوب متفرق؟ آذلك ان يكون االمرلماذا ينبغي 
و اسرائيل ، اليدي امكتوفو جالسون، و ان اآثر من مليار مسلم بكل ما لديهم من استعدادات، عن بعضها

  .١»ترتكب آل هذه الجرائم في لبنان و فلسطين

صب آل واحد منهم  المسلمون و اجتمع لو:  الكبير قولهة االسالميةورآذلك اشتهر عن االمام الخميني قائد الث

 ة أمر يحيرني و هو ان الدول االسالميةثم«: سماحته حيث يقول،  اسرائيل لجرفها السيل'یدلوًا من الماء عل
 أنها آما،  بينهمة التفرقةو تعلم ان لالجانب دورًا آبيرًا في اشاع، الداء جيدًا  تشّخصةو الشعوب المسلم

آأسرائيل تقف في  ة خاوية ان دول'یو هي تر،  ليس غير ضعفهم و زوالهمة هذه التفرقةان نتيج تدرك
ولكنهم ،  اسرائيل لجرفها السيل'یمن الماء عل مقابل المسلمين الذين لو اجتمعوا و صب آل واحد منهم دلوًا

  .٢»مع ذلك يقفون عاجزين امامها

    للعالم االسالميةتوظيف الفرص و االمكانات المتاح
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و معطياتها في الدفاع عن حقوق  ة االسالمية من عمق االيديولوجية االستفادةآان االمام الخميني يعتقد بضرور

 من االنشغال باالمور و  بدًالة الفلسطينيةاالنتفاض  لدعمة الشعوب االسالميةالمظلومين الفلسطينيين و تعبئ

 من ة االخيرةو ان اعالن الجمع،  الشعب الفلسطيني المسلمةثقاف یٰال  ةبصل القضايا و الموضوعات التي ال تمت

رمضان  فشهر. احد نماذج هذا الوعي المتقدم عند االمام الخميني، يومًا عالميًا للقدس، المبارك شهر رمضان

ل  من خال–االستعداد الالزم   من آسب،  تمكن المسلمين في مختلف انحاء العالم االسالمية مناسبةفرص

 للتوجه – ة االجتماعية و التربويةالشعائر الديني  المراسم و احياءةالتزّود بالمعنويات خالل شهر الصيام و اقام

و ، 'ی المسلمين االولة في التصدي لتحرير قبلة المتمثلةالتحديات الخطير ةنحو اداء الدور المناسب في مواجه

ان  . ة و عمالئها في البلدان االسالمي الکبریٰ'ی للقوة و الدعائيةو احباط المخططات السياسي آذلك افشال

 و استنهاض القدرات ةو تعبئ ةبامكان يوم القدس ان يلعب دورًا هامًا و مصيريًا في توحيد الشعوب االسالمي

  .  من اجل تحرير القدس الشريفةاالسالمي

قيامًا (ـالقرآن الكريم ب ج الذي عبر عنه للحة الحقيقية الفلسفی آذلك يعد احياء الحج االبراهيمي و االلتفات ال

ال يتجزأ عن روح الحج الحقيقي و   من المشرآين باعتبارها جزءًاة مراسم البراء'و التأآيد علی) للناس

 بناًء و. ي لما يؤمن به االمام الخمينًاوفقالعالم االسالمي  يعد نموذجًا آخر لالمكانات التي يتمتع بها، مناسكه

 لتجمع و لقاء ماليين ةحيث يكون بؤر، للمؤتمر العالمي للحجالفلسفة الحقيقية   ما تحققتفمتیٰ ، هذا الفهمعلیٰ

 مشاآل العالم  'ی للتعرف علة مناسب'یو يتحول ال،  انحاء العالم بمختلف مذاهبهم و طوائفهم'یمن شت المسلمين

 و ة الفلسطينيةطبيعي أن تحتل القضيال فمن،  العداء االسالم و اذنابهمةاالسالمي و فضح المخططات الخياني

 آواحد من اهم قضايا العالم ةموقعها في الطليع، ةالصهاين  منةاحتالل اراضي المسلمين من قبل حفن

 امكانات العالم االسالمي اليجاد حل ة دعم و تضامن مسلمي العالم و تعبئ'علی و من ثم االستحواذ. االسالمي

  . لهذا الجرح المزمن جذري

لم تأل اميرآا و ، بالذات  في خطابات و احاديث االمام الخمينية الكامنة الفذة التوعويةب هذه القدر و بسب

و . ة االسالميةاالمام الخميني و الجمهوري في التصدي لنهج، ةاوروبا و اسرائيل جهدًا طوال السنوات الماضي

 من ةمستفيد، دي االصيل للعالم أجمع محي االسالم المحمةرسال  دون ابالغة عن اي جهد للحيلولیلن تتوان

 من:  بمختلف االساليبةو مستعين، ة لشعوبها في البالد االسالميةالحكومات المعادي و ضعف بعض  ةعمال

 ارتكاب یٰإل  ،ةو ارهاب و ضغوطات دولي،  ة اتهامات باطل'یال،  ة االسالمية الهداف الثورة مضادةدعاي

آل ذلك للحد من . )و اسرائيل الموت المريكا ( الهتاف بشعارة بجريرالمجازر بحق حجاج بيت اهللا الحرام

  .  في قلب العالم االسالميةالغاصب و من اجل ترسيخ وجود اسرائيل، ة االسالميةامواج الثور

 قد بلغت ةو نهضته االلهي  االمامة و هي ان رسالة للشعب الفلسطيني تؤآد هذه الحقيقة االسالمية بيد ان النهض

  .  مخاطبيها االصليين و هللا الحمداسماع

ةمؤسس  )ره( تنظيم و نشر تراث االمام الخميني
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  ةالشؤون الدولي
   الباب األول

ة حقيق   اسرائيل
  
  

   الفصل األول
   االسالم و المسلمينة اسرائيل عدو

   'ی المسلمين االولةتخريب قبل، هدف اسرائيل الخبيث  
.  المسلمين بمصرةاوساط االخو  فية االعتقاالت الواسعة بشّنه حملإن السادات قد أآمل اليوم خدمته السرائيل

 ة عالو–اسرائيل التي اقدمت هذه االيام  ؛و اسرائيل  الشعب العربي باتحاده مع امريكاة سمع'یلقد اساء ال

 تمثلت في مباشرتها عمليات الحفر في 'ی أخر'ی آبرة جريم'ی عل– ة ما ارتكبته من جرائم في المنطق'یعل

 –اهللا   ال قدر–فمع اضعاف قواعد هذا المسجد من الممكن أن تنهار  ،'ی المسلمين االولةقبل ١یٰالمسجد االقص

  . حينها ستحقق اسرائيل هدفها الخبيث و .'ی المسلمين االولةقبل

مكم و و دافعوا عن اسال انهضوا و اتحدوا! يا ايها المستضعفون الرازحون تحت نير الظالمين!  يا مسلمي العالم

 ی قرن انتصار المستضعفين عل–اهللا   بإذن–فإن هذا القرن هو ، و ال تخشوا صخب االقوياء، مقدراتكم

  ٢. الباطلیو انتصار الحق عل، المستكبرين

    اسرائيلة االسالم بواسطةمحارب
و بعد درآهم  ة االسالميةالثور  التي ظهرت بعدةمريكي المسلمين أن يعلموا بأن الدسائس و المخططات االیعل

 ة ايران مرآز ثقل النهضةو مرورًا بمهاجم، ةو الشيع ة السنة بين االخوةبدًء ببث الفرق، ة االسالم الخارقةلقدر

 التي ارتكبت بحق ةو الجرائم الوحشي ٣و الشامل الذي استهدف لبنان و انتهاًء بالمخطط الواسع، ةاالسالمي

  . ة االلهيةم و اضعاف هذه القدر االسالةباجمعها تستهدف محارب آانت؛ ابنائه

                                                 
بصورة  فيذ اعمال الحفر  اخذت اسرائيل و بذريعة البحث عن االلواح و الكتابات المتبقية عن االنبياء و االجيال الماضية بتن                - ١

 مـن   و حرم بيت المقدس لتحقـق بـذلك هـدفها بتـشريد عـدد آخـر            'یواسعة في اطراف مسجد الصخرة و المسجد االقص       
 سـعيًا منهـا فـي تغييـر المعـالم االسـالمية للمـدن آبيـت               ،  ء االرضية للهدم و تجديد البناء في تلـك االمـاآن          ّيالعرب و تهي  

 .  مدن يهودية'یالمقدس ال
 .١٢٥ص  ، ١٥ج ، صحيفة النور، ١٩٨١ / ٩ / ٦ حجاج بيت اهللا الحرام بتاريخ 'یمن نداء االمام الخميني ال - ٢
  منظمـة 'ی لبنان يهدف القضاء عل'ی هجومًا بريًا و بحريًا و جّويًا واسعًا عل١٩٨٢عام  شن الكيان الصهيوني في حزيران    - ٣

سـبعين   اربعـين سـاعة اواثنتـين و       ان الهجـوم سـينتهي خـالل ثمانيـة و          ،التحرير الفلسطينية واعلن الصهاينة في البداية     
و ان القـوات الـصهيونية سـوف        ،  و انه ُموّجُه ضد الفلسطينيين فقط و انه ال ينوي احتالل شبٍر واحد من ارض لبنـان                 ،ساعة

 و قامت باحتالل  ،  مانين يوماً  خالف هذه االدعاءات فقد استمرت عملياتها ث       'یلبنان بعد انهاء العمليات ولكن و عل       تخرج من 
 و أجبـر  ،   آبيـر مـن اللبنـانيين و الفلـسطينيين المظلـومين           و قد ُقتل في هذه العمليات عددٌ      . مساحة مهمة من ارض لبنان    

 . ليستقروا في ثمانية بلدان عربيةبيروت  مغادرة 'یالفلسطينيون عل
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لن يتوقف عند ، ةالخبيث  اسرائيلةمريكي الذي يتم تنفيذه بواسط المسلمين ان يعلموا بان المخطط االی و عل

 الخليج الفارسي و ةالسيما في منطق، ةاالسالمي و في البلدان، بل يستهدف االسالم في آل مكان، بيروت و لبنان

  . الحجاز مرآز الوحي االلهي

و أن يقبلوا بعار ، السرائيل  من ذلك'یبل االنك،  عبيدًا المريكاة إن هدفهم االول يتمثل في جعل حكام المنطق

  . ةآل تحقير و اهان

و ان تبادر ، ةالالمباال  ان ال تقف موقفةينبغي للشعوب االسالمي، 'ی العظمة و في مثل هذه االجواء و الفاجع

  . ةاالسالمي ا جهدًا في الدفاع عن االسالم و البلدانلتحّمل مسؤوليتها و ان ال تألو

 ةو الدول المسما  و مسمع من المسلمين'ی مرأی علةان تمارس اسرائيل الغاصب،  ة مؤلمة يالها من مصيب

 و االخوات ةاللبناني المظلوم و االخو  بحق الشعبة و الجرأةاعتداءاتها بهذا النحو من الوقاح،  ةباالسالمي

، ةانساني  وة الهية للدفاع الذي يعد فريضةاالسالمي الدول و بدًال من أن تهب حكومات،  بيروتاالعزاء في

و يجعلون من االسالم و ، ة المشؤومة و االسرائيليةلتنفيذ المخططات االمريكي   بل و تبادرةتبدي آل هذه الليون

االعذار   اذا آان بامكانهم أن يختلقواو -  الظلمةمحترف -  اهدافهم بدًال من اسرائيلة غايةاالسالمي ايران

 فهل سيتمكنون من تحريف  ، لهذا المجرم و اسيادهةبل و تقديم العون لتحقيق االهداف المشؤوم، لسكوتهم

 من انتقام المنتقم ةستخّلصهم اعذارهم الواهي و هل؟ ةهل يتمكنون من خداع الشعوب الحّر؟ التاريخ ايضًا

و هل ؟ الذين اتخذوا من الدين االسالمي العظيم هزوًا و لعبًا  لهؤالءةب الكبيرتفر الذنوو هل َسُتغ؟ الجبار

 .١؟  عن دماء النساء و الرجال و االطفال االبرياء التي سفكت في بيروتةمقنع ةسيتمكنون من تقديم اجاب

  
  امريكا و اسرائيل تعاديان أسس االسالم

 جيدًا بان العدو االصلي  ،بمختلف مذاهبهم و قومياتهم،  ةليعلم المسلمون المتواجدون في المواقف المشرف

خصوصًا امريكا ، 'یالعظم 'یهي القوَو َسلم له اه و ْٰيَل َع اُهللاقرآن الكريم و الرسول االعظم َصلَّیلالسالم و ال

 ة اي'یم علو ال تتورع عن اإلقدا، بعين الطمع  بلدان العالم االسالمي'یالتي تنظر ال،  اسرائيلةو وليدتها الفاسد

 ة الشيطانيةنجاحهم في هذه المؤامر و ان سّر. ةو مواردها الطبيعي  من أجل نهب ثرواتهاة أو مؤامرةجريم

 ان يقوموا بدفع بعضو في موسم الحج من الممكن . صفوف المسلمين بأي نحو آان  بينةيكمن في بثهم الفرق

 ة الشيطانيةالظاهر  هذه'یو التشديد عل، ة و السنة اجواء االختالف بين الشيعةالماللي المرتبطين بهم الشاع

  . و الفساد ة تجعل بعض البسطاء يصدقونها و يمسون سببًا في الفرقة درج'یال

القلوب الضالين انما  و أن يعلموا بأن هؤالء ُعمي،  ذلك'ی و االخوات من الفريقين أن يتنبهوا الة علي االخو

 یاو عل،  ةعن االسالم و القرآن و السن إبعاد المسلمين،  الرسولةو سنينوون باسم االسالم و القرآن المجيد 

  . االقل حرفهم عنها
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ألنهما تريان في االسالم و   ، و االخوات ان يعلموا بان امريكا و اسرائيل تعاديان أسس االسالمة االخو'ی عل

، ةايران باتباعها لهذا القرآن و السنذلك أن ، و نهبهما  اشواآًا في طريقهما تحول دون اطماعهماةالقرآن و السن

  .١و انتصرت انتفضت بوجههم و ثارت

  

                                                 
ج ، صـحيفة النـور  . ١٩٨٤ / ٨ / ٣٠بتـاريخ  ،  المبـارك 'یمن بيان االمام الخميني بمناسبة عقد مؤتمر الحج و عيد االضح        - ١

  . ٤٦ص ، ١٩

١١ 



   الفصل الثاني
  ة التوسعيةالنزع

 (  )'یمخطط اسرائيل الكبر
    احتالل فلسطين ليس آخر المطاف

 –بل انهم يخططون ، فلسطين  احتالل'ی من ايجاد اسرائيل ال يقتصر عل'یليعلم الجميع بأن هدف الدول الكبر

 بعض ة اليوم مجاهد'یفنحن نر. انتهت اليه فلسطين  المصير ذاته الذية ألن تواجه الدول العربي–عياذ باهللا وال

 مجاهدين 'یآما نر،  الفلسطينيين انفسهم'ی حق تقرير مصير فلسطين الةإناط المناضلين الفلسطينيين من اجل

فلسطين و  ل و العدوان من اجل تحرير االآف و انطلقوا في جهاد بطولي ضد االحتالیاالرواح عل وضعوا

هؤالء المجاهدين باالمس في   رؤوس'ی ما أنزله عمالء االستعمار من بالء عل'یإننا نر. ةاالراضي المحتل

آل ذلك ؛ يبالالتي تمارس ضد هؤالء بمختلف االس  الدعايات و المؤامرات'یو نر،  و اليوم في لبنان١االردن

 من ةو اخراج المقاوم، االستعمار البعاد المسلمين عن المناضلين الفلسطينيين يتم بتحريض و ايحاء من ادوات

  .)ة الغاصبة و الصهيونية لضرب القوات االسرائيليةالتي تمثل مواقع مناسب (ةاالستراتيجي المناطق

 و  و واجب امام اهللاةمسؤولي  ة عاتق المسلمين و زعماء الدول االسالمي'یففي مثل هذه الظروف أال تقع عل

 يد ادوات االستعمار في 'ی علةالفلسطينيون لمجازر عام و هل يجوز ان يتعرض المجاهدون؟ العقل و الضمير

 بل يتآمرون و ينّسقون، ةفيما يلتزم اآلخرون الصمت حيال هذه الجريم، االستعمار ة لسلطةالمناطق الخاضع

  ؟ ةيجيمواقفهم الخراج هذا الجهاد التحريري من ابرز مواقعه االسترات

فان ،  هذا الجهاد'یعل بأنه اذا ما تم القضاء ، و المسلمون المقيمون في هذه البلدانة أال تعلم الحكومات العربي

  . ٢؟ تنعم باألمن و األمان  سوف ال تسلم من شّر هذا العدو الخبيث ولن'ی االخرةالبلدان العربي

    بأسرهاة يهدد الشرق االوسط و االراضي االسالميیالخطر االسرائيل
ال يراد ، لعالم االسالميا  الفساد هذه التي ُزرعت في قلبة ان جرثوم'ی أن يتنبهوا الة الدول االسالمية قاد'یعل

فالمخطط ، و ضررها يهدد الشرق االوسط بأسره بل ان خطرها،  فحسب ة العربية االمیمن خاللها القضاء عل

و استعمار اوسع لالراضي و ،  العالم االسالميیيالء عل و االستةبالسيطر ةالمرسوم يقضي بقيام الصهيوني

  . ةللبلدان االسالمي ةالموارد الغني

و الصمود و اتحاد الدول  ة و ان التخلُّص من شّر هذا الكابوس االستعماري االسود اليتم اال من خالل التضحي

 ة بقي'یفان الواجب يحتم عل، ميواجه االسال  في هذا االمر المصيري الذيةو اذا ما قّصرت دول، ةاالسالمي

  . عبر التوبيخ و التهديد و قطع العالقات،  صوابها'ی الةالدول  هذهة اعاد'ی العمل علةالدول االسالمي
                                                 

و  .نياضلين الفلـسطيني  و مسكنًا لالجئين و المن علي الدوام ملجأً   –لمحتلة  و بسبب مجاورته لفلسطين ا     - آان االردن  - ١
 آان المناضلون الفلسطينيون خالل سـنوات طويلـة يـستخدمون منـاطق عديـدة مـن االردن آمعـسكرات لتنفيـذ العمليـات                      

مجـازر   ارتكبت،  االردنية مع المناضلين الفلسطينيين   الحکومة  و نظرًا الختالف و جهات نظر و مصالح         . القتالية ضد الُمحتّلين  
 . ١٩٧١ و آذلك مجزرة حزيران ١٩٧٠ ابرزها مجزرة ايلول االسود وحشية بحق الفلسطينيين

 .١٩٣ص ، ١ج، صحيفة النور، ١٩٧٢ / ١١ / ١١من نداء لالمام الخميني لدعم فلسطين بتاريخ  - ٢

١٢ 



، المستعمرين اسرائيل  و  آسالح ضد'ی ان تستخدم نفطها و ثرواتها االخرة النفطية االسالمية آما ينبغي للدول

 . ١ التي تقدم الدعم السرائيلو ان تمتنع عن بيع نفطها للدول

     تنتظر المصير الذي آل اليه لبنانةاالراضي االسالمي
للتصدي ، آلمتهم ان يسعوا عبر توحيد -  منهاة سيما العربي– ة زعماء الدول االسالمي'ی بأن عل'یال يخف

 ة بقي'ی هذا المخطط عل–ال سمح اهللا  - و اذا ما تساهلوا في هذا االمر فقد يجري -  الفسادةبؤر - السرائيل

  . البلدان

 من 'یو السالم عل« ةو يحفظ استقالل الدول االسالمي،  ان يقطع ايادي االجانب و اتباعهم'ی اسأل اهللا تعال
  .٣، »٢یٰاتبع الهد

  اسرائيل لن تكتفي بالجوالن
 السرطاني سيسري لورما و ان لم تفعلوا فإن هذا،  الفساد هذهة جرثوم'یالبد من تضافر جهودآم للقضاء عل

 جميع البشر و يعتبرون ان 'یيتوهمون تفوقهم عل إذ أنهم، ألن اسرائيل لن تكتفي بالجوالن، 'ی مناطق اخر'یال

  .  اسرائيل'یال بد من عودتهو ال،  الفرات ملكهمیالنيل ال

و ان ما يهمكم اليوم ، ةو تافه ة جالسون تتنازعون و تختلفون فيما بينكم حول اموٍر جزئي– ةايها القاد -  انكم

بأنه ال شأن لنا بالدول و : عبر آل مؤسساتها انكم تعادون ايران التي تصرخ. هو ان ال تتفوه  ايران بشيء ما

  . ة الفساد المستشري في المنطقیللقضاء عل  االتحاد و العمل معًا'ی سو'یالشعوب االخر

  ؟  لماذا ينبغي أن يتصرفوا بهذا النحو

و ، و الصديق  العدونان يتنبهوا و يميزوا بي -  اينما آانوا– علمائها و ابنائها الواعين  وة االمة قادیٰعل

فإذا ، المسلمين ان يساهموا في حلها  جميع'ی علٌةهذه مشكل،  الصديقیو مد يد االتحاد ال،  بطرد العدوةالمبادر

  .٤ة قائمةالمعانا   هذه'یلم يتحقق االتحاد بين المسلمين ستبق

  ةلن تقتنع بحدودها الفعلياسرائيل 
 ةو آلما تقدمت خطو، ةخطو ةبل تتقدم خطو، لقد آررت القول مرارًا بأن اسرائيل لن تقتنع بما هي عليه اآلن

سوريا و بعد غد العراق و  - ال سمح اهللا - لبنان و غدًا اليوم،  اوسعةثم تخطو في الغد خطو، هذه حدودنا: قالت

  . هكذا

و التضامن في ، ةالممسوخ  الحكومات و بدًال من الوقوف بوجه هذه المخلوقات و مما يؤسف له أن هذه

إنه عاٌر . تحرك اآلن من اجل تثبيت موقع اسرائيلت بل اخذت،  عن االستنكار'یفانها تمتنع حت، التصدي لها

يفعلون ما  ةو الشعوب التي ترآت القاد،  بشكل مباشرةالقاد،  ةاالسالمي يُصم جميع من يعيشون في البلدان

                                                 
 . ٢٠٩ص ، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٧٣ / ١١ / ٨من نداء لالمام الخميني وّجهه للدول االسالمية بتاريخ  - ١
 ٤٧اآلية  –سورة طه  - ٢
 .١٩٧٨ / ٣ / ٢٢بتاريخ ، من نداء لالمام لدعم الشعب الفلسطيني و اهالي الجنوب اللبناني - ٣
 . ٢١ص ، ١٦ج ، صحيفة النور؛ ١٩٨١ / ١ / ٢٤من حديث لالمام بتاريخ  - ٤

١٣ 



  ةاهداف اسرائيل المشؤوم
 'یو استبدال بيادقها ال  عبر تغيير'ی بأن اسرائيل ربما تسع– ة سيما المظلومون في المنطق–ليعلم المسلمون 

 'ی علة في السيطرةعن اهدافها المشؤوم  أبدًا'یاال أنها لن تتخل، ين الفلسطينيين و اللبنانييناستغفال المجاهد

تقدم الدعم ، ةالتي تكّشر عن انيابها و مخالبها في المنطق و ان امريكا،  الفراتیبالد المسلمين من النيل ال

  . ةعيبها السياسي ان ال نغفل عن أاللذا ينبغي ، ةجرائمها في المنطق الكامل لربيبتها اسرائيل التي تنفذ

تهلك الحرث و النسل ان  ،ة فتاآ'ی افعة الذين يقدمون الدعم السرائيل أن يعلموا بأنهم انما يقومون بتقويی و عل

  .١ة الخطيرةالمؤذي  'ی لذا ينبغي عدم إمهال هذه االفع– ال قدر اهللا – ةاتيحت لها الفرص

  یٰاسرائيل الكبر
أعلن عن برامجه من  آان قد،  الوزراءة رئاس'یالذي جاء اآلن ليتول، »اسحاق شامير«جديد ان هذا البيدق ال

فان آل ارض ،  فلسطين من الوجودة و ازال ،'ی تحقيق اسرائيل الكبرةفقد سبق له أن اعلن عن ضرور. قبل

  . بيد اسرائيل هي جزء ال يتجزأ من اسرائيل

آل ، الحجاز و مصر  التي يقطنها العرب بما فيهاةاي آل المنطق، ات الفر تعني من النيل الی'ی اسرائيل الكبر

 غير 'یال،  بمماشاتها و ينوي االعتراف بها رسميًا بل يفكر الكثير منهم، ذلك يجري و هؤالء جالسون يتفرجون

  . ذلك

 و ال ةمباالتقف موقف الال ،ةاي الحكومات االسالمي، و مما يؤسف له أن المسلمين،  هذه مصائب شهدها قرننا

  . ق لذلكرتسمح لشعوبها و مواطنيها من التط

  .٢اختناق تمارسه القوتان العظميان، ة اختناق حقيقية ان هذا العالم يعيش حال

   اسرائيل لن تقتنع بهذه االتفاقيات

                                                 
 . ٩٣ص ، ١٨ج ، صحيفة النور، ١٩٨٣ / ٩ / ٣ حجاج بيت اهللا بتاريخ 'یمن نداء لالمام ال - ١
 . ١٠١ص ، ١٨ج ، صحيفة النور، ١٩٨٣ / ٩ / ٦ث لالمام بتاريخ یدمن ح - ٢

١٤ 



 –هللا الحمد   و–أضحت   حيث، ١)١٩٦٣ / ٦ / ٥ ( شمسي١٣٦٢ الخامس عشر من خرداد 'یإنني أنتهز ذآر

 و ةألحذر حكومات الدول االسالمي، ةالمنطق  آل لسان في'یعل، ة االسالمية الجمهوريةالسالم و حكوم اةقدر

 و 'ی اهللا تعالیباالتكال عل - و العمل،  لبعضها البعضةيد االخّو و مّد، ةادعوها للتخلي عن االخطاء السابق

 ةادان و، ةاهبين سيما امريكا عن المنطق الظالمين النة قطع ايدي الجبابر'یعل – االسالم ةاالستلهام من قو

و ، ةالمنطق  امريكا فيةاالتفاق الذي يرسخ من سلط، االمريكي االسرائيلي اللبناني و احباطه عمليًا االتفاق

و لتعلم هذه . ةو العربي ة سائر البلدان االسالمي'ی لبنان و من ثم عل'ی التسلط علةيوفر السرائيل فرص

تكتفي بهذه االتفاقيات و تعتبر الحكومات   بأن اسرائيل لن–ذلك مرارًا و سمعوا به و قد آررت  - الحكومات

 تنفيذ مخططها المشؤوم –ان عاجًال او آجًال  - لذا فهي تزمع، ةغاصب  ما بين النيل و الفرات حكوماتةالعربي

من  أليس.  من سباتهاةربيطالما لم تستيقظ الحكومات الع و،  ة المناسبة ما وجدت الفرص'یمت ، امريكاةبمساعد

 –آلخر من العالم ا و هي في الطرف -  ان تقوم امريكاة المسلمين و حكومات البلدان االسالميیالعار عل

  . ٢؟  ةالفخ و تعريضهم للهزيم  بإيقاعهم فية المغتصبةو ان تقوم اسرائيل الكافر، بالتالعب بمقدراتهم

    الفراتیمن النيل ال
 ةاسرائيل المفسد. الجغرافيا  بتوظيف طاقاتها و قدراتها لمحو اسرائيل منةدول المنطقآم هو مناسب أن تقوم 

 'یو اعتدت عل، و ارتكبت آل هذا الظلم بحق لبنان البطل  هذه الحال'یالتي اوصلت الفلسطينيين المظلومين ال

 من شر اسرائيل و ةق ايديها بايدي بعض و تنقذ المنطةان تضع دول المنطق اي شيء افضل من. ةدول المنطق

و الفرات    بين النيلة المحصورة في المنطق'یمن ان اسرائيل تر، و آنت قد حذرت مرارًا، لها ةامريكا الداعم

آما هو حال اخيها صدام . بذلك  التصريحیو ان آانت اآلن ال تجرؤ عل، ألرضها و تعّدآم غاصبين، ملكًا لها

فانه سيسلب من ،  أنه تمكن من تحقيق ذلك–جدًال  –و افترضنا و ل، ة المنطق لفرض سلطته علی'یالذي يسع

  .٣ و الهدوءةالجميع الراح

                                                 
 و بعد دراسات آثيـرة     -  النظام الشاهنشاهي  'یارتأ،  من اجل الحيلولة دون اتساع النهضة التي بدأها االمام الخميني          - ١

 ه بمداهمـة منـزل   فقامـت جـالوزة الـشا     ،  ان الحـل يكمـن فـي اعتقـال االمـام الخمينـي             - و مشاورات مع ُحماتـه الغـربيين      

  .  طهران'یو اعتقاله و نقله ال، ١٩٦٣ / ٦ / ٥سماحته في الساعة الثالثة بعد منتصف ليلة 
انطلقوا في ساعة مبكـرة مـن        عندما سمع الناُس الخبر    و،   مدة قصيرة شاع خبر اعتقال االمام في آل انحاء البالد          لخال و

دها التظاهرة التي انطلقت في مدينة قم و استـشهد عـدد آبيـر               الشوارع في تظاهرات واسعة آانت أش      یٰ ال ٦ / ٥ صباح
 و تصاعدت و تيرة القمع ضد التظاهرات في ذلك اليوم و اليوم الذي تـاله بعـد                ،  المتظاهرين بعد تدخل القوات المسلحة     من

  . اعالن االحكام العرفية في طهران حيث ُقتل اآلالف من األبرياء
 و لـم تـستطع ماليـين      ،   بدرجة تجاوزت اخبارها الحدود االيرانيـة     ) ١٩٦٣ / ٦ / ٥ (ردادلقد آانت فاجعة الخامس عشر من خُ      

و بعـد انتـصار الثـورة    . ان ُتخفـي خبـر هـذه الحادثـة المهولـة      -  االعـالم یهـا سـنويًا علـ   قالتـي آـان النظـام ينف     - الدوالرات
و اعلـن   ،  بداية الثـورة االسـالمية    ) ١٩٦٣ / ٦  /٥ (الخامس عشر من خرداد   ،  اعتبر االمام الخميني في بيان له     ،  االسالمية

 .  االبدی عام الحداٍد ذلك اليوم يوم
 .١٢ص ، ١٨ج ، صحيفة النور ، ١٩٦٣ / ٦ / ٥ خرداد بتاريخ ١٥ السنوية النتفاضة یٰمن نداء لالمام بمناسبة الذآر - ٢
صـحيفة  ، ١٩٨٤ / ٨ / ٣٠بتـاريخ  ، مبـارك  ال'یمن بيان لالمام بمناسبة مؤتمر الحـج العبـادي الـسياسي و عيـد األضـح            - ٣

 . ٤٨ص ، ١٩ج ، النور

١٥ 



    الفصل الثالث
  ةالتمييز بين اليهود و الصهاين

  يهود ايران  
فلو . نعرف تكليفنا ازاءهم فنحن، فاذا ما فعلوا ذلك.  يزعمون احيانًا بأنهم سيجلبون االخصائيين من اسرائيل

فال يحق الحد التعرض ، االسرائيلي و اليهودي و البد من التمييز هنا بين -  بالدنا'یئيلي ال اسراوفد شخٌص

ال يحق ال حد التعرض لليهود او ،  االسالم و المسلمينةحماي فهم تحت، لليهود الموجودين في ايران

 فأمثال. تصدت لذلك ةاال أن الحكوم، و قد تعرض البعض للبهائيين، ةمذاهب رسمي فهؤالء اتباع، 'ینصارلا

إذ يبتغون ، مخططاتهم  المسلمين ان يحاذروا من االنزالق وراءیو عل، ون مخططًا شيطانيًاعهؤالء انما يتب

بأي  حاول احد التدخل في مثل هذا االمر و و اذا ما، بهم فال تعبأوا،  ضد المسلمين'یتحريض الطوائف االخر

 ايران و اراد ان يتدخل في 'یاسرائيلي الوفد عمومًا فإذا  - وءًاس اسلوب آان ينبغي التصدي له ألنه يريد بكم

 )االسرائيليون (فهؤالء، واجب جميع المسلمين ان يخرجوه و يقتلوه هو وآل من لف لفه فان من،  النفطةصناع

  . هم اربًا ارباتهم ايدينا لقطعنالولو طا، في حرب مع االسالم و المسلمين

هل يجرؤ  و  .  الشعب االيراني أن يقضي عليهیرض ايران فالواجب عل فاذا وطئت قدما اسرائيلي ا

  . ١ةانه ضرب من الحماق؟ االسرائيلي أن تطیء قدماه ارض ايران

   يهود ايران مخّيرون
 ةفي اجواء اآثر حري  في ايران و العيشءغير ان اليهود مخيرون بالبقا، سوف تقطع آل العالقات مع اسرائيل

  . ٢ذلك الن االسالم يحترم جميع االديان، يمن العهد الشاهنشاه

  ةالموقف من اليهود يختلف عنه مع الصهاين
فكيف سيكون مصير  ،فاذا ما تحقق ذلك و انتصر الفلسطينيون،  اسرائيل'یانكم تدعون للقضاء عل: سؤال

  ؟ اليهود

فان ، ة الصهاينیلع فاذا ما انتصر المسلمون، ةلموقف من اليهود يختلف عنه مع الصهايناان : الجواب

 ة تمارس حياتها آبقيةفاليهود طائف، باليهود و ال شأن لهم، مصيرهم لن يختلف عن المصير الذي آل اليه الشاه

  . ٣. بها الطوائف و ال شأن الحد

   ليس لهم دينةالصهاين
تختلف عن  ،االسالمي  التي آانت تعيش بين المسلمين في صدر االسالم و بعد الفتحةإنَّ االقليات الديني

 'ی باجمعها آانت تحظةفاالقليات الديني، المجتمع  في'یوضفالمشرآين المتآمرين ممن آانوا يحاولون خلق ال

  . باالحترام في ظالل االسالم
                                                 

 . ٧٩ص ، ٤ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١٢ / ١٦من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 . ٢١٩ص ، ٤ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١ / ١٦من لقاء لالمام مع المراسلين االجانب بتاريخ  - ٢
 . ١٧٠ ص ١٠ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩ / ١١ / ٩ن االلماني بتاريخ من لقاء لالمام مع مراسل االذاعة و التلفزيو - ٣

١٦ 



وصل الخبر أمير المؤمنين  فلما.  خلخالهاة يهوديةجّرد امرأ - ةربما آان من جيش معاوي -  حكي أن أحدهم

 هذا االمر لما آان 'ی و أسفًا علةمات حسر مرءًاان اولو ،  خلخالهاةعت انهم جّردوا ذّميسم: ام قاللٰ الّسِهعلْي
  .١)'یقريب من هذا المعن (مالمًا

   .  مصالح مختلف طبقات المجتمع'ی علةهكذا آان المسلمون يبالغون في المحافظ

 ة اليهوديةاتباع الديان  ليسوا منةنفالصهاي. ة و الصهاينة المجتمع اليهودي بمعزل عن الصهيونيی اننا ننظر ال

 أآثر من 'یفي القرآن ذآر موس  و قد وردةهيالتي هي تعاليم الٰ، مالٰ الّسِه علْي'یإذ أن تعاليم النبي موس. اصًال

 مع فرعون آان تصرف 'یو ان تصرف موس ،ةتعتبر تعاليم قّيم، رض تاريخهعو است، غيره من االنبياء

  . و قد تحقق له ذلك، 'ی الكبرة الفرعونيةالقدر ةإذ نهض لمواجه،  الجبروتةالراعي في مواجه

  و فرعون اّولهم–المستكبرين   و االهتمام بمصالح المستضعفين في قبالة االلهّية فالسعي إلرساء دعائم القدر

 تمامًا عما و مثل هذا يختلف، مالٰ الّسِه علْي'یموس من سمات النهج الذي اتبعه هو،  ضد المستكبرينةو الثور -

و ، و يعملون جواسيس و خدامًا لهم، مرتبطون بالمستكبرين ةاينفالصه. ة الصهيونيةتخطط له هذه العصاب

 'یحيث قام موس، ةتوصي به التعاليم الموسوي  العكس ممایعل تمامًا. للمستضعفين ة معاديًةيمارسون انشط

 فكانت حرآته، و وقف بوجه فرعون، اس العاديينبجمع رهٍط من الن - آغيره من االنبياء –م الٰ الّسِهعلْي

تمامًا عن ممارسات  و هو أمر يختلف، هجومًا من قبل المستضعفين ضد المستكبرين لصدهم عن استكبارهم

  .  المستضعفينةمحارب و ال يألون جهدًا عن،  الذين ربطوا مصيرهم بالمستكبرينةالصهاين

ربما هم ، صوف فلسطين و تدفقوا من مختلف انحاء العالم،  ةيهم اللعب ان اولئك النفر من اليهود الذين انطلت عل

، هناك 'یألن من يذهب ال. ة الساميةالموسوي  بالتعاليم'یألنهم يهود و ال يتطلعون لغير العمل سو، اآلن نادمون

ال يطيق  ، ارتباطهم بأمريكا'یير و،  القتل دون مبرر أو حقةممارس  و وحشيتهم فية اعمال الصهاين'یير و

  . الم عليه الّس'یالمجتمع اليهودي بما يخالف تعاليم موس ان يتصرف احد باسم

و نحن ضد ،  ةالصهاين  اننا نؤمن بأن الموقف من المجتمع اليهودي يختلف عن الموقف من مجتمع هؤالء

رتكاب آل ما هو  ال يتوانون عن اةالساس  انهم جمع من، النهم ليسوا يهودًا هؤالء النهم ضد آل االديان و

  .٢و البد لكّل انسان ان يتنفر منهم، منهم في حين ان اليهود متنفرون، شائن باسم اليهود

  ةاليهود يرفضون الصهيوني
و مع ذلك ؛ يتبرأون منه  و اليهودة بحق الناس في عالم يدعي اليهوديةانكم ترون اليوم ممارسات  الصهيوني

  . ١المالّس عليه 'یفهي تزعم أنها تتبع النبي موس

                                                 
 حيث قام ،  )ع(حكومة االمام علي   التي وقعت في عهد   » االنبار« مدينة   یٰ حادثة هجوم سفيان بن عوف عل      یاشارة ال  - ١

 . طيهما يهودية و سلبهما خلخاليهما و سواريهما و قر'یاحد الجنود باعتراض امرأتين احداهما مسلمة و األخر
، ٦ج  ،  صحيفة النـور  ،  ١٩٧٩ / ٥ / ١٤بتاريخ  ،  من حديث لالمام الخميني في جمع من اعضاء الرابطة اليهودية في ايران            - ٢

 . ١٦٤ص 

١٧ 



   املٰ السَِّهْيَل َع'یاألدعياء المزيفون باتباع النبي موس
 ةشريع، 'ی عيسةشريع ،'ی موسةشريع: هي،  اآلن بين بني البشرةما ينبغي التنويه اليه هو ان الشرائع المتداول

التبليغ برسالته و  قيامه بةو آيفي اسلوب حياته الم و عليه الّس'یحينما نتأمل في احوال النبي موس و، االسالم

سنجد فرقًا ، اولئك الذين يّدعون انهم من قومه و اتباعه ،٢ثم نقارن ذلك باحوال أمته، جهاده ضد الطاغوت

  . تالمّدعين اتباعه هم أنفسهم طواغيفي حين ان اولئك ، الطاغوت 'یفقد عارض موس، شاسعًا

و ما هو  ؟ لكن ما هو حال اسرائيل و، آثيرًاالم  عليه الّسیٰ إسرائيل تبث نصائح النبي موسة آما ان إذاع

 و، باالسلوب الذي نقله التاريخ مارس مهنته و عاش حياته،  آان راعيًا لم يملك غير عصاه'یفموس؟ وضعها

طام الدنيا او حفي عصره دون ان يكون لديه من  ة آانت موجودةقو رغم ذلك فقد نهض وراح يعارض اآبر

 یفهم يحكمون سيطرتهم عل،  تعّلق اولئك المّدعين التباعه بالدنيا'یمد 'یا نحن نربينم. االهتمام بها اي مقدار

يؤمنون  و مع ذلك يزعمون انهم، ة االمريكية القدرات الماديی و يستحوذون عل'ی الكبرةاالمريكي   الرساميل

  .٣ عليه السالم'ی موسةبشريع

                                                                                                                                                                  
، ١٩٨٢ / ١١ / ١٩بتـاريخ  ،  االسـالمي 'یمن حديث لالمام في عدد من ممثلـي االقليـات الدينيـة فـي مجلـس الـشور             - ١

 . ٧٨ص  ، ١٧ج ، صحيفة النور
  آذبًا اي الـصهاينة الـذين هـم غيـر اليهـود االتبـاع الحقيقيـين                )ع(یٰالمقصود هم اولئك الذين يزعمون اتباع النبي موس        - ٢

 .)ع('یللنبي موس
 . ١٩٢ص  ، ١٨ج ، صحيفة النور، ١٩٨٣ / ١٢ / ٢٢بتاريخ ، من حديث لالمام - ٣
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    الفصل الرابع
 حما   اسرائيلة

    يس السرائيلأمريكا هي الحامي الرئ
  .١لتشريد العرب المسلمين ةامريكا هي التي تزّود اسرائيل بالقو، ان امريكا هي التي تدعم اسرائيل و انصارها

   من قبل آل المستعمرينةاسرائيل مدعوم
 یو قد ظهرت ال، ةو الشرقي ة الغربيةبين الدول االستعماري  االنسجام الفكري و التواطؤةولدت اسرائيل نتيج

  .  آل المستعمرين و دعمهمة بحماي'یتحظ و هي اليوم، قمعها  وة إلستعمار الشعوب االسالميالوجود

تحرضان ، ة الفتاآةباالسلح و من خالل توفير الدعم العسكري و السياسي و تزويدها،  ان انجلترا و امريكا

 ةالل فلسطين و بقيو االستمرار باحت، و المسلمين  العربیاسرائيل و تشجعانها باستمرار االعتداء عل

 ضمان بقاء اسرائيل عبر امتناعه عن تزويد المسلمين یالسوفيتي يعمل عل آما أن االتحاد. ةاالراضي االسالمي

  .٢ة و السياسات التساوميةو اساليب المكر و الخيان  ةباالسلح

  دعم امريكا للشاه و اسرائيل
 ة رأس قائم'یعل -  بنظر المسلمين–تقف ) محمد رضا البهلوي (ان امريكا بدعمها ألمثال هذه العناصر

عملت  - ةثروات المسلمين الهائل  لها نهب'ی لكي يتسن– ة االمريكيةان الحكوم. الظالمين و مجرمي التاريخ

ان تجاهل حقوق مئات  ...ة عن االنسانية و البعيدةالخبيث  العناصرة اخضاع الماليين من الشرفاء لسلط'یعل

و فسح المجال للنظام االيراني غير ،  مقدراتهم'ی من األوباش علةحفن و تسليط ،الماليين من المسلمين

و معاملتهم   حرياتهمةو مصادر، الغتصاب حقوق المسلمين، ة المنحطة االسرائيليةو للحكوم ،المشروع

يكي لذا ينبغي للرئيس االمر ،ةن في ملفات ُرؤساء الواليات المتحدّوجرائم ستد، 'ی القرون الوسطةبوحشي

  .٣الجرائم التي ارتكبها اسالفه ان يتجنب ارتكاب -  الكثير من الوعود'یالذي اعط - الحالي

  التآمر االمر يكي ضد ايران بسبب قطعها النفط عن اسرائيل
و إن مقّدم ، ٤حصلت في ايران  الصحف بأن الكونغرس االمر يكي أدان باالجماع االعدامات التي'یذآرت احد

إذ ،  هذه االعداماتةو آان من لمتوقع أن يقوموا بادان  .يدي اسرائيلؤ و من مةحد الصهاينمشروع القرار هو ا

                                                 
، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٦٤ / ١٠ / ٢٦بتاريخ  ، ة باالجانب الئحة الحصانة الخاص  'یمن بيان لالمام بمناسبة المصادقة عل      - ١

 .١١١ص 
ج ،  صـحيفة النـور     ،  ١٩٧٢ / ٧ / ١٣بتاريخ  ،   الطلبة الجامعيين الدراسين في امريكا و آندا       یمن رسالة االمام الجوابية ال     - ٢
 . ١٨٦ص ، ١
ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩في تشرين االول ، و آندا الطلبة الجامعيين الدراسين في امريكا یمن رسالة االمام الجوابية ال - ٣
 . ٢٤٣ص ، ١
 بدأت محاآمـة اعـوان النظـام الـسابق حيـث ان اغلـبهم             ،  مع انتصار الثورة االسالمية في ايران و تشكيل محاآم الثورة          - ٤

 ليـه حيـث ُحكـم ع    » القانيـان « 'یيدع يونٌيو آان من جملة من تّمت محاآمتهم شخص صه        .. مفسدون ظالمون و لصوص   
  ادان فيــه–ُأعــد مــن قبــل الــسناتور جــاآوب جــاوتيس الــصهيوني  -  باالجمــاع بيانــًایمريكــفاصــدر الكــونغرس اال. باالعــدام

  . هس سرُّو قد واجه هذا الموقف رّد فعل سريع و حاد من قبل االمام الخميني قّد. محاآمات محاآم الثورة

١٩ 



  ة الصهيونية تقويیامريكا تعمل عل
التي عملت و تعمل علي  ان امريكا هي؛  المسلمين بسبب امريكاةآل معانا؛ ن بسبب امريكاان آل معاناتنا اآل

  .٢ بنحو يمكنها من قتل اخوتنا افواجًا افواجاة الصهيونيةتقوي

  التواطؤ االمريكي االسرائيلي
و ها هي ، صبتهاالتي اغت و ذآرت بان اسرائيل ال تكتفي باالراضي،  ة المطامع االسرائيلي'یلقد نوهت مرارًا ال

ون انفسهم بمنظمات حقوق ّمامريكا و من يس  ما تدعيهلو إن آ.  لها آما ترونةاآلن تجعل من القدس عاصم

فانتم ترون انهم يستنكرون و . ال يعدو آونه شعرًا غير موزون ،ةاالنسان و سائر المحافل و المجالس الدولي

فمن . ليس ذلك اال ألنهم غير جادين، و اسرائيل تدينهم، ضونتراهم يعتر. بذلك ابدًا و اسرائيل التعبأ، يشجبون

 مثل هذا 'یاسرائيل عل ثم تقدم،  لهاة اتخاذ اسرائيل القدس عاصم–بنحو جاد  - الممكن ان تعارض امريكا غير

 ،'ی األخرةحقوق االنسان و المنظمات الدولي بما في ذلك ما تّدعيه منظمات، إنه ليس اآثر من مناورات. العمل

ن ذلك عان المسلمين غافلون  غير، المسلمين في آسيا و افريقيا تنا نحناو نهب ثر'یفهم جميعًا متواطؤون عل

  . ٣مع االسف

    امريكاةبموافق اسرائيل ال تمارس جرائمها اال
و يجب أن ال . ذلك بكثير  اآبر منةبل القضي،  فحسب٤ مرتفعات الجوالن'یصر علتقال تتصوروا أن االمر ي

تخطو ، و منظمات حقوق االنسان و امثالها ة االمم المتحدةمّن احد بان هذه المنظمات من قبيل  منظميتوه

 تأثير في ردع 'یشجب و استنكار هذه المنظمات له ادن وا انال تتصور،  الشعوبة من اجل مصلحةخطو

ن هل يتصور اي انسان لك و، لقد عارضت امريكا ضم الجوالن، ةاالجرامي اسرائيل و امثالها عن ممارساتها

  .٥؟  امريكاة مثل هذه االعمال دون موافق'یاسرائيل يمكنها اإلقدام عل عاقل بان

  إنها صفعات يتلقاها المسلمون من امريكا

                                                                                                                                                                  
 واّجلت،  خليةتدخًال في الشؤون االيرانية الدا    ة االيرانية هذا العمل     اعتبرت الحكوم ،   امريكا 'یراضها الشديد عل  تضمن اع   و

عـن  ،  ه ضـد االمبرياليـة    س سرّ و اعلن الشعب االيراني ضمن تأييده لمواقف االمام قدّ        ،   ايران 'یسفرسفير امريكا الجديد ال   
  . لالجراء الذي إتخذه الكونغرس االمريكي معارضته

 .٥٥ص ، ٦ ج، صحيفة النور، ١٩٧٩/  ٤ / ٢٢من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٥٥ص ، ٦ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩من حديث لالمام في تشرين االول  - ٢
 .٢٧١، ص ١٢، صحيفة النور، ج ١٩٨٠ / ٨ / ٦من حديث لالمام الخميني بتاريخ  - ٣
 'یاالمـن الداعيـة الـ     فـرغم قـرارات مجلـس       . ١٩٦٧ احتالل مرتفعات الجوالن من قبل اسرائيل فـي حزيـران            یٰاشارة ال  - ٤

  بقيـة  'یبل قامت بـضم االراضـي المحتّلـة الـ         ،  غير أن اسرائيل ليس فقط تجاهلتها     ،  انسحاب القوات من االراضي المحتّلة    
 . المناطق التي استولت عليها من قبل

 .٢٦٣ص  ، ١٥ج ، صحيفة النور، ١٩٨١ / ١٢ / ١٦من حديث لالمام الخميني بتاريخ  - ٥
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الوقت الذي يوصي االسالم  ففي ... االسالمةرغم عظم، من المؤسف ان تكون هذه حال الذين يدعون االسالم

االسالم ليس فقط يتجاهلون ذلك بل و يشجعون   ادعياء'ینر، دين و المخطئينبالتعامل بحسم و حزم مع المعت

  . المعتدين

و التي يبدو ان ، مؤخرًا  التي وقعت في بيروتةفهذه الجريم.  المجرمينة رأس قائم'ی ان امريكا تقف عل

.  المسبب االساسامريكا. خفي من امريكا انما تمت بتحريض،  هي التي نفذتهاة المجرمة الممسوخةالصهيوِني

 في ذلك ال مكنها ان تردع  المريكا يٌدولو لم تكن، مريكيا هم انفسهم اعترفوا بان هذا االمر تم بتخطيط

 ادعياء الدفاع عن،  ادعياء االسالمةثم يأتي هؤالء الساد. المسلمون من امريكا إنها صفعات يتلقاها. اسرائيل

 ةأال تدعو هذه الحال؟ األسف یأال يبعث هذا عل... تميحونها العذربل و يس، ليقدموا آل شيء المريكا، المسلمين

  ؟ يفعله هؤالء   مایٰأال تلتفت الشعوب ال؟  الشعوب و االسالمیللتأسف عل

حيث ارتكبوا  - ما فعلوه و فعلوا،  ما حل اخيرًا، ١حين حل ببيروت و بنسائها و اطفالها و فقرائها و مستضعفيها

و اذا آان احدهم قد ،  جانب العدوان'یوقف ال بل ان بعضهم،  وقف الجميع يتفرجونآل قبيح و عاثوا فسادًا

  . غّضوا أبصارهم و اشاحوا بوجوههم لتقع آل تلك الجرائم لقد. تفّوه بشيء فإن ذلك ال يعدو مجرد آالم

   اسرائيلة لحمايیمريكالتواجد العسكري اال
 ةفأي. يسيل في لبنان فإن حّمامًا من الدم، نجلس نحن و أنتم هناففيما .  ما يشهده لبنان هذه األيام'یانظروا ال

 رؤوس ابناء 'ی عل٢يصبه امين الخائن هذا و أي بالء، ة الظالمة الغاصبة اللبنانيةمصائب تصّبها هذه الحكوم

و لم ، هذا عن امين الخائن ةانها تقابل الشعب اللبناني نياب؟ هناك  مجازر ترتكبها اسرائيلةاي؟ الشعب اللبناني

 تحت،  ارتكاب هذه الجرائم'یبل قامت بارسال جنودها لدعم و تشجيع اسرائيل عل، ةشف نر امريكا تنبس ببنت

بأن يقوم احدهم مثًال  ، الولئك للقيام بممارساتهم تلكةعد أن يمهدون االرضيبو من غير المست، ةعناوين مختلف

حينها ينطلق هؤالء بتفتيش المنازل  - اصًال  ال يجرح احداو قد - بتفجير  مفرقعتين في مكان ما فيجرح البعض

  . و اعتقال الشباب و قتلهم

 و المؤسف حقًا ان يقف  ،و امريكا تزيد النار اشتعاًال،  ان أمثال هذه المآسي تقع في هذا العالم بشكل متواصل

  .٣المسلمون موقف المتفرج

  ة الفلسطينية ضد القضي'ی الكبر'یتواطؤ القو 

                                                 
 و قد تعرضـت المنـاطق الغربيـة مـن    ،  ١٩٨٢ حزيران   ٦ اراضي لبنان في     'یم قوات الكيان الصهيوني عل     هجو یٰاشارة ال  - ١

 . و تعّرض آالف الفلسطينيين لمذبحة في مخيمات صبرا و شاتيال،  القصف الشديد خالل هذا الهجومیبيروت ال
 سـدة الحكـم بعـد مقتـل اخيـه بـشير             'یالـذي وصـل الـ     ،  رئيس الجمهورية اللبناني االسبق   » امين الجميل «المقصود   - ٢

 'یو تـمَّ التوقيـع علـ   ، و في عهد رئاسته ُنفّْذت مذابح عديدة ضد المـسلمين  رئاسة حزب الكتائب،  'یو آذلك تولّ  ،  الجميل
 أيـار التـي الغيـت بعـد اعتـصام المـسلمين و              ١٧و قـد عرفـت تلـك المعاهـدة باسـم اتفاقيـة              . الصلح مع اسـرائيل    معاهدة

 .لجيش اللبنانيا اشتباآهم مع
 .٩٨ص ، ١٨ج ، صحيفة النور، ١٩٨٣ / ٩ / ٦من حديث لالمام الخميني بتاريخ  - ٣

٢١ 



بل ان الكثيرين ممن ؛ اهدافهم سطينيين المسلمينل دون بلوغ الفة للحيلول'ی العظم'یر اليوم جهود القوتتضاف

دون  -  لالسف–و انما يحولون ،  اسرائيل'یالفلسطينيين عل يّدعون التعاطف مع الفلسطينيين ال يرجحون تفوق

 ذلك الن، او الوقوف موقف المتفرج، ةاو المساوم، ن من خالل التزام الصمتييينالفلسط تحقق نصر المسلمين

فاذا ما ، في ايران و هم يخشون أن تتعرض مصالحهم للخطر مثلما حصل، انتصارهم يعني انتصار االسالم

 منع 'یلذلك اتفق آل الشياطين عل ،انتصر االسالم في لبنان و فلسطين فان مصالحهم سوف تتعرص للخطر

  .١نتشاراالسالم من اال

                                                 
ج ،  صـحيفة النـور   ،  ١٩٨٧ / ٢ / ٢ بتـاريخ    ،)لبنان ( المرآزية لحزب اهللا   'ی  استقباله اعضاء الشور    'یمن حديث لالمام لد    - ١

 . ٨٣١ ص ، ٢٠

٢٢ 



   الباب الثاني
  ة االسرائيلية العالقات االيراني

   خالل عهد النظام الشاهنشاهي
  
  

   الفصل االول
   ارتباط النظام الشاهنشاهي باسرائيل

  ة الصهاينةاقتصاد النظام الشاهنشاهي في قبض  
من التي ربما أعدت  - ١ةالالئح الناجم عن هذه، ان الخطر الجسيم الذي يتهدد االسالم و آيان البالد و استقاللها

 بفاعليتها ة محتفظ'یو التي ستبق، و تحطيم اقتصادها  لتدمير استقالل البالدةقبل جواسيس اليهود و الصهاين

رغم ،  من حقها العمل بها'ی سترةو ان الحكوم.  الزال قائمًا–) علم(  السيدة نظر حكومة من وجهةالقانوني

و لجميع   للعشرين مليونًا من االيرانيين بلةلوطني و اةالدستور او مناهضتها للمشاعر الديني  للشرع اوةمخالف

  . المسلمين

 االخطار التي یالعالم ال ألفت انظار الشعب االيراني و المسلمين في، ة إني و انطالقًا من مسؤوليتي الشرعي

  الذينة الصهاينة للسقوط في قبضةعرض ان استقالل البالد و اقتصادها ...تحدق باالسالم و القرآن الكريم

 يهيمن 'یحت، مع صمت المسلمين القاتل هذا، وقٌت طويل  و لن يمر. ظهروا في ايران بلباس الحزب البهائي

و يجردوا الشعب المسلم من شؤونه في مختلف ، عن طريق عمالئهم  اقتصاد البالد بأسره'یهؤالء عل

الشعب  لذا فان.  ذلك و تؤّيده'ی ترةو الحكوم، فالتلفزيون االيراني بات وآرًا للجواسيس اليهود ،المجاالت

 و محكوم عليه 'یامام اهللا تعال  ذلك فهو مسؤول'یو من يسكت عل، المسلم لن يسكت مالم تزل هذه االخطار

  . ٢بالفناء في هذه الدنيا

  ةايران تحت اقدام الصهاين
. ةم و هذه الوحشيالجرائ  غير راضين عن هذهة علم بأن الضباط و سائر المراتب ذوي الضمائر الحي'یانني عل

 إليهم من اجل ة لذا فاني امد يد االخو .  التي يتعرضون لهاة الضغوطات المؤسفة اطالع بطبيع'و انني لعلی

و لن يرضوا ان ، غيظًا بسبب استسالم النظام امام اسرائيل انني اعلم بان قلوبهم تستشاط. نقاذ االسالم و ايرانإ

  . تداس ايران باقدام اليهود
                                                 

 للمـصادقة عليهـا فـي مجلـس    ، م الئحة جديـدة حـول المجـالس المحليـة    قدمت حكومة أسد اهللا عل   ،  ١٩٦٢في اآتوبر    - ١
 و فـي هـذه الالئحـة ألغـت        ،  مغـايرة لالسـالم و الدسـتور       - مراجع الدين في قم و التجمعات الدينية       - و قد اعتبرها  ،  النواب

  آلمـة القـسم  »القـسم بـالقرآن المجيـد   «و وضـعت بـدل   ، في انتخاب المنتخبين و المرّشـحين  » االسالم«الحكومة شرط   
و  و مع تصويب هذه الالئحة فقد مّهـدت الحكومـة الطريـق لـضرب االسـالم و شـيوع الثقافـة الغربيـة                      » الكتاب السماوي «بـ

  مصالح و مصير ُمسلمي ايران'یتسلط غير المسلمين عل
 .٣٤ص   ،١ج، صحيفة النور، ١٩٦٢ سؤال تجار و آسبة و مهنيي مدينة قم اوائل عام 'یمن جواب االمام عل - ٢

٢٣ 



ع االسالم و المراج بأن علماء، ة و غير العربية و الدول العربيةلن لجميع زعماء البلدان االسالمي انني أع

يشارآونهم في السراء و ، لكل المسلمين ةن و الجيش االيراني النبيل هم اخوّيالعظام و الشعب االيراني المتد

لقد اعلنت هذا االمر .  ايرانةم و عدو االسالةعدو، اسرائيل و انهم يشجبون و يستنكرون التحالف مع، الضراء

  .١عمالء اسرائيل بانهاء حياتي ليبادر و، ة الصراحیبمنته

  نفوذ عمالء اسرائيل في مختلف شؤون البالد
يساند اسرائيل و  المتجبر  فالنظام. ٢ة بأن الخطر الذي يتهدد االسالم اليوم ال يقل عن خطر بني اميةليعلم الساد

و اطلق أيديهم ، الجهاز االعالمي تحت تصرفهم فقد وضع، بكل قواه) ة المضلة الضالةئي البهاةفرق (عمالءها

و اناط بهم المناصب ،  و سائر الوزاراتة الثقافةالدفاع و وزار ةو فسح لهم المجال في وزار، في البالط

  .  فيهاةالحساس

، مراسم العزاء  و فية الحسينيو ذّآروا اثناء المراثي،  خطر اسرائيل و عمالئها'ی نبهوا الجماهير ال

آم لما قامت به و اعلنوا عن استنكار . ةبالمصائب التي حلت باالسالم و بمؤسسات الفقه و الدين أنصار الشريع

 لندن 'یو إرسالهم ال، اعداء االسالم و الشعب و الوطن  آالف منة من توفير احتياجات عدة الخائنةالحكوم

  .٣و الوطن الم في اجتماع معاٍد لالسةللمشارآ

  منع التعرض السرائيل
يتدخلوا ال و طلبوا منهم أن  ،٤)السافاك ( األمنة مديري'یلقد اخبروني اليوم أنه تم استدعاء عدد من الخطباء ال

و . ال شأن لهم باسرائيل: و الثاني. بالشاه ال شأن لهم: االول. و ليقولوا بعدها ما يشاؤون،  امورةفي ثالث

إن آان ؟  لدينا لنقوله'ی فماذا يبقةفلو ترآنا هذه االمور الثالث ،حسنًا!  يقولوا إن الدين في خطرهو أن ال: الثالث

  . ٥ةالثالث  من هذه االمورةمصائبنا نابع

  ؟ هل الشاه اسرائيلي 
 ةقما هي العال؟ عن الشاه  االمن ال تتحدثوا عن اسرائيل و ال تتحدثواة الشاه باسرائيل لتقول مديريةما هي عالق

إنه يقول بأنني مسلم و يدعي ؟  االمن يهوديةمنظم و هل الشاه في نظر؟ فهل الشاه اسرائيلي؟ بين هذين االثنين
                                                 

 . ٤٨ - ٤٧ص ، ١ج ، صحيفة النور ، ١٩٦٣ / ٥ / ٣من بيان لالمام بتاريخ  - ١
سـالمية  و قد امسكوا بزمـام الحكـم فـي الدولـة اال          ،  سلسلة من الخلفاء المسلمين من آل امية      ،  او االمويون ،  بنو أمية  - ٢

  .)م٧٥٠ (ـه ١٣٢ عام 'یاسنتمر حكمهم حت) م٦٦٢ (ـ ه٤٠عهد الخلفاء الراشدين عام  بعد
اسـلوب الحکـم الملکـي الـوارثي      و الذین جـاءوا بعـده ـ    و قد أحيا ـ ،  للدولة االمویة سفيان مؤسسًایو یعتبر معاویة بن اب

  . یتناقض بشکل واضح مع عقيدة المسلمين الذي
، ت اتباع اهـل البيـت  النفي التي طالو قد وقعت في عهد الدولة االمویة احداث مؤلمة منها المذابح الوحشية و االعتقال و                

 . فقد شهد العهد االموي شهادة االمام الحسين عليه السالم و بالتحدید في زمن حکومة یزید بن معاویة کذلک
 .٥٢ص  ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٦٣ / ٥ / ١٥من بيان لالمام بتاريخ  - ٣
 سمّيًا بـأمر مـن الـشاه محمـد رضـا عـام            تم تأسيسها ر  » السافاك«منظمة المخابرات و االمن الوطني المعروفة باسم         - ٤

  .  معارضي الشاه و مواجهة التحرك االسالمي'یو آانت مهمتها تتلخص بالقضاء عل،  م١٩٥٧
و آانـت اسـاليب التعـذيب التـي     ، و الموسـاد االسـرائيلي    ) سي آي ايه   (و آان السافاك يتعاون مع االستخبارات االمريكية      

لـيس فـي العـالم ملـف     « ١٩٥٧مين العام لمنظمة العفو الدولية الي القول عـام         بحق السياسيين بدرجة دفعت اال     تمارس
 . »ملف ايران في مجال حقوق االنسان اسوأ من

 .٥٦ص ، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٦٣ / ٦ / ٣من حديث لالمام بتاريخ  - ٥

٢٤ 



'یمنته  بين نظام الشاه و اسرائيل  الوّد
و التحكم باقتصاد ، ةالدول  فية الكثير من الشؤون الحساسی اسرائيل و عمالئها علةو مما يؤسف له اآثر سيطر

،  حرب مع اسرائيلة حالةالدول االسالمي و فيما تعيش.  و ازالم الجهاز المتسلطةلحكوم اةالبالد بمساعد

لها مختلف وسائل االعالم و تمهد لها افضل الّسبل لعرض  و تجّند،  الود'ی ايران معها بمنتهةتتصرف حكوم

  . بضائعها

  . د و اقتصادهاو استقالل البال، ة لقد حّذرت مرارًا من الخطر الذي يتهدد شريعتنا المقدس

و هو آالم ،  األلسنیعل ةالتي رّوجت لها الدوائر االستعماري، »ة واحدةالكفر مّل« ة مقولةإشاع؛ و ما يؤسفني

إنه يستهدف . و عمالئها و التمهيد لالعتراف بها و يستهدف توفير الدعم السرائيل، يتعارض مع نص آالم اهللا

  .٢)ةالبهائي (ةرفالمنح ة الضالةدعم عمالء اسرائيل و الفرق

    ارتباط نظام الشاه باسرائيلی عل'یشواهد ُاخر
ان اسرائيل تهيمن . ةاالسالمي  و االتحاد مع الدول، استقالل البالد و طرد عمالء اسرائيل، الهدف هو االسالم

مصانع إذ أن اآثر ال، ة النشاطات االقتصاديیعل و ان عمالءها يحكمون قبضتهم، ٣ اقتصاد البالد'یاليوم عل

آما أن الطائرتين اللتين آان من ..  بيبسي آوالةو شرآ، )أرج (و مصانع ،فالتلفزيون بأيديهم، ُتدار من قبلهم

 ةو قد حال اعتراض الحكوم، آانتا مملوآتين السرائيل، ة مك'یالحجاج االيرانيين ال المقرر قيامهما بنقل

انهم ... ترّصوا صفوفكم عليكم ان. وم من اسرائيل بيض الدجاج يستورد الي'ی دون القيام بذلك حتةالسعودي

  . ٤البد من اجتثاث جذور االستعمار .. عمالء االستعمار

   االسرائيليون يخططون للنظام الشاهنشاهي
تشويه صورتنا في  - الدين  الفصل بين الجماهير و علماء– ةانهم يحاولون من خالل هذه المخططات المشؤوم

ليتهم انصاعوا السيادهم .. يعترض عليهم احد   لهم االنصياع ألسيادهم دون ان'ین يتس'یحت، أوساط المجتمع

  ...  السرائيلةو انما يطالبون بلتبعي، فحسب

                                                 
 .٥٦ص ، ١ج ، صحيفة النور ، ١٩٦٣ / ٦  /٣بتاريخ ، من حديث لالمام - ١
 . ٦٢ص  ، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٦٤ / ١٢ / ١٧بتاريخ ،  استقالله'یمام للشعب االيراني للمحافظة علمن تحذير اال - ٢
 و آانـت شـريكة لعائلـة      ،  من العوائل المرتبطة بالصهيونية العالمية في ايـران       » القانيان«و  » ثابت باسال «آانت عائلتي    - ٣

 في   يتمثل  ب من نشاطات العميل الصهيوني ثابت باسال االقتصادية       و آان جان  . بهلوي و الرأسماليين االجانب و االيرانيين     
و المعـادن    الصناعة،  التطور،  و مؤسسات صناعية مثل صناعة ايران     ،  بنك ايران و الشرق االوسط    ،  البنك االيراني البريطاني  

، تـاير و رابـر   جنـرال ، كوآاربالسـ ، اسمنت مشهد، فولكس واآن، بيبسي آوال، و المؤسسات االنتاجية و التجارية   ،  االيرانية
معامـل بـارس و     ،  آودريج ايـران  ،   فقد آان مالكًا لشرآة ليالند موتور ايران       »القانيان«اما  . سيكاب و فانس بيك     ،   فارواك نايرا

 .و عشرات الشرآات،  اس.آر. شرآة اس ، امريكا
 .٦٢ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٦٤ / ٤ / ١٠من حديث لالمام بتاريخ  - ٤

٢٥ 



و انكم تجلبون الخبراء  ، ةإن اسرائيل هي التي تنظم مشاريعكم االصالحي: نحن نقول... نحن نعارض الفساد

ليتهم آانوا ،  اّي مكان آخریليتهم بعثوهم ال .  اسرائيل'ینا الو تبعثون الطالب من ه، العسكريين من اسرائيل

و هذا ما نعارضه !  اسرائيل'یو لكنكم تبعثونهم ال، امريكا 'یليتهم آانوا يرسلونهم ال،  انجلترا'یيبعثونهم ال

فيما تقفون ، يل وقفت صفًا واحدًا مقابل الكفر و اسرائةجميع البالد االسالمي إن، يا ايها السيد:  نحن نقول.نحن

 'یالشعوب ال فال تتحدوا عواطف. إن مثل هذا ليس تصرفًا مناسبًا.. مع اسرائيل في الطرف اآلخر أنتم و ترآيا

 اهل ةو عندئذ يظن االخو  . اهللا إن هذا مضرفو. فيقف المسلمون في طرف و ايران في طرف، ةهذه الدرج

  .  اليهودة هم عبدة أن الشيعةالسن

ليس من . ليس من شعبنا و هذا الموقف. إعلموا بأن شعبنا يعارض التحالف مع اسرائيل! ايها العالم !ها الناس أيُّ

قرآننا أن ال نتحالف مع عدو االسالم مقابل  و يقضي، و انما ديننا يقضي بأن ال نتفق مع عدو االسالم، علمائنا

  ؟ ةرجعي فهل هذه، نحن ننادي بهذا.  المسلمينةجبه

 ألفين و 'یعريقًا يعود ال إنكم و آما تقولون تملكون بلدًا؟ ة أين هي الرجعيَرِنلس الينا و لحسنًا لتأت و تج

فجئتم آخر العمر و . التراب في مقابل االسالم  من تحتةو تريدون استخراج العظام الرميم،  عامةخمسمائ

فهل يعني ذلك ، لفوا مع اسرائيلنحن عندما نقول ال تتحا... و المسلمين تحالفتم مع اسرائيل ضد احكام االسالم

و  ،تبًا لهذا المنطق؟  و جلب لنا المال١)جاسوس مصري (و جاءنا، )مصر (متحالفين مع آذا بأننا أصبحنا

  ؟  من حديثنا هذاةفأين الرجعي. لتسود وجوهكم

  ؟ متقدم بلد،  االجانب في جميع امورهیهل البلد الذي يحتاج ال؟ هل هذا هو البلد الراقي

ارسال اشخاص  هذا العام  و قد تم!  اسرائيل لكي يتعلموا'یو ترسل االشخاص ال! ليم الخبراء من اسرائيستقد

البد انهم سيتعلمون ؟ يريدونهم أن يتعلموا من اليهود  ماذا. بعثوهم طبعًا ليتعلموا شيئًا ما هناك.  قمةمن مدين

فهل الرجال ؟  المجلسیتقدم بدخول اربع نساء الو هل يحصل ال. !و المكر ة و الخديعةمنهم التزوير و المراوغ

ولكننا نعارض  ، النساءّينحن ال نعارض رق؟  تحقق نساؤآم ذلك ايضًا'یحاليًا حققوا لكم التقدم حت الموجودون

 ی ال'یتلك المراآز ال يؤدي سو 'ینحن نقول ان ارسالهن ال. ةنعارض هذه الممارسات الخاطئ، ةهذه الدعار

                                                 
آان المشتاقون للقاء االمام يتوافدون لمقابلته من خارج الـبالد و داخلهـا العـالن دعمهـم                 ،   بداية النهضة االسالمية   في - ١
 - بعـد وسـاطة احـد العلمـاء      -  المرات جاء شـخص    یو في احد  . و قد لوحظ من بينهم رجال و طنيون و ثوريون معروفون          ،  له

و قال انه مبعوث مـن قبـل الـرئيس المـصري            ،  دبلوماسي مصري في لبنان    انه   یٰة و ادع  س سرّ لمقابلة سماحة االمام قدِّ   
و آـان هـذا الـشخص حـسب بعـض      ، الناصر ليبلغ االمام تقدير الرئيس عبد الناصـر لحرآـة االمـام ضـد اسـرائيل                دبجمال ع 
  . المتوفرة مبعوثًا من قبل النظام و جهازه المخابراتي الدالئل

 و شاه ايران من المدافعين عن اسرائيل فان اعالم النظام آان يعتبر           ،  رقم واحد السرائيل  و لّما آان جمال عبد الناصر العدو        
  . مصر عدوًا اليران باستمرار

. ..« و جـاء فيـه   ١٩٦٣نشر الخبـر المختلـق التـالي فـي حزيـران      ، و بهدف التآمر علي االمام و خلق نوع من سوء الظن به        

 مطـار مهرآبـاد قادمـًا مـن         'یالـ » محمد توفيق القياسـي    (لقيس جوجو او   وصل شخص باسم عبد  ا      ١٩٦٣ / ٦ / ١  بتاريخ

 مبلـغ يعـادل مليـون تومـان تمـت مـصادرته و قـد                'یو تم استجوابه فعثر بحوزته علـ      ،  شّك فيه موظفو الجمارك    و قد ،  لبنان

  .» اشخاص ُمعينين في ايران'یالتحقيقات بأن المبلغ مرسل من قبل جمال عبد الناصر ال اعترف بعد

٢٦ 



  ة المشترآة االسرائيلية االيرانية النموذجية المزرع
و اني ألعجب . ةمنتهي  اسرائيلةضيأن ق، لقد قال لي احد آبار المسؤولين..  مع اسرائيلة تلك هي حال العالق

 ةفان افضل المزارع االيراني، الذي اتحدث اليكم ففي هذا الوقت. ة القول خالف الحقيقی علة هؤالء السادةلقدر

 قد سّلمت السرائيل ة الخصبةايالم بأن مزارع المدين) ةمدين (الي من لقد آتبوا. ٢هي تحت تصرف اسرائيل

 ة االيرانية النموذجيةالمزرع« جانب الطريق مكتوب عليها 'ی علةالفتو وضعوا  ،)بنجرًا (لتزرعها

 ةالصحف االسرائيلي 'یلقد آتبت احد.. هؤالء هم الذين يدعون التخلي عن اسرائيل. »ة المشترآةاالسرائيلي

يومين  عقد في ال–! شأن لنا باسرائيل  أنه الةيقول الساد - ان سفير اسرائيل في طهران: تقول، التي و صلتني

. بطهران)  دروازه دولتةساح (اجتماعًا مع اليهود في، شهريور في السادس عشر من، ة أيام الماضيةاو الثالث

ان  ثم قالوا. 'ی ُاخرة و ذم جماعة ما قالوه هي مدح جماعةو آانت خالص،  يهوديةخمسمائ  اوةاجتمع اربعمائ

 و ةالدآتاتوري  و اننا نعارض، عب يجب أن يحكمو اننا ش، و ان اليهود شعب اهللا المختار، المجد لليهود

 و مسمع من 'یالكالم بمرأ يأتي هؤالء و يقولون هذا.. آانت هذه اقوالهم..  آخره'یال.. ةنعارض الهتلري

هل آالمنا ..  اليهودی علةو العار أن تعتمد دول إن من العيب.. فلماذا ال تمنعوهم من قول ذلك، حسنًا.. حكومتنا

 و ة العالقة المسلمين إقامة بلد إسالمي و من تعاسةمن تعاس انه! طبعًا مّر المذاق عندآم! ؟ًاهذا سّيء جد

  .٣ المسلمين و تغتصب فلسطينةاالسالم و تقف اآلن في مواجه  تعاديةالتحالف مع دول

  اصالحات النظام الشاهنشاهي أوجدت سوقًا السرائيل
 من يد االيرانيين و ةااليراني ا و اسرائيل بعد أن خرجت السوق االقتصاد االيراني اليوم بيد امريك'یلقد اضح

سوقًا سوداء ) ةالساد (اوجدت اصالحات إذ، و المزارعين  التجاریو خّيم شبح االفالس و الفقر عل، المسلمين

  . ٤منقٍذ لهذا الشعب الفقير ةو ليس ثم، المريكا و اسرائيل

  تحذير االمام للشاه
و تجرحوا ، مليون مسلم  االسالم  و المسلمين التي شّردت أآثر منةعدو، مع اسرائيل ةال تبرموا عقد األخوَّ

  . بذلك احاسيس و مشاعر المسلمين

                                                 
  .٧٧ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٦٤ / ٥ / ١٥من حديث لالمام بتاريخ  - ١
و ،  آذلك آان سهل قزوين الخصب الغني بالمصادر المائية تحـت تـصرف اسـرائيل لتقـيم عليـه منـشآت زراعيـة حديثـة                        - ٢

 و هـو  ) هزبـر يزدانـي    ( تابعـة لملكيـة    –طريق بجنورد مشهد     یٰو الواقعة عل   - آانت االراضي الخصبة في محافظة خراسان     
 .»شرآة هزبر يزداني الزراعية الصناعية«و آان يستثمر تلك االراضي تحت عنوان ، احد عمالء الصهيونية

 .٦٥ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٦٤ / ٩ / ٩من حديث لالمام بتاريخ  - ٣
، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٦٤ / ١٠ / ٢٦بتاريخ  ،   الئحة الحصانة القضائية لالجانب    یمن بيان لالمام بمناسبة المصادقة عل      - ٤

 . ١١٢ص 
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 یو ال تعّرضوا اقتصاد البالد ال ، تعبث بسوق المسلمين اآثر من هذاة ال تطلقوا يد اسرائيل و عمالئها الخون

 و تعريض اقتصاد البالد ة اسرائيل الخاويةحكوم لرغباتإن االستسالم ..  السرائيل و عمالئهاًةالخطر خدم

  .١ لالسالم و المسلمين ةعلي الخيان و دليل،  الضعف و الذلیدليل عل، للخطر

  طائرات الشاه تحت تصرف العسكريين االسرائيليين 
لضرائب من ايران آل هذه ا  فية الحاآمةتستوفي السلط،  بينما يرسف الشعب المسكين في قيود الفقر و الجوع

تشتري طائرات الفانتوم لتدريب العسكريين  فهي.  ملذاتها فقط'یلتسرف في انفاقها عل، ابناء الشعب

،  الحرب مع المسلمينةو في الوقت الذي تعيش إسرائيل حال. ٢بالدنا االسرائيليين و عمالئهم و ذلك في أجواء

الجهاز   منةمدعوم،  العنان في بالدناةها مطلقترا،  حرب مع المسلمين ايضًاةيعتبر في حال و إن من يؤيدها

، و آذلك فان سوقنا وقعت بأيديهم ، لهمةفبالدنا اصبحت ثكن!  انها توفد عسكرييها ليتدربوا هناة درج'یالحاآم ال

  .٣فسوف تنهار سوق المسلمين ،ضعفهم هذا 'یو ظل المسلمون عل،  ما هو عليه'یو اذا بقي الوضع عل

   اسرائيلةال تمحوا آثار جريم
و عدم محو آثار  ، المسجد هذهة حال'یو نحن نطالب باالبقاء عل، 'یلقد اضرموا النار في المسجد االقص

 باسم بناء ة الصناديق الخيريةو إقام  فتح حساب مصرفي'یبيد أن النظام الشاهنشاهي يبادر ال. ةالجريم
و في الوقت نفسه ليتمكنوا ، قيق مصالحهمجيوبهم و لتح يجمعون االموال من الناس لملء. 'یالمسجد االقص

   السرائيلة عسكريةالنظام الشاهنشاهي ثكن  . ٤ اسرائيلةمن محو آثار جريم
 منذ ةالشعوب االسالمي و التي تخوض حربًا مع، 'ی االسالم و المسلمين االولةان اسرائيل التي تمثل اليوم عدو

و . ة الخبيثة االيرانية بإيعاز من الحكومةو السياسي ةسكري و العةتتدخل في جميع شؤون البالد االقتصادي، ةمد

  . ٥بل المريكا في واقع األمر،  السرائيلةعسكري ةينبغي القول ان ايران اصبحت ثكن

  ة االحتفاالت الشاهنشاهيةخبراء اسرائيليون إلدار

                                                 
 .١٣٤، ص ١، صحيفة النور، ج ١٩٦٧ / ٤ / ١٦ هويدا بتاريخ یٰمن رسالة لالمام ال - ١
 اعترفـت   ١٩٦٠ففـي سـنة     ،   م ١٩٥٣ الـسنوات التـي اعقبـت عـام          یتعود العالقة السياسية بين ايـران و اسـرائيل الـ           - ٢

و خـالل تلـك     .  اثرها عالقات صداقة بين النظام الشاهنشاهي و اسرائيل        یٰاقيمت عل االيرانية رسميًا باسرائيل و      الحكومة
  اسرائيل ليكتسبوا الخبرات من ضباط الموساد      یٰتم إيفاد عدد آبير من الضباط العسكريين و موظفي السافاك ال           السنوات

  . شاهنشاهي و منظمة المخابرات ايران مئات الضباط االسرائيليين لينظموا الجيش الیٰآما جاء ال، االسرائيليين
 الـشاه بـصفقة   یخر عهـد الـشاه قـد بلـغ اربعمائـة مليـون دوالر إذ اوصـ             او آان التبادل التجاري بين ايران و اسرائيل في او         

  . لشراء السالح من اسرائيل بقيمة ستمائة مليون دوالر واحدة
 –مريكـي   الحـصول عليهـا مـن وآـر التجـسس اال           و حسب الوثائق التي تم       – ١٩٥٨و آان النظام الشاهنشاهي منذ عام       

 . »لسنان المثلثا«باسم ، رسميًا في منظمة ثالثية تتشكل من المنظمات االمنية االيرانية و الترآية و االسرائيلية عضوًا
 .١٦٧ص ، آتاب والية الفقيه - ٣
 .٣٨ص ، آتاب والية الفقيه - ٤
 .١٥٧ص ، ١ ج، النورصحيفة ، ١٩٧٠ / ٢ / ٨من بيان لالمام بتاريخ  - ٥
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. ١ةاالحتفاالت الشاهنشاهي ة إقام'یتنفق ماليين التومانات عل، فيما تعاني مختلف انحاء ايران من هذه المصائب

. ثمانون مليون تومان -  الصحفیذآر في إحد  ما'یعل -  االحتفال في طهران وحدهاةصص القامفقد ُخ

 و قد آتبوا لي - تمو آما عل، ُدعي الخبراء االسرائيليون لتلك المراسم و قد.  طهران فقطةثمانون مليون لمدين

اسرائيل  .  هذا االحتفال و الترتيب لهذه المراسمةاليًا باإلعداد القاماالسرائيليين مشغولون ح فان الخبراء -

التي خّربت المسجد  اسرائيل! ...  حرب مع المسلمينةاسرائيل التي هي اآلن في حال. ! . االسالمةعدو

ا ذآر و آم. يزودونها بالنفط االيراني  انهم– جريمتها 'ی علة الذي يريد اآلخرون ترميمه و التغطي– 'یاالقص

 اسرائيل التي تخوض 'ی قد توجهت بالفعل الةايراني  نفطةفان ناقل،  ذلكةو اذاعت و آاالت االنباء العالمي

  .٢!االحتفال بها  فهذه افعال ينبغي. حربًا مع المسلمين

  جود االسرائيليواجراءات الشاه لتمهيد الطريق لل
و الجامعيون مكّبلون  حانيونواالخص الشبان الران ما يدعو لبالغ االسف ان الشعب االيراني المحترم و ب

  . بأغالل النظام غير القانوني العميل في ايران

 و ةقانونيال الةباالستياء من المعامل  مجاهرتهمة بجرير٣ة االلزامية العسكرية فاقتياد العلماء و الروحانيين للخدم

عذيب و االعدام و النفي و السجن التي تتم بال الضطهاد و التا  للنظام الجائر و استنكارهم ممارساتةالالشرعي

  .  االسالم و المتدينينیر عن حقد النظام العميل لالستعمار علبُيع اّنما، مجّوٍز قانوني او شرعي

 المدارس ةانتهاك حرم و يجب، ة االلزاميةنحو معسكرات الخدم - ة العلوم الدينيةأنتم طلب -  ينبغي أن تساقون

 مصراعيه امام االجانب من 'یيفتح الباب عل لكي، ةّنعتقال و النفي و االعدام علي الُظ االو ان يجري، ةالديني

  .٤اسرائيل اليساريين و اليمينيين و أذنابهم من امثال

   معارضي االحتالل االسرائيلي'ینظام الشاه مأمور بالقضاء عل

                                                 
 اقـيم   ١٩٦٦ففـي عـام     . آانت مراسم االعياد و االحتفاالت الشاهنشاهية من اساليب و طرق الهـاء الـشعب االيرانـي                - ١

بعـد اربـع     و.  اقيمـت مراسـم تتـويج الـشاه و زوجتـه           ١٩٦٧و في سنة    ،   تولي محمد رضا للعرش    'یمرور ربع قرن عل    حفل

و .  غير ذلك من المناسـبات 'یال،  االمبراطورية الفارسيةی سنة عل ٢٥٠٠سبة مرور   ذلك اقيمت احتفاالت بمنا    سنوات من 
واحد من هذه االحتفاالت آانت تنفق المبـالغ الطائلـة التـي لـم يعلـن عـن مقـدارها الحقيقـي فـي اي وقـت مـن                              في آل 
و فـي مثـل هـذه       . ا الـبالط  مراسـم الـضيافة التـي آـان يقيمهـ          االحتفاالت هي غير المناسبات المعروفـة و       و هذه ،  االوقات

يقول پيير بالنـشر فـي آتابـه    ! االآبر من المصاريف يذهب لجلب الزهور و الورود من هولندا بالطائرة    االحتفاالت آان القسم  
آانـت الـورود الطازجـة    «...  االمبراطوريـة الفارسـية  ی عـام علـ  ٢٥٠٠عن احتفاالت مرور    »  ثورة باسم اهللا   ،  ايران«الموسوم  

 .»هولندا بطائرات بوينغ الخاصة منتأتي يوميًا 
 .١٦٨ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٧١ / ٥ / ٢٧من حديث لالمام بتاريخ  - ٢
 بـشمول   ١٩٧٦ / ٤ / ١٢اصـدر نظـام الـشاه امـرًا فـي           ،   الثورية یمن اجل مواجهة نهضة االمام الخميني و اضعاف القو         - ٣

  . جراءات االعتقال و التعذيب ضد علماء الدين المجاهدين ا'یاضافة ال، العلوم الدينية بالخدمة االلزامية طلبة
 طلبـة العلـوم   یعلـ  - و بـصورة عـشوائية   - و بعد صدور القرار انطلق جالوزة النظام في شـوارع قـم وازقتهـا يلقـون القـبض         

و قـد  .  االلزاميـة و من ثم ارسالهم الي معـسكرات الخدمـة        ،  نئذآو الغاء بطاقات التحصيل الصادرة من وزارة الثقافة         ،  الدينية
 يشرحون للضباط و الجنود اهـداف نهـضة االمـام          –و هم في معسكرات الجيش       - ذلك أن اخذ طلبة العلوم الدينية      نتج عن 
 . مما اوجد وعيًا و يقظة في الجيش الخميني

 .١٨٩ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٧٢ / ٩ / ١١ الشعب االيراني بتاريخ یمن بيان لالمام ال - ٤
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 الشعوب ةو معانا  ، االسالمیال التي توجه ة المتزايدة في العصر الحاضر الضربات الموجعاننا نتلقی

  .  التي باتت أآثر من قبلة و ظروفها الصعبةاالسالمي

 ةو دعم الدول االستعماري ، و تشريد الفلسطينيين االبرياء'ی فلسطين و المسجد االقصةهناك قضي، ٍة فمن جه

 البالد –ال سمح اهللا  - مًا يهّددفإنَّ خطرًا جسي، هذه  الفسادةو مع استمرار بقاء جرثوم. د المحتلين لليهو'یالكبر

 مخططات اآثر اتساعًا و شموًال بصدد ةو في الوقت الحاضر ثم. خصوصًا ة عمومًا و الدول العربيةاالسالمي

هذه  انهم يهدفون من وراء.  المهام المكلفين بهاةعن الوجه الحقيقي لعبيد االستعمار و طبيع التنفيذ تكشف

 و ةاالستعمار و الصهيوني ة خدم'ی لالستعمار و استبدالها بمواقع تقوم علةاديالمخططات تدمير المواقع المع

و يدفعون بصنائعهم ، المحترمين العاملين لالسالم  العلماء االعالم و الخطباءة تنحي'یحيث يعملون عل. عمالئهم

  اُهللایلَّسول االعظم َص الرتقاء محراب و منبر االسالم و الرةالدوائر الفاسد من المعممين المزيفين و مأموري

  . لهاه و ْٰيَلَع

 ةو مصادر، و سمعتها  البالدة مكان'یو القضاء عل، ١ للعسكريين االمريكان و مرافقيهمة إن منح الحصان

 و ة و التجاريةمختلف الشؤون العسكري 'ی علةو تسليط الناهبين االمريكان و الصهاين،  القضاءةاستقالي

 ة التي تفتخر بها السلطة لهذه الثورةالتبعات المشؤوم آل ذلك من. ن االسواق و شؤوة و الزراعيةالصناعي

  . ةالمتجبر

و المستعمرين الذي هو النظام   طرد األسياد'ی يهدف الةهل حقًا ان شراء آل هذه االسلح! ة و اني لفي حير

في جميع شؤون البالد و اطلق ايديهم ،  لهمةعسكري ة قاعد'یو قد حّول ايران بأسرها ال، نفسه عميل لهم

 – ة الهادفة بصدد تنفيذ مخططات النهب االمريكي– ة في الحقيق–ام انهم  ؟ ة و االقتصادية و السياسيةالعسكري

 –   طاقاتها و ثرواتهاة تدمير الشعوب بواسط'ی علة قائمةاقتصادها و استبدال سياستها بسياس نظرًا لضعف

 في ةالشعوب التحرري و سائر،  الشعب االيراني االعزلیو القضاء عل،  ترسيخ النفوذ االمريكي في ايران'یال

  .٢؟الناهبين   و سائر األجانبة التي تناضل ضد المحتلين الصهاينةالمنطق

  فضح تعاون الشاه مع اسرائيل
ون المقاتلون المسلمون يحمل و فيما انطلق،  الكفارةفي الوقت الذي يستعر أوار الحرب بين المسلمين و الصهاين

تقام بأمر من ، ةسبيل احقاق حقوقهم من اسرائيل الغاصب ارواحهم علي االآف و يستبسلون في ميادين القتال في

.  في مختلف انحاء البالدة االيرانية االمبراطوريی عام علةالفين و خمسمائ  مرور'یالشاه احتفاالت ذآر

الشاهنشاهي  ران االحتفاالت و المسرات للنظاميقيم شاه اي. بملوك دمويين نشهد اليوم نموذجًا لهم حتفاءاال

  . و عزته و في سبيل تحرير فلسطين في حين يتضرج المسلمون بدمائهم دفاعًا عن مجد االسالم، المبتذل

                                                 
ــاســتن - ١  تتمتــع عوائــل، ١٩٦٤ / ١٠ / ١٢ االجيــر للــشاه فــي  ی الــذي أقــّره مجلــس الــشور »الحــصانة« قــانون 'یادًا ال

 . المستشارين و الدبلوماسيين و العسكريين االمريكيين بالحصانة السياسية و القضائية فضًال عِن المستشارين انفسهم
 .٢٠٢ – ٢٠٠ص  ،١ج ، صحيفة النور، ١٩٧٣من بيان لالمام بتاريخ نيسان  - ٢
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تتم ، االسالم و المسلمين  و الشعب العربي في الذود عن حرماتة العظيمة االسالمية االمة تزامنًا مع استمات

 ةللفتيات االيرانيات و هتك حرمتهن و مصادر ة المدارس االسالمية مهاجم– الشاه –يث بأمر هذا الرجل الخب

  . حريتهن

قام الشاه بتسيير  ، للدفاع و احقاق حقوقهمیو ينهض الغيار، ة و فيما يهدد اعداء االسالم البلدان االسالمي

 ةن وعاظ البالط صنيعلسا 'ی علةو اصدار برقيات التهنئ،  في مختلف ارجاء ايرانةمسيرات مصطنع

الذي يستبسل المسلمون لتحرير فلسطين و سائر  و في الوقت. »علماء الدين«باسم ، مؤسسات االوقات و االمن

 و ة البارزين في الحوزات العلميةالفاضل و االساتذامن العلماء و  ةيلقي الشاه بأعداد آبير، ةاالراضي المحتل

  .  انواع التعذيب الوحشي'ی اقس'یفي السجون و يعرضهم للنفي و الااليرانيين  الكثير غيرهم من المثقفين

 و صرف ةبمصائبه الخاص  و يمكن القول أن هذه المناورات و االعتقاالت ليست اال الشغال الشعب االيراني

  وة من اتساع نطاق المواجهةفالخشي. و اسرائيل ة االسالمية بين األمةاالذهان عن التفكير في الحرب الدائر

 في ةمختلف الفئات و تنامي دعم الشعب االيراني المسلم للجماهير العربي  ظهور بوادر التعاون و التنسيق بين

  يمنع'یحت،  اعتقال العلماء و المثقفين و نفيهم بال مبرر قانوني'یهو الذي دفع الشاه ال ،ةحربها العادل

الخطير الذي يواجهه  اني بهذا االمر الحيوي من التساؤل عن السبب في عدم اآتراث النظام االيرةالمعارض

بل و غير  - ة الحكومات االسالميةغالبي و الحال ان،  جانب اسرائيل'یاو عن سبب وقوف الشاه ال، المسلمون

  . تساند العرب في حربهم -  ايضًاةاالسالمي

 ةجانب التأييد و الدعم لدويل ونيتظاهرون بالسكوت علنًا بينما يتخذ،  و الشاه التافهة االيرانيةإن الحكوم،  أجل

  . تبعيتهم لها اآثر و اآثر و سعيًا في تكريس، اسرائيل بسبب عمالتهم المريكا

و .  خطر االنهيار'یال  إن الشاه هو الذي اطلق يد اسرائيل في مختلف انحاء ايران و عّرض االقتصاد االيراني

و .  اسرائيل'ی الةااليرانيين في دورات تدريبي اط الضب– ةو آما نقلت بعض الصحف االجنبي - هو الذي يرسل

. 'ی لتوظيفه في حربهم ضد المسلمين و العرب الغيارةاالسالم و االنساني  النفط االيراني ألعداءهو الذي اعطی

 ةاالتفاقي من خالل عقده،  دون استخدام النفط آسالح ضد امريكاة للحيلولةبوجه الدول النفطي و هو الذي وقف

  .  انتاجه من النفطة و زيادة المخزيةاالخير

و ، ة شراء االسلحیعل  انفاقه مليارات الدوالراتوأن عمليات السلب و النهب الذي يقوم بها الشاه ،  و اخيرًا

 االرتفاع الحاد في تكاليف االقتصاد و قادت الی هي التي اثقلت آاهل، ة و المتالحقةاقامته االحتفاالت الباهظ

  . ايران بقحط أسوأ غالء الفاحش الذي يهدد ال و الیةالمعيش

الناهبين الدوليين و عّرض  هالتي اشتراها بالمليارات من أسياد - ة أن يقوم بارسال تلك االسلح'ی انني أخش

 ان يجبر الجيش االيراني 'یبل انني اخش. اسرائيل 'ی ان يقوم بارسالها ال'یاخش -  االفالسیايران بسببها ال

و  - دفعه المسحوقون من ابناء ايران حرمانًا و جوعًا و دماًء ثمنًا لها  التي هيأت له بما–  حمل اسلحته'یعل

   !. باالحساسةالمجاهدين المسلمين المفعم تصويبها نحو صدور
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الشعب االيراني المجيد  و ادعو.  العالم االسالميیخطرًا عل، انني اتوجس من هذا الخادم المطيع المريكا 

آذلك آمل أن ال يذل الجيش االيراني و ضباطه  .  دون ارتكاب جرائمهة هذا المتجبر للحيلول ردع'یللعمل عل

  .  لتحقيق استقالل وطنهمحلٍّ الكبار أنفسهم اآثر من هذا و ان يفكروا في

في ايران و جعلها هدفًا  ة و االسرائيليةالوقوف بوجه المصالح االمريكي،  ان من واجب الشعب االيراني الغيور

  .  تدميرها آليًا'ی ذلك ال'ی و إن أد'یحت، هجماتهل

 'ی عل– ةو المحافل الديني من خالل المساجد -  آما أن العلماء االعالم و المبلغين مطالبون باطالع الجماهير

بد ال. المجيد ان يلتزموا الصمت حيال ما يجري فال يليق بالعلماء االعالم و الشعب االيراني، جرائم اسرائيل

و منعه من التمادي في خيانته للقرآن ،  الصّف االسالميی الةممكن ة طريقة الشاه بأية إعاد'یعمل علمن ال

بنحو  ة تتضح حقيق'یآما ينبغي فضح جرائم هذا العفريت الدموي للجماهير حت. ةاالسالمي ةالكريم و األم

و ال شك انهم ، أنهم آذلك و البّد - و اذا آان اليهود االيرانيون منهمكون في جمع المساعدات السرائيل. أفضل

 ة تأسيس صندوق العان'ی الةالمبادر و، ذلك  دونة الشعب االيراني الحيلولیيتمتعون بدعم الشاه فإنًّ عل

  . و أن ال يدخروا وسعًا في سبيل تحقيق هذا االمر، و الفداء المجاهدين الذي يخوضون غمار الحرب

 ما لم ة االسالميةاألم أنألمحت الیٰ ،  رأسهم الشاه'یالئها و عللقد حذرت مرارًا من خطر اسرائيل و عم

فإنها ) ة الفاسدةبهذه االسر (ةمادامت مبتال آما ان ايران، ة الفساد هذه لن تتذوق طعم الراحةتستأصل جرثوم

  .  ابدًاةلن تتنسم نسيم الحري

  .١ن المسلمين و خذالن اسرائيل و عمالئها الحاقدية نصریٰأسأل اهللا تعال

   أن تنفذ اسرائيل مخططاتها'یأخش
آان المسلمون يخوضون   في وقت، رسمي باسرائيلی االعتراف ال علة االيرانيةلقد شهدنا آيف أقدمت الحكوم

  . و قد عارض العلماء ذلك، حربًا ضد االسرائيليين الكفار

 'یالوقت الذي اقدمت عل ي ذات اسرائيل ف'ی المساعدات التي قدمها هذا الرجل الحاقد الی شهودًا علناآما آ

 آدح ةالتي هي حصيل، 'یو المساعدات اُالخر ةحيث قام بوضع النفط و االسلح، تشريد المسلمين و قتلهم

  . اسرائيل تحت تصرف، الشعب االيراني و دمائه

ت اليه ايران الذي آل  أن يواجه لبنان المصير ذاته'یلذا أخش،  و بما أني ُأتابع احداث لبنان باهتمام و عن آثب

و بالتالي أن تقوم اسرائيل بتنفيذ ، ةللسفار  ألحابيل العمالء الخبثاءةنتيج،  المريكاةحينما ُجعلت مستعمر

 في لبنان ة االيرانية ممارسات السفار'یلكم أن تتنبهوا جيدًا ال بدفال.  االطمئنان'ی بمنتهةمخططاتها في المنطق

  .٢مخططاتها و تحولوا دون تنفيذها

  ةه اعترف باسرائيل ُمنذ البدايالشا

                                                 
 .٢٠٦ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٧٣ / ٩ / ١٤نداء لالمام بتاريخ  - ١
 .١٤٨ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٧٧ / ١١ / ٥ سؤال بتاريخ 'یمن جواب لالمام عل - ٢
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اعترف رسميًا باسرائيل  ان ُآنا في قم آان قد فمنذ، باسرائيل منذ عشرين عامًا) الشاه (لقد اعترف هذا الحقير

صحيح انه لم يشر . ة آافرة يهوديةدول، ة آافرةبدول  رسميًالقد اعترف. متحديًا جميع المسلمين و متحديًا القرآن

 و قد أعلن عن ذلك ةان هذا المخلوق آان خادمًا منذ البداي. ذلك الحقًا  لكنه فعلة البداي ذلك رسميًا في'الی

  .١و المسلمين ةو الحكومات االسالمي،  متحديًا القرآن و االسالمةلقد اعترف باسرائيل منذ البداي . ةبنفسه بعد مد

   الشاهةأحد أسباب معارض
  ؟ للنظام   من اسباب معارضتكمةهي واحد السرائيل ة الشاه المؤيدةهل ان سياس: سؤال

ان عمل الشاه . تفوق الحصر خصوصًا و إن اسرائيل احتلت ارض شعب مسلم و ارتكبت جرائم، أجل: الجواب

يتعارض مع مصالح االسالم ،  لهاة االقتصاديةالمساعد  مع اسرائيل و تقديمهة السياسية عالقات'یفي االبقاء عل

  .٢و المسلمين

    باسم التأميمة للصهاينةرواتنا الوطنيالشاه يقدم ث
 یفي ايران ال ةو افضل االراضي الزراعي، و مياه اآلبار و االنهار، لقد قدموا آًال من الغابات و المراعي

  . التأميمة تحت واجه'ی الكبرةنجليزيالا و ة و الصهيونيةالشرآات االمريكي

من افضل المناطق   قزوين التي تعُدة مدين و هي من ضواحي–) دشت عمران (ةلقد رّحلوا سكان منطق

 التي تقوم حاليًا ةو الصهيوني ةأعطوها للشرآات االمريكي،  و اعطوها لليهود و االوروبيين– ةالزراعي

  .٣تصرف هؤالء  اصبحت اآلن تحتةافضل االراضي الزراعي. باستثمارها

   الشعبةدعم الشاه السرائيل وراء انتفاض
 ةاحتياجات اسرائيل النفطي من%  ٥٠ أن 'یو بااللتفات ال؟ نضال الشعب الفلسطيني 'یآيف تنظرون ال: سؤال

  ؟ اتخاذها في هذا المجال  ايران'یما هي الخطوات التي يتحتم عل، يتم تأمينها من ايران

انه . ةالسرائيل الغاصب دعمه المتواصل ان احد اسباب قيام الشعب االيراني المسلم بوجه الشاه هو: الجواب

آما قام بتوفير مختلف ، ةالبضائع االسرائيلي و قد جعل من ايران سوقًا لتصريف، قوم يتزويد اسرائيل بالنفطي

  . ادانته لها لمجرد تضليل الرأي العام العالمي و هو يعلن عن. انواع الدعم المعنوي السرائيل

 الدوام 'یو اننا سندافع عل  باسرائيلال يسعه االعتراف - بل أّي حّر - ان الشعب االيراني المسلم و أّي مسلم 

  .٤عن اخواننا الفسطينيين و العرب

  اسرائيل تدافع عن الشاه
اهللا  ... االسالمةاسرائيل عدو فكل ما هو موجود في بلدنا يجلب من، انكم تستوردون اآلن آل شيء من الخارج

 التي تخوض اآلن – االسالم ةئيل عدواعترف باسرا فقد..  ارتكبها هذ الرجل بحق االسالمةّي خيانوحده يعلم ا

                                                 
 .٣٢ص ، ٢ج ، صحيفة النور، ١٩٧٧ / ٢ / ١٨من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٤٨ص ، ٢ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ٥ / ٦ريخ من حوار لالمام مع صحيفة لوموند بتا - ٢
 .٦٩ص ، ٢ ج، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ٥ / ١٣من حديث لالمام بتاريخ  - ٣
 .١٧٨ص ، ٣ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١١ / ١٩من لقاء لالمام مع معّدي التقرير االخباري للشرق االوسط بتاريخ  - ٤

٣٣ 



  من طويل زالشاه يتعاون مع اسرائيل منذ
و آذلك من ، نظير ايران  مع دولة عالقات و ثيقةو من خالل إقام، ة العالميةنحن نعلم بأن الصهيوني: سؤال

فما هو . عن العرب في نضالهم ضد اسرائيل تمكنت دائمًا من عزل ايران، خالل توفيرها الدعم للنظام االيراني

  ؟ رأيكم بهذا الشأن

 في احاديثي ةآررت االشار لقد. ان احد االمور التي جعلنا نقف بوجه الشاه هو مساعدته اسرائيل: الجواب 

قام ، الحرب بين اسرائيل و المسلمين ذروتها و لما بلغت.  ان الشاه آان يتعاون مع اسرائيل منذ نشأتها'یال

  . أحد بواعث معارضتي لهو آان هذا االمر ، السرائيل الشاه بنهب نفط المسلمين و إعطائه

 ةلظلم و اعتداء اجهز ةو لهذا آان دائمًا عرض،  ان الشعب االيراني المسلم لم يقدم أّي دعم السرائيل مطلقًا

  .٢ةالشاه البوليسي

  وسائل اعالم نظام الشاه تدافع عن اسرائيل
و اشتد عودها و اتسع  ،١٩٥٦ انطلقت في اوائل آانون الثاني عام ة الفلسطينيةآما تعلمون أن الثور: سؤال

  ؟ ة طريقةو بأي؟ االيراني  الشعبیفهل وصلت اخبارها ال، ١٩٦٧ عام ةنطاقها بعد هزيم

و بالطبع آان النظام  .  االقطارة بقي'ی التي تصل بها الةآانت تصل األخبار بنفس الطريق، أجل: الجواب

و قد فعل ذلك ، لصالح الكفار، الكفار  ضد عرض اخبار الحرب التي يخوضها المسلمون' ی ال'یااليراني يسع

لقد آان النظام احد الداعمين الكبار .  ة من الجهلةحفن  الدوام بأنهمیإذ آان يصور العرب عل،  الدوام'یعل

 منها للنظام او التي آانت تتعرض ةسواٌء التابع، و جميع وسائل االعالم ة االيرانيةو آانت االذاع، السرائيل

  . ٣ و ما زلنا آذلكةو قد آنا نعارض ذلك منذ البداي، لح اسرائيللصا تعمل، لضغطه

   في ايرانة االضرابات العامة اسرائيل من النفط خالل فترةتأمين حاج

                                                 
 .٢٥٣ص ، ٣ج ، ة النورفحيص، ١٩٧٨ / ١١ / ٢٥من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٣٠ص  ، ٤ج ، صحيفة النور، ١٩٧ / ١٢ / ٧من حوار مع ممثل حرآة أمل بتاريخ  - ٢
 .١٥٢ص ، ٢٢ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١٢ / ١٥ بتاريخ) وفا (من حديث لالمام مع مراسل وآالة االنباء الفلسطينية - ٣

٣٤ 



 الف بر ميل التي يتُم ةاتضح بان الستمائ،  آبادان'ی التي قام بها بعض علماء قم الة التفقدية الزياریبناًء عل

 -   الف بر ميلةاالضراب يقومون بإنتاج ستمائ  إن البعض ممن لم يشارآوا في. ١ اسرائيل'یانتاجها ترسل ال

لقد . من النفط يوميًا للتصدير - اآثر التي آانت تنتج سابقًا  ماليين بر ميل اوة او العشرةفي مقابل التسع

 لذا واصل هؤالء ،و انها لالستهالك المحلي،  البالدة انما تنتج لسد حاجةالكمي خدعوهم و قيل لهم بأن هذه

 'یانما يذهب ال  أن هذا النفط'یيشير ال -  ما نقل'یو بناًء عل - ان ما اتضح مؤخرًا بيد، المخدوعون عملهم

  . اسرائيل

 بأن النفط ةو أوهمتهم الحكوم و هؤالء الذين لم يشارآوا في االضراب،  و نحن حّرمنا عليهم العمل لهذا السبب

 ان ال – القرآن  واالسالم ة اسرائيل عدو'یيشحن ال  اذا ما علموا بأن هذا النفط–يحرم عليهم ، ة المحليةللحاج

 ال تخرج 'یو عليهم جميعًا ان يشارآوا في االضراب حت، الشعب و هم مؤاخذون امام اهللا و امام، يضربوا

  .  خارج البالد'یال  من النفطة واحدةقطر

 االسالم و التي تحارُب  اسرائيل'ین اجل ان ال يذهب نفطه ال استعداد لتحمل البرد م'ی ان الشعب االيراني عل

  .٢ آل هذه المجازر بحق المسلمينترتكُب

   الشاه في جرائمهةاسرائيل شريك
أفال  تفكرون بقطع . و يضطهدهم  ما دمتم تنوون قطع عالقاتكم مع اسرائيل بإعتبارها بلدًا يظلم الناس: سؤال

  ؟ ةالدول الغربيمع بعض  -  للسبب ذاته–عالقاتكم 

لقد اغتصبت اسرائيل . الشرق ّي بلد يمارس الظلم سواء آان هذا البلد في الغرب أم فيانحن نعارض : الجواب

 ة عن ادارة الشاه و هي المسؤولةتعد من اآبر حما آما أن اسرائيل. حقوق الشعب العربي و سوف نقف ضدها

  .٣ك و الشاهجرائم السافا  فيةو عليه فهي شريك، اعالم السافاك

    نظام الشاهةالجنود االسرائيليون في خدم
و لكنني ال امتلك دليًال ، ١اسرائيل يقال إن المسؤولين عن المذابح التي جرت في ايران هم جنوٌد جيء بهم من

 و في الطريق توقفنا،  آبادانة مدين'یآنا ذاهبين ال«: و قال فقبل ايام جاءنا احد المواطنين.  ذلك'یقاطعًا عل
                                                 

  للبـضائع  و فـي مقابـل ذلـك آانـت ايـران سـوقًا رائجـةً              ،  نفط السـرائيل  آانت حقول النفط االيرانية افضل مصدر لتأمين ال        - ١
فقـد   لهـذا  و، معاداتهما لالسـالم  و آانت لكلتا الدولتين بعض المواقف المشترآة بسبب صراعهما مع العرب و           ،  االسرائيلية

ألنهـا آانـت تتوقـع      .  الـسلطة  یسـالمي الـ   إ و مجيء نظام     اسرائيل قلقة جدًا من تغيير النظام السياسي في ايران         آانت
و آانـت   ،  االمدادات النفطية االيرانية عنها و قيام النظـام االسـالمي بتقـديم الـدعم للمناضـلين الفلـسطينيين                  توقف تدفق 
يقول احد الكّتاب الغـربيين حـول   .  الدوامیاسرائيل و نظام الشاه و طيدة جدًا و آانت اسرائيل تدعم الشاه عل          العالقة بين 
  : ة بين ايران و اسرائيلالسّري العالقات

و ،  قد زاروا طهرانايغن آانوب مناحيم 'یعمومًا يجهل الجميع ان آل رؤساء الحكومات االسرائيلية من ديفيد بن غوريون ال    «

طهران   سبيل المثال زار موشي دّيان و اسحاق رابين        'یفعل،  آذلك قامت الكثير من الشخصيات االسرائيلية بزيارة طهران       
ايران اهم  و آانت. وا التعاون الواسع بينهمانالح المشترآة بين البلدين و يؤّم ليبحثا مع نظرائهم االيرانيين المصبسّرية تامة

و ، العـسكري  و قد قابلت اسرائيل ذلك بتقديم المـساعدات لطهـران فـي مجـال االسـتعداد           ،  مصدر لتأمين النفط السرائيل   

 .» في تأمين المساعدة الفنيةیٰستخبارية و حتا في معلوماتها اال حد ما شريكة له'یجعلها ال
 .٧٧ص ، ٢ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١٢ / ١٦من حديث لالمام بتاريخ  - ٢
ص ،  ٤ج    ،  صـحيفة النـور     ،  ١٩٧٨ / ١٢ / ٢٨من حديث لالمام مع االستاذ الجـامعي االمريكـي جـيم آـونكر رفـت بتـاريخ                   - ٣
.١٠٤ 

٣٥ 



   الشاهةالجالدون االسرائيليون في خدم
ابشع انواع التعذيب و  و ما رسوا ضّدهم في السجون، ا و حوٌش عّرضوا شباننا للظلم و العذاب علينطلقد تسّل

  .٣ليتعلموا منهم اساليب التعذيب يلو آانوا يأتون بالجالدين من اسرائ، ًةالقتل و اشدها مأساوي

                                                                                                                                                                  
 نوا قد قدموا للحكومـة االيرانيـة اّبـان انـدالع الثـورة            ائيل و مسؤوليها العسكريين آ    آشفت الصحف االسرائيلية بأّن اسرا     - ١

 و صـحيفة داوارد فـي   ،   تـشرين االول   ٢٣و جاء في آل مـن صـحيفة هـاآرتس فـي عـدد               ،  االسالمية اسلحة و بنادق غازية    
و   تـشرين الثـاني  ٣ي عـدد   تشرين االول و المجلة المتخصصة بالشؤون العسكرية سيكرا هود يـشت فـ         ٢٣ و   ١٠العددين  

 ان الجـيش  «: ١٩٧٨ آـانون االول     ١٧و صـحيفة معـاريف فـي عـدد          ،   مـن الـشهر نفـسه      ٢٢مجلة هجوالم هزيه فـي عـدد        

 انهم المجرمون اليهود الذين ارتكبـوا فـي       »  الثوار ین للقضاء عل  ار طه 'ی أرسل جنودًا ال   –و بطلب من الشاه      - االسرائيلي
  . ضد ابناء طهران المسلمين» جاله«ي ميدان الجمعة السوداء مذبحة عامة ف

 القريـب » رامات ديفيد « و المطار العسكري     »الّلد«فان اسرائيل اقامت جسرًا جويًا من مطار        ،   حد قول تلك الصحف    'یو عل 

.  للو من تلك االسـلحة بنـادق غازيـة تـسبب قـذائفها االصـابة بالـش                ،   ايران 'یمن اجل ايصال السالح الخاص ال     ،  من حيفا 

  و آانـت تلـك  ،  طهـران 'یالـ ، آذلك ارسلت اسرائيل بطائرات العال الصهيونية فوجًا من الكوماندوس للعمليات داخل المدن       

 هبعـام    «'یيـدع ،  و آان قائد تلك المجموعـة     ،  المجموعة تحت ادارة دائرة المخابرات العسكرية التابعة للجيش االسرائيلي        
 م االوسط من اسرائيل ثم اصبح مستشارًا لرئيس الوزراء فـي قـضايا مكافحـة   الذي آان في الستينات قائدًا للقس » زيبكي

 . االرهاب و تنفيذ المهمات الخاصة و اآلليات المرتبطة بها
 .٢٢٥ص ، ٤ ج، صحيفة النور ، ١٩٧٨ / ١ / ١٥من حديث لالمام بتاريخ  - ٢
  .٦٧ص ، ١٤ج ، صحيفة النور، ١٩٨٠ / ٢ / ١١ من حديث لالمام في جمع من السفراء و الدبلوماسيين االجانب بتاريخ - ٣

٣٦ 



   الفصل الثاني
   السرائيلة مواقف االمام المعادي
  ة االسالمية قبل تصاعد الثور

  ) م١٩٧٨قبل عام  (
    البهائيون عمالء اسرائيل

) ةالبهائي (ةافراد تلك الفرق  هي اآلن بيدة أّن الكثير من المناصب الحّساسة حقيق'ی المحترمون الةليلتفت الساد

 ايران بات و االسالم یإن خطر اسرائيل عل. السرائيل  من العمالءة مجموع'ی سوةالذين ال يعّدون في الحقيق

لذا ينبغي علي العلماء .  و شك أن يقام'ی قد أقيم أو علةضد الدول االسالمي فالتحالف مع اسرائيل، و شيكًا جدًا

 في ةالمؤامر  نتمكن من الوقوف بوجه تلك'یحّت، عب مختلف فئات الّشةو الخطباء المحترمين توعي األعالم

، فبالسكوت و التخّلي عن مسؤولياتنا ، السلف الصالحةفاليوم ليس يومًا يمكن فيه انتهاج سير. الوقت المناسب

  .١سنفقد آّل شيء

   تحالف الشاه مع اسرائيلةإدان
، و مراجع الدين العظام ،بأن علماء االسالم، ةبي و غير العرةو البلدان العربي، ة الدول االسالميةعلن لقادُأإّنني 

يشارآونهم في السّراء و ، لكل المسلمين ةهم إخو، و الجيش االيراني الشريف، و الشعب االيراني المتّدين

و لقد أعلنت هذا .  ايرانة االسالم و عدوةعدو، اسرائيل  و إّنهم يشجبون و يستنكرون التحالف مع،الضّراء

  ٢عمالء اسرائيل إلنهاء حياتي  و ليبادر، ةصراح الیاالمر بمنته

  تحذير تاريخي
. 'یاهللا تبارك و تعال  أمامة عظيمةمسؤولي، ة و العلماء االعالم خاصة عاتق المسلمين عام'یتقع اليوم عل

و نكون نحن ،  األبدیو الضالل ال  للسقوط في أحضان الكفرة عرضةفبسكوتنا ستكون األجيال القادم

 ة قيم'یو إّني ال أر. يهّدد االسالم و ايران بالّزوال إن خطر اسرائيل و عمالئها األراذل. عند ذلكالمسئوولين 

و آمل من العلماء األعالم و سائر المسلمين أن ُينقذوا القرآن و االسالم من  ،للعيش ايامًا معدودات بالذّل و العار

  .٣ و ذلك بتعاضدهم و توحيد آلمتهم  ،الخطر الداهم

  !  النفطی و انتم تتنازعون علةن مغتصبفلسطي
اخرجوا اليهود من . ةمغتصب ان فلسطين! ؟ النفط يا محترمينیلماذا تتنازعون عل : ةإنني أقول للدول االسالمي

انكم ! ؟ النفطی و انتم تتنازعون علةفلسطين مغتصب ! ال تنشغلوا باالقتتال فيما بينكم. فلسطين ايها الضعفاء

؟ فهل هذ اسلوبكم في الحكم.  اسرائيل يتعزز في فلسطينةفان وجود حكوم  المالیلنزاع عل تنشغلون بااحينم

المساآين الذين القت   ان تعترض او تتكلم فيما يخص هؤالء العربة حكومات البلدان االسالمي'یعل أال ينبغي
                                                 

 .٤٢ص  ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٦٣من جواب لالمام لعلماء يزد بتاريخ َايار  - ١
  .٤٨ص  ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٦٣ / ٥ / ٢من بيان لالمام بتاريخ  - ٢
 .٥٠ ص ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٦٣ / ٥ / ٦من جواب لالمام لعلماء همدان بتاريخ  - ٣

٣٧ 



ة ساحةتبرئ   الشعب االيراني
  تبغض اسرائيل وةالعزيز ة الشيعيةبأن األم،  و مسلمي العالم أينما آانواةإنني أعلن لجميع الدول االسالمي

فالشعب االيراني ال يرتضي التطبيع . اسرائيل و تعرب عن إدانتها و استنكارها للدول التي تصالح، عمالءها

 بتأييد الشعب بأي وجه 'یو انما الحكومات التي ال تحظ، الكبير انه بريء من هذا الذنب،  ةمع اسرائيل البغيض

  .٢بذلك من الوجوه هي التي تقوم

'یعل   خالفاتهم زعماء المسلمين تجاوز
 ةتجاوز الخالفات الجانبي ة االسالميين و رَؤساِء الدول االسالمية زعماء المسلمين و القاد'یجب اآلن علوامن ال

فكما آان .  االسالم فحسبةإنها آلم، و فرس فليس في االسالم عرب و عجم او ترك، التي تطرأ بينهم احيانًا 

و تجاوزوا ، فاذا تمكنوا من توحيد آلمتهم. وحد تحت لواء االسالمالت بد منفال، نبي االسالم قدوتهم في النضال

 واال فان عدد المسلمين يناهز ، ين فعًالفانهم سيكونون مؤثر، ةو صاروا جميعًا يدًا واحد ةالخالفات الجزئي

ًا من  مليون'یمت   ال تعادل في تأثيرهاة المتفرقة مليون نسمةغير أن هذه السبعمائ ٣ة مليون نسمةالسبعمائ

الف الماليين عددًا فانهم لن ينفعوا شيئًا   لو بلغوا'یو حت،  متفرون ال نفع منهمة مليون نسمةسبعمائ. النسمات

مع ،  لبعضهم البعضة يد االخوة مليون من هذه السبعمائةبعمائ في حين لو مّد مائتا مليون او، ما داموا متفرقين

 ةو آلم، ة الواحدة االسالميةآمفهوم األم، فيما يشترآون فيهلو وحدوا آلمتهم ، ثغورهم احتفاظهم بحدودهم

 فلسطين و لما طمع لما طمع اليهود في، لو وحدوا آلمتهم في ذلك، ة المشترآةو المصالح االسالمي، لتوحيد

 بان اولئك –و هم يعلمون  - الرؤساء و ليعلم هؤالء! .. و لهذا لن يسمحوا باتحادآم. )آشمير (في) الهندوس(

ال يسمحون للعراق و ،  موارد بلدانكم بالمجان'یاالستيالء عل یيتطلعون ال،  نهب ثرواتكم'یذين يتطلعون الال

ولن ، ال يسمحون بتوحيد آلمتهم، او ترآيا و ايران، يسمحون باتحاد ايران و مصر و ال،  ايران أن يتحدا معًا

                                                 
 .٩٥ص  ، ١ج ، صحيفة النور ، ١٩٦٤ / ٩ / ٩من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٦٣ص ،  ١ج ، صحيفة النور ، ١٩٦٤ / ٤ / ٧من حديث لالمام بتاريخ  - ٢
ان التعداد الدقيق للمـسلمين فـي العـالم         ،  هو العدد التخميني للمسلمين في زمان الخطاب      ،  سبعمائة مليون نسمة   - ٣

 و في بعضها اآلخر يخفـي النـاس       .  و ان بعض البلدان لم تقم باحصاء عدد سكانها المسلمين لحد اآلن            معروف خصوصاً  غير
و  باجراء االحـصاء التقليـل مـن عـدد المـسلمين السـباب سياسـية        و في بعض البلدان يحاول الموظفون     ،  عقيدتهم الدينية 

  . عقائدية
 و ال تتعرض المعلومات لـدينهم ، جنس و العمر و العمل لألفراد فقط    و في أوروبا و امريكا يطلب في االحصاء معلومات عن ال          

  . و لذلك فليس من الممكن التيّقن من عدد المسلمين في تلك البلدان

 من يدخلون في االسالم و مع آل ذلك فإن عدد المـسلمين فـي     'یو في بلدان مثل امريكا و الهند ال تشير االحصائيات ال          
 . ة اذ ال شكَّ بأّن معدل الزيادة بين المسلمين في العقد االخير قد اخذ بالتصاعديتجاوز المليار نسم العالم

٣٨ 



   اسرائيل و محاربتهاةمقاطع 
 'یو عمالئهم الذين يهدفون ال  األجانبةي مواجه آرارًا الي االتحاد و التآخي فةلقد دعوت الحكومات االسالمي

 ةو ذلك عبر إيجاد الفرق،  ة و المعنويةثرواتها المادي 'یو االستيالء عل،  بلداننا تحت اسر و ذّل االستعمارءإبقا

  . ةاالسالمي و التشتت بين المسلمين و الحكومات

 الفساد هذه التي ةفنوا. الخطرين رائيل و عمالئهاآرارًا من اس،  ة االيرانيةسيما الحكوم،  آما حّذرت الحكومات

،  يومًا بعد آخرةو ان جذور فسادها تهدد البلدان االسالمي 'یزرعت في قلب العالم االسالمي بدعم الدول الكبر

  . ة العظيمةو الشعوب االسالمي  البلدانةينبغي استئصالها بهم

 من القضاء عليها و ةاالسالمي بد للدول و الشعوبو ال ،ة البلدان االسالميی لقد اعتدت اسرائيل عسكريًا عل

  . التخلص منها

و .  لالسالمةحرامًا و مخالف تعتبر،  و المتفجرات أم تزويدها بالنفطة اسرائيل سواء ببيعها االسلحة ان مساعد

 یو عل. سالم لالةحرام و مخالف، سياسيًا ان االرتباط مع اسرائيل و عمالئها سواء آان ارتباطًا تجاريًا أم

  .٢ االسالم و المسلمينة نصر'یأسأل اهللا تعال.  ةاالسرائيلي المسلمين االمتناع عن التعاطي بالسلع

   تقديم الدعم المادي و المعنوي للمجاهدين الفلسطينيينةضرور
 ِهْي و سهم االمام علةالزآا من قبيل،  ةماذا ترون في إعطاء الحقوق الشرعي:  القائد المجاهدةسماح: سؤال

 ة حرآةو ميادين الشرف تحت قياد  المجاهدين األبطال الذين يحاربون العدو في جبهات القتالالی، املٰالّس

  . ؟ )فتح(

تخصيص جزء آاٍف من  بل من الواجب، من المؤآد أن ذلك امر مناسب: بسم اهللا الرحمن الرحيم: الجواب

ممن يقاتلون في جبهات ، المجاهدين في سبيل اهللا   من قبيل الزآوات و سائر الصدقات لهؤالءةالحقوق الشرعي

 إحياء أمجاد االسالم و 'یو ممن يتطلعون ال. ة البشرية عدوة الكافرةالصهيوني  و الفداء للقضاء عليةالتضحي

                                                 
 .١٢٠ص ، ١ج ، صحيفة النور ، ١٩٦٥ / ١١ / ١٥من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .١٣٩ص  ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٦٧ / ٦ / ٨بتاريخ ،  الشعوب و الدول االسالميةیبيان االمام ال - ٢

٣٩ 



النهائي حليفهم باذن اهللا   إخواننا الذين سيكون النصر'یشكاله ال ان تقديم الدعم و العون بمختلف انواعه و ا

و سائر الفدائيين » ةقوات العاصف«مقاتلي  البارزين و رفاقهم في السالح)  فتحةحرآ (اعني مقاتلي - المقتدر

  . التوفيقّيو اهللا ول .  يعتبر واجبًا–اهللا  المجاهدين األحرار في سبيل

، )فتح (ة بقيادةالمكتسبات الثوري  في أرض فلسطين و تحقيق العديد منة المقدسةوربعد اشتعال نار الث:  سؤال

   .؟ةخنادقهم في األرض المحتل  إخواننا المرابطين في'ی الةما هو رأي سماحتكم بالنسب

 ةالمرابطين هو مواصل  الخواننا المقاتلينةالرأي االول و األخير بالنسب: بسم اهللا الرحمن الرحيم: الجواب

 االسالم في ة طريقی و استنادًا ال–ال شك فيه  فمما. ٢»جهاد  وة عقيدةالحيا«الن ، الجهاد دون آلٍل او ملٍل

 'یو عليه فليس امامنا في الوقت الحاضر من خيار سو. ةالذليل ةان الموت أفضل من هذه الحيا - التفكير

  التي آانت نصيبنا طوال تاريخ– ة و الكرامة لتحقيق العّزةطاقاتنا و امكاناتنا المتاح  الجهاد بكلةمواصل

الخيل ترهبون به عدو اهللا   و من رباطةو اعدوا لهم ما استطعتم من قو. (ةلنا و ألجيالنا القادم - االسالم العظيم

 )و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان آنتم مؤمنين ()اقدامكم ان تنصروا اهللا ينصرآم و يثبت ()و عدومكم

. )ال يرجون و ترجون من اهللا ماکا تألمون ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون ، ابتغاء القوم   تهنوا فيو ال(

  .  و بّشر المؤمنين–بعون اهللا  -  نحو النصر القريب)فتح (انطلقوا اذًا يا رجال

األراضي  في ةالدائر ة المسلحة نظر سماحتكم فيما يخص تصعيد المقاومة وجه'ینوّد التعرف عل: سؤال 

آي ، ة و االسالمية العربية لألمةالمناهض ا و تبعاتهة للصهاينةلممارسات الوحشيو ا، ة المقدسةالفلسطيني

   .؟ الجهاد المقدسة و توظيفها لخدمةو المعنوي ة طاقاتها المادية تعبئة لشعوبنا االسالمي'یيتسن

االوضاع و الظروف  ذا االمر واجب فيإن مثل ه، آما أوضحنا من قبل: بسم اهللا الرحمن الرحيم: الجواب

 المسلمين من االنصياع یوجوبًا عل  أمرًا اآثر'یو عليه فاني ال أر.  التي يمر بها االسالم و المسلمينةالحالي

 ةفحينما ترون إراق،  االسالم بأرواحهم و أموالهمةعن عّز  في الدفاعة و المساهمة المقدسةلألحكام االسالمي

  يد'یو حينما ترون تخريب أراضينا عل، ة المقدسةاألبرياء في األراضي الفلسطيني اتكمدماء إخوتكم و أخو

 'یلمسلمين جميعًا سوا آما ليس من سبيل امام،  الجهادة مواصل'یفليس من سبيل سو،  المجرمينةالصهاين

  .»وراء القصد و اهللا من«، تقديم الدعم المادي و المعنوي في هذا الجهاد المقدس

                                                 
 .١٣آلية ا، سورة يوسف - ١
 .)ع( االمام الثالث من ائمة الشيعة)ع(ُيروي هذا الحديث عن االمام الحسين - ٢

٤٠ 



ما هو بنظر ، ةالمسلم  في ايرانة للتدخل في جميع مرافق الحياة الصهاينیاليًا و حيث تمتد أيادح: سؤال

  ؟ ةمن قطع االيادي الصهيوني هلتمكين،  للشعب االيراني المسلمةسماحتكم افضل السبل المتاح

بكل طاقاته لالمتناع المسلم   الشعب االيراني'یإنَّ أفضل السبل هو أن يسع: بسم اهللا الرحمن الرحيم: الجواب

 عزلهم و 'یو العمل عل، في إيران بشكل آامل  المحليين و غيرهم من المتواجدينةعن التعامل مع الصهاين

لكي  ، 'یعليهم سواء في المجال االقتصادي او المجاالت اُالخر و تضييق الخناق، إحباطهم روحيًا و ماديًا

  للشعب االيراني وضع جميع'یوحينها يتسن. ن و شعبها المسلمقطع عالقاتهم مع ايرا 'ی علةيجبروا في النهاي

 'ی تحتم علةالظروف المؤلم  فمثل هذه.  من المجاهدين األحرارة تحت تصرف النخبة و المعنويةامكاناته المادي

  . »ق التوفييّّو اهللا ول« و االنتقام من المحتلين ةالمحتل  طاقاته في سبيل تحرير االراضيةآل مسلم تجنيد آاف

 من العالم ةنطق  و ان آان في أبعد– آّل فرد مسلٍم ة ترديد هو أنَّ مسؤوليیٰإن األمر الذي ال ينتابه أدن

المسلمون يدُّ «ذلك أن ، الفلسطيني المسلم  عاتق ابناء الشعبیٰ التي تقع علةهي عين المسؤولي - االسالمي
ليس بين الشعوب  و، ة و ال للعنصريةللتفرقفال وجود . ١»أدناهم  بذمتهم'ی من سواهم يسع'ی علةواحد

  ٣الوآيل  واهللا حسبنا و نعم٢)ان اآرمكم عند اهللا اتقاآم (یٰ بعضهم اال في التقو'یعل  ايُّ تمايزةاالسالمي

   الفسادة اسرائيل جرثوم'یيجب القضاء عل
تشكل خطرًا عظيمًا  ،هاو نظرًا لألهداف التي تتطلع الي، ة اسرائيل الغاصبةاّن حكوم، و آما نوهت من قبل

لن يعد باالمكان الوقوف   وةتضيع الفرص و ان ما نخشاه هو اذا ما أمهلها المسلمون. لالسالم و بالد المسلمين

 خصوصًا ة الدول االسالميیلذا تجب عل، يطال اساس االسالم و بما أن خطرها من الممكن أن. بوجه مطامعها

العون  و عدم التقصير في تقديم، ة الفساد هذه بكل السبل الممكنة بؤر'ی للقضاء علةالمبادر و المسلمين عمومًا

  . الزآوات و سائر الصدقات  هذا االمر الحيوي الهام من'یيجوز الصرف عل و، للمجاهدين في هذا المجال

 االسالم عن بالد و دفع شرور أعداء،  المسلمين و صحوتهمة تيسير آل ما من شأنه يقظ'ی ُأسأل اهللا تعال

  .٤المسلمين

   اسرائيلةمقاطع 
و ، خطر اسرائيل و عمالئها 'یال  لقد نبهت الشعب مرارًا. م التي تراودهم بشأن هذه البلدانالإنكم تجهلون األح

  .٥معها و االحتراز من التعامل  ة السلبيةان عليه التمسك بالمقاوم

   المسلمين للدفاع عن المجاهدين الفلسطينيينةدعو

                                                 
 .)ص( هذا الحديث عن الرسول االآرم'یيرو - ١
 .١٣اآلية ، الحجرات  سورة - ٢
 .١٣٦ص  ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٦٨ لاالمام مع ممثل حرآة فتح في ايلولقاء  - ٣
 .١٤٤ص ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٦٨ / ٩ / ٢٨لة مجموعة من الفدائيين بتاريخ  رسا'یمن جواب االمام عل - ٤
 .١٥٥ص ، ١ج ، صحيفة النور ، ١٩٧. من برقية لالمام في آب - ٥

٤١ 



لن ، ةالدول االسالمي ة بعض قادةإن اختالف وجهات النظر و عمال.  المصائبةفي طليعها هي فلسطين  و

 و الحّد من ةقطع يد االستعمار و الصهيوني من، ة رغم ثرواتهم و مواردهم الطبيعية مليون نسمةيسمح للسبعمائ

  . نفوذ األجانب

يحول دون تمكن عشرات  ،المباشر لألجانب للنفوذ ة و استسالم بعض الحكومات العربية و العمالة أنَّ األناني

  . اسرائيل الماليين من العرب من تحرير فلسطين من احتالل و اغتصاب

بل إنََّهم ، فلسطين  احتالل'یال يقتصر عل» اسرائيل« من إيجاد 'ی و ليعلم الجميع بأن هدف الدول الكبر

 اليوم یفنحن نر. »فلسطين«آلت اليه  ته الذي المصير ذاة ألن تواجه الدول العربي– و العياذ باهللا –يخططون 

 'یآما نر.  حق تقرير مصير فلسطين بالفلسطينيين أنفسهمةإناط  بعض  المناضلين الفلسطينيين من أجلةمجاهد

 األرواح علي األآف و انطلقوا في جهاد بطولي ضد االحتالل و العدوان من أجل تحرير مجاهدين وضعوا

هؤالء المجاهدين   رؤوس'ی ما أنزله عمالء االستعمار من بالء عل'یإننا نر .ةفلسطين و األراضي المحتل

آل . تمارس ضدهم بمختلف األساليب و نري الدعايات و المؤامرات التي، باألمس في االردن و اليوم في لبنان

 ةاج المقاومإلبعاد المسلمين عن المناضلين الفلسطينيين و إخر  االستعمارةأدوا ذلك يتم بتحريض و إيحاء من

  .)ة الغاصبة و الصهيونية االسرائيلي'ی لضرب القوةالتي تمثل مواقع مناسب (  ةمن المناطق االستراتيجي

 و واجبًا امام اهللا و ةمسؤولي ة عاتق المسلمين و زعماء الدول االسالمي'یففي مثل هذه الظروف أال تقع عل 

 االستعمار في ة يد أدوا'ی علةلسطينيون لمجازر عامالف و هل يجوز أن يتعرض المجاهدون؟ العقل و الضمير

بل يتآمرون و ينسقون ، ةفيما يلتزم اآلخرون الصمت ازاء هذه الجريم، االستعمار ة لسلطةالمناطق الخاضع

  ؟ ةإلخراج هذا الجهاد التحرري من أبرز مواقعه االستراتيجي مواقفهم

فان ، هذا الجهاد 'یعل بأنه إذا ما تم القضاء،  هذه البلدان و المسلمون المقيمون فيةأال تعلم الحكومات العربي

  ؟ تنعم باألمن و األمان  سوف ال تسلم من شّر هذا العدو الخبيث و لن'ی اُالخرةالبلدان العربي

 لها الحفاظ 'یآي يتسن، خاص  بشكلة العربية المسلمين عمومًا و الحكومات و األنظمیفاليوم من الواجب عل

 و مؤن و ةو تقديم آل أنواع الدعم الالزم من اسلح  هذا الفصيل المجاهدة حماي'یالعمل عل؛ ا استقالله'یعل

  .  لهؤالء المجاهدينةذخير

، تحقيق هدفهم المقدس  في سبيلة الحزم و الصالب'ی جهادهم بمنتهة آما ينبغي للفدائيين المجاهدين مواصل

 ة باليأس و االحباط نتيجةيحذروا من االصاب و عليهم أن،  اهللا و مستلهمين تعاليم القرآن الكريمیمتوآلين عل

  . يعّرض حماسهم للتحرير لالنتكاس و الوهن األمر الذي، خمول و ضعف بعض العناصر

المجاهدين و أهالي   في التعامل بينةاالسالمي  ة الخلق الحسن و مبدأ األخّوة أهمي'ی آذلك ينبغي التأآيد عل

  . االمناطق التي يتواجدون فيه

٤٢ 



أن ، و العلماء األعالم  المخلصينسيما المؤمنين،  المسلمين الواعين اليقظين و أولي االلبابة و أرجو من آاف

  ة المسلمين بالتحرير من سلطیأن يمّن عل  سائلينه سبحانه فية اهللا في هذه االيام المبارآیيتضرعوا بالدعاء ال

  . االستعمار الخبيث

 ةاالجتماعات االسالمي و سائر، ة المبارآة من التجمعات الرمضانيةم باالستفاد آما أرجو أن يبذلوا مساعيه

 إتباع 'ی و أن يدعوهم الة المسلمين آافیال  و موسم الحج في نشر و إيصال الحقائقة الجمعة آصالةالحاشد

 سبيل تحرير  آما أرجو أن يتعاونوا مع بعضهم في– ةالوحد  ی الذي يدعو الجميع ال–تعاليم القرآن الكريم 

  . ةاالسالمي المتفاقم فلسطين و حل مشاآل العالم

  ١) انه سميع مجيب ( قطع أيدي األجانب عن بالد المسلمين'ی أسأل اهللا تعال

   اسرائيل'یرّصوا صفوفكم للقضاء عل
ون  ال تك'یو قاتلوهم حت، القتل  اشدُّ منةقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوآم و الفتنثو اقتلوهم حيث  (
  ٢)ةفتن

 األراضي یاعتداءاتها عل  في'یو تتماد،  أآثر فأآثرة بتأجيج نار الفتنة اسرائيل الغاصبةاآلن حيث تقوم دويل

و حيث إّن . ةو تشعل نار الحرب مرات عديد ، أصحاب الحقة و تواصل تسلطها الغاصب في قبالةالعربي

 سعيًا في ةون في جبهات الحق و ميادين الكراماألآف و راحوا يقاتل یاخواننا المسلمين وضعوا أرواحهم عل

ال  ة الحكومات االسالميیفإنَّه يتحتم اليوم عل؛ ة المغتصبةهذه و تحرير األرض الفلسطيني  الفسادةاستئصال نوا

 و ةو تثق بقدرته األزلي 'ی اهللا تعالی قواها و طاقاتها و تتوآل علةأن تجّند آاف، ةسيما حكومات الدول العربي

 ة األمیمن جبهات القتال و عيونهم ترنو ال ة الرجال المضّحين الذين يقفون في الخطوط االماميةمؤازرتهب ل

 و ةالجهاد المقدس ألجل تحرير فلسطين و إحياء المجد و العز  في هذاةعليهم أن يهبوا للمشارآ. ةاالسالمي

 'ی الةو ليمدوا يد األخّو، ة المواقف المدّمر فية و االزدواجيةعن االختالفات القاتل و ليكفوا. ةسالمي االةالعظم

  . و اسرائيل ة للصهاينة الخاويةو ال يخشوا القدر، البعض و يرّصوا صفوفهم و يجعلوها أآثر إنسجامًا بعضهم

و ليتجنبوا . الجوفاء  و ال يهنوا من توعداتها'ی الكبر'یعود القو  و'ی آما أن عليهم أن ال يعلقوا اآلمال عل

  . ةالخطير  لتهاون اللذين يستتبعان االنكسار المهين و العواقبالضعف و ا

ال ، العالم االسالمي التي زرعت في قلب، الفساد هذه  ة أن يدرآوا بأن جرثومة الدول االسالمية قاد'ی عل

  .  الشرق االوسط بأسرهّمو ضررها سيع بل إن خطرها.  فحسبة العربية األمی علةتستهدف القضاء و السيطر

 التي تزخر ةالموارد الطبيعي ی العالم االسالمي و االستحواذ علی المخطط الصهيوني يستهدف االستيالء عل إن

  . ةبها البلدان االسالمي

                                                 
  .١٩٣ص  ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٧٢ / ١١ / ١. من حديث لالمام بتاريخ - ١
 .١٩٣ و ١٩. اآليتان، سورة البقرة - ٢

٤٣ 



و اتحاد الحكومات   و الصمودة بالتضحي التخلص من شّر هذا الكابوس االستعماري االسود اّال'ی و ال يتسن

 سائر 'یفعل، التي ُاتيحت لالسالم ة الثمينةرك خالل هذه الفرص ما في التحةت دولو اذا تلكأ. ةاالسالمي

 ةآما أن علي الدول االسالمي. و التهديد و قطع العالقات  للصف عبر التوبيخة دفعها للعودةالحكومات االسالمي

ن بيع و االمتناع ع،  ضد اسرائيل و المستعمرينٍة لها آحربةاالمكانات المتاح  إستخدام النفط و سائرةالنفطي

  ١الدول التي تساعد اسرائيل یالنفط ال

    للبالدٌة مقّدرات البالد خيانیٰتسليط عمالء اسرائيل عل
إن تسليط .  ة الدستوريةللملكي ًة و مراآز االتصاالت و التجسس لالجانب يعدُّ مخالفة القواعد العسكريةإن إقام

يعّد ،  في البالد و حرمان الشعب منهاةي الزراعياألراض  أفضلیٰ عل–آاسرائيل  - االجانب و عمالئهم الخبثاء

  .٢ للبالدًةنقضًا للدستور و خيان

                                                 
 .٢٠٩ص  ، ١ ج، صحيفة النور، ١٩٧٣ / ١١ / ٢٨يخ من نداء لالمام بتار - ١
 / ٣ / ١٣ بتـاريخ ) البعـث  ( حـزب رسـتاخيز    'ی استفتاء مجموعة من الناس حول تحريم االنتماء ال        'یمن جواب االمام عل    - ٢

في عام و لكنه  »ايران الجديدة«و » الوطنيون«و قد آان الشاه محمد رضا قد أصدر امرًا بتشكيل األحزاب مثل حزب . ١٩٧٤
و أصـدر  ، إجباربـاً   هـذا الحـزب  'یو جعل االنتمـاء الـ   ،هو الحزب القانوني الوحيد في البالد » رستاخيز« أعلن أن حزب     ١٩٧٤

الوفـاء للنظـام      ،  للدسـتور  الوفـاء :  ثالثة أسس  'یو آان الحزب يعتمد عل    !  مغادرة ايران  'یامرًا يدعو الذين يعارضون الحزب ال     
 ُيحّرم فيها   'یو أصدر فتو   و اعتبر االمام تأسيس ذلك الحزب مخالفًا للشريعة       ؛   الشاه و الشعب   الوفاء لثورة ،  الشاهنشاهي
 . االنتماء للحزب أمرًا مخالفًا للدستوریو اعتبر إجبار الناس عل، االنتماء اليه

٤٤ 



   الباب الثالث
  :ة االسالمية االمام و الثور
   ضد اسرائيلة خندق المقاوم

  

   الفصل االول
   اسباب ضعف المسلمين

  )تفرق الصفوف و ضعف الحكومات (
    !ة يدًا واحدةلو آان حّكام الدول االسالمي

آل قواهم  و عبأوا، ١) الخيل  و من رباطٍةواعّدوا لهم ما استطعتم من قّو (ةو عمل المسلمون بمفاد هذه اآليل

د  من اليهوةلما تجرأت حفن، لخوض غمار الحرب  استعداد آامل'ی و آانوا علة االسالميةعبر تشكيل الحكوم

دون أن تستطيع جموع المسلمين إتخاذ ، ه و إضرام النار في'یاألقص  احتالل أراضينا و تخريب مسجدنا'یعل

 ة االسالميةو تشكيل الحكوم،  لعدم قيام المسلمين بتنفيذ حكم اهللاةآل ذلك هو نتيج أّن.. اّي إجراء فوري

  . ة و الالئقةالصالح

ا و قد وضعو، و منفدين لها مؤمنين بأحكام االسالم،  ممثلين حقيقيين للناسة فلو آان حّكام البلدان االسالمي

لما ؛ » ةيدًا واحد«و اتحدوا فيما بينهم و آانوا  ة جانبًا و آفوا أيديهم عن التخريب و التفرقةاختالفاتهم الجزئي

أْن تفعل آل هذه األفاعيل مهما ، أمريكا و االنجليز و سائر األجانب عمالء،  من اليهود األشقياءةاستطاعت حفن

 ی المتصدين للحكم علة تهاون و عدم لياقةفما نراه انما هو نتيج. لها امريكا و انجلترا آان الدعم الذي تقدمه

  .٢ةالشعوب المسلم

     فلسطينة وراء بروز مشكلة الدول االسالميةالخالفات بين قاد
و آمنوا ، الُعليا لالسالم  األهدافیو تعّرفوا عل، ة الخالفات الداخلية عن إثارةسالمي الدول االة لو آّف قاد

 هي التي ة الدول االسالميةاختالفات قاد إنَّ. ة و أذالء لالستعمار بهذه الصور'یحوا أسرلما أصب، بأحكامه

مع ما هي  -  مليون مسلمةفلو امتلك السبعمائ. حول دول حلهات  و هي التية الفلسطينيةآانت وراء بروز المشكل

تمكنت  لما،  واحدمنّظمين في صفٍّحدين مع بعضهم و الوعي السياسي و آانوا مّت - ةالواسع ةعليه بلدانهم الغني

  .٣هم من عمالء االستعمار  من اليهود الذينةناهيك عن حفن،  من اختراق بالدهم'ی الكبرةالدول االستعماري

  عدم االعتماد علي االسالم هو سبب هذه المصائب
 -  و الغربيالشرقي  المعسكر بدًال من االعتماد علی– آمنت ة و الشعوب المسلمةلو أن الدول االسالمي

لما وقعت اليوم ؛ و عملت بها، أعينها  نصبة و التحرريةباالسالم و وضعت تعاليم القرآن الكريم النوراني
                                                 

 .٦اآلية ، سورة االنفال - ١
 .٣٨ص ، آتاب والية الفقيه - ٢
 .١٥٧ص ، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٧٠ / ٢ / ٩من بيان االمام بتاريخ  - ٣

٤٥ 



و ، هذا الوضع المأساوي  تواجهة المسلمة عن القرآن الكريم هو الذي جعل األمة ابتعاد الحكومات االسالميإنَّ

 لالستعمار ة السياسات االستسالميةقبض  فيةو البالد االسالمي  ةهو الذي جعل مصير الشعوب االسالمي

  .١اليساري و اليميني

ةعمال  ة بعض القاد
ال يسمحان ، ةاالسالمي  بعض رؤساء البلدان  ةإّن اختالف و عمال.. المصائب ةها هي فلسطين تقف في طليع

رغم ما يمتلكونه من  ، من نفوذ األجانب  و الحدة مليون مسلم من قطع يد االستعمار و الصهيونيةللسبعمائ

  . ةمعادن و ثروات و موارد طبيعي

دون أن تتكمن عشرات  يحول، فوذ األجنبي المباشر للنة و استسالم بعض الحكومات العربية و العمالةإنَّ األناني

   .٢االسرائيلي الماليين من العرب من إنقاذ فلسطين من يد االحتالل

  وراء تسلط االستعمار، ة بعض القادةأو عمال، التشتت و االنهزام النفسي
لم يتحمل علماء االسالم  ذاو ا،  من غفلتها و لم تِع وظائفهاة االسالميةفاذا لم تستيقظ األم، و آما حذرت مرارًا

 جميع طوائف المسلمين و ة وحدةحصيل الذي يمثل - و اذا بقي االسالم الحقيقي ، مسؤولياتهم و لم ينهضوا

مغيبًا وراء ستار  - ةو استقالل الشعوب و الدول االسالمي ةو الضامن من لسياد،  األجانبةتحرآهم في مواجه

فان ؛ و اذا ُاذآيت نار االختالف و التشتت بين المسلمين، أيادي األجانبعمالء و  االستعمار األسود بفعل جهود

و أحكام  و سيحيق الخطر المدّمر بأساس االسالم، ة و أشد نكبةالمجتمع االسالمي سيكون أآثر ظلم مستقبل

  . القرآن

 ةو أحكام االسالم التحرري ضد القرآن المجيد ،  ألعداء االسالم و المعتدين الدوليينة و السريةنَّ الهجمات العلنيإ

 لالنهزام النفسي أو ةو نتيج، ةحكومات البلدان االسالمي و إنَّ آثيرًا من،  من آل حدب و بشكل شديدةمتواصل

 و اسقطوا ة لهؤالء سواء اولئك الذين الغوا الدين في بلدانهم االسالميةالمشؤوم ةتنفذ المخططات الخياني، ةالعمال

 'یما يسم أو هؤالء الذين يرفعون عقيرتهم بالدفاع عن االسالم و يدعون لعقد، ةسمي الرةمن الناحي االسالم

 و األهداف ةالرغبات االستعماري و هو تنفيذ، شاءوا ام أبوا، انهم يتحرآون في مسار واحد. بالمؤتمر االسالمي

و تسليط ، مع االسالمي للمجتةهذه األوضاع المأساوي  ترسيخ'یو التي تهدف ال،  لالسالمة المعاديةالمشؤوم

 االستعمار و سلطته في دنيا ة سياد'یو االبقاء عل، ة االسالميةو أراضي األم   أرواح و أموال'یاسرائيل عل

 ةاألم و إبقاء. ةو التمهيد لتنفيذ المخطط التوسعي الصهيوني المدّمر في البلدان االسالمي، األبد 'یاالسالم ال

                                                 
 .١٨٦ص  ، ١ج، صحيفة النور، ١٩٧٢ / ٧ / ١٣من جواب االمام للطلبة الجامعيين بتاريخ  - ١
 .١٩٣ص  ، ١ج ، صحيفة النور، ١٩٧٢ / ١١ / ١من بيان االمام لدعم فلسطين بتاريخ  - ٢

٤٦ 



  عدم ُنضج الحكومات يدعو لألسف
و قد حّلت ،  من ترابةحفن 'یّول الفذلك لبنان قد تح، إنَّ الكثير من بلدان المسلمين تعاني من مشاآل ال حّد لها

 يشعلون نار ةاألجانب و عمالءهم الخون إّن.  ةأفدح الخسائر في أرواح و أموال المسلمين ال سيما الشيع

 األسف هو عدم یان ما يدعو ال، ةفلسطين و معاناتها المتزايد و تلك.  الناسة و يدّمرون حياةالحروب المدمر

  .٢ دسائس األجانبةين ينشغلون بالنزاع فيما بينهم نتيج الذ ،ةنضج الحكومات و القاد

   بالمفاوضات التي الطائل منهاة مشغولةأغلب الحكومات االسالمي
، في جنوبهالمظلومين  خوتنا في االيمانإوس ؤ ریٰسفة في لبنان و المصائب التي تحل علؤوضاع المّن األإ

 المحترفين للجرمية و –جرثومة الفساد  – نود اسرائيلّن عشرات اآلالف من جإ. لمأثر و التتدعو لبالغ التأ

 أراضي الجنوب اللبناني موطن 'یيسيطرون اآلن عل، و الطائرات اتسلحة و المدافع و الدبابالمجهزين باأل

 في حين تقف. و يشردون اهلها المظلومين من منازلهم و يخوبونها و يحرفون مزارعهم ،إخوتنا في االيمان

أو ، ارتكاب هذه الجرائم 'یبل إنها تساعد أحيانًا عل،  أمام هذه الجرائمة غير مباليةالسالميأغلب الحكومات ا

 -   المجاهدين الفلسطينيين الشجعانةتارآ  ، بالمباحثات و المفاوضات التي ال طائل من ورائهاةأنها مشغول

إنهم اآلن يحرقون .. 'ی الكبر'یتواطؤ القو 'ی و لعل هذا يشير ال ،لوحدهم - ةمون اسرائيل برجولوالذين يقا

  ٣ةو يعّرضونهم ألخطاٍر آبير إخواننا و أبناءهم المشردين

  لن تستطيع أمريكا أْن تفعل شيئًا، ةلو اجتمعت الدول االسالمي
بحيث إنهم ، و عدم إدراآهم  أو عن جهلهمة الدول االسالمية قادة عن خيانةإّن هذه االختالفات إما أن تكون ناتج

  . االمواج يدّمر آل ما يعترض طريقه و أصبحوا معًا آالبحر المتالطم، ون التفاهم فيما بينهمال يستطيع

التي يبلغ تعداد نفوسها  ،ة و اليهود في فلسطين أوصلوا االمور في البالد العربية من الصهاينة معدودة إن عد

  .عن فعل اي شيءاآلخر عاجز  و البعض، بنحو جعلت البعض يستسلم لها،  مليونةأآثر من مائ

 و إنَّ آل هذا العدد من  ، اسرائيل و اغتصابها ألراضي الفلسطينيينة قيام دويل'ی علة لقد مّرت سنوات عديد

إّنكم غير مؤهلين ! امريكا تدعم اسرائيل إّن: يقولون.. غير مؤهلين لتحرير فلسطين، ةالعرب و الدول العربي

و ، فإن امريكا لن تستطيع ان تفعل شيئًا،  مليون عربية المائةقدر ،ةرفلو اجتمعت هذه القد. غير الئقين،  ةللغاي

ان ما يفعله ! أجل. ة غير مّتحدةلكن الدول العربي،  ال أحد يستطيع أْن يفعل شيئًا ،أوروبا ايضًا لن تستطيع

فإنهم  ،ن بعضها تفكر باالقتراب مةفاذا ما شعروا بأّن الدول العربي، أّنهم ال يسمحون لهم باإلتحاد هؤالء هو

أي ، ةو يعقدون معه معاهد  امريكا'ی مصر الةفمثًال يرسلون رئيس جمهوري،  تباعدها'یيفعلون أمرًا يؤدي ال
                                                 

 .١٩٦ – ١٩٥، ص ١، صحيفة النور، ج ١٩٧٢ / ٣ / ١٧بتاريخ ،  رسالة الطلبة الجامعيين'یمن جواب االمام عل - ١
 .٢١٠ص ، ١ ج، صحيفة النور ، ١٩٧٣ / ١١ / ١٦يخ رابت، السعيدعيد الفطر  من بيان لالمام بمناسبة - ٢
 ١٢٣ص ، ٢٢ ج، صحيفة النور ، ١٩٧٨ / ٣ / ٢٢من بيان لالمام حول األوضاع المؤسفة في لبنان بتاريخ  - ٣
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  ة االستقالل و الوحدی علةالحكومات لم تستطع المحافظ
 ال و،  استقاللها'یعل ة لم تستطع المحافظةفالحكومات العربي،  ليس ايجابيًاةإنَّ رأيي بالحكومات العربي

  . اسرائيل 'ی لها القضاء عل'ی فيما بينها آي يتسنةاستطاعت أْن تحقق الوحد

 هنا و ةواجد الصهاينت 'یهي التي قادت ال، ة بعض الحكومات العربيةو خيان،  بينهاة إّن االختالفات القائم

 ةذه المهمالرئيس المصري يضطلع به  أخذ ة األخيرةو في الفتر.  في ترسيخ وجودهمةأتاحت لهم الفرص

  ٢لألسف

لم يتمكنوا من إيجاد   هي أّنهمةلكن النتيج، ما  حدًّ'ی الحال من الممكن أن يكون البعض غير سيئين الةبطبيع

  . ذنابه أيضًا آاسرائيلأ و من، اتحاد بينهم  يستطيعون من خالله إنقاذ أنفسهم من االستعمار

  ٣ةاألخو و نحن نتعامل معهم من منطلق، نافإنهم جميعًا إخوت،  الشعب العربيی الة و اما بالنسب

  لو آان المسلمون اهل عمٍل لما آانوا عاجزين امام اسرائيل
. آانو رجال عمل ال آالم ، االسالم و المسلمين االسالم و الدول التي تسّلطت علیالبد من االعتراف بأّن أعداء

، ةو يلقون الخطابات الجيد، ون الشعر جيدًاينظم ، آانوا رجال آالم ال عمل– بعد الصدر االول –و المسلمون 

 یو ال يصل األمر ال، لكن عملهم ال يخرج عن حدود الكالم، بشكل جّيد يطرحونها، و عندما يطرحون المشاآل

  عنة هذه الدرج'ی مليون عربي الةلما عجز أآثر من مائ، األمر يخرج عن حدود الكالم  فلو آان. العمل

 في الكثير ةاالسالمي  الغرب للدولة رغم امتالآهم لكل شيء و حاج–تنع أحد بأنهم و لما اق،  اسرائيلةمواجه

ليس ذلك إال ألننا افتقدنا تلك  و. مواردهم  تعدادهم و ثراءة مع آثر، هؤالءةيخضعون لسيطر - من األمور

  .٤آانت سببًا للنصر  التي آانت في صدر االسالم و التيةالروحي

سبب معانا   المسلمينة
 أن تضم أصواتها ةاالسالمي ينبغي للحكومات. ةأغلب مصائب المسلمين تنبُع من الحكومات االسالميإّن 

و الجميع مقتنع بأن ، و أصحاب آتاب واحد ،و تؤمن بدين واحد، فهي تحمل نفس األفكار. لبعضها البعض

 بل ، يتحرآون نحو الدواءانهم يشخصون الداء لكنهم ال.. اآلخرين  فيما بينهم تصب لصالحةاالختالفات القائم

أن نبتعد عن بعضنا و . 'یو هذا ما تريده الدول الكبر. اآثر و يزداد بعدهم عن بعض إن اختالفاتهم  تتصاعد

  . و هم يستثمرون ذلك لصالحهم، بصراعاتنا و عداواتنا ننشغل
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ينبغي أن . ة بحول جذريةسالمياال و أْن تفكر الحكومات،  المسلمين أن ُيفّكروا بحلًّ أساسيًّ لمشاآلهمی يجب عل

 بأنفسهم لداء يجب أن يجدوا حالًّ.  و البد من التمتع بهاةمعدود ال يسيطر عليهم هذا المنط من التفكير بأنها ايام

  . و ليس هناك أي تأثير ألي مجلس أو مؤتمر أو اجتماع، عالج آخر ةو إال فليس ثم، ةالفرق

و أْن يساعدهم في ،  ةخاص ةقظ المسلمين عمومًا و الحكومات االسالمي أن يو'ی إنني أسأل اهللا تبارك و تعال

  . آما آان في صدر االسالم ةو ان يكون االسالم في الدول االسالمي،  مشاآلهم'یالتغلب عل

 بحسب ما نعرفه و – فالحكومات،  و الشعبة بين الحكومة العالقةمشكل، 'ی و من مشاآل المسلمين األخر

هو تعامل العدو ، الحكومات مع الشعوب  إذ أن تعامل.  مع شعوبهاةي حكومات غير متفاهم ه–تعرفونه انتم 

و لهذا ال تدعم ،  الشعوبیو الحكومات تفرض وجودها عل ،فالشعوب تدير ظهورها للحكومات. مع العدو

  .١ اضعاف الحكومات'یو مثل هذا يقود ال، تتعامل معها آتعامل العدو للعدو بل، الشعوب الحكومات

  ةلغُز التفرق
و تعلم أن أيادي ، الداء  تعلم ما هوة و الشعوب االسالميةو هو أّن آل الحكومات االسالمي،  أمر يحيرنيةثم

يرون ما يلحق بهم من ضعف و انهيار  و أّنهم،  فيما بينهم ة بينهم و هي التي تقوم بزرع الفرقةاألجانب نافذ

 آل 'یوا مجتمعين و ألقالذين لو آان، تقف في مقابل المسلمين  ةلخاوي اسرائيل اةو يرون دويل. ةجراء هذه الفرق

  . و مع ذلك فانهم يقفون عاجزين امامها.  اسرائيل لجرفها السيل'یعل واحٍد منهم دلوًا من الماء

المتمثل في االتحاد و   العالج الناجعیال -  مع علمهم بكل هذا– إّن اللغز المحير هو لماذا ال يلجأ هؤالء 

و من ؟  ينبغي حّل هذا اللغز'یفمت؟ الضعافهم و لماذا ال ُيفشلون المؤامرات التي يحوآها المستعمرون؟ االتفاق

 و الشعوب ةإفشال هذه المؤامرات غير الحكومات االسالمي من الذي ينبغي له؟  حّله'یالذي يجب أن  يتول

  .٢ لهذا اللغز أخبرونا بهحلٍّ 'یفاذا عثرتم عل.. ةالمسلم

مشك  لتا المسلمين الرئيسيتان
و يصيبنا انما هو بسبب  بأن ما أصابنا،  تعلم ايضًاة المهمةبل و الدول االسالمي، و آذلك المسلمون، نحن نعلم

  : مشكلتين

 ی اآلن عن ايجاد حلٍّحت و التي عجزت،  بين الحكومات ذاتهاة تتمثل في المشاآل و االختالفات القائم'یاالول

 و قد أآدنا طوال ما يقارب المسلمين آلها،  ميع يدرك أن هذه االختالفات سبب مشاآلفالج. لها مع األسف

لكن لم يلتفت أحد لذلك لحد ،  االتحادی الدول الةعنه و دعونا قاد  هذا األمر و تكلمنا و آتبنا'یالعشرين عامًا عل

  . اآلن مع األسف

.  بنحو افقدها دعمها مات تصرفت مع الشعوبالحكو.  الحكومات مع شعوبهاةهي مشكل؛ ة الثانية و المشكل

فإّن ، م االنسجام بينهمادلكن و بسبب ع و  الشعوبةفالمشاآل التي تواجه الحكومات يمكن أن تحّل بواسط
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   لتساهل زعماء الدولةآل المشاآل نتيج
و . لتساهل الزعماء العرب ة إنَّما هي نتيجةني منها إخواننا في القدس طوال هذه المدإّن آل المشاآل التي يعا

 زعماء الدول بترك هذه –و األحاديث   منذ أآثر من عشرين عامًا من خالل الخطب–آنت قد أوصيت 

و أن يكونوا مّتحدين ، من أجل االسالم و تحقيق أهداف االسالم و التفكير معًا،   جانبًاة الجزئيةاالختالفات المحلي

  . مع بعضهم

أي ،  مليون مسلمةو سبعمائ  مليون عربيةففي مقابل أآثر من مائ،  من القول بأني أشعر بالخجل حقًایل بد و ال

 ،و ليس عذرًا قولهم إن امريكا تدعم هؤالء. يحلولها  و تفعل ماة معدودة تأتي عد.  مليون مسلم تقريبًاةثمانمائ

فلم يعد بمقدور ،  ة واحدة قضي'ی علةو لكن حينما اجتمعت األم ، ايران أيضًا عم الشاه فيألن امريكا آانت تد

إذا ، فيه فمما ال شّك. ' الكبری'بل آل القوی ، ' العظمی'و لن يجدي دعم القوی،  ة المقاومةالشيطاني  الشاهةقدر

  .٢یٰ األخریقبالهم و ال القو  عل شيئًا في فال امريكا يمكنها أن تف– و هو المهم –ما اتحد العرب السيما قادتهم 

ةعمال   الحكومات
 ةمشكل..  ما هم عليه اآلن'یال فالحكومات هي التي أوصلت المسلمين،  المسلمين تكمن في حكوماتهمةإّن مشكل

 هي ةبيد أن المشكل ، بوحي من فطرتها أن تعالج المشاآل إن الشعوب تستطيع.. المسلمين ال تكمن في الشعوب

  .  الحكوماتةلمشك

 وراء ةتكون الحكوم فلما تجدون بلدًا ال،  أدناها'یمن أقصاها ال  ة البلدان االسالميی علة إنكم اذا ألقيتم نظر

المشاآل لنا و لكل المسلمين بسبب عالقاتها  إن الحكومات هي التي خلقت.. المشاآل التي يعاني منها ذلك البلد

 سيحقق المسلمون ةفاذا ما حّلت هذه المشكل. ة و اليساريةاليمينّي 'لكبری ا' و عمالتها للقوی' العظمی'یبالقو

  ٣ بيد المسلمينةالمشكل و إن حّل هذه، آمالهم

  ؟ ةات من الصهيوني الصفعة الحكومات العربي'یلماذا تتلق
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 يجب أن لماذا؟ م هذهالاالس ة عن قدرةلماذا تغفل الحكومات االسالمي؟ ةلماذا يغفل المسلمون عن هذه القدر

 ةلماذا يجب أن يكونوا تحت سلط؟  ةمن الصهيوني الصفعات، ةطوال سنوات متمادي، ة الحكومات العربيیتتلق

  .١ المسلمين تكمن في هذاةو مشكل، فيما بينهم لألسف أنهم مختلفون؟  ة األجنبي'القوی

   أمريكا'یعلينا أن ال نوّجه آل اللوم ال
من الدول و   مريكا رغم أنها أّم الفساد ولكن علينا ان نشكو و نصرخ ا'یعلينا أن ال نوّجه آل اللوم ال

  . ةت االسالميالحكوما

إنه أوجد ايامًا يمكن من  اي، و عمل ايضًا من أجل ذلك، ة الكلمة االجتماع و وحدی لقد أّآد االسالم آثيرًا عل

 هذا االمر 'ی القرآن الكريم يشدد علآما أن. و االربعين مثل عاشوراء، ةتحكيم الوحد - و بوحي منها - خاللها

  . ةآونوا يدًا واحد.. تفرقوا و هو أن اعتصموا بحبل اهللا و ال

في مسخ آرامتهم و   من ذلكة بين المسلمين و االستفادة بث الفرق'تعمل علی ،  إن امريكا و طبقًا لمخططها

و  ،ذلک لتحقيق اهدافهم المشؤومةکل  'ان هؤالء يلجأون الی. نهب ثرواتهم و مواردهم و جعلهم مستهلكين

فهم ، و علينا ان نصرخ بوجوههم،  المسلمينة قاد'علی لکننا عاتبين و. کونوا غير ذلکينحن ال نتوقع ان 

 الرسول االعظم ةو سن، ولكنهم يعملون بما يتعارض مع نص القرآن الكريم، لالسالم يطرحون أنفسهم آمؤيدين

  . ضد مصالح البلدان التي يحكمونها و  ،َصّلی اُهللا َعَلْيه َو ٰاله

فلو لم . االختالفات فيما بينهم و أوجدت آل هذه،   عليهمة المسلمين تكمن في هذه الحكومات المتسلطةإن مشكل

و المشاريع التي سوف تطرح ، ٣الثاني الذي قّدمه فهد و المشروع االمريكي، ٢يكن هذا المشروع االمريكي

إن هذه المشاريع آانت سببًا .  أرضها'یلنفسها الحق في ضم مرتفعات الجوالن ال لما أعطت اسرائيل؛ فيما بعد

  .٤تعميق االختالفات و فتحت الطريق امام اسرائيل في

                                                

ةخيان   بعض الزعماء
و ازاء ، مواردها و ثرواتها  عن مصالحها و تفرط في'یإذ أنها تتخل،  الحكوماتة مباالة تكمن في قّلةان المشكل

  .  لها و لشعوبهاةذلك تجلب الذل

بعض هذه الدول علي   او اصرار زعماء،  الحكوماتة مباالة المسلمين و االسالم تكمن في قلة ان مشكل

 التي – ' األخریالوقوف بوجه اسرائيل و القوی یفاذا ما توقعت الشعوب ان تبادر هذه الحكومات ال.. ةالخيان

  . ةفإنها و اهم - تريد اذاللها و نهب ثراوتها
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 خلق المشكالت 'الی و يتطلعون، نظروا انتم آيف أنهم قد القوا الخالف بين العرب من خالل هذه الطروحات ا

و انها ، ١سالح من اسرائيللايران تشتري ا إذ يشيعون بأن.  عن طريق االعالم الكاذبةلحكومتنا االسالمي

   .٢في البحرين و قد فعلت ما فعلت، ةتمارس عمليات ارهابي

 ةاآثر فاآثر و يوّسعون الُهّو و انهم يمهدون الطريق امام االختالفات، مخططات رسموها للمسلمينان آل ذلك 

  . ينتظرونها و قد شرعوا بجني الثمار التي، بين الحكومات يومًا بعد آخر

و بدعم من  - اسرائيل و ان. ة القضيةليس إال بداي، ة اسرائيل الغاصب'ی ضّم مرتفعات الجوالن الة ان قضي

  ٣و لتعارض هذه المنظمات ما بدالها فهي تفعل ما تشاء.  المريكاةال تبالي بالمنظمات العميل - امريكا

   الحرمين الشريفين تلك المشاريعةلماذا يؤّيد أدعياء خدم
أضحت ، و مشكالتهم  االسالم اليوم تتمثل في أن اآلذان التي يجب ان ُتصغي لقضايا المسلمينةإن مصيب

و العيون التي يجب ان . أمست خرساء  ن التي ينبغي لها أن تنطق من اجل مصالح المسلمينو األلس. صّماء

  .  المصائب التي تنزل بالمسلمين باتت عمياءیتر

 ة أنه فاجع'یأال تر ؟ ة ما يجري للبنان آارثةأال تعتبر دول المنطق؟  ماذا نقول لهؤالء الصّم و البكم و العمي

 ةلبنان و المذابح التي ال حد لها فاجع 'أليس الهجوم االسرائيلي علی؟  للمسلمينةع أنه فاج'یأال تر؟ لالسالم

ّمًا فلماذا ال فاذا لم يكونوا ُص؟ العمل قد حصل بتأييد اميرآي ألم يطرق اسماع هؤالء التصريح بأن هذا؟ ةمرّوع

 ون هذه المذابح التي تقع آل يوم فيفلماذا ال ير،   عميًااو اذا لم يكونو؟ اعزائنا في لبنان يسمعون أنين و صراخ

و الرجال الشيوخ خارج  و يقتلون النساء و االطفال، حيث يقتلون الشباب االعزاء في الجبهات، لبنان و ايران

، و اذا آان عندهم ُحّب لالسالم؟ يتكلمون فلماذا ال، ةفاذا آانوا يرون و يدرآون الفاجع؟  و في المدنةالجبه

 ما يحصل اليوم من اعتداء علی المعالم ' فلماذا ال يعترضون علی ، للحرمين الشريفينحبُّ، ُحّب للقرآن الكريم

؟ يحدث ما الذي؟  أيضًاةبل لماذا يقّدمون المساعد؟ لالسالم و القرآن و الحرمين الشريفين و من تهديد، ةالديني

 سكوتهم فأّنهم ' علیةو عالو .  و مسمع من الجميع' مرأی' من هؤالء علی' مرأی'آل هذه المصائب تقع علی

و يودون ، يتطلعون لتأييد مشروع فهد.. ديفيد  آامبةآما أنهم يتطلعون لتأييد معاهد. مون تأييدهمتال يك

  . االعتراف باسرائيل

آذانها و استسلمت بكل   الحكومات التي اغمضت عيونها و صّمتیال؟ َن يجب أن نتحدث بهذه المصائب  می ال

  .١ارواحها تحت ضغط هذه الحكومات  التي تزهقة الشعوب المظلومیأم ال؟ ةمريكي االةخنوع لالدار
                                                 

 مقابلة مـع احـد قـادة المجموعـات المعارضـة     ، دستور الصادرة في لندناجرت مجلة ال، ١٩٨١ تشرين الثاني عام   ٩في   - ١
، ١٩٨١ آانون األول عـام      ٥في   و،   فيها ان حكومة ايران اشترت اسلحة من اسرائيل        'یاّدع،  للجمهورية االسالمية االيرانية  

   قيـام ايـران بـشراء   'یاشـار الـ  خبـرًا   ،  نشرت صحيفة السياسة الكويتية بالتعاون مع بقية وسائل االعالم التابعة لالستكبار          
 . ) طنًا من االسلحة المعبأة في اسرائيل٣٦٠(
آانـت    احداث االنقالب الفاشل الذي وقع في البحرين حسب اّدعاء وآاالت االنباء بيد أن تلك االحـداث      'یيشير االمام ال   - ٢

آتبت  آما. »نقالب المضحك في البحرين   اال«ـ نعتته ب  ١٩٨٢ آانون الثاني    ٧ - ١ ان مجلة اآسبرس الفرنسية      'یمفتعلة حت 
مناسبة  آانت قصة االنقالب المفتعل في البحرين فرصة:  تقول١٩٨٢ آانون الثاني ١٤مجلة جون افريك ذي الفرنسية في   

 .  المعارضةیإلنزال ضربة قوية في قو
 .٢٦٣ص  ، ١٥ج ، صحيفة النور، ١٩٨١ / ١٢ / ١٦من حديث لالمام بتاريخ  - ٣

٥٢ 



   َمن نشتكي هذه الحكومات'الی
الذين يقترحون مشروع  آيف نشكو من هؤالء؟ ' هللا تبارك و تعالیی َمن نشتكي من هذه الحكومات سو'الی

 فيما ،  االسالم في ربوع العالمةر رايو نش ' للصمود بوجه آل القو ی'التي تسعی، ةالجهاد ضد ايران الصامد

 بأن حدودها تمتد ةضد االسالم و التي تعلن بصريح العبار  يلتزمون الصمت ازاء اسرائيل التي تشن الحرب

  . ذلك الحرمين الشريفين بما في،  الفراتیمن النيل ال

هذا الصمت الذي ، القاتل مت َمن نشكو هذا الص'الی؟ و لمن نطرح هذه المصائب؟  َمن نشكو هذه اآلالم' الی

؟ و من الذي سيحطم هذا الصمت، لمن نشكو ذلك ،هذا السكوت الذي يشجع الظالمين، يعبر عن تأييد المجرمين

 ةأال تمتلكون المواقع االستراتيجي؟ ةهل ارضكم محدود؟ هل نفطكم قليل؟ ةليلق هل ثروتكم؟ هل اّن عددآم قليل

  .٢فااليمان مفقود،  شيئًا واحدًا و هو االيمانإال  ةآل االمكانات متوافر؟ ةالمهم

                                                                                                                                                                  
 .١٩٧ص  ، ١٦ج ، صحيفة النور ، ١٩٨٢ / ٦ / ١٣ لالمام الخميني بتاريخ من حديث - ١
، ١٦ج  ،  صـحيفة النـور   ،  ١٩٨٢ / ٦ / ١٣بتاريخ  ،  من حديث لالمام الخميني في جمع من ممثلي حرآات التحرر العالمية           - ٢
 .١٩٨ص  

٥٣ 



   الفصل الثاني
  

   تحّمل ُذل اسرائيل
   الشعوبی من أجل التسلط عل

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

  اناهللا و انا اليه راجعون
 لألسف و ةااليام مدعا و نخلف وراءنا اآثر،  هج نمضي اآثر االيام همًا و ألمًا١٤٠٣ ةفي يوم القدس لسن

و ليس أسفًا و حزنًا للهجوم . المشردين فحسب  شهداء لبنان االبرياء المظلومين'علی  ليس همًا و ألمًا.. زنالح

و ،  السكان العرب و المسلمين في بيروتی علة الحارقةبالقنابل العنقودي ةالواسع الذي شنته اسرائيل المجرم

.. المشردين و النساء و الرجال و االطفال االبرياءاستشهاد و جرح اآلالف من الشيوخ و الشبان   الی'الذي أّدی

اساس االسالم في ايران و سائر   هدم' الیةالرامي ،  المريكا رأس االجرامةو ال بسبب المخططات المشؤوم

للمجَرمين ، تقدمها مصر و االردن و اشباههما اآلخرون  التية و المعنويةو ال بسبب المساعدات المادي. البلدان

 االعتداء ی علةو اللذين تتوقف حياتهما المادي. ة و االجرامية الوحشيةالطبيع  بيغن و صدام ذويالمسعورين

بسبب  و ال.  من امجادهماةو يعتبران ظلم و قمع الشعوب المظلوم، الشعوب و مستضعفي العالم  حقوق'علی

و قتل اآلالف من ، ايران المي البلد االسیاالعتداء الظالم الذي شنه صدام العفلقي و حزب البعث العراقي عل

 الخضراء التي يقطنها العرب ة العامرةااليراني و تحويل المدن، االطفال و النساء و العجائز و الرجال الشيوخ

  . االسالم و اتباعهیالمشرك ال يطيق االسالم و هو يخطط للقضاء عل فهذا الحزب،  اطالل'الی، و الفرس معًا

 ة بقوةو المبهور، نفسها بسبب ابتالء المسلمين بهذه الحكومات التي باعت، االلمان الحزن و األسف و الهم و  

  . و المسلمين  ألوامر اعداء االسالم'و التي تنصاع انصياعًا اعمی، امريكا

و التسليحي و المادي و   و تقديم الدعم العسكرية االسالمية الجمهورية ان هؤالء يختلفون االعذار لمعادا

 خالف تعاليم االسالم و 'الفرس و العرب علی ةو يطرحون مسأل،  الذي يعتبر االسالم عدوًا لهالمعنوي لصدام

 ' القویة لخدمةعبر وسائل االعالم و المطبوعات المسّخر - و يتذرعون بكذب مفضوح، القرآن المجيد

  . اليران یبالدعم االسرائيل - 'العظمی

في هذا ، المسلمين بدمائهم ج بلد عربي مسلم و تضريةمحيث تقوم اسرائيل بمهاج،  فما هو عذرهم اليوم

  ؟ الصمت المميت

السرائيل و اربابها  و هم يقدمون کل هذا الدعم ،اهللا القّهار و الشعوب االسالمية و ما هو عذرهم عند

  ؟ المجرمين

وم مع هؤالء في التسا و ما عذرهم؟  و مشروع فهدة آمب ديفيد الُمذّلة ما هو عذرهم في السير وراء معاهد

ام ان ؟ باالمس التي اتهمونا آذبًا بمساومتها فهل امريكا اليوم غير امريكا؟  و مصاصي الدماء المحترفينةالجنا

٥٤ 



طالب بمنافقين ظاهري  مثلما ابُتلَي موالهم علي بن ابي،  بأمثال هؤالء الحكامة لقد ابتلي مسلمو المنطق،الهي

  . ةو تخلص من المعانا  ايديهم'و الذي التحق بك في مثل هذه االيام علی، الصالح

و ، االسالم باسم االسالم  إذ انهم يدمرون، ١الم بمنافقين اآثر اجرامًا من اهل النهروانلقد ابتلي االس،  الهي

  . و أسر احرار الشعوب،  ة و المحرومةالمظلوم من أجل نهب الشعوب،  االسالم باسم االسالمءيساومون اعدا

 ايامًا ةالشعوب المسلم م اسرائيل من أجل االستمرار في حكة يتجرعون ذلةان هؤالء الحّكام الجهل،  الّلهم

  . ةمعدود

فانها تؤيد جرائم ، 'الكبری ی القوی و رغم آل ما تملكه من اسباب التفوق علةان هذه الحكومات الجاهل،  الّلهم

  .٢الكفر و تعمل ليل نهار من اجل تثبيت دعائم، امريكا و اسرائيل

  بعض الحكومات تحتمي بأمريكا من اسرائيل
  ةاالنسان العظيم في تاريخ البشري ة لشهادة السنويیو اعتاب الذآر،  يوم القدس' علیو هم،  الشعوبةان وظيف

 ة حكوماتهم بصور–راتهم ياجتماعاتهم و مس في - هي ان يطالبوا، )الماالمام علي بن ابي طالب عليه الّس(

و اذا لم ُتصغ . ائيلبوجه امريكا و اسر -  من سالح النفطةاالستفاد  عسكريًا و من خالل–الوقوف  ،  ةجّدي

و قد اتضح ،  الحرمين الشريفينی حتة التي تهدد آل المنطقةدت اسرائيل المجرمّيا و  ،الحكومات لمطاليبهم

  . الرضوخ عبر الضغط و االضرابات و التهديدیفانه يتعين عليهم اجبارها عل، عمق اهدافها اآلن

مسلم عدم االآتراث امام  فليس بوسع اي، يد بالعدوان للتهدةففي الوقت الذي يتعرض االسالم و أماآنه المقدس

 بالد 'حيث تشن اسرائيل عدوانًا واسعًا علی  في مثل هذا الظرفةبيد أن آل ما تفعله حكومات المنطق.. ذلك

شدُّ إيالمًا هي  االةو المصيب.  ال يعدو الكالم االستسالمي الفارغ،االبرياء  المسلمين و تقتل المسلمين المشردين

و   .. التنينی فهم يفّرون من الثعبان الصغير الةو في الحقيق، اسرائيل بامريكا المجرم االصلي نهم يحتمون منا

 او أن يطلقوا ةواحد ة عنيفةإال أنهم غير مستعدين لقول آلم،  ةعلی الرغم من امتالآهم مستلزمات المواجه

  .٣و العيش أذالء طوال حياتهم تدميره الحاضر و ةو في مثل هذه االوضاع ينبغي ازال.  تهديدةعبار

  حبُّ النفس عند بعض الزعماء

                                                 
 فقد فرضـوا بعـد معرآـة   ، افق تفكيرها و هم فئة من المسلمين تميزت بضيق ،»المارقون«أهل النهروان هم الخوارج او       - ١

  اميـر ' اآتـشفوا حيلـة معاويـة فاصـّروا علـی     'یولكن لـم يطـل الوقـت حتـ      ). ع( علي  امير المؤمنين  'علی) التحكيم (صّفين
 قـضوا ن، و وقفـوا فـي مواجهتـه و          لم تجد معهم نصائح االمام     و!  الذي اعتبروه آفراً   )للتحكيم (ب عن قبوله  لمؤمنين  ان يتو   ا

 'یفـالتق ،  الفتنـة  ' بدًا من قتالهم علی    )ع(و لم يجد االمام   ،  له و ثاروا و مارسوا اعمال القتل و النهب و سلب األمن           بيعتهم  
و في البداية نصحهم االمام فكان مـن نتـائج خطبتـه فـيهم ان انـصرف                 . »النهروان« بهم في موقع يقال له       )ع(االمام جيش

 . عدد قليل'ون فقد تلقوا ضربة قاصمة و لم ينُج منهم سویاما الباق، عن قتاله و التحقوا بجيشه اآثرهم
 .٢٢٧ – ٢٢٦ص  ، ١٦ج ، صحيفة النور ، ١٩٨٢ / ٧  /١٦من بيان لالمام بتاريخ  - ٢
 .٢٢٨ص ، ١٦ج ، صحيفة النور ، ١٩٨٢ / ٧ / ١٦من بيان لالمام بتاريخ  - ٣

٥٥ 



حيال الجرائم التي ترتكبها   ال أباليينةزعماء الدول االسالمي  و ةد االسالميان حّب النفس هو الذي يجعل البال

ّب الجاه و و لو لم يكن ح، ةزعماء الدول االسالمي 'فلو لم يكن حّب النفس هذا لدی. و عمالؤها  'هذه القوی

  . إزاء هذه الفجائع و هذا الظلم الذي تتعرض له ايران و األشد منه لبنان لما جلسوا يتفرجون،  مسيطرًاةالقدر

السبب خضعوا بهذا النحو  و لهذا،   التي ال تساوي شيئًاة الوهمية انهم  جميعًا يخشون ان ُتسلب منهم هذه القدر

 ناشط في هذه البلدان من اجل فالكلُّ. إلسرائيل  هو انهم خضعواةعو االسوأ من ذلك و االآثر فجي، المريكا

  .  آامب ديفيدةمعاهد االعتراف الرسمي باسرائيل و ترسيخ

 'ال درك الجميع معنی، الحكم منحّب هذه االيام المعدودة  ،من الرئاسة ة فلو لم يكن حّب هذه االيام المعدود

  . ١ةالوقح  ةالجميع بهذه الصور و تحقيرها، ينتصّرف اسرائيل بهذا النحو مع بالد المسلم

  أسأل اهللا ان يوقظ الحكومات
و يوقظ حكومات البلدان   ، هذه المسائل' أن يمّكن هذه الشعوب من االلتفات الی'و أسأل اهللا تبارك و تعالی

إنهم .. ها مساعدت'لذا يقدمون علی، و تحرسهم إذ يتصور هؤالء أن اسرائيل تحميهم،  من نومهاةاالسالمي

ان .  تحميهمااو ان امريك، تحميهم - ة البلدان العربيیاالستيالء عل ی التي تتطلع ال–يتوهمون بأن اسرائيل 

  .٢ ألن تكونوا سوقًا لها'و تسعی، و تريد ان تنتفع منكم امريكا تفكر بمصالحها

   بعض الحكوماتة غفل'األسف علی
و ترآوا ، المصائب الذين اما وقفوا صامتين ازاء هذه، ةأال تدعو لألسف ممارسات  زعماء الدول العربي

او ألجل ، اسرائيل سعيًا في نيل رضا امريكا ةاو اصبحوا من حما، الطريق مفتوحًا امام هذا المخطط المشؤوم

  ؟ المنصب و المقام المؤقت

 ' الیةفي المنطقو المظلومين  المحرومين  ة صرخةُاوصلت في آل فرص - و اداًء لواجبي االسالمي -  انني

، إن شاءاهللا، و سوف اواصل اداء مسؤوليتي في المستقبل . ةاسماع العالم بما في ذلك حكومات البلدان االسالمي

و بعضها اآلخر ، يؤثر في حكومات هذه البلدان التي ينشغل بعضها باللهو لعل ذلك،  ةآلما سنحت الفرص

  هذاةو يحول نوم الغفل، د ثقته بنفسه بسبب خوفه من امريكاو بعضها اآلخر فق، مع اخوانها بالنزاع و الجدال

 آما فعلت 'الكبری یو تقف بوجه آل القو،  لوضعها  التعيس هذاةلتضع نهاي، ة انسانية اسالمية صحو'الی

  . ايران

ليهما و االسوأ من آ، ةالدموي  لبنانة ان اخوتنا المسلمين اللبنانيين يربضون اآلن بين مخالب اسرائيل و حكوم

 ة منهمكةفي حين أن اآثر حكومات المنطق، منهم و في آل يوم يستشهد أو يشرد عدد،  ةمخالب امريكا المعتدي

  .٣لبنان ةبالصلح مع اسرائيل او بدعم حكوم

    بعضهم بعضًاة تدفع بعض زعماء المسلمين لمواجهةالحماق
                                                 

 .٢٧٢ص ، ١٦ج ، صحيفة النور، ١٩٨٢ / ٨ / ٣١بتاريخ ، من حديث لالمام - ١
 .١٠٩ص ، ١٨ج ، صحيفة النور ، ١٩٨٣ / ٩ / ١٨من حديث لالمام بتاريخ  - ٢
 .١٢١ص  ، ١٨ج  ، صحيفة النور، ١٩٨٣ / ٩ / ٢١بيان االمام بتاريخ  - ٣

٥٦ 



لتواجه ،  ايران'الهجوم علی یيشّجعون هذا علفهم  ،  بعض الرؤساء تدفعهم للتنازع فيما بينهمةلألسف إن حماق

من اجل ان ، ةمن أجل حماق، هذه االضرار و يلحق به آل، و يفعل ما يفعل بشعب العراق، اضرارًا و عناًء

 ةو بالصور،  يدفعون الفلسطينيين لالقتتال فيما بينهم' اخریةجه من. ١»ةبطًال للقادسي«يصبح آما قالوا له 

فلماذا يجب ان يكون االمر بهذا . مختلفون فيما بيننا - ةآدوٍل اسالمي–ذلك فإننا   عنو فضًال. التي ترونها

عصب  و ادرآوا أن،  قدراتهم و حجم الثروات التي بحوزتهم'و وعوا مدی ، فلو استيقظ هؤالء حقًا ؟ النحو

  . ةق و صداة و اواصر محبةت بينهم عالقات وديلنشأ،  لهؤالء بأيديهمةالحيا

                                                

و يقولون ان ايران تريد ان   بيد أنهم يرفضون ذلك،تعالوا لنكون اصدقاء: ةاننا ننادي دائمًا ايها الساد ،  حسنًا

ان يكونوا ، تدعو ألن يكون الجميع معًا، الجميع ايران تدعو الصالح، ايران ال تفكر بالتدمير. تدّمر بلدان العالم

  .غير أنهم ال ُيدرآون ذلك.   جميعًاةاخو

  .٢و ان يتم اصالح هذه االوضاع عن طريقها،  الشعوب بمرور الوقتصحو ان ت'اتمنی

 
ان يلحـق الهزيمـة بجـيش يزدجـرد     » القادسـية « للهجرة استطاع الجيش االسالمي في مكان يقـال لـه         ١٤في العالم    - ١

  . يران بعد اربعة ايام من القتالملك ا الثالث
 انـه یـسعیٰ     و ،ان یستغل بصورة سـيئة هـذه الحادثـة التاریخيـة ليقـول ان االیـرانيين مجـوس                  »صدام حسين «و قد حاول    

 . »بطل القادسية« نفسه لهذا فقد سمیٰ و، الهزیمة بهم اللحاق
 .١٦٩ص ، ١٨ج ، صحيفة النور ، ١٩٨٣ / ١١ / ٢٠من حديث لالمام بتاريخ  - ٢

٥٧ 



   الفصل الثالث
  ةفضح المؤامرات و المشاريع الخياني

   العتداءات اسرائيلة لمنح الشرعيةآامب ديفيد مؤامر  
  ؟ ١ آامب ديفيدة االسالميين معاهدة القادةهل تعارضون آبقي: سؤال

و قد عملت في ، اسرائيل  العتداءاتة منح الشرعي' تهدف الیةمؤامر، الها آامب ديفيد و امثةمعاهد: الجواب

 لن تقبلها ةو مثل هذه الوضعي. و الفلسطينيين  تغيير الظروف لصالح اسرائيل و بضرر العرب' علیةالنهاي

  .٢ةشعوب المنطق

   آامب ديفيدةإدان
  .٣ةاني أدين ذلك بشد: الجواب  ؟  بالقدس آامب ديفيد و تنازل السادات فيما يتعلقةآيف تقيمون معاهد: سؤال

  ة آل دول المنطق'آامب ديفيد تسيء الی
 آامب ةمعاهد: الجواب ؟ ة االيرانية الثوری السادات علةو خيان» آامب ديفيد«  ةما هي تبعات معاهد: سؤال

سيكون ُمضّرًا بل . ليس بالفلسطينيين و العرب فحسب يلحق الضرر، أو آل  موقف يدعم موقف اسرائيل، ديفيد

  .٤ة في المنطقة الرجعيیآل القو ةو بالتالي تقوي، ةبكل دول المنطق

  ة سياسيةآامب ديفيد لعب
  ؟ ة الفلسطينيةو آيف ترون حل القضي؟ آامب ديفيد ةما هو رأيكم بمعاهد: سؤال

 اعتداءاتها ةالسرائيل لمواصل  من أجل فسح المجالة سياسية و لعبةآامب ديفيد ليست اآثر من خدع: الجواب

 عن الشعب  عبر بياناتي و احاديثي و دافعُتعشر عامًا ةلقد ادنُت اسرائيل قبل اآثر من خمس.  المسلمينیعل

و ان ، و يجب ان تغادر فلسطين باسرع وقت ،ةان اسرائيل غاصب... ارضهن الفلسطيني و عن حقوقه في

وقت  و اجتثات   الفساد هذه باسرعة جرثوم'اء علی الفلسطينيين بالقضةالوحيد يتمثل في قيام االخو طريق الحل

  .٥ ليعود االستقرار اليهاةجذور االستعمار من المنطق

   لالسالم و المسلمينةآامب ديفيد خيان

                                                 
 معاهدة تم توقيعها بين انور السادات رئيس جمهورية مصر و مناحيم بـيغن رئـيس وزراء اسـرائيل                 ،  معاهدة آامب ديفيد   - ١

 و تعتبـر هـذه المعاهـدة      .  في منتجع آامب ديفيد االمريكـي      ١٩٧٨و ذلك في أيلول عام      ) الرئيس االمريكي آنذاك   (بوساطة

  تهيـيج مـشاعر    'و قد اّدت الی   ،   طريق التطبيع  'یو اول خطوة عل   ،  لعرب و اسرائيل  اآبر خيانة اعقبت الحروب الدموية بين ا      
  . ج مصر من الصف العربياالشعوب العربية و اخر

و  و آان توقيع هذه المعاهدة إبان انتصار الثورة االسالمية في ايران التي منحت الشعوب االسالمية روحية الثقـة بـالنفس                   
 و اعتبـرت المعاهـدة خيانـة عظيمـة اّدت         .  موقع الهجوم في مقابل ضعف اسرائيل و ُحماتها        دفعتهم لتصعيد النضال و اتخاذ    

 .  قيام عدد من افراد الجيش المصري باغتيال السادات'الی
 .٥٦ص ، ٣ج ، النور  صحيفة، ١٩٧٨ / ١١ / ٧من حوار لالمام مع وآالة انباء أسوشيتدبرس بتاريخ  - ٢
 .١٨١ص ، ٣ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١١ / ١٧بتاريخ   نباء الليبيةمن حوار لالمام مع وآالة األ - ٣
 .٢٣٨ص ، ٣ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١١ / ٢٣السفير اللبنانية بتاريخ   من حوار لالمام مع صحيفة - ٤
 .٢٦ص ، ٤ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١٢ / ٥ مع مجلة غد افريقيا بتاريخ اممن حوار لالم - ٥

٥٨ 



 معهم في ةنفسها شريك 'و تری، ة من ُمسلمي البلدان العربية طريق واحد مع االخو'ان ايران تعتبر نفسها علی

و هي ،  العربةلالسالم و المسلمين و االخو  ة تعتبر صلح السادات مع اسرائيل خيانان ايران. اتخاذ القرارات

  .١ةهذه المعاهد تؤّيد الموقف السياسي للدول التي تعارض

   الساداتة عمال'مشروع آامب ديفيد دليل علی
لحكومات و  لةالحقيق و اعلنت هذه ،  عشر عامًاة قبل اآثر من خمسة خطر اسرائيل المغتصب'لقد نبهت الی

من خالل المخطط االستعماري ، ةجّدي و ان هذا الخطر قد بات اآلن اعظم و اقرب و اآثر. ةالشعوب العربي

  . للصلح بين مصر و اسرائيل

و ال يمكن . ةاالمريكي ة االستعمارية ان السادات بقبوله لهذا الصلح آشف بوضوح اآبر عن تبعيته للحكوم

  .٢ايران المخلوعتوقع اآثر من هذا من صديق شاه 

  مشروع آامب ديفيد سبب لتفّرق المسلمين
 ةنصحنا الحكومات العربي و قد.  اآلن و أنا أبحث و أتحدث حول هذه القضايایمنذ اآثر من عشرين عامًا و حت

 ، فيما بينهاة مّتفقةو لو آانت الدول العرّبي ،المجال  في هذاةو سائر المسلمين في ان يبذلوا المساعي المشترآ

 لم ةلكن الحكومات العربي و. حّلت هذه المصائب بفلسطين و القدس لما، مع ما تتسم به من زخم سكاني آبير

هذه  و ما زالت، و لم يتنبهوا لالختالفات التي اوجدتها ايادي االجانب فيما بينهم، لنصائحنا -  لالسف–تصغ 

 ةالذي نتج عن المعاهد االختالف ،الختالفاتو من هذه ا.  اآلن و هي في تزايد مستمر حتیةقائماالختالفات 

حيث اّجج هذا االتفاق االختالفات بين ، ةاالجنبي التي تم توقيعها بين مصر و اسرائيل و اعدتها االيادي

و نظرًا الفتقار هم للنضج السياسي لم يستطيعوا حل المشاآل و استسلموا  . ةالمسلمين و بين الدول االسالمي

الدول    الخالف بين المسلمين و بينة تصاعدت حّدةو هكذا و تبعًا لمثل هذه الخيان. طيرالخ لمثل هذا االمر

  .٣ تأسفنا الشديد' و هو ما يدعو الیةاالسالمي

   آامب ديفيدةقرار قطع العالقات مع مصر بسبب معاهد
 العمياء ةالمصري ة الحكومةو طاع،  التي تمَّ توقيعها بين مصر و اسرائيلة الخيانية المعاهدیبااللتفات ال

 مع ةايران قطع عالقاتها الدبلوماسي  فية االسالمية للجمهورية المؤقتة الحكومیعل، ةالمريكا و الصهيوني

  ٤ة المصريةالحكوم

  يجب قطع يد السادات الخائن عن مصر
المريكا و   عار االستسالمة قطع يد هذا الخائن عن مصر و إزال' الشعب المصري ان يبادر الییعل

  ١ةصهيونيال

                                                 
 .٢٠٨ص  ، ٥ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩ / ٣ / ٢٦مام بتاريخ من بيان لال - ١
 .٢٠٨ ص ، ٥ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩ / ٣ / ٢٦من بيان لالمام بتاريخ  - ٢
 .١٢٥ص ، ٦ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ٥ / ٨ استقباله للسفير الصومالي بتاريخ ' لدیاممن حديث لالم - ٣
 .١٠٨ص ، ٦صحيفة النور ج ، ١٩٧٩ / ٥ / ١عالقة مع مصر بتاريخ االمر الذي اصدره سماحة االمام بقطع ال - ٤

٥٩ 



  أمريكا، إسرائيل،  مصرةمؤامر
اغلب مشاآل البالد  التي تعتبر السبب في،  ة ان تتخذ موقفًا معاديًا السرائيل المحتّلة الدول االسالميیعل

  . العزيز  و عن لبنانةو ان تدافع بكل قواها عن االهداف الفلسطيني، ةاالسالمي

 ة المؤامرةو بشّد اننا ُندين. ر في مختلف انحاء العالم ان تدافع عن حرآات التحرة الدول االسالميی عل

 و ايها ةاّيها القاد. الفلسطيني المجاهد  للشعبة العظيمة النهضیعل   للقضاءة االسرائيلية االمريكيةالمصري

 'لنّتحد و نقطع ايدي المجرمين من اليسار و اليمين و علی  تعالوا٢! ةالنواب المجتمعون في الجزائر العزيز

 المسلمين ةأسأل اهللا المتعال يقظ ...و نعيد للشعب الفلسطيني حقه، من الجذور  و نجتث اسرائيل ، أسهم امريكار

  .٣ة البالد االسالميةآلمتهم و عظم ةو وحد

   العالقات مع اعداء االسالمة اقامةإدان
 ... أن أتأسفّيفكم عل .. ندنا عمياء المريكا آالشاه عةانه مطيع طاع ، )المريكا (تابع، ان السادات تابع، أجل

 آيان – شخصين آالهما عدو لالسالم یال  يجلسة في احد البلدان االسالمية رأس السلط'فواحد يقف علی

و نحن نجلس ،  ضد االسالمة و يعقد معهما معاهدة واحدةطاول 'علی - و اخيها آارتر،  االسالمةاسرائيل عدو

 یلكم يدعو هذا األمر ال. نتم ايها الكتاب ايضًا تجلسون و تستمعونو ا، يجلس يستمع الشعب المصري... نستمع

مع ، اعداء االسالم حيث يقيم هؤالء مثل هذه الصالت مع،  أن أتأسف لهذا الوضع المزريّيو آم عل، األسف

و .  ضد المسلمينة و يعقدون معاهدةواحد ة طاول'هؤالء يجلسون معًا علی.  المسلمينیالذين يطلقون النار عل

  .٤ ذلك'يتفرجون علی،  و الشعوبةو الحكومات  االسالمي االسوأ من ذلك ان يجلس المسلمون

   َخَدم امريكاة بواسط ة الفرقةاشاع
و تزامنًا مع مخطط  ، المسلمين في فلسطين و لبنان العزيزی علةتزامنًا مع الهجوم الشامل السرائيل الجاني

المزيد من القتل الوحشي   ةفي ممارس  اجرامهاةو توسيع دائر،  القدسیاسرائيل االجرامي لنقل عاصمتها ال

يقوم ، ة الكلمة وحد' الیةأشد ما يكون المسلمون بحاج و في وقت، بحق المسلمين المشردين عن وطنهم

 الخادم الذليل – و صدام –و صديق و أخ بيغن و شاه ايران المخلوع المعدوم  خادم امريكا الخائن - السادات

اسيادهما     يأمرهما بهاة جريمةو ال يتورعان عن ارتكاب اي،  بين المسلمينة الُفرق ةيقومان باشاع - المريكا

  . المجرمون في هذا المجال

                                                                                                                                                                  
 .١٢٣ص ، ٦ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩ / ٥ / ٧بتاريخ  - الرئيس الليبي -  رسالة القذافي'من جواب لالمام علی - ١
 لجزائــراجتمــع رؤوســاء و ممثلــو الــدول االســالمية فــي ا،  الخامــسة و العــشرين الســتقالل الجزائــریبمناســبة الــذآر - ٢

 . فارسل االمام رسالة يخاطبهم و الشعب الجزائري فيها، في احتفاالت اعياد االستقالل للمشارآة
 .٧٩ص  ، ١٠ج  ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ١٠  /٣٠ من رسالة لالمام بتاريخ - ٣
 .٥٤ص ، ١١ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ١٢ / ٢٠من حوار لالمام مع محمد حسنين هيكل بتاريخ  - ٤

٦٠ 



و ، ةثورتنا االسالمي ة هزيم'و ارسال الجواسيس للعمل علی،  ضد ايرانة المتتابعة ان الحمالت االمريكي

 المسؤولين في یو بث االآاذيب و االفتراء عل ةويج للدعايات السيئ االختالف و الترةالتآمر مع السادات الشاع

  . إّالنماذج من هذه الجرائم ليس،    العراقة بواسط ة االسالميةالحكوم

ی عل  ١االسالم و المسلمين بحق ،  التي يرتكبها هؤالء األذالء المريكاة الخيانی المسلمين ان يلتفتوا ال

   بعضهم  للوقوف ضدة و الشيعةيدفعون السن، ةي الفلسطينة القضيبدًال من حلِّ
نتوقع من بعض زعماء  آما اننا ال.  من آالم متهافت٢نحن ال نتوقع من صدام اآثر مما قاله في مؤتمر الطائف

 حكمه و ةيؤيدون الشاه خالل فتر و اولئك الزعماء الذين آانوا، ممن ارتموا في احضان هؤالء، الدول

فهم يعملون وفق فطرتهم ، ال نتوقع منهم اآثر من هذا ،وم يشارآون صدام في جرائمهو الي، يشارآونه جرائمه

 و من اجل ةاالجتماع للتفكير في مصالح االسالم و منافع الدول االسالمي و بدًال من، فهم. ةغير االنساني

و ، ةاسالمي قضاياه بلٍد اسالمي يحاول ان يجعل آل 'يسعون للتآمر علی؛  ةأجل نهضتنا االسالمي فلسطين و من

 ةو يخططون لدفع االخو.. بعضها  ضدةو ذلك من خالل تأليب المذاهب االسالمي،  لتطبيق احكام االسالم'يسعی

  ٣ للوقوف ضد بعضهم بعضًاة و الشيعةالسن

  ؟ ذا فعل مؤتمر الطائفما 
 و التابعين ' الكبرییالقو دام باقة هؤالء المتشدقون باالسالم بان االسالم يسحق في آل البالد االسالمي'أال يری

و بما ،  ةو العراق و في سائر الدول االسالمي أال يعلمون بما يجري في جنوب لبنان و فلسطين و ايران؟ لها

  ؟ أال يعلم مؤتمر الطائف بهذه االمور؟ االطفال االبرياء و آم أيتموا و شردوا من، فعلوا بأبناء هذه البلدان

 تبديد 'یليس سو و آل ما هو موجود،  لالسالم في هذا المؤتمرة رائحةو ليس ثم ،لقد اجتمعوا باسم االسالم

  . دون االهتمام باالسالم و أمور المسلمين، الثروات و البذخ الفاحش

فهل يهتموا بأمور ؟ »بمسلم  بامور المسلمين فليسّممن اصبح و لم يهت« ألم يسمع هؤالء قول رسول اهللا 

  ؟ المسلمين في العالم

و بّشر فيها ، االسالم في بالد اقام فيها رسول اهللا و نبي، ٤هؤالء الزعماء الذين يجتمعون في الطائفان 

 لنص وفقًا، و هل يحق لنا ان نعتبرهم ؟ اي اهتمام أبدوه بأمور المسلمين و؟ بماذا تحدثوا عن االسالم، بدعوته

  ١؟ جزءًا من المسلمين، الحديث الشريف

                                                 
 .٨١ص  ، ١٣ج ، صحيفة النور، ١٩٨٠ / ٩ / ١٢من بيان لالمام بتاريخ  - ١
و   عقد مؤتمر قمة الدول االسالمية بدعوة من الملك خالد بـن عبـد العزيـز ملـك الـسعودية                   ١٩٨١ آانون الثاني    ٢٨في   - ٢

 و ال الفغانـستان  - فيـد  بسبب معاهده آامب دي–و لم ُيسمح لمصر .  دولة اسالمية و ذلك في مدينة الطائف  ٣٨بمشارآة  
 و قـد اصـدر المـؤتمر بيانـاً        ،  آما امتنعت ايران وليبيا عن المشارآة فيـه       .  حضور المؤتمر  –بسبب تولي الشيوعيين للحكم      -

 .واقر موضوع استمرار المواجهة مع اسرائيل، ختاميًا تعرض فيه لمسألة افغانستان
 .٣٩ص ، ١٤ج ، ورصحيفة الن، ١٩٨٠ / ٢ / ٤من حديث لالمام بتاريخ  - ٣
 )قـرب مكـة   (و بدعوة من الملك خالد ملك السعودية عقد المؤتمر االسالمي الثالـث فـي الطـائف     ،  ١٩٨١ / ١ / ٢٨في   - ٤

 بـسبب   –و الفغانـستان     -  معاهـدة آامـب ديفيـد      'بسبب توقيعهـا علـی     - و لم ُيسمح لمصر   .  دولة ٣٨بحضور ممثلين عن    
  . شتراک في هذا المؤتمرو قد امتنعت ایران وليبيا ایضًا عن اال. ذا المؤتمرالشيوعيين للحکم االشتراک في ه تولي
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  لسادات و فهد مخطط اةيجب علينا ادان
و لم تكن بمعزل عن  ،  ةاالساسي آانت قضايا لبنان و فلسطين تمثل جزًء من اهدافنا، منذ شروعنا في النضال

 ةو نظرًا ألن المنطق.  من المسلمينة معينةالمسلم طائف و بشكل عام ينبغي أن ال يقتصر اهتمام. قضايا ايران

 طرح بعض القضايا لعلها تستطيع ان تقلل من دور 'يكا الیفقد لجأت امر ،ة عامةاسالمي  ة مشارف نهض'علی

  و ما مشروعا. و مما يؤسف له هو ان بعض الحكومات تساعدها في ذلك. تقرير مصيرهم  فيةابناء المنطق

  . السادات و فهد إال خطواٍت في هذا السياق

ان هؤالء يخطون  فأننا ال نصّدق ، ة في المئة فرض ان امريكا قّدمت مشروعًا انسانيًا اسالميًا مائ' و علی

، شعار ال اله اال اهللا فاننا ال نقبل بذلك فلو رفعت امريكا و اسرائيل..  لصالح االسالم و لصالحناة واحدةخطو

  . ة فتيل الحرب في المنطقانما يفكرون باشعال، السالم انهم عندما يتحدثون عن... ألنهم يريدون خداعنا

الذين يحاولون ابتالع  ی االخری الكبریاليين حيال امريكا و اسرائيل و القو هل تتوقعون ان نكون ال أب

 الفقراء ةنريد ان نحيا حيا، مسلمون نريد ان نحيا نحن.  أو غيرها' العظمیینحن لن نساوم القو، آال؟ ةالمنطق

نحن ننشد .  االجانبینا ال مّد ايدي'هذا التقدم و التطور الذي يدفعنا الی نحن ال نريد.. ولكن احرارًا و مستقّلين

  .  السالمی علةهذا االساس تتم المحافظ 'علی و،  ة قيم الشرف و االنساني'علی  التي يقومةالمدني

مسلم مكلفون  و نحن و انتم و آل.  االنسان تحت سيطرتهاة اخضاع انسانيی ال' تسعی'لعظمیا یان القو

  . السادات و فهد امثال مشاريع ةو معارض،  و عدم االستسالم'بالوقوف ضد تلك القوی

 عن ةقضايانا ليست مفصول انني أطمئنكم بأن.  مثل هذه المشاريع التي ال تنفع المستضعفينة ان من واجبنا ادان

و اذا آّنا لم نقّدم لكم ، ة واحدةيترآوننا نهدأ لحظ و لكنكم تعلمون ان امريكا و عمالءها المحليين لم، قضاياآم

و آل ، و ايران،  لبنانةان شيع. نحن نعتبر لبنان جزءًا مّنا. المجرمين ا مشغولون بهؤالءالدعم المناسب فألنن

  .٢ وحدتنا' علیةانني آمل أن نتمكن من المحافظ. سواء مسلمي العالم هم

  المسلمين  من قبضهة و المدينةمشروع آامب ديفيد من الممكن ان ُيخرج مك
تطرح من قبل امريكا و   هي هذه المشاريع التي،  الحديث حولها اآلنفان أهم ما يدور، ة لقضايا المنطقةبالنسب

 طرحها و فرضها ة و الدول العربيةاالسالمي و هذه المشاريع التي تريد الحكومات،  و بعض خدمهمةالصهاين

  .  الجميعیعل

اما ، ةنقاطًا ايجابيالمشروع  و ان هؤالء الذين ظّنوا بأن في هذا. ة ايجابية نقطةس فيه ايي إن هذا المشروع ل

  . ة ايجابية نقطةالمشاريع اي فليس في هذه. 'أو لدوافع أخری، اعين للقضايا انهم غير و

                                                                                                                                                                  
 امـور  ' قرارات حول افغانستان و اسـتمرار النـضال ضـد اسـرائيل باالضـافة الـی      'و قد صّوت المؤتمر في بيانه الختامي علی  

   .'یأخِر
  .٩٠ ص ،  ١٤ج  ، صحيفة النور ، ١٩٨ / ٢ / ١٨من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٢٠٩ص  ،  ١٥ج ، صحيفة النور، ١٩٨١ / ١٠ / ٢٨من حديث لالمام في جمع من اعضاء منظمة امل بتاريخ  - ٢
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انما هو ، الكثير منهم هنا  ممن يحضر– شافاهم اهللا – ان بلدنا و شعبنا الذي قّدم آل هؤالء الشهداء و المعوقين 

االسالم في ، هو االسالم في آل مكان فاالسالم، ران االسالم منحصرًا بايیو نحن ال نر، من اجل االسالم

و ليس بوسعنا ان نفصل مصيرنا عن . و سائر االماآن ة و الحجاز و سوريقو العرا، و في السودان، عصر

 ةو الذين شردوا نتيج، قدمناه من الشهداء و المعوقين و ما، من الخسائر ان ما تحملناه. مصير سائر المسلمين

  من البلدانٌةو آانت معاناتنا من اجل ايران باعتبارها واحد. انما آان من أجل االسالم  ، و الحربةالثور

مشاآل سائر البلدان  ال نستطيع ان نفصل، فنحن ال نستطيع ان نفصل انفسنا عن العرب و مقدراتهم. ةاالسالمي

 االسالم في آل ' علیة  بالمحافظمكلفون، منهم و المسلمون جميعًا و نحن، فكل تلك البلدان مواطن االسالم. عّنا

 التي تفّكر اليوم بهذا المشروع الّضار جدًا ةارشاد هذه البلدان االسالمي ، قدر استطاعتنا'اننا مكّلفون علی. مكان

انني  . مخاطر ذلك ' الیة و البلدان االسالميةان من واجبنا تنبيه الشعوب االسالمي.  عليهةالموافق جدًا و تنوي

هؤالء الذين تقدموا بهذا المشروع  ان. و التهديد الذي يشكله لالسالم، طر الكامن في هذا المشروعاحذر من الخ

آذلك اولئك الذين يرون في هذا المشروع نقاطًا . ةو الصهيوني او وقعوا تحت تأثير امريكا، امام انهم جاهلون

ان أحد . يل لكان ضارًا بكامله االعتراف الرسمي باسرائیفلو لم يتضمن سو .  هم مثلهم ايضًاةايجابي

 ةالنقط هذه فلو لم يكن فيه اال، التي قدمها المشروع هو االعتراف الرسمي باسرائيل و ضمان امنها المقترحات

التي ، منح االمان السرائيل  'ان معنی. ة ستكون آلها ضارطافأن تلك النق ، ة آلها ايجابي'و آانت النقاط االخری

و ، ' في فلسطين و لبنان و اماآن أخریةالجماعي  و ارتكبت المذابح، ةنوات طويلاغتصبت ارض المسلمين س

هو أنه ينبغي ؛ ة الهدافها الفاسدةو جعلتهم ألعوب، و ارواحهم للخطر شرّدت المسلمين و عّرضت اعراضهم

  من اجل الوقوف بوجه آّل من يحاول التعّرض لهذا الكيان الغاصب او تهديدهةالمنطق للمسلمين و حكومات

و اوصلت ، و القدس و فعلت ما فعلت بفلسطين، اسرائيل التي مصت دماء المسلمين..  اسرائيل' علیةالمحافظ

..  عليها و ضمان أمنهاةمطالبين بالمحافظ اصبحنا، و قتلت المسلمين و نهبتهم،  التي هو فيها اآلنةلبنان للحال

 باعترافها رسميًا ة أن الدول العربيیو هذا يعن.. حتلهاالقدس و ا اي علينا تقديم اعتراف رسمي بالذي اغتصب

  .  له بعد آل هذه الجرائمةتقدم المكافأ، الكافر بهذا النظام الفاسد الفاسق

،  هو امر ايجابيةالفالني  الحدود التي تجاوزتها في الحربی أّما ما يعتقده البعض من ان انسحاب اسرائيل ال

و ، التي استولت عليه اسرائيل هي ملك لها ألنه يعني ان آل االراضي، ةبي العكس هم من النقاط السلیبل عل

نظير أن نأتي و نتصالح مع العراق علی ان يعيد جزءًا من  و هذا، انها اآلن تتنازل عن بعض هذه االماآن

هي لصالح  ' لكل النقاط األخری بل إّن،  للمشروعةفهذا من النقاط السلبي . خوزستان و ابقاء الجزء اآلخر له

  .  العربی اسرائيل علةلفرض سيطر  'و تسعی، اسرائيل

من ، ةو جيوش الدول العربي ة و الجيوش االسالمية و خصوصًا الشعوب العربية انني أحّذر الشعوب االسالمي

 'ليس وراءها سوی،   رأي الشعوب'یااللتفات ال  و بدونة هذا المشروع خلف االبواب المغلق' علیةان الموافق

و ليس .  امام اسرائيل و امريكاةو بذا ستسلبون االراد، آخر عمرآم ' بيد اسرائيل و ُخّدامًا لها الی'لكم اسریجع
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فسوف  ، هذ المشروع ' علیةلو تمت الموافق، و انني احّذر الجميع،  اسرائيلةبسياد العرب ان يقبلوا یعار عل

  .  من قبضتكمة و المدينةتقوم اسرائيل غدًا باخراج مّك

لقد آّشرت . الفاجر  را عن معارضتهم لهذا المشروع الكافو ليعربو، الحكومات، و لتصح،  لتتنبه الشعوب

  ةفقد دفعت قواتها الخاص. المشروع  هذا' هؤالء لالستسالم و التوقيع علیامريكا  عن انيابها و مخالبها لدفع

. ة الرعاب سكان المنطقةباجراء المناورات االستعراضي و قامت، ةو انزلت جحافلها في المنطق، ة المنطقیال

 فذلك ةو اذا تعرضنا جميعًا لإلباد. ة و شجاعة الشعوب ان تكون واعي'فعلی ،فاذا ما خشيت الحكومات ذلك

  .  امريكاةو تحت سيطر، ةء تحت سيطره الصهيونينكون اذّال افضل من ان

 'انه لعاٌر علی... المسلمين  تمت بأمٍر من امريكا من اجل اذالل العرب و اذالل' آبریة ان هذا المشروع خطو

 بعض المنافع في 'ی واالستحواذ عل سلطته قليًال  مقابل اتساعةذلك العربي بأن يسمح  لنفسه بقبول هذه الذّل

او آانت تتعمد ، و اذا آانت الحكومات ال تعبأ بمصالحنا.. غير مبالين و عار علينا جميعًا ايضًا ان نقعد. بالده

  .١ لهة تنفيذ هذا المشروع فانه ال قيم'یفلتصر عل،  و للمسلمينةو الشعوب العربي  لالسالمةالخيان

   سرائيل العتداءات اة ُتمهد االرضيةمشاريع المساوم
 و ما سيطرح من ،٣فهد يد و لو لم يطرح المشروع االمريکي الثاني علی، ٢ة االمريكيةلو لم توقع هذه االتفاقي

فأمثال هذه ..  أراضيها'یلما اعطت اسرائيل لنفسها الحق بضّم مرتفاعات الجوالن ال، المشاريع في المستقبل

   ٤مام اسرائيلو مهدت الطريق ا المشاريع هي التي سببت االختالفات

   من أجل حرف االذهان عن العدو الرئيسيةالمشاريع المختلف
امامه و حزب البعث الكافر  لقد ادرك صدام الخائن اليوم جيدًا بأنه لن ينجو من هذا الفخ الذي نصبوه له و ليس

   و رغم آل تشّدقاته، و لذا،  السقوط و الهالكیمن مصير سو

فانه ، االبدي السرائيل  العداءی و تأآيده علة الفارغة و قرعه طبول الثوريةادسي القة ببطولةو ادعاءاته الفارغ 

 و االستجداء نحو أعداء ةو يمّد يد الذل، و حليفتها  اسرائيلةربيب،  المريكاة العميلةيتشبث اليوم بأذيال الحكوم

 حرف االذهان عن عدو االسالم و من ثم ،المهلکة التی اوقع نفسه فيها  النقاذه اوًال من هذهالعرب و االسالم

 ةو ذلك من خالل اعاد،  في آامب ديفيدة العار المبرمةو ترسيخ معاهد، اراضي المسلمين اللدود و غاصب

 و باالسالم ةالعربي ةالذي ألحق العار باالم،  الصف العربي او عبر تنفيذ مشروع فهد الخيانيیحسني مبارك ال

  . ايضًا

                                                 
 .٢٢٥ – ٢٢٤ص ، ١٥ج ، صحيفة النور ، ١٩٨١ / ١١ / ١٨من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .المقصود مشروع آامب ديفيد - ٢
 .المقصود مشروع فهد ملک السعودیة - ٣
 .٢٦٢ص ، ١٥ج ، صحيفة النور، ١٩٨١ / ١٢ / ١٦م بتاريخ من حديث لالما - ٤
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تستعدي ، المشاريع  امثال هذه'و من خالل االنصياع الی، بأنها، ة في المنطقةي انني احذر الحكومات العرب

شدُّ عارًا و اال،  المريكاةاذعانها بالعبودي فضًال عن،  في ايران ضدهاة و القوات المسلحةالشعب و الحكوم

االنخداع باحابيل امريكا احذروا من .. فان غدًا سيكون متأخرًا  االسالمة حظير'و اذا لم تعد اليوم الی. السرائيل

 ةو يعملون بكل سفاه ، حقًا  وصي'  الیة الذين هم بحاج١و حسين و قابوس، و حسن ،و بما يتشدق به حسني

،  اسرائيلةقبض التي ينبغي أن تسخر لتحريرهم من،  و معهما جيوشهمة سوق شباب بلدانهم و اسلح'علی

 و ما ة شيطانيةآان يملكه من قو وع رغم آل ما الشاه المخلی علیللخوض في حرب ضد بلد اسالمي قض

و ارسله ، و دعم صدام االشد اجرامًا من شاه ايران ةو رغم حماي، آانت تقدمه له الشياطين الكبار و الصغار

  .٢ جهنم'یال

   للمسلمينة بالنسبة مريرةاالعتراف باسرائيل آارث
المشاآل و االخطار التي   حيال' امام اهللا تعالیةييتحمل المسؤول، شأنه شأن مسلمي العالم، ان الشعب االيراني

اللذين يقويان  ، ٣آامب ديفيد و مشروع فهد  و ان أعظم االخطار اليوم تتمثل في مشروع. يتعرض لها االسالم

 ة عاتقنا مسؤولي' تقع علی– ة السعوديةسيما الحكوم - اننا جميعًا .  جرائمهاة مواصل' علیااسرائيل و يشجعانه

و   أن يأتي اليوم الذي تعي فيه الشعوب'و انني ألخشی... ةالكريم و االجبال القادم السالم و القرآنحيال ا

دون ،  ةيد امريكا المجرم ' اهدافها علی– ال سمح اهللا –تكون اسرائيل قد حققت ،  وجودهاةالحكومات االسالمي

   .أن يتمكن المسلمون من أن يفعلوا شيئًا

 ةو انفجار بالنسب، للمسلمين ة بالنسب ة آارثة استقالل اسرائيل و االعتراف بها بمثابانني اعتبر تأييد مشروع

و اعوذ باهللا من هذه المؤامرات التي تحاك بيد  . ة آبيرة اسالميةو اعتبر معارضته فريض.. ةللدول االسالمي

   ٤ادعياء االسالم

   تحتمي بالذئبةبعض الحكومات االسالمي
و انزوائه من خالل   عزله'الذي يتصور الجاهلون بأن بامكانهم العمل علی، يزان الشعب االيراني العز

و اننا نأمل و من . جه االلهيهتقدمه بفضل ن يواصل اليوم ، ة و اغتيال شخصياته البارزةجرائمهم غير االنساني

                                                 
 و الـسلطان قـابوس  ، الملـك حـسين ملـك االردن     ،  الملـك الحـسن ملـك المغـرب       ،  ُحسني مبارك رئيس جمهورية مـصر      - ١

 .مانسلطان ُع
 .١٥٨ص ، ١٦ج  ، صحيفة النور ، ١٩٨٢ / ٥ / ٢٧من بيان لالمام بتاريخ  - ٢
في   اتفاقية يتم بموجبها استقرار قوات عسكرية'وصلت آل من مصر و امريكا و اسرائيل الی ت١٩٨١في الثالث من آب  - ٣

 ٧ اي بتـاريخ  ،  و في تلك االيـام    ،  ١٩٨٢بعد انسحاب اسرائيل عام     ) التي آانت محتلة من قبل اسرائيل      (شبه جزيرة سيناء  
  -:  لنقاط التاليةمشروعًا تضّمن ا - و آان حينها وليًا للعهد - قّدم الملك فهد، ١٩٨١آب 

  .انسحاب اسرائيل من االراضي المحتلة بما فيها القدس العربيه

 .  بالدهم عن طريق تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم'ضمان حقوق الفلسطينيين غير الراغبين بالعودة الی
 . ضمان حق آل بلدان المنطقة في العيش بسالم مع بعضها

الثالثة طرحًا ذآّيًا مـن أجـل االعتـراف باسـرائيل و قـد        اعتبر معظم المراقبيين النقطة   و  ،  آانت هذه بعض نقاط مشروع فهد     
  . ذلك معارضة الجناح الراديكالي من العرب أثار
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هجومها االخير و ما   إذ أن،  بما تمارسه اسرائيلٍة و هي غير عابئة بلدان المنطق' آما أننا نأمل أن ال نری

  . عللضيا يعرض آل شيء، ارتكبته من القتل و النهب في البلد االسالمي لبنان

 و االستسالم الكامل ةالمنطق  بعض حكوماتی بأن هذا الصمت القاتل الذي يخيم علة و لتعلم الشعوب االسالمي

 و ربيبتها ة الدوليةالناهب،  المريكاة سائغةلقم سيجعل من لبنان العزيز، الذي تتسم حيال امريكا و اسرائيل

 بسالح النفط ة ملّوحةو اذا ما وقفت دول المنطق. ته المصير ذا'الی 'یو في الغد ستتعرض بلدان أخر. اسرائيل

 ةو من ثم امريكا و اي،  اسرائيلة حل قضي'فسوف يتسنی،  ضد هؤالء المجرمين'اخری ةو ما تمتلكه من اسلح

  . ' أخریةناهب ةقو

. مر االولاالصلي و المتآ المجرم،  يدها نحو امريكا بمدِّةاننا نأسف اشد األسف لقيام بعض الحكومات االسالمي

  . ةالعمل بشّد و ندين هذا. فهم بذلك آالذي يلوذ بالذئب المفترس النقاذه

 ةمن اجل الحاق الهزيم ، ال شغالنا عما نحن مبتلون بهة و المؤامرات الهادفة الحرب العراقية و لو لم تكن مسأل

  .  موقفًا آخرةالثوري حكومته  ولكان للشعب االيراني المجاهد،  الجبهتينیبنا عل

 ة ضرور'قاطع الی و نبهناهم بشكل، ةسيما دول المنطق، ة الدول االسالمي– ةو لمرات عديد -  لقد دعونا

و االتحاد معنا و مع . و ثرواتها  و عن شرفها و نواميسهاةالنهوض من اجل الدفاع عن الشعوب االسالمي

و قطع  ،عزة و شرف االسالم والعربو الدفاع عن  صفًا واحدًا و مع الفلسطينيين للوقوف ة السوريةالحكوم

ألنهم إن لم يفعلوا ذلك اليوم فان غدًا سيكون ،  ة و عدم تضييع الفرصةالغني نهائيًا عن بلدانهمالجناة  ايدي هؤالء

  . ١متأخرًا

   الجميعیاذا اعترفوا بإسرائيل فسوف تتسلط عل
و الدعم ، هذه ةالالمباال   ما اسفرت مظاهرو اذا.  هذا البلد االسالمي'ان اسرائيل توشك ان تصبح حاآمًا علی

فسوف تفرض ،  منهاةعن النتائج المرجو ، من اجل االعتراف بهاةالمتواصل السرائيل و المساعي الموتور

 و بتخطيط –فانها ، هم و اذاللهم بأمر من امريكا تحقير'اآلن علی و مثلما فعلت. اسرائيل سيطرتها علي الجميع

  ٢ بأسرهاةحاول توسيع هذا األمر ليشمل المنطقست - من امريكا أيضًا

  تقديم الضمانات السرائيل في مؤتمر فاس
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و ، الكثير حول مؤتمر فاس لقد قيل؟ و ماذا فلعت اسرائيل بعد المؤتمر؟ ١هل تعلمون ما الذي حصل في فاس

الذي يدعي بعض هؤالء  - يتضمن البند السابع أال:  و اتساءلة واحدةو انما اقول آلم، ال اريد تكرار ما ذآر

، بل اتساءل هل تّم من خالل االعتراف بها فحسب؟ اعترافًا باسرائيل حقًا -  االعتراف باسرائيلیانه لم يشر ال

 ی و تطلب من مجلس األمن ان يأتي بقواته الةفعندما تجمتع الدول االسالمي؟ بها و اضاف أم أنه اعترف

فهل تّم استثناؤها في  و اذا آانت منها، بل منها؟ ةيل من بلدان المنطقأليست اسرائ، ليحفظ السالم فيها  ةالمنطق

حسنًا عندما تقولون يجب توفير .  ايضًاةلمنطقا عدت من بلدان و، انها لم تستثن؟ مؤتمر فاس ام انها لم ُتستثن

اول احدهم بحيث اذا ح ، 'و آذلك االماآن  االخری، و لبنان، الحجاز االمن السرائيل مثلما هو الحال مع

، باسرائيل 'فهذا يعني ان احدًا اذا حاول الحاق االذی، فإن مجلس االمن سيحول دون ذلك  اآلخریاالعتداء عل

و مثل هذا يعتبر . اجتمعوا في فاس   الذينة مجلس االمن ان يمنع ذلك بأمر الساد'فإن علی، او العمل ضدها

  . ٢ االعتراف بهای علةضمانًا السرائيل عالو

   مشروع مؤتمر فاس ال يستحق النظر فيه: لاسرائي
  ؟ فماذا فعلت اسرائيل بعد المؤتمر

و من ثم اقدمت .  ةالقراء بل ال يستحق، ةان اصل المشروع ال يستحق الدراس: لقد قيل في الكنيست االسرائيلي

 ةالجريم.  للعيانةلو مازالت ماث، ة الماضيةالقليل  التي حصلت خالل االيام ة ارتكاب هذه الجريم'اسرائيل علی

 ةرئيس، فتخيلوا انتم حينما تنعت امريكا، ة بالمذبح– ةالساد  حسبما أفاد بعض–التي و صفتها امريكا 

  .  ارتكبتة شنيعة مجزرةاي ة بالمذبحةالجريم، الجزارين

 ةا الضمان قدموةالساد ان هؤالء؟ ما الذي حدث؟  ما الذي فعله ابناء الشعب اللبناني المظلوم و اهالي بيروت

 ة واحدة  صحيحةاسرائيل قد نطقت بكلم اذا آانت: ة واحدةو انني اريد ان اقول آلم. السرائيل التي لم تعبأ به

فلو .  لهمةألن الذين وقعوا عليه ال قيم؟ لماذا. ة القراءال يستحق حتی ان هذا المشروع: خالل حياتها فهي قولها

  اي شخص' لو وّجهت الیةان مثل هذه االهان ؟ ة بمثل هذه الكلم النطقیتجرؤ اسرائيل عل  هلةآانت لهم قيم

االستماع و ان آتاباتك ال  فاذا ما قال شخص ما آلخر ان آالمك ال يستحق. العمريلتمسك بالعداء لقائلها مد

  .  حياتهةسيكون عدوًا له طيل ،ان اي شخص يقول ذلك الي انسان عادي آخر، تستحق النظر

و من ثم يقوم بعد ، الشكل و يحقرهم بهذا،  ة جانب من يوّجه لهم مثل هذه االهان'قفون الی ية ان هؤالء الساد

  . ذلك بتدمير بيرون و جنوب لبنان

                                                 
 ُطـرح مـن  ،  فـي مدينـة فـاس بـالمغرب    ١٩٨٢مؤتمر لرؤساء الدول االسالمية عقد في اواسط حزيران عام       ،  مؤتمر فاس  - ١

  . ذو النقاط الثمانية - الذي آان وقتها وليًا للعهد - خالله مشروع الملك فهد

و آـان سـبب ذلـك       ،   ملك المغرب عـن تعطيلـه      ن اعلن الملك الحس   'عقد هذا المؤتمر حتی      'م تمض عدة ساعات علی    و ل 
 اختالفات في وجهات النظر حول المشروع السعودي للسالم في الشرق االوسط و آان ثمانية رؤساء قد تخلفوا عن وجود

 ٩ فـي    'و عقـد المـؤتمر مـرة اخـری         .)موريتانيـا و تـونس    ،  نالـسودا ،  عمان،  قا العر ،الجزائر (الحضور و منهم رؤساء آل من     
 . و حضره ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية١٩٨٢ لأيلو
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الذين ، و نسائنا و اطفالنا  اطالق سراح شبابنا و شيوخنا'ليعملوا علی ،  ة و اليوم حيث يتم تحقيرهم بهذه الصور

؟ أليسوا بمسلمين؟  فما الذي فعله هؤالء. ايران 'و اعادتهم الی، كا و اسرائيل الحجاز تأييدًا المريةاعتقلتهم شرط

لقد هتفوا بالموت لهؤالء ؟ الموت السرائيل، الموت لالتحاد السوفيتي  ! الموت المريكا: قالوا؟ ما الذي قالوه

  هللا و آلها مواردةا عبادانه؟ فما الذي فعلوه؟  اهللاة لعبادةمك أو لم يأتو الیٰ؟ من االسالم فهل هذا يخرجهم

انهم جاءوا ليهتفوا  ؟ ةفما الذي فعله هؤالء لكي يقال انهم لم يأتوا للعباد. انهم يطلقون نداء االسالم ،ةللرحم

  لكم ال ستمع الیٰة ال قيم: الصديق من يقول فهل؟  لناةاسرائيل صديق؟ فمن هي اسرائيل. بالموت السرائيل

، امريكا بكل قوتها لم تُقل مثل هذا الكالم. لكم مثل هذا الكالم لحد اآلن ريكا لم تقل ام'حتی؟ ام المتسلط؟ حديثكم

.  ةالقراء 'ال يستحق حتی ، و ال يستحق االستماع له،  لهةال قيم،  تزعم أنها آذا و آذاةمجموع لم تقل عن آالم

   .١ةفي الدنيا و اآلخر ةا الذلفلتنتظرو، و قد قبلتم ذلك من اسرائيل،  اآلنیان امريكا لم تقل لكم ذلك حت

   أمريكا و اسرائيلة لالسالم تنشط من أجل مكافأةالحكومات الُمّدعي
، ة مسلمي العالم عام'الی  السعيد حيث ينبغي لنا تقديم التهاني و التبريكاتی اعتاب عيد االضح'و نحن علی

ياء ابراهيم خليل اهللا صلوات اهللا عليه و البي االنب سيما حجاج بيت اهللا الحرام المتوجهون صوب المذبح االآبر

  .  بدل التهانية تقديم التعازي  والمواساّيبالمسلمين هذا العام توجب عل غير ان المصائب التي حّلت، عليهم

او بسبب هجوم ، المسلمين ة حرم'علی، ةامريكا المجرم،  تقديم التعازي ليس بسبب اعتداء الشيطان االآبر

هذا ،   جرائم صدام العفلقيةاو نتيج، العزيز لبنان  البلد االسالميیبيين المحترفين علحكام اسرائيل االرها

و ، بحق المسلمين العرب و غير العرب  في جنوب البالد و غربها التي ارتكبها، الخادم المريكا و اسرائيل

 تفوق ةنشاط نتيجمصر و االردن و السودان و المغرب و غيرهم من السرور و ال ليس من أجل ما يعم حكام

من النساء و   مظلومي لبنان و بيروت و قتلهم آالف الشبان و الشيوخ و االطفال' علیةاالسالم و البشري اعداء

  . ةالمواسا و  وان آانت هذه آلها مصائب تستدعي تقديم التعازي، الرجال االبرياء

 من ةان تقوم حفن هي،  هذه المصائب التي تتضاءل امامها آلیالعظم ةو الفاجع ' الكبریة غير ان  المصيب

المسلمين الذين بحوزتهم آل هذه االمكانات   .. ة المسلمين بأفضح صورة التافهين بمهاجمةاالرهابيين الصهاين

  .  ناهيك عن اسرائيلة واحدةمن امريكا بصرخ التي تؤهلهم للتخلص، ة و الماديةالمعنوي

ديارهم و ليس لهم ملجأ   من المظلومين الذين اخرجوا من نحن في حزن و عزاء ليس فقط بسبب تشريد عدٍد

 و مسمع من الحكومات ' مرأی'تنّفذها اسرائيل علی  تكمن في هذه الجرائم التي' الكبریةبل المصيب، يلوذون به

  امريكاة لالسالم تبذل الجهود من اجل مكافأةان هذه الحكومات المّدعي  هي' الكبریةالفاجع..  لالسالمةالمّدعي

 –النكراء  ةبعد هذه الجريم - ثم االعتراف الرسمي،   آامب ديفيد و اشباهها حرفيًاةو تنفيذ معاهد و اسرائيل

  .  و وضوحٍةباسرائيل او بسيادتها بصراح

                                                 
 .٢٤ – ٢٣ص  ، ١٧ج ، صحيفة النور، ١٩٨٢ / ٩ / ١٩من حديث لالمام بتاريخ  - ١

٦٨ 



رغم رؤيتها  و، ةاسالمي 'هي أن بعض الحكومات التي تسّمی،  التي يعاني منها المسلمونی الكبرة ان الطام

  ١. من الظالمين  عن أنينهم'تحول دون تعبير المسلمين حتی، 'یلهذه الفجائع الكبر

  مشروع آامب ديفيد المذل
القرآن ، لالنسان   و التي ُلخصت في آخر آتاٍب صانٍعُمالٰم السَِّهدوافع االنبياء علْي  لو اطلع مسلمو العالم علیٰ

 قلب خاتم ةو أضاء مشكا)  االرضو اهللا نور السموات (الكتاب الهادي الذي اشرق من مبدأ النور، الكريم

 'و يجعل العالم نورًا علی،  و النورةحجب الظلم من ةليحرر قلوب البشري،  النورانيالهه َو َٰصّلی اُهللا َعَلْيالرسل 

و لما ارتضوا ،  للشيطان و لربائبه' ذلك لما آانوا ابدًا اسری'علی لو اطلعوا،  بحر النور'و ليوصلهم  الی ، نور

، الترأس االجوف  و ة الوهمية من السلطة جباههم من اجل ايام معدود'و الهوان علی   العارةا و صمان يتحملو

  . ديفيد و اشباهه  في المشروع المذّل آامبةراحوا يتشبثون من اجل التقرب للشيطان االآبر و المشارآ  و لما

و استنيروا ، االلهي و اتصلوا بالبحر، كم انفس'عودوا الی!  عن بحر القرآن و االسالمة ايتها القطرات المنفصل

 ةو بلوغ الحيا،  ة و المعتديةاياديهم المتطاول لتدفعوا عنكم عيون الطامعين الدوليين و قطع، بهذا النور المطلق

و ، من االسرائيليين الضالين  ةالعار هذه التي تحكمكم فيها حفن ةتحرروا من حيا. ة و القيم االنسانيةالشريف 

  . المظلومين امام اعينكم وق المسلمينتصادر حق

المسلمين طبق الموازين   آي يحكمواةواهِد حكام البالد االسالمي، ة اليقظیوّفقنا نحن النائمين ال!  الهي

  .٢ةو يحطموا االصنام و الطواغيت المنحوس،  ةاالسالمي

مكافأ   مصر لتقبيلها يد امريكاة
ان ما يدعو . ةالعربي ة الحظيری مصر الةالبواب من اجل اعادليس عجيبًا أن تطرق امريكا و عمالؤها آل ا

و   ة العريضةهذه المقدمات الطويل بعد آل، الذين حصروا، الي األسف و التعجب هو وضع الحكام العرب

و بعد آل هذا الصخب الغريب و االجتماعات و  ،  خلف الكواليس و في العلنة الدؤوبةالحرآ الدعايات و

  .  الصف العربيیال -  مع اسرائيلةالمتحالف -  مصرةو المسلمين بعود ت االسالمآل مشكالحصروا ، المراسم

يعيدونها من اجل ترسيخ  و اليوم،  ة مع الصهاينة فآنئٍذ طردوا مصر من الصف العربي بسبب توقيعها المعاهد

و اليوم ، ت العربادارت ظهرها  لرغبا لقد أبعدوا مصر يومها النها.. وجود اسرائيل و االعتراف بها

و اليوم يعيدونها من ، ة الفلسطينيةباالمس النها خانت القضي لقد اخرجوها ..يعيدونها بسبب تقبيلها يد امريكا

 هو ان مصر ة الفضيحی مد 'يشير الی  بالغ األسف  و'و مما يدعو الی.. ةالخيان عي بتلكاأجل االقرار الجم

  یعل:  قائًالةو قد صرح احد المسؤولين الكبار في القاهر . الرضوخ الي شرط–استخفاف  و بكل - رفضت

  .  العرب ان يقروا بخطأهمةالقاد
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من يسمون ، ان يصرف  لم تكن مشاآل تستحق' افغانستان و قضايا الشعوب االخریةمسأل،  لبنانة ان مسأل

  . وقتهم الثمين في بحثها و دراستها،  ة الدول االسالميةبقاد

؟ يكون هؤالء حكامهم ان  عارة و المظلومة المحترمةغير العربي   وةو الشعوب العربيآيف يتحمل المسلمون 

ا آما او تعامله، االسالم ة االذعان امام عّزیعل  الجبار حكامهاةألم يحن الوقت بعد لتنهض الشعوب االسالمي

   .١عاملت  ايران الشاه المخلوع

  ة دون استمرار االنتفاضةالتآمر للحيلول
و ذلك عن طريق ، اآلن  النهج الذي اخذ يسلكهةا جميعًا من اجل منع الشعب الفلسطيني من مواصللقد اتحدو

 تنتظم 'من االفضل أن يلينوا قليًال حتی و انه، ما تتعرض له ' فلسطين و التأسف علی'التظاهر بالحرص علی

 ة عليه اآلن فإنه سوف يعود ثاني عما هوة واحدةتراجع خطو لكن ليعلم الشعب الفلسطيني بأنه اذا ما و. االمور

  . ' حالته االولی'الی

 'فال تصغوا الی.. ذلك  ان يتّم له'و اتمنی ، )ةالصهاين ( سحق اليهود' ان الشعب الفلسطيني يوشك اآلن علی

اولئك الذين يطالبون بوقف اطالق ، اخداعكم 'آالم الذين يتوهمون انهم يحسنون صنعًا أو الذين يهدفون الی

فكل هذا من اجل منع الفلسطينيين من . الطروحات  التي تعرفونها  اشهر و ما شابه  ذلك من ةلخمس،  قليًالالنار 

  .٢و سحقه من جديد، انهم يريدون اسكات هذا الشعب،  ابتدؤوه  النهج الذيةمواصل

   و اسرائيل  البائعون النفسهم  صاروا يستجدون امريكاةالمتظاهرون بالثوري
و استنكارها للممارسات   و ان تعلن للعالم عن غضبها،  ان تفكر بانقاذ فلسطينةسالمي الشعوب االی عل

 باسم ةآمال جماهير و مسلمي االراضي المحتل ، الذين ضيعواة للحكام العمالء الخونة االستسالميةالتساومي

، ع و اعتباره و عزته الشعب الفلسطيني الشجاة شخصي' الیةباالساء ة لهؤالء الخوناو ان ال يسمحو، فلسطين

و   امريكا'لجأوا الی، إذ إن هؤالء الثوريين المزيفين التافهين البائعين ألنفسهم. قاءاتو الّل من خالل المفاوضات

  .٣اسرائيل باسم تحرير القدس

  خادم الحرمين ُيطمئن اسرائيل
يطمئنون اسرائيل بعدم  نإذ أن آل سعود و خادم الحرمي،  من يبثون شكواهم' ان المسلمين  ال يعلمون الی

  . قطع عالقاتهم مع ايران 'استخدام اسلحتهم  ضدها و الثبات حسن نواياهم يبادرون الی

، ة بالصهاينةاالسالمي  حكام الدولةاالخالص  ينبغي أن تكون  عليها عالق   وة من الحماسة درجاية ' حقًا الی

  . ة االسالميةاسرائيل من جدول اعمال القم  معةي  و الشكلة  الصورية المواجهیبحيث انهم  يستبعدون حت 

                                                 
 .٢٢٩ – ٢٢٨ص ، ١٨ج ، النور  صحيفة، ١٩٨٣ / ٢ / ١١من بيان لالمام بتاريخ  - ١
 .١٧٩ص ، ٢ج ، صحيفة النور، ١٩٨٧ / ٢ / ١٠. خث لالمام بتاريید من ح- ٢
 .١١٤ص ، ٢٠ج ، صحيفة النور، ١٩٨٧ / ٧ / ٢٨ لالمام بتاريخ نمن بيا - ٣
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 ةالمساومات السياسي لما قبلوا بمثل هذه،  ة و العربية االسالمية و الحمّية من الغيرة فلو آان هؤالء يتحلون بذر

  .١و لما باعوا انفسهم  و اوطانهم  ،  ةالخبيث

                                                 
ص ،  ٢٠ج  ،  صـحيفة النـور   ،  ١٩٨٨ / ٧ / ٢٠بتاريخ  ،   السنوية للمذبحة الدموية في مكة     یمن بيان لالمام بمناسبة الذآر     - ١

٢٣١. 
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    الفصل الرابع
   االتحادی الة الدعو

  ئيل و تأييد النضال ضد اسرا
   و عدم االعتراف بها

  السماح بدعم المناضلين الفلسطينيين و اللبنانيين   
  ةمن الحقوق الشرعي

 ةللمسارع، الخيرات یالسابقين ال، من الضروري أن يهب المسلمون الخيرون سيما اهالي ايران  المحترمين

و ان ال يدخروا ، م لمساعدتهمبوسعه و بذل  آل ما،  في إنقاذ المشردينةفي هذا  االمر الحيوي و المساهم

و اذا ما رغبوا في . ة آريمة مساعدةفي تقديم اي ، 'تعالی  امام اهللاةو انطالقًا من االحساس بالمسؤولي، وسعًا

  .١ حّد الثلث'فيحق لهم الصرف الی،  المبارك)ع(من سهم االمام  الالجئين و المشردينف علیالصر

  ' المسلمين الكبریةمصيب، اسرائيل
في الوقت الحاضر و  التي تحارب المسلمين، ة اسرائيل المعتديةقضي ، 'ن مصائب المسلمين الكبریان م

في حين تقف الحكومات ، شاه ايران  الدعم من'و تتلقی،  التوغل داخل التراب اللبنانية في مواصلةمنهمك

عن ان اسرائيل اذا ما نجحت  ةغافل، هذا االمر المصيري  حيال–في األعم االغلب  - ٍةغير مكترث  ةاالسالمي

ان هذه المصائب التي ابتلينا .. ة البلدان بنفس الطريقةفانها سوق تتعامل مع بقي - ال سمح اهللا - في هذا التوغل

  .٢بسبب امريكا و اذنابها  بها هي

    المسلمين ضد اسرائيلةسوف اواصل الجهود من أجل وحد
  ؟ ة جانب الدول العربي' اسرائيل الیأال تتمنون أن تخوض ايران  النضال ضد:  سؤال

بيد أن . فيهم اسرائيل  بما مسلمي العالم و النضال ضد اعدائهمةوحد ' الدوام الیی لقد دعوت  عل: الجواب

انني آمل ان تجد هذه الدعوات . األسف  مع لم تصغ لدعوتناة  في البلدان االسالمية الحاآمة  المختلفةاالنظم

  . لمبدأ من أجل تحقق هذا الهدفا  هذا'سأواصل  الثبات علی ،  ةيومًا آذانًا صاغي

 بجنوب لبنان ةممثل '  أخریة  احتالل  ارض عربي'  الیة  االخيرة االسرائيليةاّدت العمليات العسكري: سؤال 

  ؟ فماذا ستفعلون ازاء ذلك، ة الشيعهالذي  يقطن

 النضال ةعليهم مواصل و يتحتم،  ة ممكن ة طريقةاّي  مساآنهم  ب' ابناء  جنوب لبنان الیةالبد من عود: الجواب

  .٣هناك قبل ان تقوم اسرائيل باسكان مواطنيها،  اراضيهمةمن أجل استعاد

  ةعشرون عامًا و أنا أوصي بالوحد

                                                 
 .١٢٣ص ، ٢٢ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ٣ / ٢٢ث لبنان حواد من بيان  لالمام بمناسبة - ١
 .٤١ص ، ٢ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ٣ / ٢٤ لالمام بتاريخ  من بيان- ٢
 .٤٨ص ، ٢ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٨ / ٥ / ٦مع صحيفة اللوموند  من حوار لالمام - ٣
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فاذا ما .  الفساد هذهةجرثوم ' و القضاء علیة بالوحدةمنذ ما يقارب العشرين عامًا و أنا اوصي البلدان العربي

انني أسأل ..   التجدي مع هؤالءةيؤسف له أن النصيح و مما.  لن تكتفي ببيت المقدسةالسرائيل القدرتوفرت  

  .١اهللا ان يوقظ المسلمين

    واحدًالقد آنا معكم صوتًا
حضر  : عمار   السيد ابوة

 'ا الیضممنا صوتن و قد.  الدوامیآنا معارضين للشاه  و اسرائيل  و حماتها عل،   فلسطينةفيما يخص  قضي

 الشعب االيراني في وقت يسحق ، الشعوب  امامة الظالمةيح الممارسات االسرائيل  فض'و حرصنا علی، صوتكم

 ةشوارع طهران بقياد ' التي نزلت الی الرشاشات والدبابات و المدافع و تحاصره،  الشاهةتحت اقدام جالوز

 'ضموا صوتكم الی ..لشعب االيراني االعزلا بهم من أجل قمع ة االستعانالذين تمت الجنود االسرائيليين

  .٢صوت الشعب المظلوم و اوصلوا نداءنا الي العالم عبر وسائل اعالمكم

   السرائيلة المعارضةنحن ندعم الدول العربي
  ؟ هو موقفكم من العرب ما: سؤال

 في ی الدوام لهم علنداعمي و آنا،  نضالها ضد اسرائيلة لمواصلة نحو الدول العربيلقد مددنا ايدينا: الجواب

  ٣الشعب االيراني   عن نضالةو نأمل ان تدافع  الشعوب العربي.  اسرائيلةمواجه

   الفلسطينيين ةسنكون رفاق نضال لالخو
و ما ؟  بشكل خاصو القدس ،  و الشعب الفلسطيني عمومًاة الفلسطينية المقاومی الآيف ينظر سماحتكم: سؤال

  ؟  ةالفلسطيني   التحريرةم  و بين منظم  بينكة القائمة العالقةهي طبيع

  ةنؤمن  بضرور و قد آنا و الزلنا. ة مرارًا عن اسرائيل الغاصبةلقد تحدثنا  منذ سنوات  متمادي: الجواب

 و ًةو نكون اخو، ةما امتلكنا القدر  ' جانبهم متی'و آنا نزمع  القتال الی،  الفلسطينيينة جانب االخو'الوقوف الی

  .  هم تمامًا ندافع عن حقهم مثلما يفعلونرفاقًا لهم و

 أن أفهم آيف أن بوسعي فأنا ليس. ألن االسرائيليين  محتلون غاصبون، أما القدس فينبغي أن تعود للمسلمين

، ة و ضخمة متنوعة ثروات مادياهللا به من  و ما حباهاة السكانية  و رغم آل ما تمتلكه من الكثافةالدول العربي

.  بينهمةبسبب االختالفات الموجودو ليس ذلك اال . عن وطنها  و اراضيها و الدفاع حقوقهاة عن استعادةعاجز

 – اهللا ةبمشيئ - و ان يجتثوا، ةو ان تهتم  الحكومات  بالقضايا االسالمي، االختالفات و أنا آمل ان يتخلصوا من

  .٤  من اراضيهم ة السرطانيةالغد هذه

    عامًا  من الدفاع  عن فلسطين٢٠
                                                 

 .١١٦ص ، ٦ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٨ / ٥ / ١٧من حديث لالمام  بتاريخ  - ١
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 هذا االمر من عارضت  عشرين عامًا  تقريبًا'مدی 'و علی.. ة في الظروف الراهنان نظام الشاه يؤيد اسرائيل

  .١للشعب العربي و الفلسطيني ي للنضال المشروعو اعلنت  عن تأييد، خالل خطاباتي و بياناتي

  ليس بوسع اي حّر االعتراف باسرائيل
 و سنكون من المدافعين ،االعتراف باسرائيل -  حر بل وايِّ–سلم اي م و، ليس بوسع الشعب االيراني المسلم

  ٢ الفسطينيين و العرب علي الدوامةعن االخو

  يجب ان تعود القدس للمسلمين
  ؟  مصير القدس'آيف تنظرون الی: سؤال

  .٣و يجب ان تعود اليهمالقدس ملك للمسلمين : الجواب

    نفسهم  بالتسلط عليكم الكي ال تحّدثهم ، اتحدوا و تمسكوا باالسالم
  ؟ هل من نداء  توجهونه للشعب العربي: سؤال

 بعضهم ' الی ة يد االخو يمّدوا و،   االختالفات جانبًاالعرب و المسلمين أن يضعوا  ة انني أدعو االخو: الجواب

  . المسلمين  من غير العرب ة جنب مع االخو' الی  نهج واحٍد جنبًا' علیو ان يكونوا، بعضًا

 تفوق ة من ذخائر مادي بما تمتلكونه، ةو ان بامكانكم أن تصبحوا قو.  ال غيرعوهم ألن يتمسكوا باالسالم أد

 من التفكير ' الكبری' القویتمنع،  باالسالم ة المتمثلة  و المعنوية االلهيةاالهم  من آل ذلك  الذخير الحصر و

  .٤ للنهبن و تعرض ثرواتكماليسار و اليمي و تحول دون مهاجمتكم من،   عليكمةبالسيطر

   سنطرد المستشارين االسرائيليين
  العسكريين و آذلك، ناسنطرد المستشارين من اير،  سنقوم  بطرد  العسكريين االمريكان من ايران

.  سنقوم  بطردهم  إن شاء اهللا، المسلمين  و يدّمرون مصالحهؤالء الذين يبتلعون اراضي الناس، االسرائيليين

  .٥ سبحانه هي التي تقوم بذلكانها يد اهللا

  سنقطع آل العالقات مع اسرائيل
 ة سقط الشاه و شكلت الحكوم إذا ما،  مع اسرائيلكومتكم ما هي التغييرات التي ستحصل في عالقات  ح:سؤال

  ؟ التي يدعو اليها  سماحتكم

  .  لناة و عدوةغاصب ة دولفهي، ة عالقة لنا معها ايعد اسرائيل من حساباتنا و لن تكون سوف نستب: الجواب

  ؟ هل يعني هذا ان اسرائيل سوف ال تحصل علی  النفط  من ايران:  سؤال

   .٦ النفطیلن تحصل عل، أجل: الجواب

                                                 
 .١٦١ص ، ٣ج ، صحيفة النور، ١٩٧٨ / ١١ / ١٦االلمانية بتاريخ » العالم الثالث«  من حوار لالمام مع صحيفة - ١
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  نحن انصار الفلسطينيين المظلومين 
  ؟ ة التحرير الفلسطينيةهل صحيح  انكم تؤيدون أهداف منظم: سؤال

لذا ، ظلمهم االسرائيليون ،لومون مظو الفلسطينيون، اينما آان نحن مع المظلوم، نحن مع المظلوم: الجواب

  .١فنحن نؤيدهم

   جميع المسلمين'تحرير القدس من شر إسرائيل  واجب علی
 فما هي وصيتكم  . ةالمستمر  اسرائيلهداء آثيرين في التصدي العتداءاتش أمل ة لقد قدمت حرآ: سؤال

  ؟ لجنوب لبنان

فمن . يقطعوا يد الغاصب و أن، ا و أن يقفوا صفًا واحدًا بوجه هؤالء المعتدين الجميع أن يتحدویعل: الجواب

  .٢ الفساد هذه ةو تخليص بالد المسلمين من شر جرثوم ، جميع المسلمين ان يهبوا لتحرير القدس'الواجب علی

  بيع اموال المسلمين السرائيل حرام
ح  . العداء االسالم آاسرائيل لتي هي ملك للشعب و بيعهااالموال ا،  المسلمين علی الجميع  التفريط باموالراٌم

و في . من ايران آما يقال  من النفطةتؤّمن حاجتها االساسي ، ان اسرائيل التي تخوض اآلن حربًا مع المسلمين

  .٣ايدي الجنود االسرائيليين آما ذآر ' الذين قدمناهم  في ايران سقطوا علی'مقابل ذلك فإن اآثر القتلی

  رف باسرائيل مطلقًاعتنلن  
  .٤لن نعترف بها مطلقًا و لن  نزودها  بالنفط و،  األبدیال  من قبلنا وة اسرائيل مرفوض

   الدوامیالشعب االيراني يدافع عن فلسطين عل
التي تعمل ، ة  المختلفةالعربي  في البلدانةالتحرري آل الحرآات ' هل تتصورون  بأنكم حاضرون لدی: سؤال

و ،   من أجل االستقالل أو الحكم  الذاتية خاص تجاهد في ظروف و،  الخاص فقًا  لنهجها منها وةآل واحد

  ؟ آالشعب الفلسطيني مثًال ة و العقائدية و االقتصادية السياسيةالحري

  خارج ة مجموعة مع أّي  في ايران ليس لها ارتبط تنظيمية الموجود ة المقدسة االسالمية ان النهض:الجواب

  الفلسطينيين ضد ة آل االحرار سيما  االخو كننا نأمل انطالقًا  من تأييد الشعب االيراني الدائم لنظال ول. البالد

 و  هؤالء عبر المنشورات ة عن تأييدنا لنهض عشر عامًا ةخمس و آما قد اعلنا  منذ اآثر من، ةاسرائيل المعتدي

 احرار نا  نأمل ان يبادر هؤالء و جميعولكن؛ ناتقديم الدعم لهم في حدود امكانات و لم نتوان  عن، الخطابات

نطاق  'نأمل ان يتحقق ذلك سريعًا و علی.  و تأييد نضال الشعب االيراني المشروعةاليوم لمبارآ ،العالم

  .٥واسع
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   من آيانناةفلسطين قطع
. 'لكبری اةاالستعماري  الدولةعدتحقق الحلم الصهيوني بمسا و ١٩٤٨ لقد اغُتصبت  فلسطين عام :  سؤال

 و آانت هذه، ' ايدي القوي الكبری'علی

فإن الشعب االيراني ،  مع اسرائيلةحكوماته العميل

و باذن اهللا . من واجبنا االسالمي

نود أن نتعرف . ل عبر تزويدها بالنفط

و سوف نمتنع عن تقديم ،  ةيد اسرائيل  الغاصب  منة تحرير االراضي االسالمي

  ؟ فعله و ماذا آان رّد،  الشعب االيراني آنذاكی علةفكيف  آان  وقع  الفاجع

، '  الكبریةالدول االستعماري ة و بمساعدةينبغي القول بأن اغتصاب فلسطين من قبل اسرائيل المعتدي: الجواب 

بد من القول أن و ال،  جّدًاةؤلم  مةفاجع،  ةايران خاص لمسلمي  و  لكل المسلمينة بالنسب حقًاة  فاجعةآان بمثاب

 في هذا ة يومئذ التي خططت لتنفيذ هذه المؤامرةالدول االستعماري  هوةالمعتدي االصلي في تلك  الفاجع

 ة مصائب آثيرةلقد القت البلدان االسالمي .   ضد المسلمينةالمنطق

  . ة يد الصهاين'ر انها آانت علی االمةغاي، ' المصائب الكبری'احدی

يعتبر فقدان فلسطين ، باالسالم و بوحي من احساسه العميق - ال حكومته و ليس الشاه و -  ان الشعب االيراني

و  و لهذا و رغم تعاون الشاه،  من آيانهة  فقدان قطعةبمثاب

  . للمناضلين الفلسطينيين  تأييدًاةرعّبر عن احساساته الطاه

و ان الكثير من  ،آرارًا تعاون الشاه و حكومته مع اسرائيل  عشر عامًا ة لقد عارضت منذ اآثر من خمس

معارضتهم  االعتداءات  االيرانيين من علماء الدين و غيرهم تعرضوا الي السجون و التعذيب بسبب

انطالقًا   و ذلك– بقدر االمكان –طين و قد دافعنا دائمًا عن فلس،  ةاالسرائيلي

  . جنب مع سائر المسلمين 'سوف نواصل اداء واجبنا االسالمي هذا جنبًا الی

  بين الشاه و ة مقامةعلني  عالقاتةفالمعروف ان ثم؟ ة الفلسطينية عالقتكم  مع المقاومةما هي طبيع: سؤال 

اسرائي ة و ان الشاه يغدق في مساعدةخاص، ةختلفاسرائيل في ميادين م

  ؟  الشاه ةتحرير ايران من قبض آيف ستكون عالقاتكم مع اسرائيل بعد

، في حدود امكاناتنا و قدرتنا  الدوامی الفلسطينيين علة عن دعم االخو'إننا النتوانی، آما أشرت من قبل: الجواب

عتداء االسرائيلي وإلنهاء اال

    .١السرائيل  ة مساعد'ادنی

  ة الفلسطيني ةانني ال أجّوز التهاون  في التعامل مع القضي 
بات منبوذًا ، لفلسطينيينا ة و االخوة لمصالح المسلمين و البلدان العربية  لمواقفه المخالفةإن السادات  و نتيج

و ،  نظر االسالم و المسلمينة من وجهةمعتديو   ةو تعتبر اسرائيل غاصب.  الصعيدين العربي و االسالميیعل

و قد اعربت .   تقاعس او اهمال في وضع حد العتداءاتها'النجوز أدنی و نحن. ةآذلك  طبقًا للموازين  الدولي
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و    احقاق حقوق الفلسطينيين' الیةمساعي ياسر عرفات الرامي د و لجهو– ةسنحت الفرص آلما–عن تأييدي 

  .١ المسلمينی الة االراضي االسالميةاعاد

  ةاسرائيل غاصب
و هل ستكون ؟ و جنوب افريقيا حيال اسرائيل،  ة جديد ةسياس، ةديد الجةهل سيتخذ سماحتكم و الحكوم: سؤال

  ؟ حيال ايران بمواقفها  ة  منوطةول المستهلك

داد 

  ؟  ايران'عودتكم الی بعد، طص تزويد اسرائيل و جنوب افريقيا بالنف

 

  ؟  و روسيا و اسرائيلةالمتحد ما هو موقفكم  حيال دول مثل الواليات،  ةارجيالخ  ة صعيد السياس'لی

 ألمريكا و ةأما بالنسب. المسلمين  حرب معة  و هي في حالةغاصب

،  ة  االيرانيةاحداث الثور  العالقات مع الدول التي دعمت الشاه بشكل علني اثناءةستواصلون إقام

التي تدعم  التمييز  و الدول جنوب افريقيا ةو آذلك حكوم. ةفهي مستثنا ، ال اسرائيل

 الحرب ة االسالميةتعلن الحكوم فهل من الممكن ان ،  االسالمةاسرائيل عدو

  .٥الزمان

                                                

مبيعات ايران من النفط للد

 االستعةفمن لدي ..  من الغاصبين ة بين ايران  و بين حفنةعالق  ةو ال توجد اي، ةاسرائيل غاصب: الجواب

  .٢؟ ة مجرمة عنصريةلكي يبيع النفط لدول

  لن نزود اسرائيل بالنفط
ما تعتزمون  القيام به فيما يخ: سؤال  

أما. لن نزودها بالنفط و نحن،  الراضي اخوانناةو هي غاصب ، حرب مع المسلمين ةاسرائيل في حال: الجواب

  .٣حاجتها من النفط  ' فسوف تحصل علی ة التي تتصرف معنا بعدالیالدول االخر

  ة مع اسرائيل الغاصبةلن نقيم عالق
ع: سؤال

سنقطع عالقاتنا مع اسرائيل النها : الجواب

 فسوف نقيم  عالقات   تجاهنا ةو آانت  لهم نوايا حسن ةفاذا لم يتدخلوا في شؤوننا الداخلي، االتحاد  السوفيتي

  .٤معهم

   لو تابت'لن نقيم عالقات مع اسرائيل حتی
هل : سؤال 

  ؟   اعالن ندمهاةفي حال

ا،  أجل: الجواب

  . العنصري

لقد اعلنتم  في احاديثكم بأّن : سؤال

  ؟  هذا الكيان'علی

 مقتضيات 'يتوقف ذلك علی: الجواب

  ال نعتقد بحق اسرائيل في الوجود
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 جنب 'االيراني الی   الجيشة مشارآةانيک ام'ما مدی و،  مع اسرائيلةق العالیآيف تنظرون  ال: سؤال

  ؟  اسرائيل

 ةانها  قو.  التي قدمت قبل هذا االنتصار الدعم و الوفاء للشاهیالقو  آل' و علیة الشيطانيیك القو

 ةهذه الثور ان.  شعبنا  التي آانت  سببًا  لالنتصارة  آلمةّفرت السر الحقيقي و هو وحد ذه هي التي و

و خنقوا ، باسم التقّدم  زراعتنا  تمامًا و دمروا،  ثقافتنا'ضوا التراجع علی

 و سوف نحل،  المعضالتةن في مواجه

نحن ،   مشاآله'علی من التغلب

 اذّآر في آتاباتي و  آنت امًا

  .  اخواننا' القدس الیة لالسالم و المسلمين و عودة العز' أسأل اهللا تبارك و تعالی
                                                

 ة لمواجه ةالجيوش العربي

ترسيخ وجود اسرائيل ب عليهم ان ال يسمحوا و،  لنا في حربها مع اسرائيلٍة بحاج ليست ة الدول العربي: الجواب

  .١ال نعتقد بحقها في الوجود نا آل عالقتنا مع اسرائيل النو نحن سوف نقطع، اآثر من هذا

    آمنًا متكًأ ليست' الكبرییالقو:  عرفات'تحذير الی

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

و من هنا آان انتصار  . لتقدمهاة مدعاةغير أن  قضاياها  المعنوي،  ة  قليلة ثورتنا  الماديمهما آانت امكانات

 و تجهزها  بكل التجهيزات 'الكبری ی تسندها القو' عظمیةي شيطانة قو' تتكأ علیة شيطانيةفإن قو، شعبنا

هذه القبضات  و هذا الدم انتصر ، القبضات و الدم و في مقابلها  يقف شعبنا  الذي ال يملك غير،  ةالشيطاني

 آل تل'علی

 ةإذ أن قو، ان رمز هذا االنتصار يكمن  في االيمان.  آل هؤالء'القبضات و الدم علی ن  هي التي نصرتااليما

ه االيمان

المرآز و بين جميع فئات الشعب  یحت  وةلبعيد ایمن الُقر،  انتشرت آالبرق في آل انحاء ايرانة اسالميةثور

  . االيراني

خنادقها الواحد تلو  فأخلت، ةمن المقاومو لم تتمكن ،  ة الشيطاني' هذه ُهزمت القویة الكلمة و بفضل وحد

  . اآلخر

 ةبصور  ةالحضاري و اشاعوا فيها المظاهر، لقد نهبوا بلدنا،    جّدًاة و من الطبيعي أن تكون مشاآلنا اآلن آثير

 فر' الكبریة فباسم الحضار. ةمقلوب

و ، لقد ورثنا بلدًا مضطربًا عّم الخراب آل ارجاءه . ة مطبوعاتنا و منابرنا االعالميةحري – ة باسم الحري–

 ةفأنا أحسُّ بأن االراد، ة ذات ابعاد الهيةنظرًا ألن القضيو ، اهللابفضل   ،ولكن. علينا الشروع ببنائه من جديد

فإن جميع ابناء الشعب متضامنو، المستضعفين ة اقتضت نصرةااللهي

  . شعبنا  ةبهّم، ان شاء اهللا، مشاآلنا

الفلسطيني  أن يمكن  اخوتنا من ابناء الشعب 'و انني أسأل اهللا تبارك و تعالی

عشر ع ة قبل خمس ةو منذ أن انطلقت هذه النهض، ةو انني منذ البداي،  لهمةاخو

  . اسرائيل في هذه االرض احاديثي بفلسطين و الجرائم التي ترتكبها

آل انواع الدعم الذي   جوارآم و نقدم لكم' نقف الیسوف، ان شاء اهللا،  ة و اآلن و بعد أن ننتهي من هذه القضي

  .  مشاآلنا ةمواجه  فيةو آمل ان نكون جميعًا آاالخو. آنا نقدمه لكم في السابق

 
 .١٩٧٨ / ٢ / ١٥صحيفة آيهان بتاريخ ، االلمانية» اشبيغل« من حديث لالمام مع مجلة - ١

٧٨ 



ان . كم مسؤولون

انني .  في القدس الذي ولدُتاأآبر من مسؤوليتي أن، الذي تحقق في ايران صار الكبير

لقد . ١)'لكن اهللا رمی و رميت اذ رميت او م (لقد عّم الزلزال و اقترب منا و ربما وصل الينا: ت

.  المعنوياتی الماّديات بل ليعتمدوا علیا علال يعتمدو. 'وی

ان : فحينما يقول بيغن.. العدو  لقد القينا الرعب في قلب.٣)جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل آان زهوقًا(

ما يقول و عند. و هذا دليل خوفهم،  آبيرمغزی   فمثل هذا الكالم ذات.  لناةنسب

مسؤوليتكم بعد هذا االنت

جموعًا  تملكون ، و لكنكهم بهذا االنتصار الكبير،  دمي القدمه في طريق تحرير القدس'سوی  ال أملك شيئًا

  . )ان شاء اهللا ( .  في القدس و ينبغي أن تعملوا لنصلي جميعًا،  االمكاناتی ال ةاضاف  ةعظيم

  . )ان شاء اهللا: (االمام 

 ياسر عرفا

ولكني ايضًا استطيع ان .  امريكا'خيارك و تعتمد علی ان بامكانك أن تحدد:  ما قاله دايان و بيغن'قلت رّدًآ علی

 اهللا العظمي الموسوي ة آية سماحة الشعب االيراني بقيادیاعتمدت عل  حيث، و قد وجدته  اجد عونًا و سندًا

  . الخميني

د آانت ن لكن هذه المسا ، امريكا و انجلترا و الصين و اسرائيل و آل هؤالء'لقد اعتمد الشاه ايضًا علی: مام اال

 و اوصي شعبك أن اوصيك و اوصي شعبي اني و ،اهللا هو السند، م المتين هو اهللان السند المحك، ةضعيف

الق  هذه'و ال يعتمدوا علی،  اهللايعتمدوا دوما علی

 'لهذا فقد رأينا آيف انتصر شعب مستضعف ال يملك اي شيء علی و، هذه القدرات  فوق آلة االلهيةان القدر

تلنا و نحن ُق فاذا،  شيئًا عندما نكون مع اهللا'و نحن ال نخشی. و سوف يواصل انتصاراته بإذن اهللا، 'القوی آل

  . تلنا فنحن سعداء ايضًاو اذا َق، داءمع اهللا آنا سع

اجل سحق الشعب   جنوب لبنان منیٰفي العالم الماضي ارسلت قوات اسرائيلية آبيرة ال: ياسر عرفات

القتالية الكبيرة لم يتجاوز  موا هذه الوحداتوقا و ان المقاتلين الذين، ي و الشعب المسلم في جنوب لبنانالفلسطين

و آانت . الف جندي اسرائيلي عدا القوات  االحتياطية خلف الجبهة ٦٥ آان في مقابلهمو ، عددهم االلفين مقاتل

، آبير و قد وقعنا في ضيق.  خالل ساعتينةانها سوف تّدمر قوات المقاوم دخلت المعرآة تعتقد القوات التي

 من ة في هذه المنطق'يبقیفلن   من الناسة إذا قتلت هذه المجموع،اذا ُقتل هؤالء، يا الهي : فقلت من اعماق قلبي

، ةفانت زائل،  التحريرةو داعًا منظم ٢بريجنسكي و في الوقت الذي  قال فيه. فشاهدت  النصر يقترب. يعبدك

حيث  -  ذلك النصر'لم يمض عام علی و، النصر في جنوب لبنان، الكبير رأينا آيف اهللا أن مّن علينا بالنصر

 لـ  حققنا أآبر االنتصارات فكنا مصداقًا'حتی - ًا صغيرًا و بسيطًاجنوب لبنان آان انتصار ان انتصارنا في

عهدًا من الظالم قد بدأ بال

                                                 
 .١٧اآلیة /  سورة االنفال - ١
 .)١٩٨١ - ١٩٧٧ (ي االمريكي في عهد الرئيس آارترمسكي مستشار االمن القونيغينو بريجبز - ٢
 .٨١ة اآلي/ سورة االسراء  - ٣
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 وضعنا ةو يمكن فهم حقيق. ةامريكا في المنطق  مصالح' علیة االيرانيةكلها الثور

لعل مصالحكم تكون .. آونوا مع الشاه. من خالل وجود الشاه  ان مصالحكم يمكن تأمينها: يقولون

صلتنا معلومات تفيد بان 

  . ةي الهة آانت قضيةالقضي  النة جاءت خاطئ'ی

 بناء ةلكن اعاد. القتال و االنتصار،  ةجهود مضني جهاد اآبر و

 ' اهللا تبارك و تعالییآل عل

قن ان مسلسل االحداث نتي ' علیةفعندما نلقي نظر ،  ستنتهي

  .  لسان العدو نفسه'من علی

أقّل آالم سمعته فمن  إن، لحكام العربقلت ل،  في بغدادةء الدول العربيقلت لرؤسا،  بغداد' عندما ذهبت الی

و آان .. آان هذا اقل آالم قالوه؟ الخميني 'اهللا العظمی ةما شأنك و آي. ما شأنك و ايران: الحكام العرب هو

اآلخرون 

  . افضل

و : آان حكم الخليج يقولون، قبل ايام من انتصارآم،  بلدان الخليج زرت فيهاة آخر مر

  .  في مقابل ايران٢بختيار 'و ان بمقدور االمريكان االبقاء علی، بختيار سوف ينتصر

ان آل الحسابات التي وضعتها الدول الكبر:  االمام الخميني

  .٣)و مكروا و مكر اهللا و اهللا خير الماآرين: (ياسر عرفات

  .  ايضًاةو سوف تكون خاطئ، و سوف يحسبون فيما بعد، و مازالوا يحسبون: االمام

نحن يقول انه قد حان  . إّن انفجارًا من النور ظهر: و نحن نقول. ان زلزاًال قد وقع: انهم يقولون: ياسر عرفات

و لكننا في  ،  تنتظرنا في المستقبلةآثير  و ال شك أن مشاآل. ة و مستقلةّرو منطقتنا ُحالوقت لتكون امتنا 

 و ان امامكم. الوقت نفسه متفائلون بالمستقبل

  . الشاه ورائه دمارًا المجتمع اصعب لقد خلف

اننا ال . و ال نعبأ بالماديات ، مشاآلنا بتوفيق اهللا'و سوف نتغلب علی، نا آيسين من اهللاإّن أملنا باهللا و لس:  االمام

و مادام شعبنا يتو ،ات فالنصر يتحقق بتوافر المعنوياتّي النصر يتحقق بالماد'نری

  . لجميع فسوف يعّم الزواُل ا–اهللا  ال قّدر - و اذا ما حصل انحراف، فسوف يتقدم

انا ال اعتقد ان مؤامرات االعداء: ياسر عرفات 

  . ةن يسقط بسهولالعدو لن يترك مثل هذا الحص

  .  اهللا تريد غير ذلكةلكن مشيئ و، ليفعلوا ما يريدون:  االمام

                                                 
آــان فــي عــام ، سياســي امريكــا االول و هــو يهــودي االصــل، جرنهنــري آيــس - ١
و هو من الرأسماليين المعر،   اصبح وزيرًا للخارجية االمريكية    ١٩٧٣و في عام    ،  مريكيةاال

 مستــشار الــسياسة الخارجيــة ١٩٦٩
 الرغم من یو عل، وفين في العالم    

 باهتمـام   'یظـ ُيعلـن عـن وجهـات نظـره التـي تح           - لحد اآلن   و –اال انه   ،  االمريكية للسياسة    الرسمية  عن الساحة  ائهانزو
 . االمريكيين الساسة

 .آخر رئيس وزراء في عهد الشاه - ٢ْ
 .٥٤اآلية ، سورة آل عمران - ٣
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بسبب المذابح التي  لكن قلبي يقطر دمًا و، تعلو شفتي ةامو اال بتس، صحيح أني ابتسم اآلن:  ياسر عرفات

  . شاء اهللا

ي الهواء  خمس رصاصات فةر

 .  

ذلك ان ، الجوي للقصف

قصف المهاجمين االسرائيليين ان شاء   جنوب لبنان من

  . ته و شعبه بمشيئ'العظمی

  . فظ الجميع

  .ة ولكننا نحن ايضًا لدينا اصدقاء و اخو،اء

 و من االشخاص الذين رّوجوا ة هذه العائلأسر ذوا انفسهم من

                                                

  . وقعت في ايران

  .سيفرح قلبك ايضًا ان شاءاهللا:  االمام

  .  انتصارآم'يشهد اهللا اني لم افرح في عمري مثلما فرحت لدی: ياسر عرفات

اهللا يحفظ المسلمين ان : االمام الخميني 

قبل اآثر من عام في  منع ذلك.. ق الرصاص في الهواء تعبيرًا عن الفرحلقد منع في لبنان اطال: ياسر عرفات 

. ة مناسبة في أية طلقةأمرًا بمنع هدر أي قد أصدر  ةخصوصًا و ان القائد العام  لقوات التحرير الفلسطيني، لبنان

ابو عمار قد اطلق الول م ناو آ. غير أن اجواء لبنان ضجت بالنيران يومذاك

الفرح و انتهك هذا القانون تعبيرًا عن

سوف تتعرض  - ةالمناطق التي  يقطنها الشيع -  جنوب لبنان' و ال شك ان قری
حفظ اهللا .  مغموم و ممتعض لما يحدث في ايران١ بيغن

 اهللا ةآي ةو يحفظ سماح، ةدول العربيو ليحفظ قوات ال. اهللا

أسأل اهللا ان يح:  االمام

صحيح ان اسرائيل لديها  اصدق:  عرفات

  . ' اهللا تبارك و تعالییان اعتمادنا عل:  االمام الخميني

  . ة جديدة الماضي مرحللقد آان االسبوع:  ياسر عرفات

  .٢ان شاء اهللا:  االمام

   اهللا شرطا النصری و التوآل علةالوحد
،  آلمتهمةبالنصر بوحد  شعبنا' مثلما َمنَّ علی ة اخواننا الفلسطينيين بالنجا' أن يّمن علی'أسأل اهللا تبارك و تعالی

انق، ' و بالتوآل عليه تبارك و تعالیة الكلمةبوحد

  . ' اهللا تبارك و تعالی و التوآل علیةالكلم ةالمهم هو وحد..  و اّيدوهاةلهذه العائل

فقد بلغت ..  االيمانةو قو ' اهللا تبارك و تعالیی الشعب و التوآل علة آلمة لقد آان سّر انتصارنا يكمن في وحد

 خوف من ' و لم يراوده ادنیة الشهادیيتطلع ال و آان، ة سعادةه يري الشهاد جعلتة شعبنا درج' االيمان لدیةقو

  . الدبابات یالموت و لهذا انتصرت قبضاته عل

 
  و أحـد ، تفجير فنـدق داود ذاالرهابية و منّف» غونار«  و آان من زعماء منظمة   ،  رئيس وزراء الكيان المحتل   ،  مناحيم بيغن  - ١

 'آنت اعتقد قبل تأسيس حكومة اسـرائيل ان علـی         « يقول في مذآراته  . »دير ياسين «المسؤولين الرئيسيين عن مذبحة     
 مـن   ، لهـذا الـسبب فقـد وضـعت فـي عـددٍ            أو يقبل بالقـضاء عليـه       »فلسطين« ارض الميعاد    'يهودي اما ان يذهب الی     آل

اذا هـم لـم يقتنعـوا بالتوجـه نحـو        ،  تي آانت تنقل اليهود المهاجرين من اوروبا قنابل متفجرة لكي اقـضي علـيهم             ال السفن
 . و آنت سألقي بنفسي في الماء اذا حصل ذلك فلسطين

 .٩٢ص  ، ٥ج ، النور  صحيفة،  ١٩٧٨ / ٢ / ١٨ لقائه الوفد الفلسطيني بتاريخ حديث االمام لدیٰ - ٢
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. ' اهللا تبارك و تعالییعل  و التوآلة الكلمةتجسيد وحد، سيما الشعب الفلسطيني، ' آما ينبغي للشعوب االخری

 ةالفلسطيني العزيز االهتمام بالقضايا الروحي   شعبنا'ب علیيج. هذا هو سّر النصر فحيثما تحقق يظهر النصر

 اهللا تبارك و ی و االتكال علة الكلمة يحقق النصر بوحدیحت ،'تعالی رك و اهللا تبایو التوجه ال، ةو المعنوي

 ربما منذ عشرين عامًا  ، جدًاة طويلةازاء اسرائيل آرارًا منذ فتر  نظري حيال فلسطين وةوجه

و البد من  ،  مكان اغتصبته'ت الی

 باالتحاد 

، فالبد أن تنتفض الشعوب، براثن االجانب من، الء العمالء

 تحقيق 'فالحكومات تعمل علی،  الحكوماتةال تجلس بانتظار مبادر

فاذا لم يتم التصدي .. و خيراتهم  اعدادهمةثر

 سطين و المسجد

  . آل مكان ' علی

  . ة آافةنصر الشعوب المستضعف 'أسأل اهللا تبارك و تعالی. 'تعالی

 لقد عّبرت عن 

جاء  و قدةاسرائيل غاصب. نحن ُندين اسرائيل، و اآلن اقول أيضًا . مضت

  . تحرير القدس و طرد اسرائيل

ايدي  و قطع، راضيها طرد اسرائيل من ا' أن تتحد مع بعضها و ان تعمل علیة الدول العربيی عل

  . المستعمرين

   .١ أن يحقق آمالنا و نلتقي نحن و اياآم في القدس' أسأل اهللا تبارك و تعالی

   قيام الشعوب هو السبيل لتحرير فلسطين
 عشر عامًاةخمس  أآثر من ةلقد نصحت الحكومات العربي.  ال تتوقعوا من حكوماتكم أن تفعل شيئًا لكم

.. النهم ال يهتمون بهذه المسائل اطالقًا،  معهم ابدًا  لم تجدةولكن النصيح،  انقاذ القدس' العمل علیفيما بينها و

فلو آنا قررنا القعود بانتظار ان تقدم . الشعوب ان تهتم بمصالحها بنفسها یو عل،  بالشعوبّمليس فيهم َمن يهت

  . سابق و لكان الشاه المحكوم يحُكمنا لحد اآلنلكّنا نعاني اآلن من التخّلف ال، ينفعنا  شيئًاةلنا الحكوم

  . و قطعنا ايديهم  و انتصرنا بحمداهللا' الكبرییالقو -  االيمان المزروع في شعبناةبقو -  لقد عارضنا

اذا اردتم ان ، تنقذوا فلسطين اذا اردتم ان، اذا اردتم ان تنقذوا القدس،  مشاآلكم' و انتم اذا اردتم ان تتغلبوا علی

 من براثن هؤةوا مصر و سائر البالد العربيتنقذ

 و ان.. ينبغي للشعوب أن تقوم بهذا العمل

تمّني  ان سر االنتصار يكمن في.. لنصرو عليها أن تدرك السّر الذي يحقق ا ، الشعوب أن تنهض  یعل. منافعها

السر الذي يمكن الشعوب  هذا هو، ة  الحيوانيةالحيا، ة الماديةالحيا،  ة الشعوب أن ال تعبأ بالحيایو عل. ةالشهاد

  . ٢و هذا هو السر الذي جاء به القرآن، من التقدم

   الفساد هذهة جرثوم'اتحدوا للقضاء علی
الذي شجع اسرائيل   هو– ة العربيةسيما في المنطق - ات في بعض المناطقلألسف ان ما يالحظ من اختالف  

 العرب رغم آة في مواجه– اعدادها ة رغم قل–بالوقوف 

 فل 'علی  ةفهي لن تقنع بالسيطر. بأسرها ةفان اطماعها ستمتد للمنطق،  الفساد هذه ةملجرثو

ةبل تريد السيطر ، 'االقصی

                                                 
  .٢٤٢ص  ، ٥ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ٤ / ١يخ بتار، م في جمع من الفلسطينيين و االسقف آابوچيمن حديث لالما - ١

.٢٦٢ص  ، ٥ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ٣ / ٥من حديث لالمام بتاريخ  - ٢ 
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 الفساد هذه و ةجرثوم 'علی، و أن يبادروا للقضاء، ان يّتحدوا معًا  ة المسلمين و الحكومات االسالميی عل

  . و أن ال يسمحوا ألحد بتقديم الدعم لها، اجتثاثها من جذورها

  .١آلمتهم  و المسلمين و ان يوحد لالسالمة و العظمة أن يحقق العز' أسأل اهللا تبارك و تعالی

  يجب ان تستيقظ الشعوب
و قد أشرت ، و جرائمها  اسرائيلة خطور'الی، عبر خطاباتي و آتاباتي، ةلقد نبهت المسلمين منذ سنوات طويل

 'بل انها تسعی،  و انها لن تكتفي بالقدس ،ة في البالد االسالمية ظهرت في بقعةي سرطانٌة أن اسرائيل ُغد'الی

 یشأنها شأن آل القو، و طموحات امريكا ليس لها حّد، ةاالمريكي ةطي السياسخ 'أي أنها تسير علی، وسعللت

  ..  إن استطاعت آل البلدان' علیةللسيطر   التي  تتطلعیالكبر

بيد ، ابناءهم مؤهلون آذلك  و ،ةثرّي   و ةآما ان بلدانهم غنّي، مليار مسلم

ضد بالد المسلمين و خصوصًا شعب لبنان و   امريكاة بمساعدة ينفذها الصهاينة لالنسانيةعادي

 جيوش الطاغوت 'علی و نأمل أن ينتصر جيش الحق، يل و امريكا

  .٣جميع المسلمين

    الفلسطينيين و اللبنانيينةالدعاء لالخو

                                                

 من ة في زاويةحياته الخاص فليس بوسع المسلم في ظرفنا الراهن أن يمارس،  المسلمين ان يكونوا يقظينی عل

 ی القوةفي مثل هذا العصر الذي تترآز فيه سياس  المسلمين ان يكونوا يقظينیعل، فهذا امر غير ممكن ، وطنه

 الشعوب أن تصحو و تنهض و یلكن عل، من اآثر الحكومات انني يائس.  ابتالع آل مكان' علی'الكبری

  .  القرآنةسلط و تنضوي تحت لواء االسالم

ب ال ان تعداد المسلمين و هللا الحمد يقار

 ة طيلةفي قلوب المسلمين عن طريق الدعايات السيئ  هذه البلدان ادخلوا اليأس' علیةأن الذين يتطلعون للسيطر

 ابناء ة بتربية المهتمةو في المواقع التربوي، التغلغل في الجامعات و من خالل،  مئات من السنينةعد

  . ٢ مجدهمة من أجل استعادةبد للمسلمين من التحلي بالجديفال.. المسلمون أنفسهم اي اضاع... المسلمين

    جانبكم ضد اسرائيل' نحن نقاتل الی
و نأسف آثيرًا لهذه  ،ون باوضاع لبنان و بالمصائب التي تحّل باخوانناّماننا مهت،  بعد السالم و التحّيات

لمالممارسات ا

 أن يمّن عليكم و – سند المستضعفين و المظلومين – 'و تعالی و أسأل اهللا تبارك. اننا متأسفون جدًا. اخواننا

  . هذا الظرف بعونه و لطفه جميع اخواننا في مثل 'علی

 حرب ضد اسرائة في حال جانبكم' اننا الی

  . و الشيطان

  ة معارضة الطاغوتيیآانت القو فقد، ان مصائبكم و معاناتكم في سبيل االسالم و المسلمين ليست باالمر الجديد

 لةو الموفقي  سأل اهللا النصرأ.  الدُوامی للمسلمين علةلالسالم و محارب

 
 .٥ص  ، ٦ج ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ٤ / ٢١من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٢١٨ص ، ٦ج  ، صحيفة النور ، ١٩٧٩ / ٥ / ٢١ي شيعة جنوب لبنان بتاريخ من حديث لالمام في جمع من ممثل - ٢
 .٦٥ص  ، ٧ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩ / ٦ / ٩من بيان لالمام وّجهه لشيعة لبنان  - ٣
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 منعطفات ةو فلسطين المغتضب  و لبنانة يواجه اليوم عموم المسلمين و المستضعفين و خصوصًا ايران العزيز

و و لبنان .  ة العالميةو المنحرفين و الصهيوني ،فايران تواجه الُمخّربين المرتبطين بالنظام البائد. ةحساس

  .  االسالم و المسلمينةعدو ة القاتلةفلسطين تواجهان اسرائيل المفسد

و اذا ما انتصرت ،  ةالوحشي ةن اخواننا المسلمين في فلسطين و لبنان يتعرضون اليوم لالعتداءات االسرائيلي

  ةذا أدعو االخول..  سائر البلدان'اعتداءاتها الی ةفسوف تمتد دائر

 ةرائد النهض، العظيم شعب العربي

  . ةيو خصوصًا الصهيون

 العالج االآيد و هو االتحاد و یال و اللغز المحير هو أنهم يعرفون ذلك فلماذا ال يبادروا..  امامها

 ينبغي أن يحّل هذا اللغز و عند 'متی؟ ملمستعمرون الضعافه

 ةجرثوم، اسرائيل لقد قلنا آرارًا ان. فلسطين

اتحاد المسلمين و تشكيل حزب المستضعفين ضد المستكبرين الذي  و ذلك عن طريق، اء الماضي

  .  اسرائيلة و خادمتها  الفاسدة امريكا المجرم تقف في مقدمتهم

 ا

 في هذا الميدان –ال سمح اهللا  - اسرائيل

  .١الدعاء الجماعي في مجالس هذا الشهر المبارك  مراسمة اقام'الفلسطينيين و اللبنانيين الی

  
  ة فضح اسرائيل في المحافل العامةضرور

و ال،  العربة االخو ة المسلمين في آل البلدان و خاصةلقد حّذرت االخو

،  خطر االجانب العظيمآرارًا من، ةاالسالمي

 هذا ةعدو االنساني  المؤمنين ان يقوموا بكشف النقاب عن مؤامرات هذ الغول الناهب و فضح اخطاری و عل

   .٢ةشهر التجمعات االسالمي، في تجمعاتهم و محافلهم خالل شهر رمضان

  لو آان المسلمون مّتحدين النتهت اسرائيل
 'و لكن مع ذلك تری  ، اسرائيل لجرفها السيل' آل واحٍد منهم دلوًا من الماء علی'ن و القیلو اجتمع المسلمو

انهم عاجزون

ا لماذا ال يفشلون المؤامرات التي يحوآها؟ التوافق

 و الشعوب ة الحكومات االسالميیمن الذي يجب ان يحبط هذه المؤامرات سو ؟ َن يجب ان يبحث عن جوابه م

   ٣؟ ةالمسلم

   اتحاد المسلمين لجبران أخطاء الماضيةضرور
سيما الحكومات و الشعوب  ، ةيبأّن الخطأ الذي ارتكبته الحكومات و الشعوب االسالم،  ينبغي القول بكل أسف

الت دون خنق صوت اسرائيل منذ للحكومات ح ةفالمصالح الشخصي.  السرائيلةهو أنهم منحوا الفرص،  ةالعربي

 االتحاد 'نصحناهم  طوال ما يقارب العشرين عامًا و دعوناهم الی لقد.. و الوقوف بوجه تنافي قوتها،  ةايالبد

 وصل االمر ' حتیةفمنحوها الفرص. ة حالت لألسف دون االستجاب ةخاصمصالحهم  ال إال أن، ضد اسرائيل

و تلتهم ،  ان تمتد يد العدوان لتحرق جنوب لبنان بالنار'الی اآلن

فالبد من .  ستتعرض للخطرةالدول االسالمي و اذا أمهلت فإن جميع، ببيت المقدس، لن تكتفي بالقدس، الفساد

جبران اخط
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 تبارك  امام اهللاةو عليهم التوب ،ب خصوصًا و البد من جبرانه و العرةلقد آان ذلك خطأ ارتكبته الدول االسالمي

وقفوا بحزٍم في ،  ةو الوطني  ة بلٍد آنتم عن آرامتكم االسالمي ايِّ

 و اآتشفوا  انفسكم'عودوا الی..  ةعسكري و ةثقافي و  ة و اقتصادية سياسيةعلتنا في فقر و تبعي

و هي تهاجم . االوسط  في الشرقة السرطانيةالغّد،  اسرائيلةض

  . ةوسائل الشيطاني

  ةاليوم تحت نير امريكا و بقي  ترزحة المسلم ةان البلدان االفريقي

مشاآل التي 

  

يسار و 

  .  الشعب الفلسطينيیالحق ال ئيل من الجذور و نعيد

فيما ، جلسوا يتفرجون، ةمع آل مالديهم من الُعّد، 

                                                

  .١و تعالیٰ

    اسرائيلة آل مسلم ان ُيعدَّ نفسه لمواجه'علی
دافعوا في !  االعزاءةايها االخوات و االخو

وب و البلدان و دافعوا عن الشع، ةو الغربي ة الكبری الشرقيی  و القوة العالمية امريكا و الصهيونيةمواجه

  .  و افضحوا مظالم اعداء االسالمةاالسالمي

،  ة و الغربية الشرقيیالكبر ی نهبًا للقوة و المعنويةآما تعلمون ان ثرواتنا المادي،  اخواني و اخواتي المسلمين

 ج'و ان هذه القوی

 و في ةو افضحوا بوعي مؤامرات الناهبين الدوليين المشؤوم.. للظلم ال تخضعوا... ةشخصيتكم  االسالمي

  . مقدمتهم امريكا

 اليوم في قبة واقع' المسلمين االولی ة ان قبل

 بث 'آما أنها تعمل علی. المذابح بحقهم ترتكب و،  ةانيين االعزاء بكل قسواليوم اخواننا الفلسطينيين و اللبن

 بكل االساليب و الةقرالُف

.  اسرائيل ة نفسه لمواجه  آل مسلم أن يعدَّ' علی

    .٢االجانب و عمالئهم

  تحاد و اجتثاث اسرائيل من الجذورالبد من اال
یعل في اغلب ال ةاالساسي ةالتي تعّد العل،  ة السرائيل المحتّل أن تتخذ موقفًا معاديًاة الدول االسالمي

  .  و عن لبنان العزيز ةالفلسطيني  عن المطالبةو أن تدافع بكل قو؛ تتعرض لها البلدان

. الفلسطيني  للشعبة الكبيرة النهضیريكا و اسرائيل للقضاء علمصر و ام  ة مؤامرةاننا ُندين بشد

المجرمين من ال تعالوا لنّتحد و نقطع ايدي،  ة و ممثلو الدول المجتمعون في الجزائر العزيزة أيها القاد

و لنجتّث اسرا، اليمين و في مقدمتهم امريكا

   .٣ة و العظمةبالعّز  ة البلدان االسالميیو يمّن عل،  أن يوقظ المسلمين و يوّحد آلمتهم'أل اهللا تعالی أس

  ؟ لماذا يقف مليارد مسلم موقف المتفرج
لماذا يجب ان ؟ ةاشكال القدر ببلدان تمتلك آل شيء و آل - عدد نفوسها  ة مع قّل–لماذا تتحكم اسرائيل هكذا 

 و ان الحكومات ، عن بعضها و عن حكوماتها ةليس ذلك إال ألن الشعوب معزول؟ ويكون األمر بهذا النح

المليار مسلم ،و ان المليار شخص.  عن بعضهاةمنفصل
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  اسماعنا اخواننا تصلةاستغاث صراخ و؟ انهم متفرجون؟ الجرائم في لبنان و فلسطين ترتكب اسرائيل آّل تلك

  .١؟ ينبغي أن نستعيد قدرتنا'متی. و نحن نجلس متفرجين

  ايها البحر الالمتناهي من البشر انهضوا و دافعوا عن مرآز الوحي
انهضوا و دافعوا عن  !  الالمتناهيو يا أيها البحر البشري! و يا ايها المسلمون الناهضون، يا مسلمي العالم

و إتباعًا لالسالم العظيم ندافع عن 

اننا ندعم تمامًا جهاد . بالدها في العالم نهضت النقاذ ةم

 اعداء 'علی  ' اهللا تعالیة ننتصر بمشيئ

ضل اهللا ان 

يل و تذل،  عاتقنا باندفاع اآبر' علیةالملقا المسؤوليات الجسام

 في طريقنا و طريق مسلمي العالم ة و عمالء الصهيونيةالمحتل سرائيل

  . الخواننا الفلسطينيين

  .  اسرائيلةعن الشعبين اللبناني و الفلسطيني االعزلين في مواجه

ما يقارب العشرين عامًا  الو لقد حّذرت طو.  الدوامی المريكا علة قاعد–الفساد   ةجرثوم - ئيل

                                                

و يبدو أن .  و قوبلت بتساهل الحكومات ت اسرائيل القدس من المسلمينلقد اخذ.. آيانكم االسالمي و الوطني

 المسجد الحرام و مسجد النبي ی علة السيطر–المؤشرات  حسبما تدل -  بصدد اآلنةدسامريكا و ربيبتها الفا

  . وا بذلكجالسون يتفرجون دون أن يعبأ و مع ذلك فإن المسلمين. االآرم

اليوم محتاج اليكم و انكم  فاالسالم ، و ال تخشوا آل هذا الضجيج، مرآز الوحيانهضوا و دافعوا عن االسالم و 

اننا . ة الكلمةبوحد  و تقدموا' اهللا تعالییاّتكلوا عل..  ' اهللا تعالیممسؤولون اما

و ندعم آل منظ و اننا ندعمكم، جميع المستضعفين

و سوف. ةالفلسطينيين و ابناء جنوب لبنان ضد اسرائيل الغاصب ةاالخو

  .٢و نأمل أن يكون النصر االلهي و الفتح االسالمي قريبًا،  و االسالمةالبشري

  آمُل ان نزيح العوائق التي تعترض طريق فلسطين
   ؛ ة التحرير الفلسطينية لمنظمة التنفيذيةسر عرفات رئيس اللجنالسيد يا

 و آمل بف ،و ال يسعني إال أن اشكر مشاعرآم. ' و انا راقد في المستشفیة تسلمت رسالتكم الودي

 ة لنتمكن من تأدية البسيطةتزول هذه الوعك

العقبات التي اوجدها اعداء االسالم و ا

و أن نشهد انتصارات اآبر  ، ' تلو االخریةالواحد ، الفلسطينيينةسيما االخو

   .٣ أسأل اهللا ان يوفق الجميع في هذا الطريق

   اسرائيل'قضي علیلننهض جميعًا و ن
اننا ندافع 

 لقد آانت اسرا

 الشعب  الفلسطيني البطل و احالل، اسرائيل ة دويل'علينا ان ننهض جميعًا و نقضي علی. من خطر اسرائيل

  .٤مكانها

  دعم فلسطين
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آما أننا ..  امريكاةبقياد ناهبي العالم الغربيين نفسها التي نواجه فيها ة بالدرجة العالميةاننا نواجه الشيوعي

أجل التخلص من  تي تقاتل منو المجموعات ال، يارات

  .١ و لبنان العزيزةلفلسطين الرشيد عمي

 

 المسلمين أن ينهضوا بأنفسهم في یعل، شخص أن ينهض بنفسه 

 عليهم أن يبادروا.  الحكومات لن تفعل شيئًا، 

 صدر 'لتعد الشعوب الی. 'االخری ن و ال افغانستان و ال المناطق

 الشعوب أن تفصل موقفها عن موقف یفالجواب يحتم عل و اّلا،  معها فيها

                                                

  .  و اسرائيلة بحزم للصهيونيینتصد

و الت،  دعمي لكل  الحرآات' اخریةانني اعلن مر 

انني اعلن عن د.. ة و اليميني ة اليساريی الكبریمخالب القو

   القدسة لما برزت مشكلة الكلمةلو أّن المسلمين تحلوا بوحد
و ،  افغانستانة قضيو ال  القدس ةلما برزت قضي، لو اتفق المسلمون فيما بينهم و وحدوا آلمتهم،  آل حال'علی

  .٢ ال القضايا التي تواجه المسلمين في مناطق أخریٰ

    هذه الذئاب'و أن ال تلتجأ الی،  الشعوب ان تنهضی عل
 ی الةاسرائيل خطو و لما خطت ، لما نالهم سوء، و ينبغي أن نحيا من أجله، لو ادرك المسلمون بأننا من اهللا

ال أن نقول لها ال تتخذ من القدس  . د اسرائيل من اراضي العربو يجب أن نكون جادين في طر... االمام

انها تتباآي علينا من أجل ، المنظمات التي صنعوها و ال بهذه، يجب ان ال ننخدع بامريكا!  لكةعاصم

 آل'علی... اننا ُنخدع بهؤالء.. ابتالعنا

يتوقعوا من حكوماتهم أن تفعل لهم شيئًا و ال، ء هؤالةمواجه

توجهوا .  سونكم جميعًايفتر ،آال آّلهم ذئاب،  احصان هذا ليحميهم من ذاك'و ال ينتظروا ان يذهبوا الی، بأنفسهم

تقدموا من أجل اهللا و من أجل ، سالماال و انهضوا من أجل اهللا و من أجل،  االسالمیتوجهوا ال،  اهللالی

  .٣و انكم منتصرون ان شاء اهللا، االسالم

    فلسطين من عصر صدر االسالمةلتستلهم الشعوب حل قضي 
 'مشاآلنا علی ' و ما لم نتمسك باسالم رسول اهللا فسوف تبقی– اسالم رسول اهللا – االسالم یُعد ال ما لم َن

 فلسطيةو لن نستطيع حل قضي، حالها

و اذا ما عادت الحكومات ، االسالم

نا و اال فمهما احتفل، مثلما تعامل الشعب االيراني مع حكومته آي تحّل مشاآلها و ان تتعامل معها، حكوماتها

 و ربما ،هؤالء فإن الصراخ و الكالم لن يردع،  و تحدثواةو مهما اجمتع الساد، و مهما صرخنا، القدس بيوم

  .٤ بالكالم'ينفع احيانًا و لكننا نبخل حتی

  لننضوي جميعًا تحت لواء االسالم
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بل ، ا المليار مسلمقدسنا رغم هذ  من اغتصابةفلماذا تتمكن الصهيوني، ان تعداد المسلمين يقارب المليار مسلم

 آل واحد 'ليبقی. ' آبریةاجتمع المسلمون الصبحوا قو في حين لو، ' الحكومات االخرییو تسيطر ايضًا عل

  .١و لينضوي الجميع تحت لواء االسالم، حالها ' الحكومات علی'و لتبقی، في موقعه

  ؟  اسرائيلیعل  ألم يحن الوقت للقضاء
ايدي االتحاد لبعضكم و  انهضوا و مّدوا،  الظالمينةعفون الرازحون تحت سلطّيها المستضو ا، يا مسلمي العالم

و ستواصل ،  اهللا العالم ان يدرك بأّن ايران قد وجدت طريقیعل . بإذن اهللا ،  الباطلیو الحق عل، ن

 

لقد .. لح الناهبين

و ، ةالمعنوي

  'للقضاء علی، البعض  بعضنا' الیة و الموّدةيد االخو  و مّد، ةمن االهواء النفسي

  ؟  و النزاع

   ؟و اسرائيل

 في ة االسالميةالجمهوري ض و مغاربها ألن يضموا صوتهم لصوت

                                                

 ی  المستضعفين علةقرن غلب، فإن هذا القرن ،و ال تخشوا ضجيج االقوياء، دافعوا عن االسالم و عن مقّدراتكم

المستكبري

 إّن ما..  مستضعفي العالم'هذا العدو الحاقد علی،  للعالمة مصالح امريكا الناهب'القضاء علی ینضالها الحاسم حت

مصا 'بل يجعل شعبنا اآثر اصرارًا للقضاء علی ، تشهده ايران ليس فقط ال يحول دون تقدمنا

بعد التحرر  ، التوحيد في العالم اجمع و نأمل ان يرفع ابناؤنا علم، ريكابدأنا نضالنا الصعب و الخطير ضد ام

  . من نير الظالمين

 ةيتذوق ابناؤنا حالو فسوف. ةو واصلنا النضال ضد امريكا المجرم، ة يقين اذا ما عملنا بواجبنا بدق' اننا علی

  . النصر

 و ةالمادي  و الثرواتةات االنساني مع آل هذه الطاق– مسلمي العالم أن يخضعوا 'علی   أليس عارًا

  ؟ و لصوص البحر و البر  االقوياء المستكبرينةلسلط - مع هذا الدين السامي و الدعم االلهي

ألم يحن الوقت بعد للتخلص 

  ؟ ة الخانعة لحياتهم المذلو وضع حد، ةالبشرياعداء 

 الدعياء النضال ضد ةالسياسي  اللعبةم الشعب الفلسطيني المناضل الغيور بادانوقبعد لكي يألم يحن الوقت 

  ؟  السالحةاللدود بقو  االسالم و المسلمينةو تمزيق قلب اسرائيل عدو، اسرائيل

التفرق حبله و نهاهم عن االعتصام بیالذي دعاهم ال، ون امام اهللافبماذا سيجيب المسلم

و رفع ، الكفر  ة براي– بفضل الجهاد المقدس - أال يرون من واجبهم تقديم الدعم اليران و شعبها الذي اطاح

  .  االسالم العظيم عاليًاةراي

امريكا  ة من معارضة اآثر ضرورة االسالمية الثوری وعاظ السالطين ان القضاء عل' و هل يری

اننا ندعو اخواننا المسلمين في مشارق االر

 من البالد ةو ان يطردوا الغزا، المجرمين  من شر– 'بعون اهللا تعالی - و يتخلصوا، ايران و أن يدعموها

  .ا االمر المصيريللنداء االلهي في هذ و ان يستجيبوا، و بالد المستضعفين ةاالسالمي
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و نسأل .  بلدانهم'الی، الشعب المظلوم  الذي يطلقه هذا–ياللمسلمين  - ء

  .١ة مسؤولياتهم االسالمي' و التعرف علیةالكلم ةوحد  'خضوع ان يوفق الجميع الی

و اعلنت عن ، مريكا و اسرائيل

  .٢امريكا بمقدراتكم

عليهم ان ، ةايدي الصهيوني  منال يقعدوا بانتظار ان تفعل لهم حكوماتهم شيئًا و تنقذ االسالم

 أنها ال تخرج عن 'نری كل جّدي

المناسبات  

  يوّحدوا آلمتهم و

و ،  االنسانةو عدو   االسالمة في مقابل اسرائيل عدّو

ضد القرآن  ، ان هذه التحالفات ضد االسالم؟ يوجدون التحالفات؟ ينهاب  فيماةد التفرق

  .  مع بعضكمة و المواجهة التفرقیو انتم تدعون ال، ة الوحدیالكريم يدعو ال القرآن.. الكريم
                                                

 بكل 'اهللا تعالی

   الجيش المصري ان ال يقبل بهذا العاریعل
و ليعلم .. االذالء المريكا عدا، ةو ليس معلومًا ان الجيش يؤيد الحكوم،  ةان الشعب المصري اليوم يمتلك القدر

يتها ألعن تبع التي اعلنت، ةالجيش المصري أنه اذا اراد أن يدعم هذه الحكوم

فال تسمحوا من بعد اآلن ألن تتحكم اسرائيل .. فإنه سيوصم بالعار، االسالم استعدادها لخنق آل من يتحدث عن

تعبث  و أن، بكم

  ةطريق النجا
 المسلمين ان یعل

،  الشعوب ان تنتفض بنفسها ضد اسرائيلیعل .  شيئًاة أمل ان تفعل لهم المنظمات الدولي'ال يبقوا جالسين علی

  . اسرائيل و عدم االآتفاء باالدانات فقط ة حكوماتها لمواجه'و أن تضغط علی

 ما تأملنا فيها بشولكن إذا،  فهؤالء الذين تآخوا مع اسرائيل يدينونها ايضًا

  . إطار المزاح

 تراوح في ةهذه القافل 'فسوف تبقی،  ان المسلمين اذا ما جلسوا بانتظار أن تفعل لهم امريكا او أذنابها شيئًا

  .  االبدیمكانها ال

االعياد و  هي، ن المسلمية لوحدةان من االيام التي انتخبها المسلمون الواعون منذ سنوات طويل 

الرسول االآرم او سائر المواليد و سائر ايام  ةوالد: و السّر يكمن في ان الناس تحترم االعياد من قبيل. ةالديني

  .٣ لتحكيم وحدتهمةذلك مدعا فهم  يجتمعون في تلك المناسبات  و يكون، اهللا

  لو اّتحدتم لما تجّرأت اسرائيل
و ا ا ال يقتدون بايراناذملف،  بإيران'و عدم اقتداء الدول االخریه،  األسفیان ما يدعو ال

لقد رأيتم آيف ان اسرائيل استولت  .  سيطرت عليهم اسرائيل'حتی، يصالحوا شعوبهم و يتضامنوا فيما بينهم

  .يها عن عزمها ان تثنةقو  ة و اعلنت بأن ليس بوسع أي ، مرتفعات الجوالن و لم تعبأ بأحد منكم'علی

ة موحدةلماذا بدًال من أن تدعو الجميع لتشكيل جبه

؟  فيما بينهاةات توجد التفرقيالجمع؟ بينكم  فيماةتوجدون الُفرق؛ و تكن العداء لكم جميعًا، عدوآم و عدو العرب

توج ةالمجموعات  الحكومي
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و العقل و ، بحكم العقل اعملوا. أن تنصاعوا ألمر االسالم،  عليكم أن تحتكموا الی العقل و أن تقتدوا باالسالم

و لما تجرأت اسرائيل ، بلد األعتداء عليكم و لو اتحدتم فليس بوسع اي، السالم يقضيان بأن تكونوا مّتحدينا

  . ةالمحتل و في االراضي ،  البقاء في هذه البلدانیعل

بيد أن  ، قبل امريكا من  ةألنها مدعوم،  الجميعیفان اسرائيل تتحد، و لما آنتم مختلفين فيما بينكم،  ولكن

  . 'ا سندها اهللا تعالیشعوبن

.. بالنفع عليكم بل تضرآم  حالفات لن تعودأتعلمون أن هذه الت؟  ما الذي يدعوآم للتحالف ضد بعضكم  بعضًا

  ؟ اما الشرق و اما الغرب، ة معينةمنكم نحو جه حدًال من أن يتجه آل وا

 'اهللا تبارك و تعالی آما قال،  جميعًاةع بعضكم و آونوا اخو

ان الذي  و، ' الكبرییالمسلمين هو بسبب هذه القو بأن ما اصاب، و جميعكم  تعلمون، لجميع يعلم

بدًال من أن تتحدوا و تطردوا ف ..  بلدانكم الواحد تلو اآلخر'علی

احيانًا التحدث لصالح  و، ةلثرثرال تكفون عن ا، السرطان ين من هذا

 ةو يفتعلون لها آل يوم مشكل، ة جديدًةنغم 

  .٢! اسرائيل

فلماذا ال تعتصمون معًا ، منكم االعتصام بحبل اهللا يطلب، االسالم يطالبكم باالتحاد، ةاالسالم يدعوآم للوحد

بد، بحبل اهللا

وا مّد اتحو، تعالوا و تخلوا عن هذه الممارسات

 و آونوا واثقين انكم إن اّتحدتم فانكم  ، و تصدوا بحزم ألعداء االسالمةآونوا اخو.. »ةانما المؤمنون اخو«

  . التسلط عليكم ة أو غربية شرقية قوةون و ليس بوسع ايالمنتصر

االسالم و مصالح  و يعّرف زعماء المسلمين باحكام،  المسلمينة ان يوّحد آلم' أسأل اهللا تبارك و تعالی

   ١المسلمين

   الفساد هذهة جرثوم' اقضوا علیة الكلمةبوحد
 ةُتحّل من قبل البلدان االسالمي و التي يجب أن،  ة من مشاآل المسلمين تتعلق بالدول االسالمي' أخریة مشكلةثم

فا. نفسها

المسلمون الذين ينبغي لحكوماتهم و شعوبهم ان تتضامن ..  المسلمينة آلمةوحد ينبغي له حل هذه المشكالت هو

االسالم و عدو   التي تهاجمةالتصدي للصهيوني. و تقف صفًا واحدًا في التصدي العداء االسالمبينها  فيما

و التي تخطط لالستيالء ، االسالم اللدود

 الفساد هذه و تطهروا بالد المسلمةجرثوم

  .هؤالء

 ةالتي نادت منذ البداي ايران،  تطبيق االسالم في ايرانة ان بعض هذه الدول لم يعد لديها هّم آخر غير قضي

 يختلقون لها آل يوم، و تحرير القدس ، بوجوب تحرير فلسطين

ات معان ايران لها عالق نظير

   لتشتت المسلمينةتطاول اسرائيل نتيج
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 'بهذا النحو و تدوس علی  تجرؤ– ةبنفوسها القليل –هل آانت اسرائيل ،  لو لم يكن هذا التشتت بين المسلمين

هل آان ، ةو بين الحكومات االسالمي، ةاالسالمي لو لم يكن هذا االختالف موجودًا بين الدول؟  المسلمينةآرام

  .١؟و ان تنهب ثرواتها، الدول  المريكا أن تتحكم بكل هذه'نیيتس

   اسرائيلةمقاتل: أمر القرآن
 تحت ة الواقعةالشعوب العزيز ايتها!  ةفي آل البلدان االسالمي ةايتها الشعوب المظلوم!  ةايتها الشعوب المسلم

يا مستضعفي .. انهضوا، ستيقظواا! ة و الّذلةالمشق   اشخاص يقّدمون ثرواتكم المريكا و انتم تعيشونةسلط

  . فاذا صمدتم فليس بوسعها ان تفعل شيئًا، 'الكبری یانهضوا و اصمدوا بوجه القو! العالم

 القدرات  ةلمواجه، السالح  منةلقد رأيتم آيف ان الشعب االيراني المسلم اّتحد و نهض باجمعه بأيٍد خالي

و تمكن من ،  التي اصطفت وراءهی الكبریالقو  قدراتو،  محمد رضا ة التي آانت بحوزة العظيمةالشيطاني

 االيمان و بهتاف اهللا ةبقدر ، ة المتهرئة غير القانونيةو تلك الملكي، ةالفاسد ة تلك الحكوم'دحرها و القضاء علی

 هي  ، التي تشاهدونها اليوم في ايرانةفالحكوم. ة اسالميةم بدًال منها حكوماو اق،  جهنم'الی اآبر و ارسلها

تمكن الشعب االيراني  لقد.  جانب مستضعفي العالم'و الی،  جانب الضعفاء' تقف الیةحكوم ،  ة اسالميةحكوم

ان  ( االيمانةغير أنه آان يمتلك قو، ةالعسكري  أوة أو البدنية مالية رغم افتقاره لقدرة هذه الدولةمن اقام

انكم ..  المظلومينةبنصر،  عبادهةو بنصر،  دينه ة اهللا بنصرةان نصر. ٢)اقدامكم  تنصروا اهللا ينصرآم و يثبت

ي تريد الت ی الكبریعليكم أن تقفوا بوجه القو،  و انتزاع حقوق المظلومين منهمةالوقوف بوجه الظلم اذا اردتم

و ال  (يقول و، ٣)
  .  العالمة سياد' يقودآم الیة الراقية فان العمل بهذه االحكام السياسي،٤)

                                                

 نحن –سيطرتهم علينا و اخضاعنا  لفرض، من امريكا، انهم يأتون من الطرف اآلخر من العالم. ان تتحكم بكم

. تؤيدهم في ذلك - معظم الحكومات - فإن الحكومات و مع األسف. تنااالرادتهم و نهب ثراو - لجميعو انتم  وا

ان رفعكم لألذان في المآذن و اقامتكم  ..ةاحكام القرآن مهجور. مهجور اذًا فاالسالم اليوم مظلوم و القرآن

ان  طبعًا..  الهجرانةمن دائر القرآن ال يخرج،  في االسالمةاالآتراث بأآثر االحكام السياسي من غير، ةللصال

يجب ان يكون حاضرًا  فالقرآن،  ةلكنها غير آافي،  القرآن و مثوله في آل شؤون الفرد من الضروريات ةقراء

بحبل اهللا جميعًا و ال تفرقوا و اعتصموا: (فعندما يصرح القرآن. في مختلف شؤون حياتنا
يحكمر تنازعوا فتفشلوا و تذهب

أن يكون حاضرًا من . القضايا يجب ان يكون القرآن حاضرًا في آل.  لقد هجرنا القرآن و لم نعتِن بهذه المسائل

 حيال القضايا و آذلك من حضوره المباشر . إذ ينبغي ان يكون ذآر الجميع في آل مكان،  ةخالل التالو

االشكال .. ففي ذلك اشكال، جانب و اقصاءه من الجانب اآلخر اما أن يكون حاضرًا في. ة االسالميةاالنساني

المسلمين و  و اليوم تقف اسرائيل ضد.  الذين يقاتلون المسلمينةفالقرآن يأمر بمقاتل، ةالسياسي  للحكامةبالنسب
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  .١ من المسلمينةضد طائف، ن

فانهم ، احكام االسالم

 ةمواجه الشعوب لالتحاد و التضامن و ان يكونوا صوتًا واحدًا في  الدول و

 

  .٢ عن مواجهتهمةقو

  و العمل بواجبها ةالسالمي ا

االعتداء  - مهما عظمت  _ ة قوةفليس بوسع أي،  ة االيرانية للشعب و الحكومة القديمةت هذه األمني

  .٣ضدها ة

الغول المفترس و الغاصب  ا هذ'علی ليتغلب، ل

                                                

  التآخي من أجل طرد اسرائيل 
 في ايران  ةسالمياال  ة الجمهوريةبأن شعب و حكوم،  آرارًا– ة االسالمية و مسؤولي الجمهوري–لقد اعلنُت 

 في االيمان لكل ة اخو–بحكم القرآن  –و يعتبرون أنفسهم ،  للقرآن  واالسالمةيتمسكمون باالحكام المقدس

آما انهم يتطلعون للعيش بسالم و ،  و الجغرافياةحيث الثقاف  منة  المتباينةو الدول االسالمي، ةالشعوب المسلم

 ما و تلتزم بة بلدهم دول'و ما لم تتعّد علی .الدول و الشعوب ةالتعايش السلمي مع آاف

و يدعون. بلدًا شقيقًا يعتبرونها

  . و ان ينقذوا انفسهم من مخالب الناهبين، آانوا المعتدين  ايا

و في هذه . المعتدي   حقوقهم و يهبون للدفاع عنها و تأديب'عتداء علی و بحكم االسالم ايضًا يتصدون لال

 و انني انصح الحكومات. الدفاع المقدس  ان تعيقهم عن هذا– ' بفضل اهللا تعالی– ة قوة فإن ليس بوسع أيةلاالح

 من أجل طرد ةو ان يمّدوا لشعب ايران و حكومته يد االخو ،ةبالتخلي عما يثير االحقاد و عن التلويح بالقو

االمور ،  ة و القوميةو ان يدعو جانبًا العنصري، ةو االراضي المغتصب ةاالسالمي  من البلدانةاسرائيل الغاصب

  ةو تعجز أي،  الدارينةلينالوا سعاد،  في االسالم ةو المرفوض ةالمدان

    للشعب االيرانية قديمةأمني
بلد إسالمي آان أو غير  اننا لسنا في حرب مع أي، علنته منذ اليوم االولأالذي  بموقفها ةالزالت إيران متمسك

 و – و حق إنساني ة إلهيةالذي هو فريض –و قد نهضنا للدفاع . و اننا ننشد السالم و الوئام للجميع، إسالمي

و إننا ندعو لتضامن  الدول. مطلقًا ' البلدان األخریی في االعتداء علةليس لدينا نّي

و  .ة المعتديأمثال  اسرائيُل،  في مقابل المعتدين المتجاسرينةالمسلمين و البلدان االسالمي في الدفاع  عن حقوق

اذا ما تحقق

أو إستخدام القو،  منهاة واحدةو أي أة الدول االسالمي یعل

  ة المظلومين داخل االراضي المحتّلةالدفاع عن إنتفاض
و ان نقدم ، ة المحتل ة صوت الشعب المظلوم المنتفض داخل األراضي الفلسطيني'ينبغي أن نضم صوتنا الی

الدعم العملي لتظاهراته و انتفاضته في مقابل ظلم اسرائي

  .  النظام الشاهنشاهيةاالسالمي ةمثلما أسقطت ايران بالتظاهرات و الثور، الُملحد
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 تحقيق 'حتی ةبتظاهراتهم  و قيامهم  ضد الصهاين ، ة آلنا أمل أن يستمر المظلومون في المناطق المحتل

  .١النصر

  ؟ اآلن حيث النتفض مسلمو فلسطين  فأي عذر لديكم
. ن في عصرنا الحاضرالمسلمي ی علةو ليست مقتصر، و ال تختص ببلٍد ما، ة شخصيةالقدس ليست مسأل ةقضي

رغم امتالك المسلمين للشريان ،  ةعضالته امامهم  بكل وقاح و استعراض، 'ولی

  ؟ یٰالعظم ة  ارتكاب هذه الجريم' علی–هذا العنصر الخبيث  -

فبأي ؛  الكفر العالميةمواجه النهوض فيو  ،ة القيام و الوحدی داعين المسلمين الالهه َو ُٰهللا َعَلْي

 للشبان الفلسطينيين ةالمظلومي و أن ال يلّبوا نداء،  ان اليعلنوا عن مواساتهمیٰسلمين الغيار

 من ِالمحتالين جوابًا ة وقد طالهم رصاص حفن، 'االقصی ت  دماؤهم  جدران المسجد

شعوب العالم  و لتنقذ نفسها و؛ ةرائيل القذر

 یمستضعفي العالم عل و أن ينصر، لقرآني  بتعجيل انجاز وعده اة البشريین يمّن اهللا المّنان  عل

  لمسلمي و ةو تحّي، ةالمجرم  اسرائيلة في مواجهة للشعوب الناهضةو تحّي، '  للقدس و المسجد االقصیةتحّي
١

       

 قائم 'فالمسجد االقصی. ة و القادمة و الحاضرةالماضي ّحدين في العالم و المؤمنين في العصوربل تخّص المو

  .  الكوآب السياراهذ  آخر يوم في عمر'منذ تشييده و حتی

 'ی مرأیعل، و رسله الكرام ' اهللا تعالییأن يتم التجاسر عل، لمي العالم في عصرنا الحاضرو آم هو مؤلم لمس

  من االوباش ةمن قبل حفن؟ و من قبل َمن . ة و المعنويةو مسمع من المسلمين رغم آل امكاناتهم المادي

  . المجرمين

 - مجرم  في التاريخ أآبر - م امريكا ان تقف موقف المتفرج أمام  قيا ة الحكومات االسالميی و آم هو عار عل

 بالتطاول و اغتصاب معبد –افراده   ة رغم قل–ليقوم ، بتبني عنصٍر فاسٍد معدوم  القيم و دعمه في مقابلهم

المسلمين المقدس و قبلتهم اال

  . 'ی الكبرة التاريخيةفكم هو مخجل السكوت امام هذه المأسا . ' العظمییالحياتي للقو

 أقدمت یمنذ اليوم الذ اتها آانت قد انطلقت اصو'ی و آم آان جميًال لو أن مكبرات  الصوت في المسجد االقص

 فيه اسرائيل

من معراج خاتم ،  ةعالي ةو بّهم، ينيون الثورّيون الشجعان بالنداء االلهيو اآلن حيث يصدح المسلمون الفلسط

َصّلی ااالنبياء 

  ؟ لحيالضمير االنساني ا و امام اهللا القادر، عذر يمكن تبرير هذ الموقف غير المكترث

 المیعل ليس عارًاأ

 الذين  ضرج،االعزاء

  ؟ ة المشروعةلمطاليبهم الحق

، ة المجرمةيد أمريكا الناهب لقطع، ة االسالم العظيمةلعلها تستفيد من ُقدر، ظًا للحكوماتليكن نداء مواساتهم موق

اس  يد'و الشد علی، التي قدمت مما وراء البحار لدعم الظالمين

  . ةالمظلوم

 آمل  ا

  . المستكبرين

  .مستضعفي العالم
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  اسرائيل عدّو مشترك 
، ينسجم هؤالء مع االسالم و ان، مو هي تأمل ان ُيوّفق االسال، ة ايران التخلي عن الدول االسالميةليس في نّي

الذين يحاولون ، في اسرائيل  و امريكا و امثالهما و ان عدونا المشترك يتمثل اليوم، و نحن جميعًا متفقون معهم

  .. ' أخریةو اخضاعنا للظلم مر ة شخصيتنا المعنوي'علیالقضاء 

 ذلك و هو اننا في موقف 'علی لدينا شاهد و، صادقون فيما نقول

فاسرائيل اليوم ، اسرائيل للسالم ة للسالم مثل دعو و ان دعوتكم،  سالمةن بانكم دعا

اآلن ،  يقولون حسنًا حينها و، حقق إال في اليوم الذي يخرجون اسرائيل من مدنهم

 

وقف المتفرج بانتظار ما 

  . لن تغني عنهم امريكا و اسرائيل شيئًا ففي ذلك اليوم. 'عالیت سيجيبون اهللا تبارك و
                                                                                                                                                                 

الخاص بها و تفعل ما   نشاطهاةل دولتمارس آ حينها، و عندما تتخلصون منه،  اطردوا هذا العدو المشترك

  .٢تشاء

  ثم وقف اطالق النار،  اطردوا اسرائيل اوًال
فنحن ، ٣ حرب مثلكمةنا لسنا دعاانحينما نقول 

انتم الذين تزعمو. الدفاع

 تعالوا نوقف اطالق : ثم قالت، ةيعني انها دخلت  و احتلت المدن اللبناني ؟ فماذا يعني ذلك. تقول تعالوا نتصالح

  . النار

 ان وقف اطالق النار ال يت

و إّلا  أن تأتي .  المجرمیالتعرف عل يجب اوًال،  هكذا يكون الصلح. النار لتحديد  المعتدينوقف اطالق 

 هي ملك ةاذهبوا انتم و شأنكم  و هذه المواقع الجديد ،ثم تقول حسنًا انتهينا ، اسرائيل  و ترتكب انواع الجرائم

  .٤؟ النار  وقف اطالق'فهل  هذا هو معنی. لنا

  شعوب أن تصمدال یعل
و ما لم تنطلق هذه   ،لها  ةمن الذي حصل في ايران قدو،  ةو الشعوب المسلم،  ةا لم تتخذ البلدان االسالميم

ّم الُعمي تتصوروا  ان هؤالء الُص فال،  اسرائيلة الشوارع  و تطالب حكوماتها بمواجهیالشعوب ال

  . سينصاعون لحكم العقل

و السوريين الذين    الفلسطينيينة بمناصرةمنطقحكومات ال  الشعوب أن تصمد و تطالب جيوش وی عل

م و اذا ما وقفت، ة السرطاني ة هذه  الغّد' يتم القضاء علی'حتی، تعرضوا للظلم

اذا آان ،   أن ذلك  من واجب الحكومات ة  ايضًا بذريعةو اتسم  موقف الشعوب  و اتسموا بالالمباال، سيحدث

  ؟ یٰذا سيجيبون اهللا تعالفبما، االمر آذلك

 اولئك ' علیًة حجةالقيام  ايران يوم'فمن الممكن أن يجعل اهللا تعالی،  آل البلدان' علیةلقد أتمت ايران الحج

عليهم أن يفكروا بماذا ، يؤمنون باهللا و المعاد فاذا آانوا. الذين رضخوا للظلم و استسلموا للظالم و لم ينتفضوا
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فال يقبلوا ، ةو االنساني  ة و الوطنيةفليعملوا بقيمهم العسكري، ةللقيم االيماني ةيكونوا يعيرون أهمي و اذا لم 

 'ی تعالهللا

  .٣ةتحقيق آامل اهدافه المشروع یلم يلق السالح حت ،' و الكبری' العظمیی

اءت و 

اآلن وراء  و مع ذلك  فهم يسعون، ؤالء

                                                

  . ة أليام معدودةفي السلط من أجل البقاء، و أي ذل تحت اقدام االسرائيليين، بالخضوع للذل

 و 'أن تقوموا هللا مثنی ةبواحدانما أعظكم  : ( يقول'یعليهم ان ينتفضوا فاهللا تعال،  المسلمين أن ينهضوای عل
بد ال. ة جماعيةآما علينا النهوض بصور. وحيدين علينا النهوض و إن آنا!  و ال تقولوا  اننا وحيدين١)یُفراد

و التصدي لهاتين ،  ة البلدان  االسالميیو الحفاظ  عل،  بالقيام من أجل اهللا فكلنا مكلفون، من النهوض جميعًا

   .٢و آالهما من صنع امريكا، و اسرائيل، هما حزب البعث العراقي الفاسدالسرطانيتين و  الغدتين

ةنصيح    الفلسطينيينة القادی ال
لی ا عمن توآلهم بوحي ، و ان يهّبوا،  ةان يتخّلوا عن تحرآاتهم المكوآي،  الفلسطينيينةانني انصح القاد

نقالتكم هذه ستقلل من  ذلك أن ت.اسرائيل حتي الموت ةلمكافح،  الشعب الفلسطيني و اسلحتهمیو اعتمادهم عل

 قاتلوا  اسرائيل بااليمان..  و الالغرب ال الشرق ينفعكم بأنهة ثق'آونوا علی. تجاهكم ة المناضلحماس الشعوب

 و ايمانه باهللا 'إذ أنه و اعتمادًا علی،  ة و قواته المسّلحآما فعل الشعب االيراني،  السالحیو باالعتماد  عل باهللا

 القویو ليس عل،  ةقدرته االزلي

   جرائم  اسرائيل سيصل دورهم'الساآتون علی
  ؟ ةحماق ةو ارتكاب أّي اياآم: ة قائلة االسالمي اسرائيل اليوم آل الدول' األسف أن تتحدییأال يبعث عل

ج؟ تتطفلوا و ال، ال شأن  لكم: الذين تقف اسرائيل  بوجههم  و تخاطبهم، ء الزعماءأليسوا بشرًا هؤال

 و فّرقت ة التحرير  الفلسطينيةمنظم و ارتكبت آل هذه الجرائم  و اربكت  اوضاع،  بيروت'استولت علی

و ، سيأتي، ه الجرائم  هذة الذين تقاعستم عن مواجه انتم الساآتون، بأن دورآمعلم  'و آونوا علی. .الجميع

  .٤ستنفذ اسرائيل بحقكم ما تريد

  شعبنا، ليخَش الذين يريدون االعتراف باسرائيل
 بنساء 'ذیبالحاق آل هذا اال ،ةاالسالمي  ةو أمام أنظار  هذه الحكومات المسما، آم هو مؤسف ان تقوم اسرائيل

  .  في اجرامها ةو ها هي  اآلن منهمك،  الكثيرين  لقد قتلت الكثيرين  و شردت..و اطفال و شيوخ لبنان

 و مسمع من ه' مرأی'آم هو مؤسف ان يحصل آل ذلك علی 

ان في نيتهم .  لالسالمة و معاديةالبشري  آلها مشاريع ضدةوالمشاريع االمريكي،  تحوآها امريكايالمؤامرات الت
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 اعتراف المسلمين ' علیةو هي آلها متفق، آامب ديفيد و غيره  قبل مثل اعدت منیاآلن تنفيذ المقترحات الت

  . فكم هو مؤلم هذا االمر. ذات التزامات  ة مستقّل ةآدول، هذا االجرام باسرائيل التي مارست آل

و مررت ، االمر  هذا'اذا وافقت علی،   و غيرهاة و دول المنطقةان الدول الخليجي،  و انني اقولها اآلن

فإن شعبنا و جيشنا و ، باسرائيل و اعترفت، ريع مثل المشروع االمريكي و المشروع الذي ُطرَح بعدهالمشا

، ج من يدهاهذا البلد قد خر النها رأت ان، التي خططت لهما

و قد دفعوا ،  لبنانفي  تنفيذه'فقد آان لديهم مخطط يعملون علی،  ة نفس الشاآل'لبنان آان االمر علی

و تكرس  ، المشاريع التي تصب لصالح امريكا من اجل تنفيذ تلك،  الجرائم

و امثاله من أجل   مشروع آامب ديفيد'ما وافقوا علی

                                                

  . عنهم لن يعفوا، 'و اهللا تبارك و تعالی، حرسنا الثوري و االسالم

 واجبهم الشرعي يقتضی و الحرس الثوري بأن، و الجيش،  و ليخشوا من ذلك اليوم الذي يشعر فيه هذا الشعب

  . االعتراف باسرائيل و حدودها  آامب ديفيد و اشباهها من أجل'اولئك الذين وّقعوا علیتأديب 

قضيتان تم  ، لبنان' ايران و الهجوم علی' الهجوم علیةقضي،  إن موضوع لبنان و آذلك موضوع ايران

اي ان امريكا هي ، ا بتخطيط  امريكيمتنفيذه

 مشاآل 'فلجأت الی. 'یالمشاآل دون جدو افتعلت آل ما بوسعها من، فخططت اليجاد مشاآل في ايران

  . لتنتفع من ورائها، عدم تحقيق مطاليبها  استمرارها من خالل'و عملت علی، الحرب

 و في 

باسرائيل لترتكب مختلف انواع

، ة باالسالمي ةو هذه الحكومات المسما،  ةهذه الشعوب االسالمي  تريد' متی'الی، حسنًا.  آل البلدان لهاةتبعي

  خير من هذهة الكريمة هؤالء غافلين عن أن الحيا' يبقی ' متی'یال؟ و قبول هذا التحقير تحّمل آل هذا الذل

  ؟  التي يحيوها في القصور و المتنزهاتةالحيا

و اذا .  هذه االمور'ليلتفتوا الی،  انفسهم'ليعودوا الی 

صوت لصالح تلك المشاريع بشكٍل  تعامل مع َمنفإن التكليف الشرعي يفرض علينا ال، االعتراف باسرائيل

  .١آخر

  يجب محو اسرائيل من الوجود
تحدث مليار مسلم و اعتدت  -  اسرائيل– ةتعداد نفوسها المليوني نسم   ال يتجاوز ة خاويةلقد رأيتم  آيف أن دول

 لالعتراف بها 'یاسالمية تسعریٰ دوًال و بعدها ت . تكبت من الجرائم ما قلّ  نظيرها في التاريخ لبنان و ار'علی

  .٢ و ان القدس ملك المسلمين و قبلتهم االولیٰ،  من الوجود'ُتمحی نحن نقول ان اسرائيل يجب أن! رسميًا

   تهّز ضمير آل مسلم غيورةاالعتراف باسرائيل آارث
 للدفاع عن – ةالفرص آلما سنحت - أن يهبوا،  علماء الدين المحترمين و الكّتاب و الخطباء الملتزمين'علی

ها وسائل  التي تبّثة المسمومة الدعايةو مواجه ، المسلمينة في ايران و توعية االسالميةاالسالم و الجمهوري

 ة باختالق الشائعات و االآاذيب ضد االسالم و الجمهوريةو المشغول ، بامريكا و اسرائيلةاالعالم المرتبط
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ا الشعب 

  . مخططات امريكا و المرتبطين بها و يفضحوا، ة

  .١ها ضمير آل مسلم غيور

آانت وراءها  

و ،  المظلومينة من المسلمين الشيعة قلة لمواجه٢الجيوش فرنسا و سائر االذناب يجيشون

 

   ٣! تفعله انها لم تحتفل بالعيد  ماةو غاي، ةبيد أن الحكومات تقف متفرج. خسائر بهم

و لو ان الحكومات  . الستعداد اة اهب'أن شعوبها علی

 سبيل ' علی–من النفط 

                                                

من قبل االبواق الدعائي

و .  بهاةالدول المرتبط   هجوم جيش صدام العفلقي الذي تّم بأمٍر من أمريكا و بدعٍم منة ليعرفوا العالم بحقيق

و ان اسوأ ما فيه ، ين المريكاالحكام التابع  يد بعض' ما يطال االسالم و المسلمين علی'ُيطلعوا المسلمين علی

 البلد االسالمي لبنان و قتل و جرح عشرات اآلالف من یالوحشي عل االعتراف الرسمي باسرائيل اعتداءها

ال قدر  -  تؤدي'ی آبرة تاريخية تحول دون وقوع آارث' باهللا تعالیةفلعل الشعوب المؤمن. الُعزل الناس االبرياء

لعزيز و المسلمين من هذا ا و تنقذ االسالم،  ةمين في العالم و أمام االجيال القادم اسوداد وجوه المسل' الی–اهللا 

يهّز ذآر  التية المشينة و الذلةو تحرر نفسها من هذه المهان. العار الكبير

  المسلمون يتفرجون
،اشتعلت في لبنان ن التيفالنيرا.  اليوم الظلم الذي يلحق بالمسلمين في مختلف بلدانهم'نحن نری

امريكا و .. امريكا

؟ فهل يكفي ذلك،  ما فعلته الحكومات هو انها لم تحتفل بالعيد هذا العام'فأقصی. يتفرجون المسلمون جالسون

لبنان  و فلسطين  فهم ال يكفون عن قتل شباننا في،  ظلمهمةؤالء مستمرين في مواصلو لكن ه، هو ردُّ أيضًا

فهل ان مجرد عدم االحتفال ، ايران و في، و في العراق، و عن ارتكاب الجرائم في افغانستان،  فوجًا بعد آخر

  ؟ آاهل الحكومات و هل ذلك يرفع التكليف عن؟ بالعيد سيصلح االمور

راحوا يتصدون لهم   و مع ذلك، و المظلومون بمفردهم، مدافع و الدباباتليأتون با، لحراب ان هؤالء يأتون با

و يلحقون ال

  لن يسكت الشعب
فستجد ،  شعوبها'لو ان هذه الحكومات مّدت يدها الی

و لما استطاعت اسرائيل ان ، ةبالمنطق لما استطاع هؤالء الحاق آل هذه االضرار،  شعوبهاةسّلمت الراد

. ' الكبرییأن هؤالء هم الذين يفتحون الطريق امام القو ولكن مع األسف. ةتمارس آل هذه االعمال الشرير

فكم تحصل هذه الدول .  منهم' الكبرییلقوتنهبها ا فالحظوا انتم حجم الثروات التي
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جالسون  و مع ذلك فهؤالء، تأخذ آل هذا و تستولي عليه،  أنه ما يقارب العشرين مليون برميل ،يوميًا - المثال

  . يتفرجون

 انواع الجرائم مختلف  اقتحموا بيوت العرب و راحوا يمارسون–بي  إذ أن لبنان بيت عر– لقد اقتحموا بيوتهم 

 'اللبناني المغلوب علی ترتكب الجرائم اآلن ضد الشعب، ت منكم عمالء لها

و ارساء ،  عن االسالم هو الدفاع - ظر ناهبي العالم المعتدين

  . ٢ للعالمة الناهب

  ةلفلسطين المسلم

 في ة و الماديةكل قوانا المعنويعلينا ان نثبت و نقاوم ب. »ياللمسلمين«، و دماءهم  و هم يضحون بارواحهم

  . ةو الشعب العربي جالس ال ينطق بكلم، بحمق أهلها

و لكنكم ال تفرقون بين  ،فالشعب اللبناني شعب عربي، طيب! هؤالء فرس:  و حينما يأتي ذآر ايران يقولون

اي حد  'و الی؟  سيستمر هذا اللهو' متی' الی ،حسنًا.  من اللهوة النكم تسعون وراء ايام معدود،الفرس و العرب

  ؟ من أجل اللهو، و آل ما لديه،  ةالمعنوي  بكرامته و شخصيتهةمستعد االنسان التضحي

 الكبری التي جعلیإّن هذه القو

فالبد ان يحدث ، ذه الجرائم وقوع ه'يتفرج علی ولكن ليعلموا جميعًا بأّن الشعب لن يقف مكتوف االيدي. امره

  .ما حدث في ايران،  في مكان ماةبالنهاي

فقد رأت امريكا . ساآتين فال تظن امريكا بان باستطاعتها ظلم الشعوب مادام هؤالء، عليهم ان يفكروا منذ اآلن

، ةو ان مثل هذه االمور الزالت موجود، للتفجير  آيف تعرض مقرها، آيف تعرض البيت االبيض للهجوم

الشعب اللبناني ، فقد بلغت ارواح الناس الحناجر، امثال ذلك لن تتمكن  دون وقوعةوللفمهما حاولت امريكا الحي

  .١ االنتحار 'و لذلك يقدمون علی، و الشعب الفلسطيني قد بلغت ارواحه الحناجر،  الحناجر بلغت ارواحه

  ان ذنبنا هو الدفاع عن فلسطين
 نةمن وجه - قيقيالجميع يعلم اليوم ان ذنبنا الح

  . الظالم  لتحل محل النظام الطاغوتي ة االسالمية الجمهوريةدعائم  لحكوم

و اعالن  ، و العمل بتعليمات القرآن الكريمالهه َو ٰی اُهللا َعَلْيَصلَّ الرسول ة ان ذنبنا و جريرتنا هي احياء سن

 في فلسطين و ةالشعوب المحروم و دعم، الكفر العالمي  ة مؤامرةلمواجه. ة و السنة المسلمين من الشيعةوحد

 و ة السرطانيةو اعالن الحرب ضد هذه الغد، ايران  فية االسرائيليةو اغالق السفار، افغانستان و لبنان

و الغاء معاهدات ،  ة المحرومةالفريقيو الدفاع عن الشعوب ا، العنصري  التمييزةو محارب، ة العالميةالصهيوني

النظام البهلوي القذر مع امريكا  التي وقعهاةالعبودي

الدفاع عن االبناء الحقيقيين 
لنا من اعداد  و البد ، ضروريو عن آرامات المسلمين امٌر، ان الدفاع عن اعراض المسلمين و عن بالدهم

هذه الظروف حيث ينادي االبناء الحقيقيون  خصوصًا في،  و الدفاع عن المسلمينة االهداف اإللهيانفسنا لتحقيق

،  و في لبنانةحزب اهللا و المسلمون الثوريون في االراضي المغتصب اي،  و لبنان االسالميةلفلسطين االسالمي
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 و 'یهم اعداء اهللا تعال  الذين–ون بأّن اعداءهم يفتخر،  و مستضعفي العالمةبل الشعوب االسالمي،  إن شعبنا

 من أجل تحقيق ة و خيانة جريمةارتكاب أي  ال تتورع عنةو حوٌش مفترس - القرآن الكريم و االسالم العزيز

و . ة و تحقيق أطماعها الدنيئة السلطیالعدو و الصديق للوصول ال رق بينال تف و ،  ة المشؤومةاهدافها االجرامي

و معها ،  في أرجاء العالمة التي أججت نار الفتنةالدول،  الطبعةتقف أمريكا اإلرهابي  هذه الوحوشةفي طليع

القلم عن  عن إرتكاب جرائم ما يخجل، من أجل تحقيق مطامعها، ی التي ال تتوانة العالميةالصهيوني حليفتها

  . 'كبری باوهامها البلهاء بانشاء اسرائيل الةمدفوع، تسطيره و اللسان عن ذآره

و ، الصعلوك المجرم حسين االردني هذا:  و مستضعفي العالم يفتخرون بأن اعداءهمة ان الشعوب االسالمي

 بحق ة خيانةو ال يتورعان عن إرتكاب أي ، اللذان يشارآان اسرائيل في معلف واحد٢حسن و حسني مبارك

  .٣ المريكا و اسرائيلةشعوبهم خدم
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   الفصل الخامس
  س العالمي اعالن يوم القد

    االعالن عن يوم القدس
صّعدت هذه االيام من حمالتها  التي، ة من خطر اسرائيل الغاصبة سنوات طويل' مدی'لقد حّذرت المسلمين علی

و هي تقوم بقصف بيوتهم  و مساآنهم بشكل ، في جنوب لبنان  الفلسطينيين و خصوصًاة ضد االخوةالوحشي

  .ينيينالمناضلين الفلسط یمستمر للقضاء عل

. هذا الغاصب و حماته  التضامن و االتحاد لقطع يدی إلة و الحكومات االسالميةإنني أدعو مسلمي العالم عام

 و ١التي هي من أيام القدر - المبارك  من شهر رمضانة إعالن آخر جمع' إلیةآما أدعو مسلمي العالم آاف

من خالل ، و ان يعبروا. يومًا للقدس - الشعب الفلسطيني  أيضًا في تعيين مصيرةميمكن ان تكون حاس

  .  للشعب الفلسطيني المسلمةالدولي في الدفاع عن الحقوق القانوني عن تضامن المسلمين، المراسيم

  .٢ اعدائهم الكفار' أن ينصر المسلمين علی'أسأل اهللا تعالی

   المستضعفين للمستكبرينةيوم القدس يوم مواجه 
انه يوم .. المستضعفين للمستكبرين  ةانما هو يوم مواجه،  يختص بالقدس وحدهايوم ال،  عالمييوٌم،  يوم القدس

انه اليوم الذي يجب أن يتجهز فيه .. ' الكبری للقوی–و غيرها  التي عانت من ظلم أمريكا -  الشعوبةمواجه

 ز به الملتزمونانه اليوم الذي يمتا.. حلوليمرغوا انوف المستكبرين في ال، المستكبرين المستضعفون في مقابل

ء الذين  هؤال–المنافقون  اما ..فالملتزمون يعتبرون هذا اليوم يومًا للقدس و يقومون باحيائه.. نيعن المنافق

او أنهم ،  فإنهم ال يكترثون بهذا اليوم–السرائيل  و هم اصدقاء،  الخفاءی ف' الكبریيقيمون العالقات مع القوی

  .  المسيراتةال يسمحون للجماهير باقام

 ةفيه الشعوب المستضعف يوم يجب ان تعلن.. ةيوم يجب أن تتحدد فيه مصائر الشعوب المستضعف، يوم القدس

مثلما نهضت ايران و مرغت و تمرغ ، الشعوب يجب ان تنهض فيه آل.. عن وجودها في مقابل المستكبرين

  . بجراثيم الفساد هذه في المزابل و ان تلقي، انوف المستكبرين بالوحل

 یالفاسد و القو يوم ينبغي ان يتحدد فيه مصير اتباع النظام السابق في ايران و متآمري النظام، م القدس يو

 انقاذ القدس و انقاذ ' جميعًا علی يوم يجب أن نعقد فيه العزم..  في سائر االماآن و خصوصًا في لبنان'الكبری

  . اخواننا اللبنانيين من هذه الضغوط التي تمارس ضدهم

                                                 
ليلـة   التاسـع عـشر و      ليلـة :  ثالث ليالي من شهر رمـضان المبـارك        'حسب الروايات المنقولة فإن ليلة القدر هي احدی        - ١
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و بمـا أن ليلـة      .. و في هذه الليلة تتنزل المالئكة و الروح باذن اهللا ليقوموا بتدبير امور العـالم              ،   ليلة القدر اآلتية    ' الی ةالسن
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 ةتعلن فيه المجتمعات االسالمي يوم يجب أن.. يجب أن نخّلص فيه آل المستضعفين من مخالب المستكبرين يوم 

  . ' الكبرییو تطلق تحذيراتها للقو، عن وجودها

  . و التخلي عن اطماعها ، رفع يدها عن المستضعفينة بضرور' الكبرییيوم يجب فيه تحذير القو،  يو م القدس

و قتل اخواننا في جنوب   المؤامراتةالتي ال تكف عن حياآ،  االنسانةعدو،  ة البشريةعدو،  و لتعلم اسرائيل

، و أن يكفوا عن أطماعهم  في إيران، االنزواء بأّن اسيادها فقدوا تأثيرهم في العالم و عليهم أن يختاروا، لبنان

  . ةسالميو عزل عمالئهم في البالد اال ، ةآما ينبغي قطع أياديهم عن البلدان االسالمي

 ةإقصاء الشعوب االسالمي 'إعالنه للشياطين الذين يتطلعون الی،  هو يوم اإلعالن عن آل ذلك،إن يوم القدس 

  .  الميدانی ال' الكبرییجانبًا و اإلتيان بالقو

  . 'تحذيرهم من أن ذلك الزمن قد وّلی  و،يوم قطع آمال هؤالء،  يوم القدس

، يوم القدس. ةاالسالمي و تطبيق قوانينه في البالد، يوم إحياء االسالم، قدسيوم ال.. يوم االسالم،  يوم القدس

بعد اآلن تحت سيطرتهم عن طريق عمالئهم   من أن االسالم لن يقع' الكبرییيوم يجب أن نحّذر فيه آل القو

  . الخبثاء

متلكونها سواء يي الت  القدراتی المسلمون و أن يدرآوا مديجب أن يصحو،  االسالمةيوم حيا،  يوم القدس

و ، و االسالم سندهم، يحظون بالدعم االلهي و هم، أن تعداد المسلمين مليار مسلم.. ة منها أم المعنويةالمادي

  ؟ فمن أّي شيء يخافون، االيمان سندهم

ن يكون فالدين يجب أ ،و البد لالسالم و تعاليم القرآن أن تسوُد العالم، و لتعلم دول العالم بأن االسالم ال ينهزم

  . االسالم دين اهللا و يجب أن ينتشر في آل االقطار، دينًا الهيًا

  . أقطار العالم تقدموا لالنتشار في آل، أيها المسلمون تقدموا: هو يوم االعالن عن نداء،  يوم القدس

ع فيه يوم يجب أن ترف ، ة االسالميةيوم الحكوم، إنه يو م االسالم، ليس يومًا لفلسطين فحسب، م القدس يو

  بأنها لن تستطيع بعد اآلن ' الكبرییإفهام القو يوم يجب فيه..  اللواء في آل انحاء العالمة االسالميةالجمهوري

يوم ، الهه َو ٰی اُهللا َعَلْيَصلَّيوم رسول اهللا ، القدس يوم االسالم إنني أعتبر يوم... ةالتوغل في الدول االسالمي

 و ليقفوا بكل قواهم و ، التي فرضها عليهم هؤالءةالمسلمين من العزل إلخراج، يجب أن نجّهز فيه آل قوانا

 و سوف ال نسمح لآلخرين، ' آل القویةو آنا قد وقفنا بكل قوانا في مواجه..  االجانب ةقدراتهم في مواجه

  .  المسلمين أن ال يسمحوا لآلخرين بالتدخل في بالدهمو يجب علی، بالتدخل في بالدنا

 االشخاص ینتعرف فيه عل يوم ، يوم القدس.. ة الشعوب أن تحذر الحكومات الخائنیيجب عل،  في يوم القدس

فالذين ال يشارآون في احيائه معادون لالسالم . لالسالم  المتواطئين مع المتآمرين الدوليين و المعادينةو األنظم

متوافقون مع االسالم و و ، فهم ملتزمون،  إحيائه'يحرصون علی   اما الذين، و متوافقون مع اسرائيل

  . و في طليعتهم امريكا و اسرائيل معارضون العداء االسالم

  . يوم الفصل بين الحق و الباطل،  إنه يوم إمتياز الحق عن الباطل

١٠١ 



و أسأله . المستكبرين  آل'و أن ينصر المستضعفين علی،  أن ينصر االسالم و يعزه في العالم' أسأله تعالی

من أيدي ،  و في آل مكان من العالم ،و في لبنان، و في جنوب لبنان، نا في فلسطين أن ينقذ إخوان'تعالی

  . المستكبرين و الطامعين

   .١ المسلمينة ائم' رسول اهللا و علی'السالم علی و
   لتأسيس حزب المستضعفين ةيوم القدس مقدم

 لتأسيس ةاألمر مقدم و آمل أن يكون هذا ، ة العامة االسالميةو يومًا للتعبئ،  لقد آان يوم القدس يومًا اسالميًا

و أن ، باسم حزب المستضعفين في آل العالم  أن يظهر حزٌب'و أتمنی، حزب المستضعفين في آل أنحاء العالم

و النهوض في ،  في طريقهمة للتخلص من المشاآل الموضوع ينضم اليه جميع المستضعفين و يعملوا معًا

 حوا للمستكبرين بعد اآلن في ظلم مستضعفيمسو أن ال ي،  الشرق و الغربو الناهبين من  المستكبرينةمواجه

 ة و تحقيق وراث ، المستكبرينی المستضعفين علةو أن يحققوا نداء االسالم و بشارته في حكوم، العالم

  . المستضعفين لالرض

ان تحقق نوع  و بعد، نو اآل، و مع التفرق ال يمكن عمل شيء، متفرقين -  و ال زالوا– لقد آان المستضعفون 

و توسيع رقعته بحيث يشمل آل   هذا االرتباطةالبد من تنمي، ن المستضعفين في بالد المسلمينيمن االرتباط ب

، ' اهللا تعالیةو الموافق الراد» حزب اهللا«الذي هو  )حزب المستضعفين (و ذلك تحت اسم، ةالطبقات االنساني

  . حيث يجب أن يرث المستضعفون االرض

و   ة جماعيةمشكالتهم بصور و أن يحّلوا، ا ندعو مستضعفي العالم ليدخلوا جميعًا في حزُب المستضعفينإنن

 حزب ةبواسط، ألي شعب، تطرأ في أي مكان  ةو أن تحل آل معضل،  و تصميم عامةيتخلصوا منها بإراد

  .٢المستضعفين

   احياء يوم القدسیاحرصوا عل
 ' الیةآل الشعوب االسالمي يوم يجب أن تلتفت فيه،  أن يوم القدس'الی، مينو آل المسل،  ة يجب أن يلتفت الساد

 من ة االخيرة في الجمعةالشعوب االسالمي فلو انطلقت حناجر .. احياء هذا اليوم'و أن تحرص علی، بعضها

و انطلقت في مظاهرات و مسيرات ، و نهضت آل الشعوب - الذي هو يوم القدس - شهر رمضان المبارك

قوف بوجه هؤالء المفسدين و القضاء عليهم و لل– إن شاء اهللا – ةسيكون مقدم فإن هذا األمر،  اليومیا نرمثلم

  . أرجاء العالم االسالمي في آل

تنتفض و نادرًا ما  و قلما، ة غير مبالي'فإن الشعوب ستبقی،  آلما تعاملنا بتراخ و ضعف–و المسلمون  -  إننا

 ة متآخية المصريةبينها و الحكوم  فيماةو لما رأت اسرائيل الشعوب مختلف. ورقلما تهتم بهذه االم و، تنهض

 انكم إن ة ثق'ا علیو آونو.  ة خطوةأخذت تتقدم خطو عندما رأت اسرائيل ذلك،  و العراق متآخ معهما،معها
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التصدي بحزم ألمثال هؤالء  ةفإذا أراد  المسلمون و الشعوب المسلم.  في مقابل هؤالءة عليكم أن تصمدوا بقو

  مثلما فعلت إيران مع محمد رضاة قويةلها صفع  الشعوب أن توّجهیفعل،  ذلكةو حاولت الحكومات مخالف

و ،   أآثر منهم جميعًاومات المسلمين و آان مدعومًا من جميع حك' أقوی فقد آان محمد رضا. )الشاه المخلوع(

و آذلك ،  نظامه' علی'و قضی، شعبنا و جعل االسالم نصب عينه و صرخ بنداء اهللا اآبر مع ذلك فقد نهض

بمثل هذا الشعب  'أن تلحق األذی،  لو اجتمعت حتی'و ليس بمقدور آل القوی؛  التي تدعمهی األخریالقو یعل

  .١أبدًا

سنصلي ف    ي القدس ان شاء اهللا
و أن ، المسلمون يوم القدس و آمل أن يعّظم.  فيها ان شاءاهللاة القدس و الصالینسأل اهللا يوفقنا يومًا للذهاب إل

و ، ةمن شهر رمضان المبارك في آل البالد االسالمي ةيقيموا المسيرات في يوم القدس الذي يحلُّ في آخر جمع

و عندما يصرخ مليار إنسان فإن اسرائيل ستشعر . و يهتفوا في المساجد ،أن يعقدوا االجتماعات و المحافل

 تعدادهم   إذ يقارب–فلو أن المسلمين في العالم خرجوا من بيوتهم . من مجرد هذه الهتافات و تخاف، بالعجز

نفس فإن ، لالتحاد السوفيتي الموت، الموت السرائيل، و صرخوا الموت ألمريكا ، في يوم القدس - المليار

  .هتافهم الموت لالتحاد السوفيتي سيجلب الموت الولئك

و  ، ذخائرهممحتاجة الیٰ أن جميع الدول حتیٰ ،بذخائر عظيمةو ينعمون ، إن تعداد المسلمين يضاهي المليار

دون أن ينبس احد ، لنأخذ نحن ذخائرآم، اختلفوا يقولون لكم، الي االختالف فيما بينكممع ذلک فانهم يدفعونکم 

  .كم بشيءمن

و انه لمن الحسن . بسيط ' مستوی'و بشعبنا النجيب العزيز و لو علی، إنه لمن الجّيد أن تقتدي الشعوب بإيران

و يتحدون ، أمريكا و إنجلترا و في بالد الغرب أن نتنبه و نتعلم قليًال من شباننا هؤالء الذين يتظاهرون في

علينا ان نتنبه و نتعلم .. و هم مقيدون و يطالبون باحقاق الحق و يهتفون ايضًا...  التي تقوم باعتقالهمةالشرط

فهؤالء يهتفون من أجل . ةبينما الشعوب غير مكترث، يصرخون من أجل اإلسالم من هؤالء الشبان الذين

  .٢و نحن هنا نختلف مع بعضنا و الحق ليس هذا بانصاف ،اإلسالم

  اذا هتف الجميع في يوم القدس فسوف ينتصرون
بيد أن ، أن تمنع هتافاتهم  الحمقاءةفليس بوسع تلك الحكوم،  جميع الشعوب في يوم القدس و هتفتلو نهضت

ليس ،  و هتفت الشعوب بصوت واحدةاالسالمي فلو نهضت في يوم القدس آل البالد... الذين ينهضون قليلون

ردنا محمد رضا خان لقد ط. فسوس تنتصر،  بأسرهاةالبالد االسالمي  بل من أجل، من أجل القدس وحدها

                                                 
 .٢٧٥ص  ، ١٢ج ، صحيفة النور ، ١٩٨٠ / ٨ / ٦من حديث لالمام بتاريخ  - ١
 .٢٧٦ص ، ١٢ج ، صحيفة النور، ١٩٨٠ / ٨ / ٦من حديث لالمام بتاريخ  - ٢

١٠٣ 



، آال، الهتاف و الشعار  من وراء' أن ال جدویو ال يتصوروا،  المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بالهتافی عل

 ة واحدةهتاف مدين،  ماةهتاف محل،  ال يعني شيئًا هتافي لوحدي..  ما آان جماعيًا'و لكن متی، ةففي الهتاف فائد

قم و   طهران و'الهتافات التي تنطلق في إيران فهي ال تقتصر علی 'و لكن انظروا اآلن الی، ال يعني شيئًا

 'فاحيانًا ترون الحرس الثوري يدعو أبناء الشعب للصعود الی..  بأجمعهاةااليراني انما تعم المدناالهواز و 

  .١فترون الجميع يفعل ذلك» اهللا اآبر«المنازل و ترديد هتاف  سطوح

صال   في القدسة الوحدة
 للمسلمين ة الموفقيیو أتمن ، من أجل يوم القدسة لكم التوفيق أيها االعزاء الذين جئتم من أماآن بعيد'أتمنی

و تستأصل جذور الفساد من آل بالد ، ةالمسلمين إخو و إن شاء اهللا سيأتي اليوم الذي يكون فيه آل،  جميعًا

و إن شاء اهللا نذهب معًا ،  و من بلدنا االسالمي' من المسجد االقصیةالفاسد و تجتث جذور اسرائيل، المسلمين

  .٢ في القدس ان شاءاهللاةالوحد ةو نقيم صال

  جانبًا ة و ترك اللعب السياسية المؤمنة المسلحی من القوةينبغي االستفاد:  يوم القدسةرسال

شهر رمضان تقع فيها  واخر من األة من شهر رمضان المبارك و إن األيام العشرة يوم القدس هو آخر جمع

 ما يفوق ألف ة و المنزلةلها من العظم و  ،ة الهية التي ُيعتبر احياؤها ُسنةالليل..  إحتمال آبير' القدر علیةليل

  .ففيها تقّرر مصائر الخالئق، شهر من أشهر المنافقين

ليقظتهم و وعيهم و  ةليكون بداي،  القدر من الضروري إحياؤه بين المسلمينةو يوم القدس المتزامن مع ليل

ليكون يوم صحوتهم و و ، ةاالخير  التي أحاطتهم طوال التاريخ و خصوصًا في القرونةالخروج من الغفل

تهم و تقرير يؤهلهم للتحكم بمقدرا،  و منافقي العالم'الكبری ی القوتهم أفضل من عشرات السنين من سّنييقظ

من شياطين الجن و االنس عن ،  غير اهللاةالقدر يتخلص المسلمون من عبودي ةففي ليل. مصيرهم و مستقبلهم

  .  اهللاةو الدخول في عبودي، ةا و التهجد و المناجةالليل بالعباد طريق احياء

 العالم يتخلص مسلمو من الالئق ان، »شهر اهللا االعظم« من أيام ةالذي هو في األيام األخير،  و في يوم القدس

و يقطعوا أيدي ، ة االزلية االلهيةو يرتبطوا بالقدر ،'الكبریی  للشياطين الكبار و القوةمن قيود األسر و العبودي

  .  اطماعهماو يستأصلو بالد المستضعفينمجرمي التاريخ عن 

قاعدون تعّين و اشنطن أو   أنتم' متی'فالی،  يا مسلمي العالم و مستضعفي األرض إنهضوا و امسكوا بمقدراتكم

 ' تبقی متیٰ'إلی؟ ةاسرائيل الغاصب،  امريكاةحثال  قدسكم تسحق تحت أقدام' تبقی' متی'إلی؟ موسكو مصيرآم
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موارد و ثروات ال  مع ما عليه بلدانهم من،  مليون عربية  ما يقارب المليار مسلم و المائ' يبقی' متی'الی

  . قبل الشرق و الغرب و حثاالتهم  منةإنساني النهب و الظلم و المجازر الال عمليات'يتفرجون علی، 'تحصی

  ؟ نداءهم ونّبو اليل،  في افغانستان و لبنانة ضد اإلخوة يتحملون الجرائم الوحشي' متی' الی

نقاذ  أعداء اإلسالم الةمواجه في  ة و اإللهية و القدرات العسكرية تستمر غفلتهم عن إستخدام األسلح' متی'إلی

و منح إسرائيل ، ' الكبرییو التحرك اإلستسالمي مع القو  ةبدًال من تضييع الوقت بالمناورات السياسي، القدس

  ؟ ة المجازر الجماعيیو يكونوا شهودًا عل، ةالمرعب  الرتكاب الجرائمةالفرص

برين و مجرمي التاريخ لن المتج  مع السياسيينةبأن المفاوضات السياسي -  أو لم يدرآوا–أال يعلم زعماء القوم 

  ؟ الجرائم و المظالم آل يوم ةو سوف تزيد من و تير، تنقذ القدس و فلسطين و لبنان

و ترك ،  االسالمةااليمان و قدر ی علة المّتكية من المدافع الرشاشةاالستفاد - و من أجل تحرير القدس - يجب

  . ' الكبریی ارضاء القوةعن فكر يو التخل،  االستسالمةالتي يشم منها رائح  ةاللعب السياسي

و ،  ةبالمناورات السياسي  الذين يضيعون الوقتةمعاقب - لبنان  وسيما شعب فلسطين - ة الشعوب المسلمی و عل

  .  و الضرر للشعب المظلومةالخسار ی التي ال طائل من  ورائها سوةعدم االنجرار وراء اللعب السياسي

  ؟ ة الخاوية ابواق الدعاي و تخيفهم،  للشرق و الغرب تسحر المسلمين االقوياءة االساطير الكاذبی تبق' متی' الی

 و المتضررين ةو الصهيوني  المريكاة الدعائية و االجهزة الرغم من االبواق الخارجيی و عل–يران اليوم إإن 

 ة للبلدان االسالمية تعتبر عبرو هي بذلك، و اعمارها  تواصل تقدمها نحو تكامل بنائها– ة االسالميةمن الثور

عربدة الشرق و الغرب و المرتبطين بهم و و أن ال ترعبهم ،  ةقوتهم االسالمي و مستضعفي العالم آي يكتشفوا

 و يقطعوا -  االسالم و االيمانة قدر' و االتكال علی'باهللا تعالیينهضوا ـ متسلحين باالعتقاد  و أن. حثاالتهم

و أن ، أولوياتهم ةا من تحرير القدس الشريف و فلسطين في طليعو يجعلو، ايدي المجرمين عن بلدانهم

آلنا أمل أن ..  يوم القدس حيًا'علی و يحافظوا -  امريكاة حثال– ة الصهيونيةيتخلصوا من عار االنصياع للسلط

بر ع - ةو أن تبادر الشعوب العزيز. إحياء هذا اليوم ' من خالل الحرص علیةع الغفلف و ترتةالمبااللتزول ا

 یالذين وضعوا يدهم بيد اسرائيل رغمًا عل، ةالرؤساء الخون  بعضة إزاح' إلی–نهوضها و انتفاضتها 

  ةو راحوا يواصلون حياتهم السياسي، و أطاعوا أوامر امريكا خالفًا لمصالح المسلمين  المسلمين و االسالم

  .  التاريخةو إلقائهم في مقبر؛ ة بالجريمة الحافل ةالمهين
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و الكّفار من أمثال اسرائيل   بين المسلمينة جانب الكفار في الحرب الدائر'ّكام الغاصبين الذين يقفون الی إن الح

و عزلهم عن التحكم ،  االسالمةإخراجهم من ساح البد من، و يلحقون الضرر باالسالم و المسلمين، و صدام

  .١بزمام امور المسلمين

  يوم القدس يوم المستضعفين
يقفون اليوم صفًا واحدًا  الذين -  في ايرانة و المجلس و الجيش و سائر القوات المسّلحةكومإن الشعب و الح

 ة و معتدية شيطانية الوقوف بوجه آل قویعل عاقدون العزم -  و االنسجام االلهية االسالميةلحين بالوحدمتس

 ة عود' حتیةان و القدس العزيز لبن' تقديم الدعم الیةو مواصل، المظلومين و الدفاع عن،  حقوق االنسان'علی

  .  احضان المسلمين'و فلسطين الی القدس

و انطالقًا من هذا . المستضعفين بل لكل،  و ينبغي لمسلمي العالم أن يعتبروا يوم القدس يومًا لكل المسلمين

لومين من ظلم  انقاذ المظ'و أن ال يقّروا لهم قرار حتی ،االمر الحساس يجب أن يتصدوا للمستكبرين و الناهبين

  .٢االقوياء

  واجب الشعوب في يوم القدس
إنسان في تاريخ   استشهاد أعظم' أعتاب يو م القدس و في ذآری'إن من واجب الشعوب و هي تقف علی

، عبر المسيرات و التجمعات ة جدية حكوماتهم بصورةمطالب، )املٰ السَِّهاإلمام علي بن ابي طالب علْي (ةالبشري

و اذا لم تستجب ..  و سالح النفطة العسكريةالقو من خالل إستخدام، امريكا و اسرائيل ةبالنهوض لمواجه

 باسرها بما في ذلك الحرمين الشريفين و قد اتضح اآلن ةتهدد المنطق   التيةالحكومات و أيدت اسرائيل المجرم

  .  ذلك عبر الضغط و االضرابات و التهديد'الشعوب أن تجبرها علی 'فعلی؛ عمق اطماعها

مسلم أن يقف موقف المتفرج  فليس بوسع أي فرد،  للتهديد باالعتداءة فحينما يتعرض االسالم و االماآن المقّدس

، و قتلت المسلمين األبرياء العزل،  بالد المسلمين'علی ففي الوقت الذي نفذت اسرائيل إعتداًء واسعًا. إزاء ذلك

  . رغاالستسالمي الفا  بمجرد الكالمةاآتفت دول المنطق

 فهم يفرون من ةالحقيق و في. من اسرائيل - المعتدي االساسي -  األآبر هي أنهم يحتمون بأمريكاة و المصيب

 تهديد أو تعنيف ةمستعدين إطالق آلم إال أنهم غير؛  ةو رغم إمتالآهم لوسائل المواجه.  التنينیالثعبان إل

  .٣يقبلوا بالذل طوال حياتهم و، ستعدوا للموت و الفناءللجميع أن ي وضاع فإنه ينبغيو في مثل هذه اُال.. ةواحد

    الفصل السادس
ةفريض   من المشرآينة الحج و البراء

  افضحوا مؤامرات امريكا و اسرائيل! يا زّوار بيت اهللا الحرام  
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و ،  ةمو اسرائيل المجر ة و المعتديةسيما امريكا الناهب، يا زائري بيت اهللا افضحوا مؤامرات اليسار و اليمين

 اهللا یو التجأوا ال، جرائم هؤالء المجرمين 'و الفتوا االنظار الی، عرفوا شعوب العالم بها و اطلبوا منهم العون

  .١ اهللا القادرةو اني ابشرآم بالنصر بمشيئ، المجرمين المتعال ليصلح حال المسلمين و قطع ايدي

  !  بنظر آل سعودة فلسطين في الحج بدعةطرح مشكل
عالقتنا بما يجري في  ما: يقال،  ة االسالميیالتي آانت يومًا ما مرآزًا لالسالم و تجهيز القو، لحجاز في ا'حتی

  . العالم و بما تفعل اسرائيل

، آي يتحدثوا عن فلسطين  هناكة الجمعة أئم' مورست علیةبعد ضغوط آبير: ٢ها  يقول السيد موسوي خوئيني

علمًا أن آل ما لحق بحجاجنا من ضرب و . اسرائيل قذ المسلمين من شّراللهم ان:  آلمات من الدعاءةاآتفوا بعد

 ةان هذا الحج يتعارض مع سّن: الن هؤالء يزعمون، ال يذآروا اسم اسرائيل   آان من أجل انةاعتقال و اهان

  .٣ في االسالمةو هو بدع ،رسول اهللا

   من المشرآين من اسرار الحجةالبراء
ليلبوا نداء  اجاءو ،و تزامنًا مع اداء مناسك الحج،  )اهللا الحرام االيرانيينحجاج بيت  (فان هؤالء الضيو

  . ' هللا تعالیةتلبي ة لهما هي بمثابةألن التلبي، الهه َو ٰی اُهللا َعَلْيَصلَّابراهيم خليل اهللا و محمد رسول اهللا 

 ةو وفاء و اخو ة و محببعطف و صفاء،  اهللا و رسوله العظيم'الی» من آل فج عميق« عاملوا المهاجرين 

 من المشرآين ةمناسك الحج و البراء ةإذ أنهم جاءوا من أجل تأدي.. و ال تؤذوا ضيوف اهللا و رسوله، ةاسالمي

  .. و الكافرين الذين تبرأ منهم اهللا و رسوله

ئيل  اسرا'علی  النظام االسالمي المقتدر للقضاءةو استفيدوا من قو،  و ّقروا هؤالء الضيوف الملتزمين

 اعداء االسالم و البالد ةطليع التي تعد في، و قطع يد سيدتها امريكا، عدو االسالم و المسلمين،  ةالغاصب

 ة الهتافات المعاديةمرآزًا النطالق، اآلخرين بالتنسيق مع الحجاج،  ة المكرمةو اجعلوا من مك. ةاالسالمي

  .٤ عبادات البشرو  ةعن التلبي فاهللا غني، ألنها من اسرار الحج، للظالمين

ةصرخ   ة البراء
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ٥) اهللایعل  اهللا و رسوله ثم يدرآه الموت فقد وقع أجرهیو من يخرج من بيته مهاجرًا ال (

 عباده ةاوليائه و خاص  'علی  و، انبيائه سّيما خاتمهم و افضلهم' و السالم علیةو الصلو،  آالئه'الحمدهللا علی

  .)ارواح العالمين لمقدمه الفداء (قائمهمسيما خاتمهم و 
                                                 

 .٢٢٢ص  ، ١٠ج ، صحيفة النور، ١٩٧٩ / ١١ / ٢١ان لالمام بتاريخ من بي - ١
،  بعثة الحج االيرانية'و المشرف علی، ها مندوب االمام لشؤون الحج آان حجة االسالم السيد محمد موسوي خوئيني    - ٢

 .١٩٨٥ / ٨ / ١٦ - ١٩٨٢ / ٨ / ٥و ذلك في الفترة من 
 .٥٣ص ، ١٧ج ،  النورصحيفة، ١٩٨٢ / ١٠ / ١٣من حديث لالمام  - ٣
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حظي بها العالمين و   التيةلتعجز عن شكر النعم الالمتناهي، إن االقالم و األلسن و الخطابات و الكتابات

 و السّر و ةوجود عوالم الغيب و الشهاد ةأفاض نعم، من قبل الخالق الذي بلطف تجلي نوره التام، سيحظون

و بظهور جميله سطع . ١)اهللا نور السماوات و االرض( حيث أن،  من اصطفاهمةبرآ باو اوصلها الين، العلن

  .٢)الظاهر و الباطن و اآلخر و هو االول: (حيث أنه، جماله

خليل   «'و حتی» اهللا صفي« انبيائه ابتداًء من ' التي طلعت من الغيب علیة المقدسةو بفضل آتبه السماوي

 یل الونه سبيل الوصاحدد سبح ،- صلوات اهللا و سالمه عليهم - »يب اهللاحب« 'حتی» خليل اهللا«و من ، »اهللا

و من يخرج من بيته  ( ة الكريمةحيث اآلي،  اهللایالسلوك ال و رسم مسير، الكماالت و الفناء في الكمال المطلق
  . )... اهللایال  مهاجرًا

محمد : (و المستكبرين و اعدائه ملحدينو مع ال، سبيل التعامل مع المؤمنين و اوليائه) سبحانه ( آما عّرفنا
  .٣)...بينهم  الكفار رحماءیرسول اهللا و الذين معه اشداء عل

و اشرف  افضل، الهه َو ٰی اُهللا َعَلْيَصلَّ ی خاتم النبيين محمد المصطفة و الثناء إذ جعلنا من أمةو اآلف التحي

 الغيب ة لحضرةالكتبي ةو الصور، ةلمقدساعظم و اشرف الكتب ا، و من اتباع القرآن المجيد، الموجودات

: حفظه و صيانته من ايدي شياطين األنس و الجن و قد ضمن، ة الجمعية الوحدةالمستجمع لجميع الكماالت بهيئ

  . قرآن محفوظ لم يزد او ينقص حرفًا واحدًا. ٤)لحافظون إنا نحن نّزلنا الذآر و إنا له(

و الناهبين الدوليين عبر  عامل انبياء اهللا العظام مع مستكبري العالم الكتاب الكريم هو الذي اخبرنا باسلوب ت

مع المشرآين و الجائرين و  اله َو ِٰهی اُهللا َعَلْيَصلَّ خاتم الرسل ة النهج الذي اتبعه حضر'و اطلعنا علی، التاريخ

  . كل عصرو مصرخالدًا و صالحًا ل   هذا النهج في التعامل'و سيبقی.  رأسهم المنافقين'الكفار و علی

، و اخوانكم و ازواجكم و عشيرتكم قل إن آان آباؤآم و ابناؤآم( :عال نقرأ قوله جّل و،  في هذا الكتاب الخالد
و جهاد ،  اليكم من اهللا و رسوله احّب، و مساآن ترضونها ، تخشون آسادهاةو تجار، و اموال اقترفتموها

 یو هو خطاب موّجه ال، ٥) ال يهدي القو م الفاسقينيأتي اهللا بأمره و اهللا 'فتربصوا حتی، في سبيله

الخسائر  و المهادنين  و المتأسفين الستشهاد الشباب و فقدان االموال و االرواح و غيرها من المصلحين

  . 'االخری

له حّب اهللا سبحانه و رسو بعد، ةمن بين آل االحكام االلهي،  أنها ذآرت الجهاد في سبيل اهللاة و الملفت في اآلي

حيث أنه الحافظ ، االحكام  جميعة أن الجهاد في سبيل اهللا في مقدم'و نّبهت الی، َصلَّی اُهللا َعَلْيِه َو ٰالهاالآرم 

  . للمبادیء و االصول
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امثال الذل و األسر و   من، فعليكم أن تنتظروا عواقب هذا األمر،  انه لو تخلفتم عن الجهاد' آما أنها نّبهت الی

و الكبار و أسر االزواج و  الصغار  ةآإباد ،و هي نفسها التي آنتم تخشونها، ة و االنسانيةالميضياع القيم االس

ترك الجهاد ال سيما الجهاد الدفاعي الذي نخوضه نحن  و بديهي أن آل هذه االمور هي من نتائج. ةالعشير

  . اآلن

 او يصيبهم ةتصيبهم فتن ون عن أمره أنفليحذر الذين يخالف: (ة الكريمة ايضًا تشير اآلي' هذا المعنی' و الی
و ، االسالم في هذا العصر الجتثاث جذور االسالم  و بالء اآبر مما يخطط له اعداءة فتنةو اي. ١)عذاب أليم

و هالك الحرث و ،  المستشارين الناهبينةو دعو،  ة المبادةالشاهنشاهي ةآالحكوم، ة الحكومات الظالمةاقام

  ابناء'علی،  ةتالي تكرار ما جّرعوه للشعب العراقي المظلوم خالل السنوات االخيرو بال ،النسل لهذا الشعب

 ابناء الشعب ةالمعنوي التي انقذت بتربيتها،  ة المقدسةللذات الربوبي،  و حمدًا و شكرًا ال حّد لهیالشعب االيران

  . تحت لواء االسالم الزاهرةلمستقل اة الحيایال و اخذت بأيديهم، االيراني من اوحال الفساد الشاهنشاهي الجائر

و ، 'تدخل القوی الكبری حيث استطاعت أن تحّصن نفسها من، و اننا اليوم النجد بلدًا في العالم آما هي ايران 

و قد مّن اهللا علينا بأن جعلنا نحيا ، االشرار قف بوجهتو أن ، أن تقرر مصيرها بنفسها استنادًا لالسالم العزيز

  . لشعب اابين ظهراني هذ

الحجاج االيرانيين  ة اعتاب عزيم'حيث اننا علی،  عنايته بنا'علی،  و شكرًا ال حّد له للحق جّل و عال

 و ' نحو اهللا تعالیةو الهجر، )االآرم مرقد النبي (و مرقد المعشوق، )ةالكعب ( معبد العشق'المحترمين الی

و أن لواء االسالم ، اصقاع العالم صداه اء االسالم قد مأل أن ند'نری، الهِه َو َٰصلَّی اُهللا َعَلْيرسوله االعظم 

 –العالمين قد اتجهت صوب بلد ولي اهللا االعظم  آما و أن انظار،  ةالمعنوي أخذ رفرف في اقطار المعمور

   - ارواحنا لمقدمه الفداء

وعودهم  و ة البائسالحالمهم و خالفًا، الذين افتضح امرهم للجميع، و رغم انف االعداء السوء و المنحرفين

 و 'فان البلد االسالمي العزيز ايران اليوم اقوی،  ةواحد ة أشهر أو سنة خالل ثالثة االسالميةباسقاط الجمهوري

،   و اقتدارًاة أآثر قوةو قواته المسلح،  الشعب االيراني العظيم أآثر فخرًا آما و أن؛ 'اصلب من اي وقت مضی

  اآثر نشاطًا في ظل المراجع العظام و العلماء االعالمة المقدسةوزاته العلميو ح، اآثر عزمًا و شبابه و شيوخه

و ان السلطات  ، و ان الحوزات و الجامعات هي اليوم اکثر ارتباطًا و تقاربًا فيما بينها،-م  کّثر اهللا من امثاله-

  . ة العسكريو ة و الثقافية و تطورًا و نموًا في المجاالت السياسيةالثالث اليوم اآثر فعالي

،  اليوم اآثر ضعفًا و ذًال هم،  اعداء االسالم و اعداء استقالل البالدةالذين هم في الحقيق،  آما أن اعداء الشعب

و ان خوف و يأس ،  اآثر شيوعًا) االسود(  البيتةو ان فضيح، و اهتزازًا  و أن قصور المستكبرين اآثر وهنًا

و الذي هو انعكاس ، ةاضطراب و تيه وسائل االعالم العالمي واضحًاو قد بات ،  قاتًال'اصحاب القصور امسی

  . القصور الضطراب و قلق اصحاب
                                                 

 .٦٣اآلية / رة النور سو - ١
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 ءو ذلك بأن يتالحم ابنا ،ةمن االجواء الجديد،  مسلمي و مستضعفي العالم أن يستفيدوا و بوعي' لذا يتحتم علی

  . ' الكبرییالقواغالل   النقاذ انفسهم من أسر،   والمستضعفينةمختلف الفرق االسالمي

و ، ارآان التوحيد الذي هو رآن من،  من المشرآينةان اعالن البراء - ١:  امورة عد' و فيما يلي اشير هنا الی

 ة التظاهرات و المسيرات بكل صالبةاقام في،  خالل ايام الحج'يجب أن يتجّلی، ١ للحج ةمن الواجبات السياسي

  . ةو روع 

التام مع مسؤولي الحج و   في جميع المراسم بعد التنسيقةالمشارآ، ر االيرانيين الحجاج االيرانيين و غيیو عل

عن برائتهم من ، ة مجلجلةو االعالن بنداءات مدوي ،٢»آروبي« االسالم الشيخ ة حجةسماح، ممثلي هناك

ن ال يغفلوا و أ،  جوار بيت التوحيد'الی ،ة رأسهم امريكا المجرم'العالمي و علی المشرآين و ملحدي االستكبار

  . اهللا و اعداء خلقه ضهم و حنقهم ضد اعداءغب عن اظهار

 من ةو البراء و اظهار الغضب،  و الوفاء للحقةمالم يتم البوح بالمحب،  ة و هل يمكن ان تتحقق العبودي

االنزجار و النفور الكامل من  حاشا هللا أن يصدق اخالص عشق الموحدين مالم يتم االعالن عن! ؟الباطل

  . شرآين و المنافقينالم

 و قوًال، االعالن عن الرفض ليتم فيه، ٥الناس  و٤ةالطهار  و٣و بيت األمن» ةالكعب« و اي بيت انسب من 

  .ة و حقارة و دناءةلكل اعتداء و ظلم و استغالل و عبودي، عمًال

 اهم و ی ذآرة تبقي حيو، »ةالمتفرق«  و االربابةتتحطم اصنام اآلله) كمألسُت بربِّ (و من خالل تجديد ميثاق

 ی الناس يوم الحجِّمن اهللا و رسوله ال و اذاٌن: (ذلك   والهِه َو ٰی اُهللا َعَلْيَصلَّ نّفذها النبي ة سياسيةاعظم حرآ
  . بل و تكرارها، ٦ )..االآبر

 ةالبراء آما أن اعالن، یبلال يمكن لها ان ُت، ة  و اعالن البراءَصلَّی اُهللا َعَلْيِه َو ٰاله النبي االآرم ة حيث ان سّن

 لذات حبًا و عشقًا، العالم  المسلمين أن يمألوا اجواءی بل انه ينبغي علة ايام و مراسم خاص'ال يقتصر علی

دين و ّدو شبهات المتر،  وساوس الخّناسين  'و ان ال يصغوا الی. بغضًا و آرهًا عمليًا العداء اهللا و، الحق

  . المتحجرين و المنحرفين

ان الناهبين الدوليين  حيث، و البعد العالمي لالسالم، ة التوحيد المقدسةعن انشود، ةو ال للحظ،  يغفلوا و ان ال

 و ة الحيل و التزوير و المراوغ'شّتی 'و سيلجأون الی، سوف لن يقّر لهم قرار بعد اليوم، و اعداء الشعوب

 فلسفاتهم و ةال شاع، و المنافقين،  ةقومي الةو دعا ،و أجراء السالطين، و سيسّخرون وعاظ البالط، الخداع
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ُتنتهك برفع ، ة المعظمة الكعب ، بيت الحقة و قدسيةان حرم، كين الجاهلينمن المتنّس،  و لعّل هناك َمن يّدعي

 و الذآر و ليس مسرحًا ةالحج مكان للعباد و ان، ة التظاهرات و المسيرات و اعالن البراءةالشعارات و اقام

  . لعرض القدرات و الحرب

الصراع هو من شأن   و خوضةلبراءبأن النضال و ا، كينّتمن العلماء المته،  و آذلك ربما هناك من يشير

 ةليس من شأن طلب، السّيما في ايام الحج ،ةان التدخل في االمور السياسي و، اصحاب الدنيا و الساعين لها

  . و العلماءةالعلوم الديني

، و البد للمسلمين أن ينهضوا ، للناهبين الدوليينةان مثل هذه االقاويل هي من ايحاءات و خبث السياسات الخفي

 و ةو الدفاع عن القيم اإللهي، ة الجادةلخوض المواجه ،و بكل مالديهم من امكانات و ما يلزمهم من استعدادات

ذوي القلوب ، ة الجهل،و أن ال يسمحوا لهؤالء. ع المقدسصفوف الجهاد و الدفا و أن يرّصوا، مصالح المسلمين

 اينما آانوا و  ،و عليهم أن يلتحقوا. لمسلمين و عزتهم اةلعقيد،  اآثر من هذا ةباإلساء، و اتباع الشياطين ةالميت

  . بجنود اهللا،  الحقةال سّيما من آعب، في أي مكان

؛ ' اسمیةنحو آعب ،من افضل و اقدس بقاع العشق و الشعور و الجهاد،  الحجاج االعزاء أن يتوجهوای و عل

و من ،  احرام الحرب'احرام الحج الی  نحيث توجه م ١)ع(»ابي عبداهللا الحسين«آما هو سيد الشهداء االمام 

و بذلك ُتبّدل ،  و الدمة غسل الشهاد'التوضُّؤ بزمزم الی و من،  طواف صاحب البيت' و الحرم الیةطواف الكعب

 ' علیة و ال الغربية الشرقيیالقوذاك لن تجرؤ الو آن. ةال تعرف الهزيم  ذات بنيان مرصوصة أّم' الیةاألّم

  . مواجهتهم

يستلهمون من الحج الدستور  حيث أن المسلمين، ال يمكن أن يكون غير هذا،  ان روح الحج و نداءهو ال شك

  .  الكفر و الشركةو النهج لمقارع، العملي للجهاد مع النفس

و ، صفوف المجاهدين و هو تمرين إلعداد، تجديد لميثاق النضال،  في الحجةان إعالن البراء،  حالة اي' علی

  .  االوثانةضد الكفر و الشرك و عبد الصراع ةمواصل

صفوف جنود اهللا في  بل انه منطلق علني لوضع ميثاق النضال و تنظيم،  آما و انه ال ينحصر برفع الشعارات

  . 'التوحيد االولی و هو يعد من مبادیء،  جنود ابليس و المتأسّين بابليسةمواجه

  ؟ يعلنون عن ذلك فأين اذن، ت الناس و بيت اهللافي بي، فاذا لم يعلن المسلمون براءتهم من اعداء اهللا

                                                 
  ،و بعد اربعة اشهر من االقامة في مكـة        ،   مكة ' الی ة، من المدين   بعد امتناعه عن مبايعة ليزيد     )ع(توجه االمام الحسين   - ١

من ) ع(تحرك االمام الحسين،  ل رسائل اهل الكوفة يبايعونه فيها و الظروف التي اوجدتها حكومة يزيد في مكةوو نظرًا لوص
 لمـا إمتنـع االمـام      و.  الرغم من حلول موسم الحـج      ی عل ـ ه ٦٠الثامن من ذي الحجة عام       العراق و ذلك في يوم       یمكة ال 

اصـحابه   من) ٧٢ (فرض عليه جيش يزيد حربًا غير متكافئة استشهد فيها مع،  من اداء البيعة ليزيد ' مرة أخری  )ع(الحسين
 . للهجرة في منطقة يقال لها آربالء في العراق٦٠في يوم العاشر من محرم سنة 
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 ةعن الحرم و حرم اهللا و المدافعين معاقًال و سندًا لجنود،  و المسجد و المحرابةالحرم و الكعب، و اذا لم تكن

  ؟  فأين اذن يكمن مأمنهم و ملجأهم،االنبياء

 هي من 'األخری  المراحلة مواصلو ان،  للنضال' االولیة يمثل المرحلةان اعالن البراء، ة واحدةو بكلم

 بذلك العصر و ةو البرامج الخاص يختلف باختالف االساليب، و ان اداءه في آل عصر و زمان، واجبنا

، الذي عّرض فيه زعماء الكفر و الشرك، آعصرنا  ما الذي نتمكن من عمله في عصربد أن نریو ال، الزمان

  ة لتلبيةألعوب،  للشعوبة و السياسيةو الديني، ةو الثقافي،  ةالقوميالمظاهر  و جعلوا من، آل آيان التوحيد للخطر

  ! ؟ةالخاص اهوائهم و شهواتهم

و إلقاء ،  الناسةو مكان  مقام' الیةو توجيه االهان،  ةو االآتفاء بالتحليالت الخاطئ،  البيوتةهل ينبغي مالزم 

 دون وصول ةو الحيلول، نه عمليًايطان و اعوالشل و الذي هو تحّمل، روح العجز و الخنوع في قلوب المسلمين

  ! ؟ اآلمالةالكمال و نهاي ة الخلوص الذي هو غايیالمجتمع ال

 التي ال ةو االخشاب الجامد  االحجاریاقتصرت عل،  االوثانة االنبياء لالصنام و لعبادةاو أن نتصور ان مقارع

 -   و العياذ باهللا–اقتصر عمله ، تحطيم االصنام  فيالذي آان سّباقًا» ابراهيم«و ان انبياء من مثل ، روح فيها

  .  هذا و ترك ميدان النضال ضد الظالمين'علی

و الحروب ضد النمروديين و  من تحطيم االصنام و خوض النضال،  في حين ان آل ما أقدم عليه النبي ابراهيم

ب و لك الهجرات و تحّمل الصعاو ان آل ت ،' آبریة لهجرةما هو إال مقدم،  القمر و الشمس و النجومةَعبد

 يكرر فيها خاتم ة و رسالة لبعثةهي مقدم،  باسماعيلةو التضحي بناء البيت و، ١)غير ذي زرع (العيش في واد

 ا ِممّٰانني َبريٌء.. : ( بكالم ابديةو يبلغ رسالته االبدي، ةمؤسسي الكعب  وةبنا النبيين آالم اول و آخر
االصنام اساسًا في  ةغير هذا فهذا يعني أن ال وجود لالصنام و لعباد  تحليًال و لو اننا عرضنا. ٢)شِرآونُت

بشكلها الحديث المتقدم و التي اتخذت لنفسها    االوثانةو لكن اي انسان عاقل يجهل اليوم عباد! عصرنا الحاضر

، )االسود (ال البيتمن امث،  ة معابد االوثان العصري ةيجهل هيمن أو انه، ةعيب و حيًال خاص  و أالاشكاًال

  ! ؟و سكان العالم الثالث عمومًا،  دماء و اعراض المسلمين'علی و،  ةاالسالمي  البلدانی علةالمفروض

 ة تحتضر نتيجة أّم ةصرخ ؛  ضد ظلم الظالمينٌةهي صرخ،  براءتنا من المشرآين و الكافرين اليوماّن صرخة

  . ُنهب بيتها و وطنها و مواردها  و قد،و اذنابها رأسهما امريكا یو عل، العتداءات  الشرق و الغرب

التي ، 'و البلدان األخری  الشعبين اللبناني و الفلسطيني و جميع الشعوب ة براءةهي صرخ،  براءتناة اّن صرخ

و قد نهبوا ، ةبنظرات طامع، و اسرائيل  و باالخص امريكا،  ة و الغربية الشرقية العالميیتتطلع اليهم القو

 و ة و اشعلوا نار الحرب في اراضيهم و احتلوا حدودهم المائي ،عمالءهم و فرضوا عليهم عبيدهم ومواردهم 

  . الكيلو مترات التي تفصلهم عنها  الرغم من آالفیعل، ةالبري

                                                 
 .٣٧اآلية / سورة ابراهيم  - ١
 .١٩اآلية / سورة االنعام  - ٢
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و الذين لن ؛ اآلن  آل الناس الذين ال يطيقون تفرعن امريكا و هيمنتها بعدةهي صرخ،  براءتناةاّن صرخ

 یبل عقدوا العزم عل،  ذلك'بالتأسف علی و االآتفاء،  األبدی الةنفرتهم حبيس صداء غضبهم ويرضوا بإبقاء ا

  .  عن االجيالةنياب و ان يصرخوا، و الموت احرارًا، العيش احرارًا

عن الموارد و   الدفاعةو صرخ،  و العرضة و الكرامة الدفاع عن الرسال ةهي صرخ،  براءتناة اّن صرخ

  . الكفر و النفاق الذي قّطع قلوبها  خنجرة الشعوب التي تئّن ألمًا من طعنةو صرخ، لكاتالثروات  و الممت

الّسراق و الّلصوص   الذين سلبة فقر و عوز الجياع و المحرومين و الحفاةهي صرخ،  براءتناة اّن صرخ

و   ص دماء الفقراء امتصا'يحرصون علی صوص الذينّلال،  و نتاج عرق جبينهمةالدوليون ثمار اتعابهم المضني

و يسعون لربط شريان ، ة و الشيوعية و االشتراآيةالرأسمالي تحت عناوين، المزارعين و العّمال و الكادحين

  . ةو حرمان سكان العالم من استيفاء أبسط حقوقهم الحّق ، للعالم بهمةاالقتصادي  وةالحيا

و قد وّجهوا آل نبالهم و  ،ار آله للقضاء عليها يتربص بها الكفر و االستكبة أّمةهي صرخ،  براءتناةاّن صرخ

التي يرتوي ابناؤها ، َصلَّی اُهللا َعَلْيِه َو ٰالهمحّمد  ةو هيهات أن تستسلم أّم.  ة المعظمةطعانهم نحو القرآن و العتر

 بأسر الغرب و 'أو أن ترضی، تستسلم للموت المذل أن؛  الصالحينةعون لوراثّلو يتط، من آوثر عاشوارء

  . شرقال

،  القرآن الكريمة حرم'علی مقابل اعتداءات المتوحشين و المشرآين و الكافرين، هيهات أن يقّر للخميني قرار

أن يلوذ بالصمت و هو يشهد  أو، و اتباع ابراهيم الحنيف، َصلَّی اُهللا َعَلْيِه َو ٰاله محّمد ةو أّم،  رسول اهللاةو عتر

  . ذّل و تحقير المسلمين

و أنا بانتظار فوز ، المسلمين  الدفاع عن  ةألداء واجب الحق و فريض، المتواضَعين، وحي و دمي لقد أعددُت ر

  .  العظيمةالشهاد

الظلم و الشرك و  و  الكفرةطريق مقارع، ةبأن الخميني سيواصل طريق،  و أجراؤهاة العالميی فلتطمئن القو

،  في العالم االسالميةقوات التعبئ  جنب مع'بًا الیو جن،  و بعون اهللا.  ولو بقي وحيدًا'حتی،  االوثانةعباد

 من جفون الناهبين الدوليين و عمالئهم الذين ةالراح سنسلب نوم،  مورد غضب الدآتاتوريينةهؤالء الحفا

  . يتمادون في الظلم و الجور

جياع و  ال  في عالمة االسالميةهو الشعار المبدئي للثور، »ة و الغربيةال شرقي«: إن شعارنا،  أجل

 - و البلدان التي ستقبل االسالم ة للبلدان االسالمية عدم االنحياز الحقيقيةو هو الذي يرسم سياس، المستضعفين

  . ابدًا  ةو اننا لن نحيد عن هذه السياسي ، ة للبشرية منقذةفي المستقبل القريب آرسال - بعون اهللا

و ال بالشرق  ،روبا و امريكاأو،  مصيرها بالغربأن ال تربط،  و مسلمي العالمة البلدان االسالميی و عل

  .  المنتظرة باهللا و رسول اهللا و الحج–إن شاء اهللا  - إذ أنهم مرتبطون، السوفيتي
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 ةاهداف و آمال الرسال يعني التنصل عن،  بها لالسالم و عدم االقتداءة الدوليةإن اهمال هذه السياس، و يقينًا

بالتالي الموت  و ،املٰالسَّ م عليِه' الهدیةو ألئم، َصلَّی اُهللا َعَلْيِه َو ٰالهلرسول اهللا  ة خيانةو هي بمثاب،  ةاالسالمي

  . ةشعبنا و جميع البلدان االسالمي الزؤام لبلدنا و

االبدي لشعبنا و جمهوريتنا    هي المالك العمليةبل ان هذه السياس،  و ال يظّن احد إن هذا الشعار شعار مرحلي

 و االبتعاد عن ةهو البراء،  الحقةصراط نعم و ذلك ألّن من متطلبات انتهاج، ل مسلمي العالم و آةاالسالمي

  . ةفي المجتمعات االسالمي، ةمختلف االصعد ' و علیةو البد من تطبيق، صراط الضاّلين

يراني مع الشعب اال  و اعالن التضامنة البراءة في مسيرةبعد االنتهاء من المشارآ،  المسلمينیو عل،  هذا

  : أن، الشجاع

 ةو ازال، جنود ابليس و أن يسعوا من اجل طرد.  ةيفكروا برمي االستعمار خارج بلدانهم و اراضيهم االسالمي

  . من بلدانهم، ة و الغربية الشرقيةالقواعد العسكري

 البلدان ی الةبو توجيه ضر  لتحقيق مصالحهم،  من امكانات بلدانهمةباالستفاد،  و ان ال يسمحوا لناهبي الدنيا

 ةيسمحوا لالجانب بالتغلغل في المراآز السري ان،  و زعمائهاة البلدان االسالميیألنه عار آبير عل، ةاالسالمي

  .  للمسلمينةو العسكري

القصور و القوات  ألن، و االعالم الظالم،  ة المسلمين أن ال يهابوا الضجيج و الطبول الفارغی ينبغي عل

  . التي في طريقها الي االنهيار ،ةهي آبيوت العنكبوت الواهي،  لالستكبار العالمية و السياسيةالعسكري

، و ان يعمدوا، المأجورين  و اصالح زعماء بعض البلدانة مسلمي العالم أن يفكروا في ارشاد و مراقب' علی

 فناء مصالح الشعوب الثقيل الذي يهّدد بفنائهم و  ايقاظهم من هذا السبات'الی،  أو التهديدةعن طريق النصيح

  . ةاالسالمي

 ةالمنافقين و سماسر  من خطرة تامة بصير'و أن يكونوا علی،  عليهم أن ينذروا هؤالء األجراء و العبيد

االسالم و نهب موارد و ممتلكات و اعراض  ةو أن ال يقفوا مكتوفي االيدي يرقبون هزيم، االستكبار العالمي

  . المسلمين

من اقدامات الزعماء  و أن تعلن للعالم انزجارها و براءتها، ن تفكر بإنقاذ فلسطين أة الشعوب المسلمی عل

 و آمال ةبآمال سكان االراضي المغتصب ،باسم فلسطين، الذين فّرطوا،  ة و السلميةالعمالء الخبثاء التساومي

،  ةهذه الجوالت و المكوآيو ب،  المفاوضاتة طاول'بالجلوس الی ، ةعليهم أن ال يسمحوا لهؤالء الخون.. المسلمين

 من، حيث ان هؤالء المأجورين اشباه الرجال، و شرف الشعب الفلسطيني البطل  ةو آرام ةمن المساس بمكان

  .  امريكا و اسرائيل' الی– باسم تحرير القدس –قد لجأوا ، ةالمتظاهرين بالثوري

 زعماء البلدان ةو مهادن داد فيه صمتيز،  الغتصاب فلسطينة الدامية الفاجعیان آل يوم يمر عل،  العجيب

  .  أو شعار عن تحرير القدسةأي دعو  انه ال تسمع'حتی،  اسرائيلةو يتضح اآثر مخطط مساير، ةاالسالمي
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 ةو هي منهمك، الحصار رغم انها تخوض حربًا و تعاني من - فلو أن بلدًا أو شعبًا مثل ايران،  بل اآثر من هذا

إنهم يضطربون ؛ فإنهم يدينونه، و هتف له، الفلسطيني  االعالن عن دعمه للشعبیاللو بادر  - في دفع العدوان

 ة الخبيثة العدوانيةلعّل هؤالء اعتقدوا إن مرور االيام قد غّير من الطبيع  .  يوم باسم يوم القدسة من اقام'حتی

 یالكبر المها في اسرائيلقد تخّلت عن اح،  للدماءة  المتعطشةو ان ذئاب الصهيوني، ةو الصهيوني السرائيل

  ! ؟ الفراتی من النيل الةالممتد

 هذه ةابدًا عن مقارع لن يتخّلوا، ةو الشعوب االسالمي، و ابناء شعبنا،  ان المسؤولين االيرانيين المحترمين

 من قطرات اتباع االسالم ةو باالستفاد ،'و بعون اهللا تعالی.  اجتثاث جذورها'العمل علی  وة الخبيثةالشجر

و عبر ، ة للبلدان االسالميةو االمكانات المتوافر ،َصلَّی اُهللا َعَلْيِه َو ٰاله محّمد ة ألّمة المعنويةو القدر، ةالمتناثر

 ة افعالها االجراميیفإننا سنجعل اسرائيل تندم عل،  انحاء العالم'شتی  فيةتشكيل خاليا حزب اهللا للمقاوم

  .  من قبضتهاةبأراضي المسلمين السلي و سنحرر،  ةالسابق

فإنني احذر ، بعدها  أوةسواء خالل االعوام التي سبقت انتصار الثور،  و آما قلت مرارًا و نّبهت المسلمين

و أعلن عن دعمي ،  ةجسد البلدان االسالمي في، ة للصهيونية الخبيثة السرطانيةمجددًا من خطر انتشار هذه الغد

 و شبابها ةالمسلمللشعوب   ةااليرانيين لجميع المجاهدات االسالمي المسؤولين  وةالتام و دعم الشعب و الحكوم

 ،  فخرًاةاالسالمي  ةالذين اآسبوا األّم، و أنا اشكر الشباب اللبنانيين االعزاء. تحرير القدس  طريق'علی، الغيور

سواء المتواجدين  ،ّزتنا و النصر ألعةآذلك أسأل اهللا سبحانه الموفقي.  الخنوعو لو أذاقوا الناهبين الدوليين الذّْ

اعتمادًا ، و يوجهون الضربات لمصالحها الذين يقاومون اسرائيل،  أو بالقرب منهاةمنهم في االراضي المغتصب

  . الشعب االيراني لن يتخّلي عنكم و لن يترآكم لوحدآم ابدًا اطمئنهم  بأن  و اني؛  سالح االيمان و الجهاد'علی

 و یاالعداء بسالح التقو یو احملوا عل،  للمسلمينة المعنويةاستفيدوا من القدرو ،  اهللا المتعالی توّآلوا عل

   .١)و يثبت اقدامكم اهللا ينصرآم اإن تنصرو(.. :  ذلك أنهةالجهاد و الصبر و المقاوم

    ليس حجًاةالحج بدون البراء
 سيؤدي الحجاج واجبهم و ، و خمسون الف شخص من ايرانة مائ–ان شاء اهللا  -  الحجیسيذهب هذا العام  ال

 الحج و ال يقيموا یأن يذهب حجاجنا ال فمن غير الممكن.  من المشرآين و امريكا و اسرائيل ةفي البراء

و ،   للحج اصًالةمن المشرآين تعتبر من الوظائف السياسي  ةذلك ان البراء. التظاهرات ضد االستكبار العالمي

 و من، سعود أنهم ان عملوا بغير ذلك فإنهم يقفون ضد آل مسلمي العالمو ليعلم آل  . بدونها ال يعد حّجنا حّجًا

  .٢ة و سليمة صحيحةمصلحتهم  أن يتصرفوا بصور

    من المشرآين في الحجة البراءُة في فلسطين  ثمرة االسالميةالملحم
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 في العالم 'بریلتحوالت ُآ ستكون سببًا ١ ة مكة أن حادث'الی ، ليكن الشعب االيراني العزيز الشجاع مطمئنًا

و مع .   و طرد أدعياء الدينةالدول االسالمي  فية الفاسدة الجتثاث جذور االنظمة مناسبةو ارضّي، االسالمي

 للشهداء االعزاء ةفإن عبير الدماء الطاهر، اآثر من عام و نصف من المشرآين  ة البراءة ملحم'انه لم َيمّر علی

  .  نقاط العالم'آثاره في اقصیو بتنا نشهد  ،مأل ارجاء العالم بأسره

و ، ةالذي انشأ هذه الملحم فهل يملك العالم تصّورًا عن، ة اعتباطّية الشعب الفلسطيني ليست ظاهرة ان ملحم

 ' دون أدنیة بأيد خالية الصهيونيةالحمالت  الوحشي  اي هدف يتكيء اليوم شعب فلسطين و هو يقاوم'علی

و هل يتساقط في احضان الفلسطينيين ثمار ؟ ةوجود هؤالء بالصالب  وحده مألةفهل أن نداء الوطني؟ خوف

 اذا آان االمر آذلك فلماذا لم؟  البائعين ألنفسهمة العبي السياسةمن شجر، و االمل الصمود و زيتون النور

الفلسطيني يرتزقون    جوار الشعب' آانو الیةرغم أن هؤالء و لسنوات طويل، يحدث من قبل ما نشاهده اليوم

  ؟ باسمه

و في ، في ايران و هو نداء الشعب االيراني ذاته الذي زرع اليأس في قلب الشاه، ال شّك أنه نداء اهللا اآبر

الشعب الفلسطيني في تظاهرات الحج  الذي ردده  ةو هو تجسيد حي لشعار البراء.. قلوب الغاصبين في القدس

، الموت المريكا:  تحرير القدس و هتفواة اطلقوا صرخ الذين  االيرانيينة جنب مع االخوات و االخو'جنبًا الی

  . مثلما اريقت دماء اعّزائنا الشهداءةو قّدم  دمه في ميدان الشهاد. و الموت السرائيل ،الموت لالتحاد السوفيتي

 ةانهارت الحصارات الحديدي و لقد شاهدنا آيف،  وجده عن طريق براءتناةالفلسطيني الذي اضاع طريق.. أجل

و آيف ، ة الرصاصی علةو الصرخ،  الكفریعل و االيمان،  السيفیآيف انتصر الدم عل و، ةه المواجهفي هذ

 - ي الكوآب الدّرةو آيف انتفض ثاني،  الفراتی من النيل ال'الكبری تبددت احالم بني اسرائيل في اسرائيل

افر آل الجهود في مختلف ارجاء و اليوم و حيث تتض.. ة و الالغربية الالشرقيةالمبارآ  من شجرتنا–فلسطين 

غضب الشعب  فإن الشيء نفسه يمارس من أجل اطفاء نار،  االستسالم للكفر و الشركیالجبارنا عل العالم

  .٢ة تقدم الثور'و هذا مجرد مثال واحد علی، الفلسطيني المسلم
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    الباب الرابع
   ةمحاوالت االعداء للحيلول

  الها في نضة االسالميةدون تقدم الجمهوري
  الفصل االول

  ةالثورّي  بعض الدول ضد ايرانة  و مؤامرةالحرب المفروض
  ة االسالم في مقابل الصهيونيةصدام موهن جبه  

) صدام (و هذا الملعون، مصالحه من اجل) آارتر (لقد عمل. يجب أن يحاآم صدام مثلما يجب ان يحاآم آارتر

و ، ة من االرض اليابسةالقوات من أجل آيلومترات معدود ء آل هذهیلم يعب) صدام (فهو . يعمل لصالح امريكا

و يهدر مليارات  ،  االقتتالیال - سواء من ذلك الجانب او هذا الجانب -  يدفع بهذا العدد من المسلمين

و   العدوة الذي يجب ان نشهره في مواجه–جعلنا نرفع هذا السالح   و،ة االيرانيو التومانات ةالدينارات العراقي

لصالح  ( ةالخيان و انما ارتكب صدام هذه.  بوجه بعضنا البعض– ة و االمبريالية الصهيونيةواجهفي م

  .١)امريكا

   و حزب البعثةبين الصهيوني تواطؤ: ةالحرب المفروض
 اسرائيل و انقاذ ةلمحارب  هو أن هذه االمكانات التي ينبغي أن تكرس ةإّن ما نأسف له في هذه الحرب المفروض

في  -  و حزب البعث العراقية العالميةو الصهيوني بين الشياطين الكبار بالتواطؤ – يتم تبديدها، ظيمس العدالق

بأنه ما لم تنهض  الشعوب ، و ها نحن نكرر ما قلناه من قبل  الهجوم  ضد عدو اسرائيل و امريكا اللدود

 ةفأن االيادي المجرم، ةيل الغاصبسيما اسرائ، ضد مستكبري العالم و اذنابهم ، العالم و مستضعفوةاالسالمي

القدس و    لن تخرج منة السرطانيةآما ان هذه الُغّد.  بلدان العالم االسالمي 'تكف عن التطاول علی لهؤالء لن

و ان ..  الضياعیو العراق ال و سوف يسوقون مصر، و سيستمر  امثال صدام و السادات في جرائمهم، لبنان

 االسالم و التمسك الصادق بالقرآن الكريم و یال ء الظالمين يكمن في اللجوءالسبيل الناجع للتخلص من هؤال

  .٢و االنسجام  التوحيد بالتضامنةالنهوض تحت راي

   السرائيلةتوفير الفرص
 'صدام بالهجوم علی و من خالل تضليلها،  امريكاةخاص، ' الكبرییهو ان القو،  بالغ األسف'ان ما يدعو الی

 ة المجرمةلتفسح المجال امام اسرائيل الغاصب ، بالدفاع عن بلدهاة ايران المقتدرةلهاًم حكوم ا'بالدنا عملت علی

 فقد آشف اسحاق شامير..  الفراتی من النيل ال'تشكيل اسرائيل الكبری  تنفيذ مخططها المشؤوم في'للعمل علی

   عن مخططاتدًال من بيغن،  الوزراء بةو بمجرد  االعالن عن ترشيحه لرئاس - المريكا البيدق الجديد -
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    آلتا الجبهتين'نحن مستعدون للقتال علی
 ،- اسرائيل - الفاسد اك النظامو ابتلينا هناك بمثل ذ،  )یحزب البعث العراق ( لقد ابتلينا هنا بمثل هذا الحزب

. و نقاتل هناك دفاعًا عن انفسنا ايضًا، انفسنا نقاتل هنا دفاعًا عن،  استعداٍد للقتال في آال الجبهتين'لكننا علی

هل ينبغي لنا ان ندع ؟ نتنازل لكم مقابل أن تسمحوا لنا بالذهاب  ولكن هل يتحتم علينا أن. نحن مستعدون

يريد أن نسير ) صدام (مع آل هذه الجرائم التي ارتكبها؟ ضناعو نتصالح و نعانق ب المجرم و شأنه و نجلس

  . لن يتحقق مطلقًا  غير معقول وأنه امٌر، آًال! اعطوني شيئًا لكي نسير معًا:  و آأن منطقهم .. ؟ سويًا

ألننا متطوعون و ، لكذ فانه ينبغي لكم أن تلتمسوا منا،  فلسطين أمر آخر' إن موضوع السماح لنا بالتوجه الی

و ان ، آنتم صادقين في معارضتكم السرائيل   هؤالء  اذاةعليكم ان تلتمسوا منا آي نأتي لمساعدتكم في مقاتل

فانكم  إّنما تضعون شرطًا ،  هناك'نذهب الی و تريدون  أن ال، السرائيل لم يكن األمر آذلك  و لستم معارضين

  .٢تعجيزيًا

  جل قتال اسرائيل من ايران من اةطلب الرشو
تجاهد  بهم من اجل  في طبق من االخالص و راحت، لقد وضعت  بالدنا رأسمالها  الكبير المتمثل بشبانها

،  اي طاریء يهدد المسلمين'للتصدي الی ةفهم  متواجدون في الساح. 'من اجل دين اهللا تبارك و تعالی، االسالم

ما  و.  اسرائيل عدوهمةنا فتح الطريق  امام قواتنا لمقاتلحكومت و المضحك  ان صدام يضع شرطًا عندما تقترح

 أنهم يطلبون  'و لكننا نری.. و انتم  وحدآم  الذين يحق لهم  ان يضعوا شروطًا، منكم ذلك  إال ألنهم يائسون

  ؟ و اّي طريق...  آل شيء حتي يفتحوا لنا الطريق' ننسی منا أن

و عدو ، و عدو االسالم  عدو العربة من المضحين  لمقاتلعدٌدحين يتطوع ،  االسالمی علةأليست هذه بمصيب

، )يتفرجون دون اآتراث بل انهم مؤيدون لهؤالء و هم جالسون (، بأسرهاةو عدو المنطق، الحرمين الشريفين

و مثل هذا آحال الغريق الذي ؟  اسرائيلةالطريق امام شباننا للتوجه لمقاتل  حتي يفتحواةيطالبوننا بتقديم رشو

  ةاسرائيل ذريع  ةإن حكام العراق جعلوا قضي! اسمح لك بانقاذي  انقاذه فيقول له ماذا يعطيني حتیٰ  يريدنأتيه مي

  . ة االلهية االنتقام  و العدالةمن أجل ان يفّروا من قبض

عن تصرفوا النظر  عليكم ان، 'اذا اردتم أن نسمح لكم بالذهاب النقاذ الغرقی:  ليقولواةلقد جعلوها ذريع 

و ،  صدام هو الطريق الذي يجد فيه نجاته ان الطريق الذي يريد ان يعطينا اياه.. الجرائم التي ارتكبناها بحقكم

 و ينجو هو و ةفسوف تقع المصالح، فاذا  ما وافقنا نحن، ةالقّضي لقد درس طرفي.  اسرائيل'ليس الطريق الی

  . جاهد و النريد ان نقاتل اسرائيلفسنبدو و آأننا ال نريد ان ن و اذا رفضنا ذلك. أزالمه
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  ةو اّي، بهذا  البلد ذا فعلتم ليأتي الخبراء و يروا ماأنتم تنحوا جانبًا  و! اننا موافقون:  و نحن نقول لهؤالء

أن نغضَّ الطرف عن جناياتكم  من  ولكن؟ و ليعّين الخبراء  َمن الذي ارتكب هذه الجرائم،  ارتكبتموهاجرائم

ايران تريد انقاذ  إذ سيذآر التاريخ ان ! يسّجلها التاريخ فهذه  من العجائب التي سوف،  لكمةدمدم خاجل أن  نّق

و قد تطوعت  للذهاب ،  من قبل اسرائيلة  المهددةانقاذ البالد  االسالمي و  الحرمين الشريفينالعرب و انقاذ

االمور   يسمحوا لها بذلك ان هذهیت حةبيد أن الحكومات طالبتها بتقديم رشو، السرطان الفاسد  هذاةلمواجه

  .١ جباه هؤالء'سوف ُتّسجل في التاريخ و سوف تكون عارًا علی

ةبهزيم   العراق ُيفتح الطريق للتحّرك نحو القدس
  اخراجه'قادرون علی  أنهمةفيما يتصور الجهل،  ة االلهيةان الشعب االيراني العزيز يواصل اليوم تقدمه بالقدر

 عن ادراك سّر بيد أنهم  عاجزون . البارزين   و اغتيال رجالهةجرائمهم غير االنساني من خالل ةمن الساح

 ة  االمريكيةبعد احباط المؤامر، ة تقوم قواتنا الشجاعاألمل بأن و اننا  يحدونا. ة في الساححضور هذا الشعب

بفتح  ،  العراقة  بحكومة  النهائيةوالحاق الهزيم،  صدام و الحزب العفلقي'علی ة للمحافظة الهادفةاالخير

االعتداء االسرائيلي   أنذلك، ة عدم اآتراث دول المنطق ال نشاهدمثلما نأمل ان.  للزحف صوب القدس الطريق

 هذه الدول 'يهدد وجود آل ما لدی، ابنائه  البلد المسلم لبنان و القتل و النهب الذي يمارس بحقیاالخير عل

  . للضياع

 و استسالمها  غير ة المنطق ان هذا الصمت  القاتل الذي تمارسه بعض حكومات،  ةو لتعلم الشعوب االسالمي 

و من .  العزيز من قبل هذا الطامع الدولي و حثالته  ابتالع لبنان'سوف يؤدي الی، المشروط المريكا و اسرائيل

  ةمجرمين مستخدم لهؤالء الة و اذا ما تصدت حكومات  المنطق .. ' االخریةثم سيأتي دور البلدان العزيز

  . ' أخریة  طامعةو من بعدها  امريكا و آل قو،   اسرائيلةفسوف تنتهي قضي ،سالح النفط و سالح النار

المجرم الحقيقي و ، امريكا  مّدت يدها صوبة هو ان بعض الحكومات االسالمية ان ما نأسف له و ندينه بشد

 التي تستهدف ة و المؤامر ةالحرب العراقي و ال وجودو ل.  انقاذهم من الذئب المفترسةطالب، المتآمر االول

لكان لشعب ايران الشجاع و ،  الجبهتينی بنا علةالهزيم الهاءنا عما نعاني منه و المخطط المرسوم اللحاق

 و ها نحن ندعوهم و،  ة اآثر من مرة دول المنطق سيماةدعونا الدول االسالمي لقد. آخر   موقفًاةحكومته الثوري

 اعراض و اموال الشعوب و شرف و ارواح ' علیة المحافظبشكل جاد النهوض من اجل همنطلب من

 و شرف ةواحد عن عّز  و الفلسطينيين و يدافعوا في صفة السوريةو أن يّتحدوا معنا و مع الحكوم،  ةاالسالمي

 ةب أن ال يضيعوا الفرصو يج. ةبلدانهم الغنّي  االبد دابر هؤالء المجرمين عنیليقطعوا و ال،  و العرباالسالم

  .٢متأخرًا فان لم يفعلوا ذلك اآلن فان غدًا سيكون

  اّتحاد مصر و اسرائيل ضد ايران
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 اسرائيل ةو االتحاد مع حكوم ،ة االسالمية الجمهوريیعل  البد من القضاء:  مصر تقول بكل وضوحةإّن حكوم

  .  جانب العراق'وقوف الیو ال إن مصر و اسرائيل تتحالفان معًا ضد ايران.. لضرب االسالم

،  لبنان'اسرائيل هجومًا علی بحيث تشّن  ة من الالمباالة هذه الحال' علیة لماذا ينبغي ان تكون الدول االسالمي

البد لنا من الصمود ؟  مع اسرائيلةعالقات صداق  بل أن بعض هذه الدول تقيم، فيما يقفون غير مكترثين لذلك

  .١ نهجنا ةو مواصل

   ضد بلد معاٍد السرائيلحكم الجهاد
   بسم اهللا الرحمن الرحيم

   انا هللا و انا اليه راجعون
و تضرر الكثيرين من مسلمي  هذه ليس بسبب جرائم اسرائيل و استشهاد  ة االسترجاع المبارآةانني اردد آلم

د االسالمي التي  هذا البل'و ليس من اجل مدن و قری . و ان آان ذلك آله يستحّق االسترجاع، لبنان المظلومين

و ، و ان آان ذلك ايضًا يستحق االسترجاع، الصهيوني المجرم الكافر تّم احتاللها و تدميرها من قبل الكيان

  و ان آان ذلك يستحق،   و االخوات من ذلك  البلد االسالمي المظلومة آالف االخو ليس بسبب تشريد

آان ذلك يستحق  و ان، زحين  تحت ظلم اسرائيلو ليس من اجل الفلسطينيين المظلومين الرا. االسترجاع

ع  من ابناء ّضو الرجال و االطفال الر و ليس بسبب استشهاد اآثر من اربعين شخصًا من النساء. االسترجاع

و جرح اآثر من ، يطلقون شعارات ضد امريكا و اسرائيل  هدفًا لقذائف الصداميّّين بينما آانوااالذين آانو، ايالم

و ان آان ذلك ، تخريب المساجد و التكايا و المستشفيات و البيوت  و،االبرياء  ابناء العشائرمائتي شخص من

و ليت االمر  .  غير المكترثة موقف حكومات البلدان االسالميولكن استرجع بسبب. االسترجاع يستحق

  !  و عدم االآتراثة الالمباالیاقتصر عل

هذين الوليدين  غير الشرعيين  ،من الحكومات السرائيل و صدامانني استرجع بسبب الدعم الذي تقدمه الكثير 

  التي ة  و المعنويةنسترجع  بسبب المساعدات المادي لكل مسلم في اي مكان آان ان ينبغي لي و.. المريكا

و السرائيل و للبعث العفلقي العراقي المنّفذ  -  رأس المجرمين– المريكا  ة حكومات الدول االسالميتقدمها

   آل مسلم غيور ان يسترجع بسبب االقتراح'يجب علی. ة  العالمية المريكا و للصهيوني ةوايا المشؤومللن

دعمًا تسليحيًا من  'المطروح الصدار حكم الجهاد ضد بلد معاٍد السرائيل متهمين اياه آذبًا وزورًا بأنه يتلقی

، طريق االعتراف الرسمي باسرائيل 'ی آل مسلم ان يسترجع لما يراه من المساعي عل'آذلك علی.. اسرائيل

  . استشهاد آالف المسلمين في جنوب لبنان و التي آانت سببًا في،  لبنان المسلم' علیةالمعتدي

أن تنعم بثروات    يجب–  المعتدين ة زعيم - و امريكا،  ينبغي أن تتلقي الدعمة  المجرمة اسرائيل  المعتدي

 ةو المعنوي عبر وسائل اعالن المنطق و ان يقدم لها الدعم السياسي، ة و الفقيرة المظلومةالبالد  االسالمي

  . وحيدتين اما فلسطين و سوريا فينبغي أن تترآا، ةاالسالمي
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باحكام القرآن   ةالمهتم  و غيرة بمصالح البالد االسالمية ان يوقظ هذه الحكومات غير المكترث' أسأل اهللا تعالی

  .١ اهللا و برآاتهةو السالم عليكم و رحم. و المسلمين ء االسالمعدا باةحق الهزيمو ان يل، من نوم غفلتها، الكريم

   من وجود اسرائيلةعدم تطهير المنطق
، فإنهما ال ةدول المنطق  من قبل الكثير منة غير مبرر ةفي الوقت الذي يواجه شعب ايران و حكومته معارض

   ..ةالقو یللجوء ال و اة االسالميةّو في التغاضي عن االخيرغبان مطلقًا

و ، ةبعين التبعي التي تنظر اليها، ' الكبریی من مخالب القوة المنطق و بدًال  من انقاذة المنطقان حكومات

 ةو تطهير المنطق، ة مجانّيةاليهم بصور و خصوصًا النفط الذي يذهب، ةالوقوف بوجه من ينهبون ثرواتها الهائل

  .٢الشعب االيراني و حكومته ةرضتكرس آل جهودها لمعا؛ من وجود اسرائيل
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  الفصل الثاني  
  ة اتهامات واهي

ة عالقةشائع (  ) بأسرائيلة االيرانية االسالمية الجمهوري
     بين ايران و اسرائيل اتهام خاٍو و طفوليةالعالق

يقيمان و هما ، امريكا و عمالء، 'فهما عمالء الدول العظمی، نحن ال نتوقع خيرًا من امثال السادات و صدام

نحن ال نتوقع . ةباقامتها في البالد االسالمي أو يسمحون لهم،  للكفار و الظالمين و ألمريكاةالقواعد العسكري

 البلد یآاال عنداء عل، خدُم ألمريكا و يفعالن آل ما تأمرهم به و النهما، منهما خيرًا ألنهما ال يعتقدان باالسالم

نحن ال نتوقع منهما .  و خصوصًا امريكا' الكبرییك بامٍر من القوفقد تم ذل. مبرر االسالمي ايران دون اي

  . غير اننا مرابطون هنا ِالحباط تلك المؤامرات،  السبل'نعجب من سعيهم لمواجهتنا بشتی خيرًا و ال

ن نعارض ذلك الكيا فقد آنا..  ة الملعونة الصهيونية لهذه الطائفة انهم يتهمون بلدًا اعلن معارضته منذ البداي

  !  من اسرائيلةبأننا نستورد االسلح انهم يتهموننا..  و في عهد النظام البهلوي المنحطةالفاسد قبل الثور

من عشرين عامًا و  اننا و منذ اآثر.. ة لكي تكون لنا معها عالقة االنسانية اننا نعتقد بأن اسرائيل ال تملك صف

 ظلم 'نشير الی،  مشاآلناةمقدم  نذآر اسرائيل فيآنا، و في آل بيان وزعناه،  تحدثنا فيهاةفي آل مناسب

  . اسرائيلة لمعارضة واحدة لم يخطوا خطوةاالسالمي  البلدانةفي حين ان الكثير من قاد، اسرائيل قبل آل شيء

 'من خالل هجومه علی  و آما يقولون لكي ينقذ نفسه من العار الذي جلبه لهاةإن صدام الذي أوجد هذه األزم 

 ةللتغطي، )المفاعل النووي العراقي ( شّجع اسرائيل في قصف ذلك المرآز؛  التي مني بهاةزيمايران و اله

 ةو ليجعلوا من ذلك ذريع،  البعث العراقيةصدام و حكوم  تعاديلو من ثم ليقولوا بأن اسرائي،  جريمته'علی

  . و تقيم عالقات معنا، تعادي صدام  و من ان اسرائيل– ة خاوية ذريع–

 من ةالدول االسالمي إذ يتصورون أن باستطاعتهم أن يشوهوا صورتنا في انظار، م فارغ و طفولي انه آال

 ' القضاء علیة آانت قضيةفي هذه النهض  و منذ أن شرعناةفي حين اننا منذ البداي. خالل اتهامنا بتأييد اسرائيل

بيد أن .. روا مثل هذا االدعاء الفاسدهؤالء ليس بوسعهم ان يمر إن امثال.. ة من قضايانا المهمةاسرائيل واحد

نقاتل  ام اننا، أن يدققوا فيما اذا آنا نقاتل بالسالح االسرائيلي،  قدموا من خارج البالدالذين  ةبامكان هؤالء االخو

    .١بسالح االيمان

ةتهم  ة بين ايران و اسرائيل ليس إال سبيل للتفرقة العالق
من االختالف بين   الكبری التي تنتفعی هو من دسائس القوةمي االختالف بين المذاهب االسالةان إثار

إذ أنهم ،  من سالطين الجورةاألشدُّ رذال و عمالئها الذين ال يعرفون اهللا بمن فيهم وعاظ السالطين، المسلمين

 مشروع يکرس االختالف علیٰ تقديم ی ال'و أخری  ةبين فتر و يسعون، يتشبثون بهذا االختالف يومًا بعد آخر

 ة تهمةراحوا ينفخون في االبواق الدعائيو في الفترة االخيرة . بين المسلمين امل تخريب دعائم الوحدة
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اسباب معارضتنا للشاه   و ال يعلم بأن احد، لكن أّي انسان  مطلع يجهل أن ايران هي العدو اللدود السرائيل  و

ال يعلم بأننا أدّنا اسرائيل في بياناتنا و خطاباتنا  و اّي شخص..  مع اسرائيلةالمخلوع يكمن في عالقاته الحميم

و من ال يعلم بأن للشعب ؟ في الظلم و تبعًا لها في االعتداء و النهب  امريكاةا قرينمنذ عشرين عامًا و اعتبرناه

عدوًا له آما ، ةليونيم المسيرات الة و في ذروة االسالميةطوال مراحل الثور، اسرائيل االيراني المسلم اعتبر

و عبر عن ، النفط ا انابيبو من ال يعلم بأن الشعب االيراني المسلم اغلق عنهم؟  المريكاةالحال بالنسب هو

  ؟ غضبه و استنكاره لهما معًا

و من صدام  - السرائيل ةاالم غير الشرعي -  امريكاة من حنجرة المشؤومةاننا لنعجب أن تصدر هذه النغم

 عن 'و ال يخفی.  نطاق واسع'الشاعتها علی  آل ما بوسعهاةو أن تبذل ابواقهم االعالمي، االخ االصغر لبيغن

و ألن القلق الذي ينتاب هؤالء من ، الحقيقي لم يتلقاها اآلخرون تي تلقاها هذان االثنان من االسالم الةالضرب

  .  اآلخرين'ال يوجد لدی،  العرب مع ايران  المسلمينة االخوةوحد

  . الذي سيلحقه صدام قلق من السقوط و من العار االبدي و، ة مصالحها في المنطق' علیٌة ان امريكا قلق

 ة بالنسبة االساسيةالقضي ، اسرائيل و ايرانة ليست قضيةأن القضّي، لم المسلمون سيما اخواننا العربليع  و

بوسعه أن يجمع مسلمي العالم تحت لواء   االسالم الذيةللطامعين الدوليين من الشرق و الغرب هي قضّي 

و ،  المستضعفين في العالمیمنتهم عل و ينهي هيةالبلدان االسالمي و يقطع أيادي المجرمين عن، التوحيد العظيم

  .  في العالمة و الساميةالقّيم ة االلهيةنشر العقيد

 ال يمكن ةلدرج ة موجعة التي وجهها صدام و السادات له ضربة العالم العربي أن يعلم أن الضربیعل 

  . بتضامنه و اتحاده معالجتها  اال

التي طالت اخواننا المسلمين  ة االعتقاالت الواسعة حمل'م علی لقد اتّم السادات اليوم خدمته السرائيل حينما اقد

، لقد تحالف مع اسرائيل التي ارتكبت.. العربي  الشعبةو بتحالفه مع امريكا و اسرائيل هدر آرام. في مصر

 ة قبل– ' بقيامها باعمال الحفريات في المسجد االقصی' أخری'آبری  ة جريمة جرائمها  في المنطق' علیةعالو

 و عندها ستحقق اسرائيل، ال قدر اهللا، سوف يتعرض لالنهيار، و مع اضعاف قواعد المسجد - مسلمين االولیٰال

   ١غرضها الدنيء

   صدام التهام ايرانةمؤامر
 المناطق یلتقصف إحد ففي يوم يتوافق مع اسرائيل. إّن صدام يتآمر في آل يوم بنحو معين و باسلوٍب معين

و يعتبرهما ، ايران بالتعاون مع اسرائيل  ايران و يتهم' ذلك علیةًا ما و يلقي تبعو يضرب هو موقع، في بلده

و   ةو عارضها منذ انتصار الثور، ةاسرائيل قبل انتصار الثور الشعب االيراني الذي آان يعارض.. حليفين
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   من اسرائيلة شراء االسلحةأمريكا ترّوج ألآذوب
بل أن هذا ، نهضتها ةايران التي وقفت منذ انطالق، بما شاؤوا من االآاذيب، ايران، انهم يتهمون بلد االسالم

ع هو مساعدته معارضتنا لمحمد رضا المخلو و ان أحد اسباب. ضد اسرائيل، الشعب وقف قبل انتصار ثورته

م ايران بشراء هلتت، )صدام (تسّخر من قبل امريكا و اذنابها  لصالح و اآلن تأتي هذه االبواق التي... السرائيل

  .٢اسرائيل  منةاالسلح

  ! دعايات زعماء المسلمين ضد المسلمين
 'حتی،  حصلو ما الذي  ؟ ما الذي حدث ليضّحي المسلمون و زعمائهم بكرامتهم و سمعتهم من أجل امريكا

و تقوم ، المريكا، ة الضعيفةللشعوب المعدم التي هي ملك، ' الكبریةيقوم هؤالء بتقديم الثروات االسالمي

ما الذي ! .. اننا ال نفّرط باسرائيل مقابل هؤالء: ةاحق بكل و  اسرائيل و تعلنةامريكا مقابل ذلك  بمناصر

 ةو لماذا يجب ان تقف وسائل اعالم المسلمين ضد فئ ؟ان يكون المسلمون هكذا لماذا ينبغي؟ حصل للمسلمين

 ةوا جبهلحصل ليشّك ما الذي؟  و من اللصوص الدوليينة االجنبيةالمسلمين تتطلع إلنقاذ نفسها من الهيمن من

ان القرآن يصرح ؟ وعاظ السالطين ايران  ُيكّفر بعض'ما الذي حصل حتی؟ ما الذي فعلته ايران؟ ضد ايران

ما الذي يعرفه هؤالء عن .. و ان اليرد، و ان ُيقبل ذلك منه، مسلمًا ين اعتبار من يدعي االسالم المسلمیبأن عل

و ، اننا مسلمون و نريد تطبيق احكام القرآن الكريم و أوامر الرسول االآرم في هذا البلد : فنحن ننادي؟ االسالم

الكتاب في المجالت  و مع ذلك الزال هؤالء .معارضتنا السرائيل و امريكا  اعلنا منذ اآثر من عشرين عامًا قد

  . مع اسرائيلةبالصداق يتهموننا، و هؤالء الخطباء العاملين في االذاعات، و الصحف

؟ و يقفون موقف المتفرج  ما تفعله اسرائيل بالمسلمينیٰالء الذين ينظرون الؤام ه، اسرائيل هل نحن اصدقاء

ألم تضم مرتفعات الجوالن  باالراضي ؟ بسوريا ذا فعلت اسرائيلو ما؟  أوصلت اسرائيل لبنانة حالة اي'فالی

أنحن ؟ و رغم ذلك فإنكم ترغبون باالعتراف رسميًا بها؟ التي تفوق ذلك  اطماعها'ألستم مّطلعين علی؟ ةالمحتل

  منة السرطانيةالذين صرخنا قبل اآثر من عشرين عامًا أن اّتحدوا و استأصلوا هذه الغد نحن؟ أصدقاء لها

  ؟  من قبضتهاةو حرروا البالد االسالمي، 'جسد المسلمين  واسترجعوا المسجد االقصی

 ظلمها واضح  ةبدويل االعتراف الرسمي - بمختلف سبل االحتيال - صدقاء لها أم انتم الذين تحاولونانحن ا

 و األمان لعدو اهللا و ة و تحاولون منح السلط ، اهللاة معصي'أن أنتم الذين تجرأتم علی، أنحن آذلك؟ للعالم اجمع

  ؟ و تنوون االعتراف به، عدو االسالم اللدود
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 عليكم – ال سمح اهللا –تتسلط   و قد تقاعستم و تخاذلتم آي، فهي لن تعترف بكم، اعترفوا أنتم باسرائيل رسميًا

   .١جميعًا

ةشائع   بين ايران و اسرائيل تمّلق ألمريكا ة العالق
ثمه و ثائق تثبت  تدعمهم و  بأن اسرائيل آانتةفيطلقون شائع، في مكان آخر تعبر من مكان ما و تسقط ةطائر

  . ذلك

و ، بقطع نفطه عنها آما أنه قام، إن هذا البلد وقف ضد اسرائيل منذ اآثر من عشرين عامًا؟  و ثائق تلكة أّي

ان اسرائيل .. هذا الكيان 'للقضاء علی  االتحادیو دعا المسلمين ال، ةقطع عالقاته معها تمامًا و اعتبرها غاصب

 اسرائيل و ة المسلمون عن مقاوم'و مع ذلك تخلی، ةالفاسد  ذقون المسلمين و آذا هو حال امريكا'تضحك علی

انهم ال يسألون . ضد ايران - امريكا ألمر  تنفيذًا –بعضهم وّجه آل اعالمه  و ان، هم ينوون التصالح معها

 ؟ لم آل هذا االستسالم و الخوف؟ لم آل هذا االستسالم المريكا؟ ةما هي القضي: ةواحد ةانفسهم و لو لمر

لم آل هذا الخوف ، خدمتها و تبالغون في، و تستميحوها العذر، و لكم عالقات  معها، تقدمون ذخائرآم  ألمريكا

    .٢؟و االستسالم

   من اسرائيلة شراء االسلحة الفارون وراء ترويج شائعةاعداء الثور
قعدوا ، للعيش في الخارج ةأو اولئك الذين دفعتهم اطماعهم الشيطاني، ء الهاربين من ايرانان هؤالء التعسا

 ربما اذيعت – ةعات في آل ليلالتي تلوآها اإلذا ی اآاذيبهم الكبر'و ان احدی، ينسجون و يروجون االآاذيب

ايران التي آانت في ... لالقول بأن ايران تشتري السالح من اسرائي  هي– امس مرتين او ثالث مرات ةفي ليل

  مع االحكام' معها تتنافیة عالقة اية ان اقام'و هي تدينها و تری، اسرائيل منذ عشرين عامًا  حرب ضدةحال

اذيع مرتين في ، ةالماضي  ةو مع هذا اذيع الخبر الليل.  في المستقبل'و ليس بوسعها أن تفعل ذلك حتی، ةالشرعي

  .٣افكارهم مثل افكار صدام حسين فهؤالء ايضًا. الح من اسرائيل بأن ايران تشتري السة واحدةليل

   اسرائيل و امريكاة اساس معادا'ثورتنا تقوم علی
ا خالل اآثر من احاديثن لقد آانت.  آّنا نعارض اسرائيل–و منذ اليوم االول  - المتتبعون لالحداث يعلمون بأننا

 هذا الكيان ةو أنه البد من ازال. آكيان مستقل باسرائيلز دائمًا حول وجوب عدم االعتراف عشرين عامًا تترآ

الزالت تعتبرنا متعاونين ،  ةالبلدان التي تّدعي االسالم و االسالمي غير ان.. و انه آيان خطر، الظالم من الوجود

 ةواسط في احضانها ب'و لما وجدنا بلدنا قد ارتمی، ة ظالمةاعتبرنا امريكا منذ البداي نحن الذين، مع اسرائيل

  ذلك عمليًا و حسدت، و هتفت بالموت المريكا، و انتفضت الجماهير، عارضنا ذلك، ة السابقةالحكوم ةخيان

و رغم ذلك الزالوا . لحالهم ثم ذهبوا، و استجوبت اولئك الجواسيس، باقتحامها و آر التجسس االمريكي

اظهار عالقتنا و آأنها تتصف بنوٍع من النزاع  'و آأننا متواطئون مع امريكا علی! يتهموننا بالتعاون مع امريكا
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  !  البحرلو لمست اسرائيل البحر لتنّجس
بقتل بعضكم و ، يحتضر الذي هو اآلن، عد أن يقوم صدامبفإنا ال است، انني احذرآم من خطر يتهددآم ايضًا

و ال تظّنوا ان . ٢ة احتمال هذا االمر آبيرةنسب ان.. من اجل ان يدفعكم لمعارضتنا،  ايران' ذلك علیةإلقاء تبعي

 ة محتملةيمو هذه الجر، المجرم يمكنه ارتكاب مختلف انواع الجرائم  فهذا، هذا المجرم اليستطيع فعل شيء

 انه صديق. آما هو األمر حينما يقصف بعض االماآن و يّدعي بأن ايران هي التي قصفتها ،ةالصدور منه للغاي

  .  تأتي من اسرائيلةان االسلح:  معها و يقولالسرائيل و متآٍخ

شيئًا و اآلخر يذآر  فواحد. ة تقوم بمناورات مضحكة و ابواقها االعالمي' الكبرییفإن القو،  اآلن' و آما نری

و ، 'قلنا له ال تعمل بهذا المستوی لقد: و امريكا تقول، احدهم يقول بأنني آنت أعمل بعلم امريكا.. يجيب

 ' الیةايها الناس اعلموا ان اسرائيل ارسلت االسلح: يقول و الجميع يحاول أن؟ لماذا فعلتم ذلك: مجلسهم يقول

 من أن اسرائيل اذا ما وضعت اصبعها في البحر ة تامة قناع'علی، اسرائيل علمًا أن الجميع بما فيهم.. ايران

تعلم ان  النها، »انني ساعدتها«:  ايران بقولهاةوألنها احّست بهذا فهي تريد تشويه سمع، يتنّجس المحيط فسوف

  .٣و قد ادرآت ذلك ايضًا،  ايرانةتأييدها اليران يعني تشويه سمع

  
   ؟ة االسالميةلماذا يّتهمون الجمهوري
آذا هو الحال مع امريكا  ، آل المسلمين'إن اسرائيل تتطلع للقضاء علی؟  بما هي عليهةعناتظّنون ان اسرائيل قا

 النها تحمل اسم االسالم و النها ة االسالميةالجمهوري ان هؤالء يعادون..  الغاء اي دور لالسالم'التي تتطلع الی

ألآثر من  - نحن الذين أعلنا! اننا اسرائيليون و! ا بأننا امريكانيقولون عّن و يعارضوننا اعالميًا.. هتريد تطبيق

 في حين ان الذين، نحن اسرائيليون.  الشعب بسبب امريكا و بسبب اسرائيلةبأّن آل معانا - عشرين عامًا

معارضين حقًا فماذا  لو آنتم! هؤالء معارضون السرائيل،  بلدانهم'جلسوا يتفرجون آيف تقضي اسرائيل علی

  .٤؟ما الذي انجزتموه؟ لتمفع

    لقد افتضح أمر هؤالء الذين يتهمون ايران بتأييد اسرائيل
 ةو بكل وقاح - ايران ،ةم الماضي اتهم المتآمرون و محترفو االعالم المرتبطون بامريكا و الصهيوني في العا

تضح اآلن في مؤتمر فاس بأّن و ها قد ا .. ةو انها تؤيد اسرائيل المجرم،  من اسرائيلة بأنها تستورد االسلح–
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 التي ال يعلم، بيروت  ضد االبرياء فيةالمذابح الجماعي،  لذلك المجرمة و ان من نتائج تلك الخدمات المقدم

 'حتی، باسره حسب ما نقلته وآاالت االنباء  أثارت غضب العالمٍة بدرجةلقد آان حجم الجريم. فجاعتها اال اهللا

  .  ادانتها ظاهريًا'آانا مجبرين علی ان مجرمي العالم مثل ريغن و حسني مبارك

ها و اعتبارها أفظح  الدانت  السرائيل ة دفع وآاالت االنباء  و الصحف المؤّيدة بدرجةلقد آان حجم الجريم

المحترفين في العالم انفسهم مثل انفسهم  آانت بنحو جعل المجرمين و، ة الثانية بعد الحرب العالميةجريم

  .  لآلخرآلٌّ ونهابينس، اسرائيل و الكتائب و اعوانهم اآلخرين

 و ةو االآثر فجيع، ةشف  لم ينبسوا ببنتة التي حّلت بالمسلمين هي ان زعماء دول المنطقی الكبرة ان المصيب

إذ ليس بوسع  احد أن يذآر في ، ةالمنطق االشدُّ عارًا  هو التأييد المطلق الذي حظيت به من قبل بعض حكام

  . عّرابها الكبير امريكا الحجاز جرائم اسرائيل و

 'اهللا سبحانه و تعالیو  ، ة االسالميةباالمداد الغيبي لإلسالم و الجمهوريننعم الزلنا ، الشكر  و أننا و هللا الحمد و

فها هو صدام ، ُفضحوا بين شعوبهم و قد،  نحورهم'قد رّد آيد هؤالء الذين اتهموا ايران بتأييد اسرائيل الی

حيث راح يلهث ..  المدافعين االيرانيين الشجعانةقبض   للهروب منة اسرائيل ذريعةالعفلقي يتخذ من معارض

اهللا و اهللا خير  و مكرو مکروا  (ضمان امنها اف بها وو االعتر في مؤتمر فاس وراء دعم اسرائيل

  .٢، ١)..الماآرين

   من اسرائيلة شراء االسلحة وراء ترويج شائعةاالبواق االستعماري
،  السرائيلةعن الدعاي  اليومی ال تكف حتةحيث ان االبواق االستعماري،  اسرائيلةو االآثر اسفًا من ذلك قضي

يانًا بأن و تردد اح،  انهما يتعاونان معًا و تزعم،  من اسرائيلةاالسلح  ن بشراءو في الوقت  نفسه تتهم ايرا

  ! انااليرانيين مع االمريك

و ،  قضاياهاةطليع  اسرائيل فية مواجهة قضي - لحد اآلن  وة منذ اآثر من عشرين سن - ايران التي وضعت

في ، بأنها تستورد السالح من اسرائيل همونهايت؛ ة باالولوي' اسرائيل تحظی ةاعلنت عبر متحدثيها بأن معارض

يتجاهلون ذلك بل و يعتبرونه معارضًا  ، ی بدعم اسرائيل'و يحظی ،حين يتجاهلون العراق الذي يدعم اسرائيل

  ةيا أئم؟ فما العمل.  ولكن بقلوٍب عمياءةعيون مفتوح المصائب ان يقعد المسلمون بآذان  و إنها لمن. السرائيل

امريكا من الطرف  لماذا يجب أن تأتي، ة هذه الحال'لماذا وصلنا الی؟ ما العمل!  ةبالد االسالمي في الةالجمع
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و هي تنطبق ، التساؤالت أثيروا بينهم مثل هذه،  الناسة توعي'اعملوا علی! ة في البالد االسالمية الجمعةيا أئم

  .١ الشرقی الغرب مثلما تنطبق علیعل

   في يوم ماةاسرائيل لن تكون انساني 

و ان ال تأتي ، عن الظلم 'و تتخلی  ة االنسانيی امريكا مالم تعد الولن نقيم عالقات مع،  ة النهايیلقد صمدنا حت

و ،  حالها هذه'فمادامت امريكا علی ..  الخليجیو أن ال تتطاول عل،  لبنان'من الطرف اآلخر من العالم الی

  . نتعايش معهم فاننا لن نستطيع ان، و اسرائيل،  ةآذلك افريقيا الجنوبي

في عهد الشاه  و -  الرغم من أننا صرخنا منذ عشرين عامًای و عل.  في يوم ماةي ان اسرائيل لن تكون انسان

اليران عالقات مع بأن : يرددون غير أن الشياطين مازالوا، و حذرنا المسلمين من خطر اسرائيل - ايضًا

تدخل اآلخرين في آبلٍد نتطلع ألن نحيا بعيدًا عن  لنا ان ندرك بأننا مادمنا بدو عليه فال.. اسرائيل و امريكا

  .٢ بنا'فليس بوسع احد أن يلحق األذی،   قويًا' و تعالی و مادام ارتباطنا باهللا تبارك، شؤوننا

  ملحق  
   بيت المقدس و فلسطين في القرن العشرين

المسلمين يومًا بعد آخر  ی و اخذ االوروبيون يتقدمون عل، ةتغير وجه اوروبا بسرع، ة الصناعيةبعد الثور  

لكن اوروبا مع ظهور ،  ُيغطُّ في نوم عميقةالفتر و آان الشرق خالل هذه. ةحي العلوم و الفنون المختلففي منا

 ة لتصدير بضائعها الفائضة اسواق اجنبي' الیةآانت بحاج، الداخلي  و تكدس االنتاج  و اشباع السوقةالصناع

 ' االستيالء علیةو مرحل، ة االستعماريةلحقبو بذا ابتدأت ا.  المواد الخامی ال ة آانت بحاج آذلك، عن حاجتها

  . اراضي اآلخرين

   اسرائيل و رّد فعل الفلسطينيين و العربة مقدمات ظهور دول
التي آانت تدافع عن  - فغيرت بريطانيا،  من الثورات في اواخر القرن التاسع عشرةشهدت فلسطين مجموع

 آانت ةذلك أن الهند في تلك الفتر.  الثائرين و ايدت، م و وقفت ضدهة سياستها فجأ– ةالعثمانيين في تلك المد

 ة السيطری الة الهند آانت مضطریعل ةو من اجل المحافظ . ثروتها و و مصدر قوتها  ة بريطانيةاهم مستعمر

و آان ، )المنافسين االوربيين القويين ( منع اخطار الهجوم الروسي و الفرنسي من أجل، ة الدول اآلسيويیعل

  . ة العثمانية السويس التي آانت تحت االدارة قنا' علیةالسيطر ليهاتتحتم ع
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  ةالذين دفعوهم للثور و آان من بين،  ضد االتراك العثمانيينة بدفع العرب للثورة البريطانيةفقامت الحكوم 

صال عن فاعلن االنف، شخصًا محبًا للجاه و آان، الذي آان يحكم الحجاز باسم العثمانيين) ةامير مك، حسين(

  .  االنجليزةالعثمانيين تحت حماي

روسيا و فرنسا و  بين) سازونوف ( سايكس بيكو وة معاهد'تّم التوقيع علی) ـه١٣٣٤ (١٩١٦ و في عام 

لكن ، التي انفصلت عن العثمانيين ا االراضيحيث اقتسمو،  الثالثة الرئيسية االوروبيیو هي القو، بريطانيا

 ةامتنعت  عن تطبيقها مستغّل،  السويسة قنا'سلطتها علی  تتعارض معةي االتفاقي فةانجلترا التي رأت بعد فتر

  . ة البريطانيةفوضعت فلسطين تحت الحماي) ـه١٣٣٥ (١٩١٧حدثت فيها عام   التيةضعف روسيا و الثور

 ةارها وسيل باعتبةلالفكار القومي ة ترّوج بشدة البريطانية لقد وقعت هذه االجراءات في وقت آانت االمبراطوري

 مكان ة في الكثير من الدول االسالميةاالفكار القومي و بالتدريج احتلت. ة العثمانيةلتفكيك و اضعاف الدول

و ، تحمل  لوائه يومئذ  ة البريطانيةالذي آانت الحكوم،  بيد االستعمارةحرب بمثابه ابرز و أهم، ة االسالميةالهوي

و ،  ةو العرقي ة ذلك ان تصاعدت االفكار القوميةو آان من نتيج. ة االستعماريةمصالح السياس ذلك لتأمين

  . ةالعثماني ة خصوصًا في مناطق الدولةفي البلدان االسالمي  ةآثرت الحرآات االنفصالي

و ، اليهودي في العالم  العرقة وحد' تدعو الیة الصعيد نفسه آانت ُتطرح في بريطانيا ادعاءات و همي' و علی

 و قاموا،  الشعب اليهودي الواحدةاليهود فكر و من هنا طرح عدد من.   تاريخيًاةله من الصحهو ادعاء الاساس 

 ة لتشجيع و تأييد جديد من الدولةببعض التحرآات التي آانت مدعا -  ة مستقّلة يهوديةمن اجل تأسيس دول -

اهدافهم  و شكلوا من اجل تحقيق،  من اليهود األثرياءة بجمع التبرعات الماليةتلك المجموع و بدأت.  ةالبريطاني

و سليمان و عدد من انبياء بني  و هو اسم جبل في فلسطين و مدفن داوود، »صهيون«حزبًا اطلقوا عليه اسم 

  . اسرائيل

االجراءات للقيام    منةاتخذ القوميون اليهود مجموع) ١٨٩٨ - ١٨٨٢ ( و في اواخر القرن التاسع عشر

 من رجال باالخفاق بعد ان اطلع عدٌد لكن تلك الخطوات ُمنيت و. في فلسطين و االستيطان ةبعمليات الهجر

  . و عارضوها ، بمخططات المستعمرين ة ارتباطها  باهداف سياسي'الدين اليهود علی

مشروع الوطن القومي  طرحوا ،  في فلسطين ة البريطانية من الهيمنةو باالستفاد،  ولكنهم في اوائل العشرين

 ة دولةخصوصًا و ان حلم اقام، عذابهم  العالم لليهود و ايقافةللحل و للتخلص من معادالليهود آطريق 

  . ةاسرائيل يعد من اهداف الصهيوني

و مع ان حزب . ةالمنطق  من اجل استمرار هيمنتهم  في هذهة قاعد' الیةز ايضًا بحاجي و يومها آان االنجل

و لكنه اسس له فروعًا في الدول ، ی' األخر ة اليهوديلمشروعه من قبل المنظمات  ةصهيون قد واجه معارض

امريكا ان  طلبوا من بريطانيا و ، ' االولیةو خالل الحرب العالمي .  ة تلك المعارضة قامت بمواجهةاالوروبي

التي تحالفت   ة العثمانية الحرب في حال انهزمت الدولة وطن يهودي بعد نهاي'الی يضمنوا لهم تبديل فلسطين

و قد اثمرت . رسميًا  ة العثمانية تابعًا لالدار' االولیة ما قبل الحرب العالمي'ألن بيت المقدس آان الی، انياالم مع
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ان مساعدتها   ةالبريطاني ةفاجابته الحكوم، طلب الشريف حسين الذي آان حليفًا لبريطانيا توضيحًا منها  و

 ة في هذا الجواب اي ذآر القاملم يرد و، فلسطين  سكانةّي مع حقوق و حر'ال تتنافیفلسطين  ' اليهود الیةلعود

 قسمًا من اراضي ة الصهيونية للمنظمة التابعةاحتلت القوات اليهودي و في اواخر الحرب.  ة االسرائيليةالدول

فلسطين في   قد سكنت من قبل فية صغيرةو آانت مجموعات يهودي،  عند العربةاصداء سلبي ترآت، فلسطين

 .  لليهود ةمزارع تابع 'ضي العرب المحليين و تحويلها الی إذ آان يتم شراء اراةمستعمرات صغير

، ة رسميةالبريطاني بصور االمم ارض فلسطين تحت االنتداب  ة وضع الحلفاء و عصب١٩٢.  نسان٢٥و في  

  . تنفيذًا لوعد بلفور  االمم في تأسيس المجمع القومي اليهوديةو طلبوا من عصب

 التي ة الجديدةصول الحكومو ولكن مع،  يتجاوز خمسين ألف يهوديو آان عدد اليهود في فلسطين يومذاك ال

و . و اخذت اعدادهم تزداد باطراد، ة اليهوديةالهجر فتحت ابواب،  رجل يهودي'ُسّلمت من قبل االنجليز الی

 في ة ذلك قال تشرشل وزير المستعمرات االنكليزي'رّدًا علیو . و معارضتهم  العربة النتفاضةآان ذلك مدعا

تأسيس   هي فقط في حدودةان الهجر و، ة يهودية دول'ينوي تحويل آل التراب الفلسطيني الی انه ال، بيان له

  .  لفلسطين ة االقتصاديةو بما يتناسب و القدر، ي اليهوديمالمجمع القو

في فلسطين  ة اليهوديةاالرهابي ' و حتیة و االجتماعية و االقتصادية التجارية و تمَّ تشكيل المنظمات المستقل

  .  انحاء العالمةمن آاف و آان االثرياء اليهود يقّدمون الدعم المالي الالزم، ةبسرع

 ة مساعدةعن تقديم أّي  عجزهم' الی' من التفرق و عدم التنسيق مما إّدیةو آان العرب في ذلك الحين في حال

العدو   ةو اتحدوا في مواجه  بًااختالفاتهم جان و وضع عرب فلسطين و المسيحيون.  الشعاراتیلفلسطين سو

  . المشترك

و فتح ، المهاجرين  ة وقع اول صدام دموي مسّلح بين عرب فلسطين و بين الصهاين١٩٢٩ و في صيف عام 

  جرح عدٌد شهيدًا تقريبًا و٣٥١فسقط   الفلسطينيينینيران بنادقهم عل - و معهم الجنود االنجليز - ةالصهاين

و انطلقت في اواخر . بالسجن المؤبد بينما اعدم الباقون  بعضهم'ا حكم علیآم، آخر آما اعتقل آخرون

 و ة ضد القوات البريطانية الشيخ عز الدين القّسام الذي قاد المقاومةثور ١٩٣٦ ة سن'العشرينات و حتی

 آخر عدٍد ' من انصاره و القي القبض علیةاالمر استشهد الشيخ القسام مع مجموع  ةنهاي و في، ةالصهيوني

   .منهم

نضال طويل مع    الجهاد حيث استشهد هو ايضًا بعدة امسك عبدالقادر الحسيني بقياد١٩٣٧ و في عام 

  . انصاره
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 فاستشهد هو ةالمشترآ ة الصهيونية القتال ضد القوات البريطانية قيادة تحمل حسن سالم١٩٤٤ ة و في سن

 و اخذت الموقع االول بين القضايا ةعربي ة قضي ' منذ االربعينات الی ة الفلسطينيةاآلخر و تحولت القضي

  . ةالدولي

، ة اليهوديةبتحديد الهجر ،ةبسبب هذه المواجهات و ردود الفعل العربي، ة في النهاية البريطانية و قامت الحكوم

  .  ايضًاة بعض االعمال االرهابي'الی بل انها تعرضت،  ة من الصهيونية شديدةلكنها واجهت معارض

قررت بريطانيا رفع انتدابها  ولكن بعد ان، ة الثانية سنوات الحرب العالميةيللنسبي طلسطين الهدوء اساد ف  و

تم في نفس اليوم االعالن عن ، قواتها من فلسطين و اخرجت) ـ ه١٣٦٨ (١٩٤٨ أيار ١٤عن فلسطين بتاريخ 

  . ئيل اسراةتل ابيب الذي اعلن عن قيام دول في»  لليهودة القومي'الشوری«تشكيل 

عن اعترافه  - االعالن  بعد ساعات من ذلك–الرئيس االمريكي ) ترومان (اعلن،  و حسب اتفاق مسبق

منذ ذلك . اليهود اثناء خروجهم من فلسطين و آذلك وضع االنجليز تجهيزاتهم تحت تصرف، الرسمي باسرائيل

ضد   ة منع الحمالت الصهيونيةاولأو مح،  فلسطين ة في قضيةالمتحد الحين لم يعد ُيجدي نفعًا تدخل االمم

  . الفلسطينيين

 الشعب ةواجهوا مقاوم و عندما،  و اخراج الفلسطينيين من بيوتهم' باحتالل المدن و القریة و شرع الصهاين

 مّما زاد من ١٩٤٨قاسم و ذلك في نيسان   دير ياسين و آفرة مثل مذبحةالفقير و المظلوم و ارتكبوا جرائم بشع

 في الصراع من اجل الدفاع عن ةو دخلت الجيوش العربي .  االردنیفنزحوا ال، ينيينمخاوف الفلسط

 التي ةواجهوا العرب بدعم اوروبي و امريكي و سيل من الطائرات و االسلح ةالفلسطينيين ولكن الصهاين

 ةالمتحد و لم تكترث اسرائيل لمشروع االمم،  و في هذه الحرب تشّرد اآثر من مليون فلسطيني ،ارسلت لهم

ليم في اي من القسمين و شاور بحيث ال تقع، قسم عربي و قسم يهودي:  قسمين'القاضي بتقسيم  فلسطين  الی

  . ةاالمم المتحد  ةتكون تحت ادار

 الدفاع عن ةعاتقها  مهم ' التي اخذت علیة تم تشكيل المجموعات و المنظمات الفلسطيني' أخریةمن جه 

  . ن للفلسطينييةالحقوق المشروع

 التحرير ةمنظم« و اعلن عن تأسيس،  القدسة ُعقد مؤتمر فلسطين في مدين١٩٦٤ أيار ٢٨ و في 

و منذ ذلك ، ان اّتخذ الصراع شكًال جديدًا  ذلكةو آان من نتيج، و تم تشكيل جيش تحرير فلسطين، »ةالفلسطيني

 ' اليهود في ذلك الزمان و علیو مما يجدر ذآره ان عدد.. فلسطين الوقت سقط آالف الشهداء من اجل تحرير

  .  للعرب و المسلمينة آان ما يزال قليًال بالنسبةالمستمر ة الواسعةالرغم من الهجر

  ة حرب االيام السّت
 مطارات مصر 'مباغتًا علی فتيل الحرب بشنها هجومًااسرائيل اشعلت ) ـ ه١٣٨٧ (١٩٦٧ حزيران عام ٥في 

 و صحراء ة و مرتفعات الجوالن في الحدود السوري  لنهر االردنةغربي الةو االردن و احتاللها للضفو سوريا 

  .ةالحرب بين العرب و اسرائيل بحرب االيام الست و قد سميت تلك، في مصر سيناء 
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خالل القتال التقليدي  هو  ان اسرائيل ال يمكن ازالتها من،  العرب في تلك الحربةان الدرس المباشر لهزيم

بد من مواجهتها و ال، ة الحديثةاالوروبي  و ة االمريكية االسلحیتعتمد علو هي ًا  خصوصة العربيةلالنظم

  . بحرب العصابات

، االراضي التي احتلتها اسرائيل باالنسحاب من - عبر قرار صدر عنها - ةطالبت االمم المتحد،  حال ة أّي' علی

التي آان تحت  -  فيه آالًّ من القدسوضعت بعد ذلك اصدرت اسرائيل قرارًا. ولكن اسرائيل امتنعت عن ذلك

 ةو تحرآت اسرائيل من اجل تحويل االقلي.  تحت إدارتها ' أخریة قري٢٧ و بيت لحم و – االردن ةادار

 ة مائ'فوصل عددهم فيما بعد الی، ة اآثري'الی -  آالف يهوديةيبلغ تعدادها ثالث التي آان -  في القدسةاليهودي

ذلك   و اّدعوا ان السبب في' المسجد االقصیة احرق الصهاين١٩٦٩ / ٨ / ١١و في . الف يهودي و تسعين

  .الحادث آان تماسًا آهربائيًا

لتغيير مالمح المدن  'و آانت اسرائيل تسعی،  ة في المناطق المحتّلةآان انشاء المستوطنات يتم بسرع 

 عن االنبياء و االجيال ةلكتابات المتبقيو ا  البحث عن االلواحةو بذريع. ة مالمح يهودّي' آالقدس الیةاالسالمي

 و المسجد ة في اطراف مسجد الصخرة واسعةاعمال الحفر بصور  بتنفيذة االسرائيليةقامت  الحكوم، ةالماضي

  للهدم و تجديدةلتحقق بذلك هدفها بتشريد عدد آخٍر من العرب و تهیء األرضي، المقدس  و حرم بيت'االقصی

  . البناء

و بعد . و انجلترا و اوروبا  بفعل الدعم الذي آانت تحصل عليه من امريكاة بسرعةاالسرائيلي  ة و تنامت القدر

اعلنت اسرائيل عن  ،   ايضًاةو االمم و المتحد  للعربة الشديدة الرغم من المعارضیو عل،  من المساعيةفتر

  .  القدسینقل عاصمتها من تل ابيب ال

  ١٩٦٨ ة الكرامة معرآ
 ةالمنظمات الفلسطيني صّعدت،  للعربةالتي آانت سبب نكس، ١٩٦٧ في حزيران ةالسّتبعد حرب االيام 

  .  عملياتهاةمن و تير - و لبنان  و التي دربت قواتها في معسكراٍت في االردن و سوريا– ةالمقاوم

دد من حيث يسكنها ع في وادي االردن،  ة آيلو مترًا غرب عّمان العاصم٢٥ ُبعد ' علیة الكرامة تقع مدين

مترات من خط وقف اطالق النار الصهيوني   آيلوة ُبعد اربع' علیةو اصبحت الكرام. الالجئين الفلسطينيين

 الذي آان قبل ذلك ةالالجئون الفلسطينيون من عدد سكان الكرام قد ضاعف و،  نيرانهم'الجديد و في مرمی

قامت ، ة من مواقع الصهاينةكرامو نظرًا لقرب ال. الجيء فصار ضعف ذلك العدد و عشرين الف  ةخمس

  . فتح بانشاء معسكرات لها هناك ةمنظم

غير ، ة الفلسطينيةللمقاوم  اصبحت مقرًا اساسيًاة بأن الكرام–مهددًا  - من جانبه اعلن وزير الدفاع الصهيوني

انت احد و آ. ة النهايی الةالتهديدات الصهيوني ة الصمود في مواجهیأن الفلسطينيين آانوا قد صمموا عل

 فوق ة افهام نظام االردن ان سفك الدماء الفلسطيني'سيساعد علی  ةدوافعهم في ذلك هو ان الصمود في الكرام

  . الحق بالبقاء فيها و تصعيد عملياتهم ضد الكيان الصهيوني انطالقًا من وادي االردن  سيعطيهمةارض الكرام
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 وجهًا لوجه ة حاميةمعرآ  و دارتة الكرامةمدين 'مًا علی هجوة المجهزة و الدروع االسرائيلية شنت قوات المشا

   .االسرائيلين مما اضطرهم للتراجع  في صفوف'من القتلی  آبيرفوقع عدٌد،  مقاتل فلسطيني٣.. مع

 'النتماء الیلتطوع الكثيرين  إذ اعقبها،  نهجًا و رمزًا جديدًا النتصار الشعب الفلسطينيةو رسمت هذه المقاوم

   . فتحةمنظم

ذلك تعاون الجيش  بما في،  دعمًا حكوميًا و شعبيًا عربيًا واسعًا  ة الفلسطينيةالمقاوم  ة الكرامة منحت معرآ

 ةتهديدات اسرائيل و تطور المقاوم و قد ساعدت. بيد أن هذا التعاون آان مؤقتًا. االردني مع الفدائيين

 الذي اسفر عن احداث ايلول ة االردنية الحكومالفلسطينيين و  في تصعيد الصراع بين الفدائيينةالفلسطيني

   . ١٩٧٠ عام ةاالسود الدامي

  ١٩٧٣ حرب رمضان اآتوبر 
،  السويسةبعبور قنا ، و بشعار اهللا اآبرة مفاجئةو بصور) ـ ه١٣٩٣ (١٩٧٣قام الجيش المصري في اآتوبر 

 و اندفع الجيش –ابل لالختراق غير الق الذي آان معروفًا بانه الخط الدفاعي - و من ثم تحطيم خط بارليف

 ة باالغارةبدأت من الشرق الطائرات السوري و، ةالحربي المصري نحو صحراء سيناء بغطاء من الطائرات

 للحرب و ُقتل ' في االيام االولیةو تم تدمير عدٍد آبير من الطائرات الصهيوني ، اسرائيل في القوت نفسه'علی 

الذي  لكن الدعم السريع و.  الجيش الذي ال ُيقهرةو تحطمت اسطور، وا أو اسرةالجنود الصهاين اآلالف من

عن تقديم الدعم لمصر و   تقاعس العربةنتيج،  الحرب' غّير مجریةقدمته امريكا و اوروبا في االيام التالي

 ةقنا غرب ة محدودة من احتالل منطق–جوًا   ةالمحمول  القواتةو بواسط - فاستطاع الجيش االسرائيلي، سوريا

و توقفت الحرب ،  مباحثات الصلح النهاء القتالةعن القاهر) ٦٠١ (الكيلومتر  عقدت فيةو في النهاي. السويس

  بعد جمالة المصريةو بعد حرب رمضان تحرك انور السادات رئيس الجمهوري. الصلح   ةبعقد معاهد

  .  مع امريكا و الغربة مسار المصالح'علی، عبدالناصر

  ١٩٧٤ التحرير عام ةظم االعترافات بمن
باعتبارها الممثل  ة التحرير الفلسطينيةبمنظم) ـ ه١٣٩٤ (١٩٧٤ في عام ة االمم المتحدةاعترفت منظم

و ، ة و هو يحمل بيد بندقيةاالمم المتحد ةو حضر ياسر عرفات اجتماع هيئ، الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني

ل بحماس شديد من قبل ممثلي دول العالم الثالث و و قد اسُتقب ، السالمی علة للدالل'غصن الزيتون باليد األخری

  . ةالدول المتقدم

   قتال الفلسطينيين في لبنان
مخيمات الالجئين  تعرضت ، ١٩٧٠ ل من قبل نظام االردن في ايلوة الفلسطينية المقاومی بعد القضاء عل

  . عومين من قبل اسرائيلالمد نييني لهجوم الكتائب و اليم' أخریةالفلسطينيين في لبنان مر

 من ة تقل مجموعة حافل'علی  القتال حين قام مسلحون من حزب الكتائب المسيحي بفتح النارة و انطلقت شرار

فسقط العشرات شهداء و  ، ١٩٧٥شهر آيار   فيةالفدائيين و المدنيين الفلسطينيين و ذلك في عين الرمان
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  امب ديفيد آة معاهد
    تحّول فية و آانت نقطة الفلسطينية ان من اهم االحداث التي وقعت في تاريخ الثور

بعد جمال عبد  فقد بدأت مصر. )ـ ه١٣٩٨ (١٩٧٨ آامب ديفيد عام ةهي معاهد،  العرب و اسرائيلةعالق 

 الخبراء ١٩٧٢ ةالسادات سن فقد طرد،  ة مسار المصالح'تتحرك علی، ال سيما بعد حرب رمضان، الناصر

عقد في عام   ةو في النهاي، مع اسرائيل  سيناء  ةمعاهد  عقد١٩٧٥و في عام ، العسكريين السوفيت من مصر

و بحضور آارتر الرئيس ، مع مناحيم بيغن رئيس وزراء اسرائيل - و في منتجع آامب ديفيد - ١٩٧٨

 في ةو يفتح ثغر، ف رسميًا  بالنظام الغاصبو آان اول نظام عربي يعتر. مع اسرائيل  السالمةاالمريكي معاهد

  .  في ايرانة االسالمية اعتاب انتصار الثور'و قد حدث ذلك علی، العربي الصف

اليأس و االنفعال عند   منة آامب ديفيد قد خّلفت آثارًا واسعة و خيانة الرغم من ان االحداث السابقی و عل

 ' اقوی'و القضاء علی) ـ ه١٣٩٩ (١٩٧٩  في ايران عامةالمي االسةغير أن انتصار الثور، العرب و المسلمين

 في جسد ' أخریةقد اعاد الروح مر، نظام الشاه، السرائيل  و اآبر الداعمين ةشرطي للغرب في المنطق

اليوم ايران و غدًا « و ان شعار ةخاص، نشاط آبير في لبنان و فلسطين انطلق و،  ة ضد الصهاينةالمقاوم

  . ة االيرانية االسالمية شعارات الثورةمقدم  آان في»فلسطين 

    الفلسطينيين في لبنانی علة هجوم القوات الصهيوني
 'بهدف القضاء علی  لبنان'هجومًا بّريًا و بحريًا واسعًا علی، ١٩٨٢ في حزيران ةشنت القوات الصهيوني

 و اربعين او اثنين و ة خالل ثمانيسينتهي  ان الهجومة في البدايةاعلن الصهاين و. ة التحرير الفلسطينيةمنظم

 في لبنان و ال ة المستقرة القوات السورية مهاجمةو ليس في النّي ،و انه يستهدف الفلسطينيين فقط، ةسبعين ساع

  .  سوف تخرج من لبنان بعد انتهاء العملياتةو ان القوات الصهيوني، لبنان احتالل شبر من ارض

 في وادي ةالسوري  بقصف قواعد الصواريخةامت القوات الصهيونيق،  النقيض من هذه االدعاءاتی و عل

  . و استمرت عملياتها ثمانين يومًا، البقاع

و من ، ةللفلسطينيين من جه   و االتحاد السوفيتي في تقديم الدعمة و خالل هذه االحداث تخاذلت الدول العربي

، ةطاحن حيث آان العراق و ايران يخوضان حرباً  ،  لشّن اعتدائهم مناسبًا جدًاة آان توقيت الصهاين' أخریةجه

و قد ، ' االولیة من االهتمام الدولي بعد ان آانت القضية الثانيةالدرج  تتراجع الية الفلسطينيةمما جعل القضي

بين   الحربةاالهم هي مسأل  ة ان القضية التحرير بحجةالعرب عن تقديم الدعم لسوريا و منظم  الرجعيونیتخّل

من صراع داخلي   و ما اعقبهاةو آان من نتائج العمليات الصهيوني. و ايران و تقديم الدعم للعراقالعراق 
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حيث آان ، السياسي ايضًا الفعل  ةبل سلبتها قدر،  فحسب ة للمنظمة العسكرية و أضعفت هذه الحرب ليس الُبني

  . و االقتراب من مصر و االردن ة الحلول السلميی الفلسطينيين الةمن نتيجتها توجه بعض القاد

  ةو خصوصًا داخل منظم ةالمنظم في ةتنامي االختالفات الداخلي،  و آان من ابرز نتائج هذه الحرب ايضًا

و قد اضّرت هذه  - و عمودها الفقري  ة التحرير الفلسطينيةاهم فصائل منظم التي تعتبر احد - »فتح«

  . الدولي  الصعيدی علةاالختالفات بالوضع المعنوي للمنظم

 في ١٩٨٣ أيار عام من  في فتح في التاسعة الداخليةنتفاض قد بدأت باالة للمنظمة و آانت الصراعات الداخلي

 و ابي صالح من اعضاء ' ابي موسیةقياد  فتح تحتةحيث انشق معارضو عرفات في منظم، سهل البقاع

 النظر في النهج ةو طالبوا باعاد، بدعم من سوريا لفتح و ة الثورة و مجلس قيادة للمنظمة المرآزيةاللجن

 ة دموية مواجه' هذا االنشقاق الی'و قد افضی، ائرمع ليبيا و سوريا و الجز تحسين العالقات و، السياسي لفتح

 ةحيث استقّلوا خمس، و بين معارضيه اسفرت عن اخراج عرفات و انصاره من لبنان بين انصار عرفات

 اليمن یطرابلس ال فتحرآوا من، ة الفرنسية القوات البحرية و تحت حماية تحمل علم االمم المتحدةيوناني بواخر

  .الجزائر و تونس و

و قد دفع ، سوريا و ليبيا  من قبلة المدعومة بدعم المجموعات اليساريةحظي المنشقون في فتح منذ البداي 

 مع سوريا  ةحيث آانت عالقاتهما مقطوع -  االقتراب من مصر و االردنیعرفات ال، الدعم السوري و الليبي

 ة فتح االنتفاضةج عنها تأسيس منظم التحرير نتةأخری في منظم و منذ ذلك الحين حدثت انشقاقات - و ليبيا

  .  فتحة منظم'علی  ةآانت من الحرآات المنشق التي، ' ابي موسیةبقياد

  )١٩٨٣ اآتوبر ٢٣ ( في بيروتة و الفرنسيةانفجار مقر القوات االمريكي
من  ة نقاط مختلف'الی  و نفوذهاة االراضي اللبنانيی عل١٩٨٢ حزيران ٦ في ةآان هجوم القوات االسرائيلي

  .  لبنان'الی) ايطاليا، فرنسا، امريكا ( ة لدخول القوات الدوليةمن العوامل التي هيأت االرضي، بيروت

 ٤٥ - ٤٠ ة مساف'يمتد الی  هجومهم انهم بصدد ايجاد شريط حدودي آمنة قد اعلنوا في بداية فقد آان الصهاين

من  ة التحرير الفلسطينيةبعد تجريد قوات منظم  طلبت فيماة االسرائيليةلكن الحكوم و. آم في العمق اللبناني

و من . الكامل من لبنان منظمة التحرير الفلسطينية باحو کذلک انس ،بيروت حيث کانت محاصرة في ،سالحها

المجازر   ارتكاب'و اقدمت علی، ة دائمًا لقذائف المدفعي  هدفًاة جعلت بيروت الغربيفهذا الهد اجل تحقيق

  . فلسطينيين في مخيمي صبرا و شاتيال بحق آالف الةالجماعي

و تقرر ، ةالقوات الفلسطيني  القبول بخروجی مجبرتين علة والمنظم ة اللبنانية المطاف آانت الحكومة و في نهاي

 ٤٠٠ جندي فرنسي و امريكي و ٨٠٠تتألف من   ة االنسحاب الفلسطيني قوات دولية عملي'ان ُيشرف علی

 ة و منظمة تم انسحاب الفصائل الفلسطيني١٩٨٢ ل االول من أيلویال  آب٢١ن  مةخالل الفتر و. جندي ايطالي
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أمن مباحثات السالم   ' السالم و علیی علة المحافظة وجودها في لبنان بحج'علی ة و حافظت القوات الدولي

 یو اوجدت جّوًا من االرهاب ضد القو ، في بيروتةو حل المنازعات الداخلي،  ة المتصارعةبين االجنح

  . ة و االسالميةالتقديم

 الجهاد ةمنظم« مجاهدو ادي شّنه هدفًا لهجوم استشهةآانت القوات الدولي، ١٩٨٣ تشرين االول عام ٢٣ و في 

 ةيمقر القوات المظّل، ست دقائق و بعد،  ةاالمريكي حيث تم تفجير آل من مقر قوات المارينز، »االسالمي

و قد مّثل االنفجاران .  عسكريًا فرنسيًا٥٨ عسكريًا امريكيًا و ٢٤١   و قد اسفر االنفجاران عن مقتلةالفرنسي

  بعدة للقوات الفرنسيةو آذا بالنسب،  بعد حرب فيتنامةوّجه للقوات االمريكي ُتة سياسي ة عسكرية ضرب'اقوی

من روح  فانهما صعدا، ة القوات الدولي ةشوآ  و ةإذ أنهما و فضًال عن تحطيهما لهيب. حربها في الجزائر

  .  المسلمين و المجاهدين اللبنانيين و الفلسطينيين'یالنضال لد  وةاومقالم

   حرب المخيمات
، و نصف تقريبًا ة سنةو لمد، )ـ  ه١٤٠٧ رمضان ١٤٠٥شعبان  (١٩٨٧ اوائل ' و حتی١٩٨٥ أيار ١٩نذ  م

 المخيمات  ة في منطقةفلسطيني و بين فصائل - ة لبنانية شيعية و هي منظم– امل ةدارت حرب بين حرآ

 ة وحد' آثارها علیو قد ترآت هذه الحرب. الطرفين  مواقع'رافقها فرض الحصار علی،  ببيروتةالفلسطيني

 ة تجرب'و بااللتفات الی. ةاالختالفات في وجهات النظر بين الفصائل  الفلسطيني  تزايد'الفلسطينيين و أّدت الی

حرآت أمل  آانت،  وجود الفلسطينيين و عملياتهم ضدهاةبحج، ١٩٨٢ لبنان عام ' علییاالسرائيل الهجوم

 ة الفلسطينيين للعودة مساعدةبضرور  يطالبونالسطينيين آانوولكن الف. تعارض توطين الفلسطينيين في لبنان

  . حتي و لو آان هذا االمر صحيحًا،  أرضهم'الی

 في لبنان ة المهمةالشيعي ی حال فإن هذا النزاع و االقتتال الدموي بين الفلسطينيين واحد اطراف القوة أّي' علی

 موقفًا مشترآًا نوعًا ما تجاه ة الفلسطينيةاالجنح تخاذ ا'مما دفع الی، آان ينتهي لصالح الكيان المحتل للقدس

افتعل حرب ، قد اعلنت بأّن ياسر عرفات) ةاالنتفاض ( فتحةمنظم و لهذا السبب بالذات آانت،  املةحرآ

   المخيمات للخروج من

  . العزلة السياسية 

و اسفر ذلك عن ، أمل ةعمل قياد و في الجانب اآلخر انطلقت داخل حرآة امل انتقادات و تشكيك في صحة

  ١.ضد اسرائيل للجهاد اقات و ظهور مجموعات جهادية جديدة تحمل دوافع قويةقانش

وّسعت من مساحة ، بعدها من هنا فإن االحداث و التطورات التي وقعت في لبنان في اوائل الثمانينيات و ما و

  . جبهة النضال ضد اسرائيل
                                                 

  . ١١٤ص ، جبهة االنفاذ الفلسطيني زامل سعيدي - ١
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، مةوو المقا االصيلة یالقو، بشدة بتجربة الثورة االسالمية في ايران الذي آان متأثرًا،  هذا النهجیقد أعط و

و الزالت حتي اآلن . ًا صالبة و عزمًا جديد ،ًا و عقائديًا شرعيًات تعتبر النضال ضد اسرائيل تكليفالتي آان

ئيلية ف االمريكية و االسراااألمر الذي جعل تحقيق االهد، االستسالمية تمثل اصلب المعارضين للتحرآات

  . جّدية يواجه صعوبات

 أن حجم الدعاية .ذلك یٰيعد من المصاديق البارزة عل، في لبنان» حزب اهللا«تطور تنظيمات مثل  ان َنشوء و

  . في هذا المجال الذي ينتاب العدو  الخوفیٰ مدیٰضد هذا التنظيم يشير ال والمشاريع الخيانية

يمكن االطمئنان ، االستسالمية ن الممكن أن تحققها المشاريعقتة التي  مؤحات المبغض النظر عن بعض النجا و

و اذا ما تواصلت المقاومة في االراضي المحتلة و . جذورها المقاومة االسالمية في لبنان قد نمت  أن بذرةیٰال

  . فإن هزيمة العدو ستكون حتمية، المطلوب اتخذت شكلها القوي

  ينياو نهضه الشعب الفلسط، »االنتفاضه« انطالقة
، جمال الدين األسد آبادي  االسالميه التي انطلقت في البالد االسالمية بفضل جهود السيدةآد ان الصحوؤمن الم

إذ واصل نهجها آل من . ة جديدة مرحلةاالخير  قد دخلت في العقود،  التنباك في ايرانةو آذلك نهضة حرم

و استمرت في ، لمين في الهند ضد االنجليز المسةاثمرت عن نهض آما انها. محمد عبده و سيد قطب في مصر

 ة االسالميةآما أن الثور ...١٩٦٢ الجزائر عام ةو اسفرت عن ثور، محمد اقبال الالهوري باآستان عبر جهود

  . ة االسالمية مثلت استمرارًا للصحو١٩٧٩في ايران عام 

.  في ايرانة االسالميةالثور ين سبقا رافقت العقدين اللذة من الرآود في البلدان االسالميةو الملفت ان مرحل

 ة المواجهة مرحل' لالنتقال الیةبالقمع مما دفع الصحو ة قد واجهت الصحوةخصوصًا و ان الحكومات االستبداي

آذلك فإن بروز الفكر القومي . األمر الذي استتبع ضمورًا في العمل الفكري  ضد القمع و االستبدادةالسياسي

و   نظير بروز حزب البعث العراقيةآان وليدًا لعوامل عديد،  ايرانةسبقت ثورالسنوات التي  العربي في

و ، الشرق االوسط  ة حزب سياسي في منطق' اقوی'السوري الذي اسسه ميشيل عفلق المسيحي و تحول الی

 ةطينيالفلس  ة في تعريب القضيسببًا التي آانت،  ة االسرائيليةآذلك نشوء الكيان الصهيوني و الحروب العربي

  . آطريق للحل

 و خصوصًا، ةالعام ة االسالمية النهضة تحوتل في حرآة م نقط١٩٧٩ في ايران عام ة االسالمية آانت الثور

 تيارًا عد ان آانت من قبل تمّثل ب'أخری ةو اعطتها مضمونًا سياسًا من جه، ة من جهة جديدًةانها منحتها دفع

 و القيم ة االسالمية الي الهويةو العود،  الذاتیال ة العودیال ني يدعو الصعيد الديیفكريًا و ثقافيًا متنورًا عل

  . ةاالسالمي ة بين ابناء االمةالمشترآ

 'و ان تحظی، احاسيسهم  في ايران المسلمين و تحّركةاالسالمي  ة الثورة و آان من الطبيعي أن تهز رسال

المسلمين المناضلين في العالم بمن فيهم   باهتمام–  باالمام الخمينية المتمثل– ة االيرانية الثورةمواقف قياد

  . االسالم ی الةالمجاهدين الفلسطينيين و ان تحيي الدعو
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المشترك الذي آان يجمعهم و  بيد أن القاسم،   ايضًاة االيرانيةلقد آان الشعب الفلسطيني شعبًا مسلمًا قبل الثور

و لهذا السبب آان . ة الثانيةاالسالم بالدرج  يأتي أن ' الی'مما أّدی» ةالعروب«يوحدهم آان يتمثل في 

و مع ، ة واحدة منظم'مارآسيين ينتمون الی و مسيحيين و - بمختلف مذاهبهم - الفلسطينيون من مسلمين

حظيت  و،  و النصرة تحقيق الوحد' االسالم و قدرته علیةلفتت االنظار قو  في ايرانة االسالميةانتصار الثور

  . ن المسلمينالمجاهدي باهتمام

في جبهات ، االنتصار  في ايران و فلسطين آانت قد نشأت منذ سنوات قبلة االسالمية بين الثورة ان العالق

 نظام ة لمواجهةيتدربون في المخيمات الفلسطيني إذ آان المناضلون االيرانيون،  ضد اسرائيلةالقتال المشترآ

و ،  االمام الخميني اعطاء الثلث من سهم االمامة أن اجاز سماح منذةقائم  آانتة العريقةفمثل هذه العالق. الشاه

  .  دعمًا و تأييدًا لهاة الفلسطينية للحرآةالشرعي آذلك الزآوات

الرعب في قلوب  قد ادخل، ١٩٧٩ عام ةالذي انطلق مع الثور، »اليوم ايران و غدًا فلسطين« و آان شعار 

 الفلسطينيين و الكادر ةتصريحات القاد  ذلك هو'ل شاهد علیو افض،  األمل للفلسطينيينیو اعط،  ةالصهاين

، ة للثور' و االمام الخميني خالل السنوات االولیةاالسالمي ة حول الثورة التحرير الفلسطيني ةالمرآزي لمنظم

 المجلد ة ذلك يمكن مراجع'موذج علیو آن،  ة و االجنبية االيراني ةفي الصحاف حيث ُنشرت هذه التصريحات 

  .  الفلسطينيين مع االمام الخمينية النور الذي ضّم احاديث القادةصحيف خامس منال

و آذلك ، االتحاد السوفيتي ة المعسكر الشرقي بقياد'أن قوی  بل،  لم يكن النضال ضد اسرائيل منحصرًا بايران

 عن تضارب غير ان هذا الدعم نشأ. الظاهر  آانت تدعم الفلسطينيين في' األخریةبعض الدول المتقدم

افضل االحوال آان ناشئًا عن االعتقاد بحق الشعب الفلسطيني  او انه في،  ة العالميیالمصالح و عن تنافس القو

و  إذ أنهم جميعًا آانوا قد اعترفوا باسرائيل رسميًا، ليتعارض مع اصل وجود اسرائيل و لم يكن، ةفي الحيا

  . ة معتدية انها دول'عاملوها علی

وجود الكيان الصهيوني  تعارض أصل - و االمام الخميني بالذات -  في ايرانة االسالميةثور في حين ان ال

و هذا اللون ، ة في البالد االسالميةالستمرار الفتن  و ان بقاءه باي شكل  سيكون سببًا،   و تعتبره غاصبًاةآدول

و ،  ة الذرویعند الفلسطينيين ال ة االسالمية الصحو'و الديني و نّمی  من الحماس الوطنيّعدمن التفكير ص

  . و حماتها ارعب اسرائيل

  ة االسالمية الصحوة في سلسل' أخریة حلقة االنتفاض
لم يتخذ المؤتمر اي  إذ،  ُعقد في عمان مؤتمر الزعماء العرب بنحو غير مسبوق١٩٨٧في اوائل نيسان عام 

و ،  ة االيرانيةجّل اهتمامه للحرب العراقي المؤتمربل آّرس ،  صعيد النضال ضد الكيان الصهيوني'موقف علی

  . آامب ديفيد االستسالمي بشكل عام آان المؤتمر يتحرك باتجاه مسار

 ان تبادر النقاذهم من ةالعربي ة و بذلك تبددت آخر آمال الفلسطينيين الذين آانوا منذ سنوات ينتظرون من االم

 ًةنتيج،  ة الحكومات العربيیآانوا يعلقون اآلمال عل ن الذيةو االهتمام باوضاع سكان االرض المحتل، التشرد
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بيت اهللا الحرام التي راه   بحق حجاجة الشنيعة جريمتها الدموية السعودية و في هذه الظروف ارتكبت الحكوم

المشرآين و اطالق شعارات الموت المريكا و  من ة زائر لحرم اهللا بسبب ترديدهم لنداء البراء٤.. ضحيتها

اقيمت مجالس تأبين لهم في ، ة من الفلسطينيين من االرض المحتّلةعشر و آان من بين هؤالء الشهداء، اسرائيل

  . ةو الخليل و غيرها من مناطق االرض المحتل مدن رام اهللا

من قبل سكان االرض   الكيان الصهيوني معة نهج جديد في المواجهة النطالقة شكلت هذه االحداث االرضي

 ' ُتنسب الیةهذا التاريخ آانت آل انتفاض  و قبل. ١٩٨٧و ذلك في خريف عام ، ة تحت اسم  االنتفاض ةالمحتل

و اطلق ، ١٩٨٣ فتح عام ة انشّقت عن منظمةو هي مجموع – ةاض فتح االنتفة مثل منظمة فلسطينيةمجموع

 لم تكن ١٩٨٧ و في عام ةلكنها هذه المر -  عرفاتة فتح بقيادةزها عن منظمتميي  من اجلةعليها اسم االنتفاض

لالراضي   الستمرار االحتالل االسرائيلية معارضة شعبيةو انما آانت حرآ، ة او منظمةبمجموع ةمرتبط

  ١ -: و آانت اهدافها و نتائجها تتمثل بمايلي، ةالفلسطيني

  .  من وادي النسيانة الفلسطينييةاخراج القضي

  آسب اهتمام الرأي العام العالمي

 .ةجديد  ابعادًاة اآسب االنتفاضة مع تصاعد المد االسالمي في المنطقةتزامن االنتفاض

 . ة الفلسطينية حل القضيةطرح ضرور

 .  فلسطينة لالقتراب اآثر من قضيةسعي اوروبا الغربي

 ةالبعض يعتقد  بضرور  حد جعل'يكان الی بين اليهود االمر' حتی ة االسرائيلية السياسة التشكيك في صح

 القوات ة و مواجهة الشعبيةاثر النهض (اسرائيل ة للحد من تشويه صورةاعطاء الفلسطينيين امتيازات خاص

 . ) للجماهيرةالصهيوني

 .  تهديد االمن الداخلي للوجود الصهيوني

التي آانت في السابق تمسك  تاو المنظم الدول ةو تبعي، ة اختالفات الفصائل الفلسطيني' تسليط االنظار علی

الل فلسطين و و بعد مرور اربعين عامًا علي احت ةو الول مر،  لمصالحها  وفقًاة الفلسطينيةبمفاتيح حل القضي

 . الفلسطينيون موقع الهجوم و االسرائيليون موقع الدفاع اتخذ، نيوجود الكيان الصهيو

  يران و خصوصياتها في اة االسالمية بالثورة االنتفاضةمقارن

                                                 
 .١٢٧ص ) جبهة انقاذ فلسطين (سعيدي زامل: لمزيد من التفاصيل يراجع - ١
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 ة بايةليست مرتبط  منها انها،  ة في جوانب عديدة االسالمية في سماتها من الثورة االنتفاضةتقترب حرآ

 ة و القومية و غير االسالميةاالسالمي آانت المنظمات،  ة قبل وقوع الثور'فحتی. ة خاصة او منظمةمجموع

 ة منفردٍةيتصدون لنظام الشاه و يناضلون بصور، ةمختلف ةري اتجاهات فك' و االفراد الذين ينتمون الیةالمختلف

  .  لصالحهةمستقبل الثور 'و آل واحد من هؤالء آان يری

  ةنَُشرت في صحيف  التية المقالی استشهد عدد من أهالي قم بسبب اعتراضهم عل١٩٧٨ / ١ / ٨ و في 

مجالس ، و في اربعينيتهم، من االستشهاد سابع اليوم الةو اقيمت بمناسب.  االمام الخمينيیاطالعات و اساءت ال

اسفرت عن اشتباآات و استشهاد عدٍد آخر من ، و تبريز  مثل طهرانة في عدد من المدن االيرانيةالفاتح

، ١٩٧٨و في النصف الثاني من عام .  ةاالربعين للشهداء الجدد استمرت المواجه  مراسمةو باقام، المتظاهرين

 و المجموعات  ة و القومية المارآسي– ةو دخلت التكتالت السياسي، انحاء ايران آل ة الشعبيةالثور عمت

 دون وجود أي ة الواسعة الشعبيةالنهض ألن أحدًا لم يكن يتوقع حدوث هذه، ة بدوافع مختلفةالمواجه - ةالديني

  . تنظيم

لذي اتفق عليه الشيء ا لكن و، ةو رفعت صور شخصيات عديد،  صفوف الشعب' انضمت هذه الفصائل الی

و آانت الشعارات و ، النظام الشاهنشاهي هو الهدف المشترك اي اسقاط، الجميع و آان عامًال لوحدتهم

 في ةاضو االنتف،  في ايرانةخصوصًا و ان االسالم هو دين االآثري ، االتجاه االسالميةالهتافات توضح غلب

  . ر آبيٌه هذا الصعيد شب'في ايران علی فلسطين لها بما حصل

و لكن الشيء الذي ، ةالقادم توضحها التطورات،  اليومة حول االنتفاضة المطروحديد من الرؤی ان هناك الع

 ةو ان االسالمي، و استقالليتها تمثل ابرز سماتها ة االنتفاضة االدعاء بأن شعبيةيمكن االطمئنان اليه هو امكاني

  . يين اآثر من ذلكيخيف االسرائيل  عليها و ما من شيءة الغالبةهي الصف

 ٤١٥بعدها تم ابعاد .  ةالرؤي  نشأ عن هذهة لالنتفاض'ان اعتقال الشيخ احمد ياسين و سجنه في االشهر االولی

و آان اغلب المبعدين من ، ة االنتفاضیالقضاء عل   من اجل١٩٩٢ر عام فلسطينيًا من فلسطين و ذلك في اواِخ

 'و علی، ة من جهة الوجه االسالمي لالنتفاضیذلك يعدُّ مؤشرًا علآلُّ  .  حماسةاالسالميين المنتسبين لحرآ

 ةذلك ألن الصهاين، ' أخریةمن جه -  حماس' حتی– ةارتباطها بأي حزب او مجموع وجهها الشعبي و عدم

  .  بعد ابعادهم'حتی  لم تتوقفةو إن آانت االنتفاض، ةفي االنتفاض  ة الشعبيةابعدوا هؤالء آونهم طالئع الحرآ

 ةمن سكان االرض المحتّل  فلسطينيةُقتل وجره اآثر من ثالثمائ،  من ابعاد هؤالء المجاهدينةو بعد أيام معدود 

 ليست تنظيمًا خاصًا و ان قيادتها ةاالنتفاض  ان' علیةو آان في ذلك دالل، ة مع القوات الصهيونيةفي مواجه

  . دخلت في آل بيت

لالفراد أو    لو آان'توضح انه حتی،  اآلن' و استمرارها حتیة التي انطلقت بها االنتفاضة إن الطريق

  . فان ذلك ال يضّر باستقاللها و عفويتها،  دور في انطالقتهاةللمجموعات الخاص
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 ة المرآزيةبأنها تشكل النوا  االدعاءة سياسية منظمةآما ليس بوسع أي، ة مرآزية سياسية قيادةو ليس لالنتفاض 

  . للتخطيط لها ' تسعیةها و تدعمها و آل جهفكل المنظمات تتبع، لها

و لكن ، هي التي تقودها  توحي و آأنهاة بصورة تتحدث عن االنتفاضة من المنظمات الفلسطينيٍة ان آل واحد

فلسطين سواء في تونس و سوريا و االردن و   أن اغلب المنظمات التي تتواجد خارج'يجب االلتفات الی

و هم يتحرآون لتحقيق الهدف المشترك .. الساآنين داخل فلسطين ن الفلسطينيينتجد من يستمع اليها م، غيرها

  . ة و لو تخّلت عنها المنظمات الفلسطيني' ستتواصل حتیةو من المؤآد ان االنتفاض . و هو تحرير فلسطين

خ النضال في تاري  ةو الذي يشاهد الول مر، ١ في ايرانة االسالمية مع الثورةه اآلخر لالنتفاضَب وجه الش

إذ أن النضال . التظاهرات و المسيرات ة آمواقع النطالقة الجمعة من المسجد و صالةهو االستفاد، الفلسطيني

 فقد اصبحت ةاما في هذه المر،  و السالح و التنظيمةالعسكري  العملياتیالفلسطيني آان يعتمد دائمًا عل

 نساء ةآما اشترك في هذه االنتفاض. الرصاص ة في مواجهة المستخدمةالوسيل القبضات و الحجر و العصي

 ةانتفاض او،  ة الحجارة اسم ثورة هذا النضال في هذه المّر'و قد اطلق علی، و اطفالها بشكل فعال فلسطين

 جدًا في ةالخصوصيات المهّم  بالروح هي منة و التضحيةان طلب الشهاد.  ة الحجارةو الفتيان رما، الشبان

  .  ليس لها اي بديل او مثيلةك اسلحو تل،  ة االنتفاضةحرآ

 فشل مشاريع 'علی عن رّد فعٍل شعبي  ة آانت عبارة التي تستحق االهتمام هي ان االنتفاض'  األخریةالنقط 

ذروتها في عهد جمال عبد الناصر و  ' التي وصلت الیةت القومياسواء في ذلك طروح،  ة المختلفةالمواجه

 ة التي تلّقت بعد سقوط االتحاد السوفيتي ضربةو االشتراآي ةطروحات اليسارياو ال،  ة الهزيمیالتي انتهت ال

  . ةقاصم

 ان الحل ةادرآت في النهاي ، طريق مسدود في جميع االتجاهات'بعد ان وصلت الی،  ة الفلسطينية ان الحرآ

 و ة الهزيمیالبًا ال ان تجاريه و التي انتهت غةالسياسي فالطريق الذي لم تستطع الفلسفات. يكمن في االسالم

و إن ذلك ليس ، » الذاتی الةالعود«و هو طريق ، البحث عنه اليوم في االسالم يجري، ةاالستسالم و المساوم

مع ، جمعاء ة شمل العالم العربي و الدول االسالميةفلسطين و حسب و انما هو تّيار من الصحو ' مستوی'علی

 ١٩٧٩ في ايران عام ةاالسالمي ةفكري و لكنه مع انتصار الثورن في السابق ذا توجه افارق بسيط و هو أنه آ

  . ة و العمليةبسمته السياسي  االمام الخميني بصفته عالمًا و مرجعًا دينيًا اتسمةبقياد

                                                 
ال  هاهة فـي ايـران و تـشاب       لثـورة االسـالمي   الدعاية الغربية المتطرفة و خصوصًا االمريكية حول تقليد االنتفاضـة لنمـوذج ا             - ١

، االسالميين بـالقوة   محاولتهم الطعن في االنتفاضة فانهم يحاولون ايجاد مبرر لمواجهة  'فهؤالء عالوة علی  ،  تخلو من خبث  
، فـانهم بهـذا المبـرر     و مع االخذ بنظر االعتبار ان الرأي العام العالمي ال يستطيع تقّبل آـل هـذا العنـف مـن قبـل الـصهاينة                       

االنتفاضـة اذا لـم      فهم يقولون لمواطنيهم الغربيين بـأن     ،  ائيل الحجة الكافية لكي تستخدم العنف ضد االنتفاضة       عطون اسر ي

و اسـرائيل    ان امريكـا  .  معسكر لتغذية االصـولية االسـالمية و تتكـرر فاجعـة االنـدلس             'يتم القضاء عليها فسوف تتحول الی     
ليتمكنـوا مـن    »بوابـة اوروبـا  «معسكر االصولية االسالمية في فلسطين   تخيفان بهذه الطريقة االوربيين من ُمجاورة خطرة ل       

 . االنتفاضة الفلسطينية بسهولةلیالقضاء ع
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 ةينطلقات من رؤي  سياسي و عسكري:  وقت قريب مقترنًا ُببعدين' ان النضال الفلسطيني الذي آان حتی

 ةاالمين العام لحرآ (فتحي الشقاقي  حد تعبير الدآتور'علی، ببعٍد عقائدي اسالميصار اآلن مقترنًا ، ةقومي

 ة اعاد لجميع مسلمي العالم الثقة االسالميةالثور ان انتصار: الذي يقول )ةالجهاد االسالمي الفلسطيني

الشعب و الغليان في   ة الثورةقد أحيا االسالم قو و،  التهزمةاالسالم قو  و اثبت انة االسالميةبااليديولوجي

  .١الفلسطيني

 ة و وسيلة للطاقمصدٌر  أنه' االسالم علیبات ينظر الی، )ةاالنتفاض (ة الفلسطينية الشعبية الحرآةمع انطالق

،  ة العربية القوميةالذين مابرحوا متأثرين بفكر  بين آل العرب النقاذ فلسطين بما في ذلك اولئكةاليجاد الوحد

  .٢بصدق  النظر بافكارهةعاد ا'آما دفع البعض الی

 ةفلسطين ليست قضي ة االسالم هو احساسهم بأن قضيی الة للعودة الفلسطينيی دافع آخر دفع بعض القوةثم

تمثل  -  لالستعمارة و االقتصاديةاالهداف السياسي ی الةباالضاف -   فلسطينةبل ان مسأل، تراب السكان اليهود

 المسيحيين و الغربيين في الحروب ةها الغرب ضد االسالم لينتقم لهزيميشّن ة جديد ةبييفي مضمونها حربًا صل

 ة يد االمبراطوري' علی١٤٥٢ عام ةطينيو آذلك انتفامًا لسقوط القسطن،  م١٢٤٩ ' الی١٠٩٥  منذةالصليبي

   .٣ للغربًةمما آان يشكل اهان، ةالعثماني

 بعد وصول النضال ةقو بتعبير أصح جعلتها اآثرو ، ة الفلسطينية التي اوجدت النهضة الجديدةهذه هي الرؤي 

 و ة االسالمية تشابها آبيرًا بين الثورةثم  هذا االساس يمكن القول ان'و علی.  طريق مسدود'الفلسطيني الی

 له الشعب الفلسطيني آل التقدير  يّكنًةو اتخاذ االمام الخميني قدو  صعيد اسالميتها' و خصوصًا علیةاالنتفاض

  . آراؤه باالهتمام الكبير ' و تحظیو االحترام

                                                 
 اصـدر عـام  ،  في شهر غزة١٩٥١ و الدآتور الشقاقي مولود سنة ٤٥ العدد  ١٩٩٣ / ٢ / ٨االثنين  » همشهري«صحيفة   - ١

 و هـو اآلن ،  أبعـد عـن فلـسطين المحتلـة    ١٩٨٨و في عـام  » راالمام الخميني و المشروع االسالمي المعاص    « آتاب   ١٩٧٩
 . يقود الحرآة من الخارج

 لمـاذا : ١٩٩٣ في احـد المـؤتمرات فـي طهـران عـام          –و هو من الشخصيات الفلسطينية المعروفة        - يقول احمد جبريل   - ٢

آذلك نعلـم   و، هم تحرير فلسطينين لن يستطيعوا لوحديالننا نعلم ان الفلسطين   ؟   جميع المسلمين  'نقول اننا بحاجة الی   
انـه آـان فـي الـسابق يحمـل جـذورًا            : و يقول عـن نفـسه     . العرب و القومية العربية لن يستطيعان وحدهما القيام بذلك         ان

و قـد تـأثر آثيـرًا عنـدما سـمع      ، لكن الثورة االسالمية في ايران جلبت اهتمامـه نحـو االسـالم الثـوري        ،   وطنية قومية  فكرية
انظر اعمال المـؤتمر االسـالمي   ... و هو ُيسّمي امريكا بالشيطان االآبر    -  قائد الثورة االسالمية في ايران     –نيالخمي االمام
  ٤٥ص ، لواء رودباري،  زامل سعيديداعدا: حول فلسطين االول

 فالـدول . ختلفـة  حـرب صـليبية باقنعـة م     ' اآلن ان االمر ليس سـوی      'ايها االخوة و االخوات اننا نری       «: يقول احمد جبريل   - ٣ 
 مـسألة : و يقول منير شـفيق    . ٤٧ص  ،  المصدر السابق . وروبية تريد االنتقام من االسالم لهزيمتها في الماضي       الغربية و اال  

و بما أن مسألة فلسطين في اساسـها و جوهرهـا   ، ةاالمر ال ينافي الوطنية و العروبفلسطين هي مسألة االسالم و هذا    

  النقطة المرآزيـة للـصراع و      یلقد تحولت مسألة فلسطين ال    ،   هذا االساس  ' و تحل علی   اسالمية فيجب ان تعالج    مسألة
و لـذا ال يمكـن ان       . آما انها المرآز لخطط اعدائنا اي الـصهاينة و االسـتعمار الغربـي            ،  االمة االسالمية و اعدائها    الحرب بين 

هللا مـالم تـصبح مـسألة فلـسطين النـواة المرآزيـة فـي               أو يرفع لـواء ال الـه اال ا        ،  وحدتها االمة و استقاللها  و     تتحقق نهضة 
  . االسالمية لكل الدول االسالمية االستراتيجية
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  في نضال فلسطينةمؤثر ة و قدوة االمام الخميني باعتباره شخصيی مواقف و آراء و رؤة و لذلك فإن مجموع

    .١ةاالهتمام و الدراس  تستحق– ة االسالميةحيث يعتبره الفلسطينيون ُمحيي النهض -

 غزةتسوي  اريحا / ة
 اسرائيل من ةفإن خشي و لذلك، و اشعرت اسرائيل بالخطر الجدي، لسطينيين األمل للفة نافذةفتحت االنتفاض

 ةبشد  ةانها آانت تقف خالل آل المراحل السابق مع،  للتفاوضة جعلها تنفعل و تكون مستعّدةاستمرار االنتفاض

اعها عن و ان امتن،  ةللفلسطينيين بعض الحقوق و االمتيازات مهما آانت محدود ضد آل قرار و مشروع يعطي

 لتلك ةبارز ةما هي إال امثل،  و مشروع ريغان للسالم و اشباه ذلك٣٣٨ و ٢٤٢قراري مجلس االمن  قبول

  . ةالمواقف الرافض

 طين يفتقد الی شعب فلس  ان امتناع اسرائيل عن قبول اي حل سياسي ينطلق من آونها تعتقد ان شعبًا باسم

 التنازل ی هو الذي أجبر اسرائيل علةاالنتفاض  ائيل من استمرارو لكن خوف امريكا و اسر،  ة التاريخيةالهوي

  . ة التحرير الفلسطينيةللتفاوص مع منظم

نحو اطفاء الحرائق في   و آان سقوط االتحاد السوفيتي و ظهور النظام العالمي احادي القطب قد دفع امريكا

و ،  الخطر الذي يهدد العالم باسرهةتمثل بؤر  الشرق االوسط التي ة في منطق ة من العالم خاصةالمناطق الملتهب

 في ةو عن طريق امساآها بزمام المبادر. و االسالميين ايضًا  نفوذ اوروبا و اليابانةذلك لكي ُتزيل ارضي

تمهد امريكا الطريق للنظام العالمي الجديد و تحكيم سيطرتها ، االوسط و انهاء التوتر  في الشرقةتحقيق التسوي

  . العالم یعل

 بها في المفاوضات و ةالمساوم  بيده من اجلة رابحة ورقةاالنتفاض،  و آذلك اعتبر الجناح الفلسطيني المساوم

 ة سانحةفرص،  ة االنتفاضةالتفاوض تزامنًا مع مواصل و لذلك اعتبر،  اآبر عدد من االمتيازات'االستحواذ علی

  . الثمار للظهور بمظهر القوي و التحّرك لقطف

 ةباسرائيل في رسال رسميًا، ة التحرير الفلسطينيةرئيس منظم،  اعترف ياسر عرفات١٩٩٣لول  أي٩ و في 

 و ٢٤٢و آذلك بالقرارين ، )ةالمعاهد (  باعالن المباديءةاعلن عن التزام المنظم ق رابين و اسحٰ' الیابعث به

 حدود ما ' الیةدعوان للعودو ي) رسميًا بالكيان الصهيوني اللذين يعترفان ( الصادرين عن مجلس االمن٣٣٨

و في مقابل .  بانكار حق اسرائيل بالوجود من الميثاق الوطني الفلسطينيةالخاص ة الفقر'و الغی، ١٩٦٧قبل 

و وافقت ، الفلسطيني  آممثل للشعبة التحرير الفلسطينيةق رابين في نفس التاريخ اعترافه بمنظماعلن اسحٰ ذلك

  . ةالمفاوضات مع المنظم اجراء ' علیة االسرائيليةالحكوم

قد  و، ة عشر مادةسبع ة االتفاق المتضمنة مسود'ق رابين خالل مفاوضاتهم علی و وقع ياسر عرفات و اسحٰ

  . ةقطاع غز  وةالغربي ة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة سلطةالسماح باقام: جاء فيها

                                                 
  االصـل  یلقد قمنا بترجمة هذه النصوص المنقولة عن فتحي الشقاقي و احمد جبريـل و منيـر شـفيق دون الرجـوع الـ                       - ١

 المترجم.  االصل و المنقولالعربي لعدم توفره لدينا و لذا قد يلحظ تفاوت ما في اللفظ ما بين
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و االختالف بين الفسلطينيين و  ةهو بث الفرق ،إن أحد اهداف التنازل االمريكي االسرائيلي في هذا االتفاق

 الموانع امام  ةاالتفاق تمهيد الطريق و ازال  و آان من نتائج هذا.  بايديهم ة االنتفاضةدفعهم الطفاء شعل

 وجود قانوني مشروع 'و من ثم تتحول اسرائيل الی، ةالعربي االعتراف الرسمي باسرائيل من قبل الحكومات

  . ةفي المنطق

 و الذي ة المتتشددةالسابق و ان آان يمثل نحوًا من التراجع االسرائيلي المحدود عن مواقفها - هذا االتفاق ان 

االطمئنان اليه هو انه لن يحقق ايًا من االهداف  إال ان ما يجب - ة قلقها الجاد من خطر االنتفاضةآان نتيج

 باسرائيل سيكون سببًا في بروز آوارث تهدد أن االعتراف الرسمي ذلك...  لنضال الشعب الفلسطينيةالسامي

  . حدهما  التحرير و عرفات وةمنظم لن تقتصر تبعاتها علیٰ، االوسط و المسلمين مستقبل الشرق

 هذه ةفإن مسؤولي، الخميني  االمامةو حاولنا الحكم عليه من خالل رؤي،  االتفاقی علة شمولية فاذا ما ألقينا نظر

  . ةشرآاء في خلق هذه الظروف الُمذّل فهم جميعًا،  ايضًاةت االسالمي تتحملها الحكوماةالفاجع

 اآبر حيث ةلی فرصا  يحتاجة الجديدةصير هذه التحرآات التساوميم نتائج و ' و مع ان الحكم النهائي علی

  في فلسطين تربضة المقاومةاآلن ان بذر ولكن يمكن القول منذ،  االمورة عن حقيقةستكشف السنوات القادم

و ان ايمان الشعب الفلسطيني هو النبع المتدفق الذي ، ةاالسالمي ةتحت التراب و انها وجدت ارضها العقائدي

و قد بدأت تظهر دالئله ،  امر طبيعي محتملة  هذه الثورةديموم  وةفإن نمو وقو لذلك و، ةيروي هذه البذر

و جهاده من اجل   في آل حياتهةحمل المعاناو هذا هو المستقبل الذي آان ينتظره االمام الخميني و ت ،بوضوح

  . و تحرك بثبات من أجله،  ةتحقيق

 (  ١)يثبت اقدامكم ان تنصروا اهللا ينصرآم  و
   المصادر التي اعتمدت في آتابه موجز تاريخ فلسطينبعض  

  .١٩٨٥، للنشر توزيع دار امير آبير، طهران، سيد جعفر حميدي. د) بيت المقدس (تاريخ اورشليم

،  حميد احمديةالفارسي 'ترجمه الی، آن موزلي لش، ويليام آوانت، فؤاد جابر، ة الفلسطينيةيخ الثورتار

 . ١٩٨٢عام ، توزيع دار الهام، طهران

قم ، هاشمي رفسنجاني  علي اآبرةترجم، اآرم زعيتر. او ممارسات االستعمار االسود، ة الفلسطينية القضي

 . ١٩٧٧ ة الحكمةمطبع

ةجبه . زامل سعيدي،  االنقاذ

 في ة الخارجيةالتابع لوزار ة و الدوليةمرآز الدراسات السياسي،  اعمال المؤتمر االسالمي االول حول فلسطين

 . رودباري لواء، زامل سعيدي: اعداد، ة االسالميةالجمهوري

 . ١٩٨٧ربيع ، طهران، محمود آتابي.  دةترجم، التقويم السياسي للشرق االوسط

                                                 
 .٧اآلية  /د سورة محّم - ١
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خريف ، دار آگاه للنشر توزيع، المجلد االول ،  هرمز همايون بورةترجم ، وم جامسكينع،  مثلث المصير

١٩٩١ . 

        .١٩٩٢توزيع دار آموزش انقالب اسالمي للنشر  ، المجلد الثاني ،  المصدر السابق
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    الفهرس
  ١١            سرائيل ضد امريکا و اضرورة توظيف سالح النفط 

  ١١              الهوية االسالمية باستعادة تحرير فلسطين منوط 

  ١٢               'الفضح المستمر لمخطط اسرائيل الکبری

  ١٢                   بين اليهود و الصهانية التفريق

  ١٣              ية هو السبيل إلنقاذ فلسطين اتحاد االمة االسالم

  ١٤            ميتوظيف الفرض و االمکانات المتاحة للعالم االسال

  

  الباب األول

  حقيقة اسرائيل

  فصل األول ال
  ١٧                عدوة االسالم و المسلمين اسرائيل 

  ١٩             'تخريب قبلة المسلمين االولی ،هدف اسرائيل الخبيث

  ٢٠                محاربة االسالم بواسطة اسرائيل 

  ٢١              يل تعاديان أسس االسالم امريکا و اسرائ
  الفصل الثاني

  ٢٣              )'مخطط اسرائيل الکبری (النزعة التوسعية

  ٢٥                ل فلسطين ليس آخر المطاف احتال

  ٢٦          ق االوسط و االراضي االسالمية الخطر االسرائيلي يهدد الشر

  ٢٧             المصير الذي آل اليه لبنان االراضي االسالمية تنتظر

  ٢٧                  اسرائيل لن تکتفي بالجوالن

  ٢٨                قتنع بحدودها الفعلية اسرائيل لن ت

  ٢٨                  ائيل المشؤومة اهداف اسر

  ٢٩                      'اسرائيل کبری

  ٢٩                 اسرائيل لن تقتنع بهذه االتفاقيات 

  ٣٠                    من النيل الی الفرات 

  

  الفصل الثالث
  ٣٣                  ز بين اليهود و الصهاينة التميي
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  ٣٥                      يهود ايران 

  ٣٦                    يهود ايران مخيرون 

  ٣٦              الصهاينة يهود يختلف عنه مع الموقف من ال

  ٣٦                    الصهانية ليس لهم دين 

  ٣٨                  اليهود يرفضون الصهيونية

  ٣٨                'األدعياء المزيفون باتباع النبي موسی

  

  الفصل الرابع
  ٤١                      حماة اسرائيل 

  ٤٣                يس السرائيل امريکا هي الحمامي الرئ 

  ٤٣              ن ن قبل کل المستعمرياسرائيل مدعومة م

  ٤٤                  امريکا للشاه و اسرائيل دعم 

  ٤٤           عن اسرائيل طبسبب قطعها النفضد ايران آمر االمريکي تال

  ٤٥                تعمل علی تقوية الصهيونية امريکا 

  ٤٥                  واطؤ االمريکي االسرائيليالت

  ٤٦              رائمها اال بموافقة امريکا اسرائيل التمارس ج

  ٤٦               تلقاها المسلمون من امريکاات يعإنها صف

  ٤٧              ي االمريکي لحماية اسرائيل التواجد العسکر

  ٤٨               ضد القضية الفلسطينيةبریک ال'تواطؤ القوی

  

  الباب الثاني

  العالقات االيرانية االسرائيلية خالل عهد النظام الشاهنشاهي

  الفصل االول
  ٤٩                لشاهنشاهي باسرائيلارتباط النظام ا

  ٥١              ة الصهاينةضالشاهنشاهي في قباقتصاد النظام 

  ٥٢                  ايران تحت اقدام الصهاينة 

  ٥٢              رائيل في مختلف شؤون البالدنفوذ عمالء اس

  ٥٣                    منع التعرض السرائيل 

  ٥٤                    ؟ هل الشاه اسرائيلي
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  ٥٤                اه و اسرائيل بين نظام الش الوّد منتهیٰ

  ٥٤              ارتباط نظام الشاه باسرائيل شواهد اخری علی 

  ٥٥               يخططون للنظام الشاهنشاهياالسرائيليون 

  ٥٧            رانية االسرائيلية المشترکةالمزرعة النموذجية االي

  ٥٨            يلاصالحات النظام الشاهنشاهي اوجدت سوقًا السرائ

  ٥٨                    تحذير االمام للشاه 

  ٥٩            تصرف العسکريين االسرائيليينطائرات الشاه تحت 

  ٥٩                  التمحوا آثار جريمة اسرائيل

  ٦٠              نشاهي ثکنة عسکرية السرائيلالنظام الشاه

  ٦٠             ة االحتفاالت الشاهنشاهيةخبراء اسرائيليون الدار

  ٦١            اجراءات الشاه لتمهيد الطريق للوجود االسرائيلي 

  ٦١           معارضي االحتمال االسرائيليیٰقضاء علنظام الشاه مأمور بال

  ٦٣                  ه مع اسرائيلفضح تعاون الشا

  ٦٥                 أن تنفذ اسرائيل مخططاتهاأخشیٰ

  ٦٦                ترف باسرائيل ُمنذ البلدايةالشاه اع

  ٦٦                  أحد أسباب معارضة الشاه

  ٦٧              للصهاينة باسم التأميموطنية الشاه يقدم ثرواتنا ال

  ٦٧               سرائيل وراء انتفاضة الشعبدعم الشاه ال

  ٦٨                   اسرائيل تدافع عن الشاه 

    ٦٨              زمن طويلالشاه يتعاون مع اسرائيل منذ

  ٦٩              م الشاه تدافع عن اسرائيل وسائل اعالم نظا

  ٦٩        بات العامة في ايرانرة االضرافت خالل طتأمين حاجة اسرائيل من النف

  ٧٠                 ريکة الشاه في جرائمهاسرائيل ش

  ٧١               ئيليون في خدمة نظام الشاه الجنود االسرا

  ٧٢                السرائيليون في خدمة الشاهالجالدون ا

  

  الفصل الثاني  
  ٧٣          قبل تصاعد الثورة االسالمية ،مواقف االمام المعادية السرائيل

  ٧٥                   مالء اسرائيللبهائيون عا
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  ٧٥                  الشاه مع اسرائيلادانة تحالف 

  ٧٦                      تحذير تاريخي

غتصبةفلسطين م  ٧٦              ! ط و انتم تتنازعون علی النف

تب  ٧٧                  رئة ساحة الشعب االيراني

  ٧٧                ء المسلمين تجاوز خالفاتهم زعماعلیٰ

  ٧٩                  تهامقاطعة اسرائيل و محارب

  ٧٩          وی للمجاهدين الفلسطينيينوجوب تقديم الدعم المادي و المعن

  ٨٢               اسرائيل جرثومة الفسادلیٰيجب القضاء ع

  ٨٣                     مقاطعة اسرائيل

  ٨٣              دعوة المسلمين للدفاع عن المجاهدين الفلسطينيين

  ٨٥                صفوفکم للقضاء علی اسرائيلرّصوا 

  ٨٦             للبالدقّدرات البالد خيانٌةئيل علی متسليط عمالء اسرا

  

  الباب الثالث

  خندق المقاومة ضد اسرائيل ،االمام و الثورة االسالمية

  الفصل االول 
  ٨٧          )تفرق الصفوف و ضعف الحکومات (اسباب ضعف المسلمين

  ٨٩                !دول االسالمية يدًا واحدةلوکان حّکام ال

  ٩٠          ية وراء بروز مشکلة فلسطينسالمالخالفات بين قادة الدول اال

  ٩٠            االسالم هو سبب هذه المصائبعدم االعتماد علی  

  ٩٠                    عمالة بعض القادة

  ٩١        ستعمار وراء تسلط اال ،التشتت و االنهزام النفسي او عمالة بعض القادة

  ٩٢                ألسفلضج الحکومات يدعو عدم ُن

  ٩٢          بالمفاوضات التي الطائل منهاشغولةماغلب الحکومات االسالمية 

  ٩٣           تستطيع امريکا ان تفعل شيئًالن ،لو اجتمعت الدول االسالمية

  ٩٤            فظة علی االستقالل و الوحدةطع المحاتالحکومات لم تس

  ٩٤          ا کانوا عاجزين امام اسرائيل  لملو کان المسلمون اهل عمٍل

  ٩٥                    سبب معاناة المسلمين

  ٩٦                      لغُز التفرقة
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  ٩٦                  لتا المسلمين الرئيسيتان مشک

  ٩٧                ل نتيجة لتساهل زعماء الدولکاکل المش

  ٩٨                    ة الحکومات لعما

  ٩٨            ؟لماذا تتلقی الحکومات العربية الصفعات من الصهيونية

    ٩٨               أمريکانوّجه کل اللوم الیٰعلينا أن ال 

خيانة   ٩٩                    بعض الزعماء

  ١٠٠          فين تلک المشاريعي خدمة المحرمين الشرلماذا يؤّيد أدعياء

  ١٠١                 ؟  هذه الحکوماتيکتالی َمن نش

  

   يالفصل الثان
    ١٠٣             اسرائيل من أجل التسلط علی الشعوبل ُذلتحّم

  ١٠٥              انا هللا و انااليه راجعون ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

ب  ١٠٧              عض الحکومات تحتمي بأمريکا من اسرائيل

  ١٠٨                  حبُّ النفس عند بعض الزعماء  

  ١٠٨                  أسأل اهللا ان يوقظ الحکومات 

  ١٠٩                األسف علی غفلة بعض الحکومات 

  ١١٠          اء المسلمين لمواجهة بعضهم بعضًاالحماقة تدفع بعض رؤس

  
  الفصل الثالث

  ١١١                و المشاريع الخيانيةفضح المؤامرات 

  ١١٣            کامب ديفيد مؤامرة لمنح الشرعية العتداءات اسرائيل 

  ١١٣                    يد فادانة کامب دي

  ١١٤                 کل دول المنطقةکامب ديفيد تسيء الیٰ

  ١١٤                   کامب ديفيد لعبة سياسية 

  ١١٤                کامب ديفيد خيانة لالسالم و المسلمين 

مشر  ١١٥               عمالة السادات وع کامب ديفيد دليل علیٰ

  ١١٥              مشروع کامب ديفيد سبب لتفّرق المسلمين 

  ١١٦            قرار قطع العالقات مع مصر بسبب معاهدة کامب ديفيد 

  ١١٦                يجب قطع يد السادات الخائن عن مصر
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  ١١٦                  مؤامرة مصر، إسرائيل، أمريکا

  ١١٧                قات مع اعداء االسالم إدانة اقامة العال

  ١١٧                اعة الفرقة بواسطة َخَدم امريکا شا

  ١١٨      بعضهم ة و الشيعة للوقوف ضدنيدفعون الس ،دالًَ من حلِّ القضية الفلسطينيةب

  ١١٩                  ؟ ماذا فعل مؤتمر الطائف

  ١١٩                يجب علينا ادانة مخطط السادات و فهد 

  ١٢٠      المسلمين  من الممکن ان ُيخرج مکة و المدينة من قبضهمشروع کامب ديفيد 

  ١٢٣            ات اسرائيل ءتداقمشاريع المساومة ُتمهد االرضية ال

  ١٢٣          المشاريع المختلفة من أجل حرف االذهان عن العدو الرئيسي 

  ١٢٤            ة للمسلمين باالعتراف باسرائيل کارثة مديرة بالنس

  ١٢٥              ة تحتمي بالذئببعض الحکومات االسالمي

  ١٢٦              فسوف تتسلط علی الجميعا اعترفوا بإسرائيل ذا

  ١٢٧              تقديم الضمانات السرائيل في مؤتمر فاس 

  ١٢٨             مشروع مؤتمر فاس اليستحق النظر فيه: اسرائيل

  ١٢٩        من أجل مکافأة أمريکا و اسرائيل لالسالم تنشط الحکومات الُمّدعية

  ١٣٠                  مذلامب ديفيد المشروع ک

  ١٣١                  مکافأة مصر لتقبيلها يد امريکا

    ١٣٢              التآمر للحيلولة دون استمرار االنتفاضة 

  ١٣٢      اسرائيل جدون امريکا وتالمتظاهرون بالثورية البائعون النفسهم صاروا يس

  ١٣٣                  طمئن اسرائيلُيخادم الحرمين 

  

  الفصل الرابع
  ١٣٥        الی االتحاد تأييد النضال ضد اسرائيل و عدم االعتراف بها الدعوة 

  ١٣٧        السماح بدعم المناضلين الفلسطينيين و اللبنانيين من الحقوق الشرعية 

  ١٣٧                مصيبة المسلمين الکبری ،اسرائيل

  ١٣٨          صل الجهود من أجل وحدة المسلمين ضد اسرائيل اسوف او

  ١٣٨                ي بالوحدةعشرون عامًا و أنا أوص

  ١٣٩                  لقد کنا معکم صوتًا واحدًا  

  ١٣٩              نحن ندعم الدول العربية المعارضة السرائيل
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  ١٣٩                سنکون رفاق نضال لالخوة الفلسطينيين

  ١٤٠                  ع عن فلسطينا عامًا من الدف٢٠

  ١٤٠                ليس بوسع اي حّر االعتراف باسرائيل 

  ١٤٠                   القدس للمسلمينيجب ان تعود

  ١٤١          فسهم بالتسلط عليکم نحّدثهم الکي الت ،تمسکوا باالسالم اتحدوا و

  ١٤١                 سنطرد المستشارين االسرائيليين

  ١٤١                 ع اسرائيل  العالقات ملسنقطع ک

  ١٤٢                نحن انصار الفلسطينيين المظلومين

  ١٤٢          علیٰ جميع المسلمين رائيل واجب سإتحرير القدس من شر 

  ١٤٢                بيع اموال المسلمين السرائيل حرام 

  ١٤٣                  لن نعترف باسرائيل مطلقًا

  ١٤٣               يدافع عن فلسطين علی الدوامرانيالشعب االي

  ١٤٣                    فلسطين قطعة من کياننا

  ١٤٥            التعامل مع القضية الفلسطينيةالتهاون في  انني الأجّوز

  ١٤٥                    اسرائيل غاصبة 

  ١٤٥                    طلن نزود اسرائيل بالنف

  ١٤٦                لن نقيم عالقة مع اسرائيل الغاصبة

  ١٤٦               و تابتل قات مع اسرائيل حتیٰلن نقيم عال

  ١٤٦                  النعتقد بحق اسرائيل في الوجود

  ١٤٧             آمنًا ليست متکًأقوی الکبریٰال:  عرفاتتحذير الیٰ

  ١٥٢                اهللا شرط النصر الوحدة و التوکل علی

  ١٥٣               ر فلسطينقيام الشعوب هو السبيل لتحري 

  ١٥٤                اء علی جرثومة الفساد هذهضدوا للقحات

  ١٥٤                  يجب ان تستيقظ الشعوب 

  ١٥٥                ل ياتل الی جانبکم ضد اسرائنحن نق

  ١٥٦                نانيين اللب  الفلسطينيين والدعاء لالخوة

  ١٥٦               المحافل العامةاسرائيل فيفضح  ضرورة

  ١٥٦               حدين النتهت اسرائيللوکان المسلمون مّت

  ١٥٧              يمسلمين لجبران أخطاء الماضضرورة اتحاد ال
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  ١٥٧              عدَّ نفسه لمواجهة اسرائيل کل مسلم ان ُيعلیٰ

  ١٥٨              لجذور اجتثاث اسرائيل من ا والبد من االتحاد 

  ١٥٩                ؟ مسلم موقف المتفرجلماذا يقف مليار 

    ١٥٩      ينهضوا و دافعوا عن مرکز الوح من البشر ايايها البحر الالمتناه

  ١٦٠            ائق التی تعترض طريق فلسطين ان نزيح العوآمٌل

  ١٦٠                 اسرائيل علیٰيميعًا و نقضلننهض ج

  ١٦٠                      دعم فلسطين

  ١٦١          الکلمة لما برزت مشکلة القدس أّن المسلمين تحلوا بوحدة لو

  ١٦١             هذه الذئابالتلتجأ الیٰ أن و ،الشعوب ان تنهض علی

  ١٦٢          ة فلسطين من عصر صدر االسالملتستلهم الشعوب حل قضي

  ١٦٢                تحت لواء االسالم لننضوی جميعًا

  ١٦٢                ؟ علی اسرائيل ألم يحن الوقت للقضاء

    ١٦٤             الجيش المصري ان اليقبل بهذا العار علی

  ١٦٤                      طريق النجاة

  ١٦٥                  حدتم لما تجّرأت اسرائيللو اّت

   ١٦٦               جرثومة الفساد هذهبوحدة الکلمة اقضوا علیٰ

  ١٦٧                ائيل نتيجة لتشتت المسلمينتطاول اسر

    ١٦٧                مقاتلة اسرائيل: أمر القرآن

  ١٦٩                   من أجل طرد اسرائيليالتآخ

  ١٦٩                  نية قديمة للشعب االيرانيأم

  ١٧٠            مظلومين داخل االراضي المتحّلةالدفاع عن انتفاضة ال

  ١٧٠            مسلمو فلسطين فأي عذر لديکم؟اآلن حيث انتفض 

    ١٧٢                  اسرائيل عدّو مشترک

  ١٧٢              اطالق النار وقفثم  ،اطردوا اسرائيل اوًال

  ١٧٢                    علی الشعوب ان تصمد

  ١٧٤                  ة الی القادة الفلسطينييننصيح

  ١٧٤              جرائم اسرائيل سيأتی دورهم الساکتون علیٰ

  ١٧٤              دون االعتراف باسرائيل، شعبناليخش الذين يري

  ١٧٦                  جب محو اسرائيل من الوجودي
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  ١٧٦            ارثة تهّز ضمير کل مسلم غيوراالعتراف باسرائيل ک

  ١٧٧                    المسلمون يتفرجون

  ١٧٨                    لن يسکت الشعب

  ١٧٩                  نبنا هو الدفاع عن فلسطينان ذ

  ١٧٩              لفسطين المسلمةاالبناء الحقيقيين الدفاع عن 

  ١٨٠                   لنانا السرائيل مفخرٌةؤعدا

  

  الفصل الخامس
  ١٨٣                  ي العالماعالن يوم القدس

  ١٨٤             عفين للمستکبرينهة المستضجيوم القدس يوم موا 

  ١٨٦              دمة لتأسيس حزب المستضعفين مقيوم القدس

    ١٨٧                احرصوا احياء يوم القدس

س  ١٨٨                  نصلي في القدس ان شاءاهللا

  ١٨٨              ي يوم القدس فسوف ينتصروناذا هتف الجميع ف

  ١٨٩                     القدسيف دةصالة الوح

  ١٨٩        جانبًا ترک اللعب السياسية من القوی المسلحة المؤمنة واالستفادة  يينبغ

ي  ١٩٢                  وم القدس يوم المستضعفين

  ١٩٢                  يوم القدس  يواجب الشعوب ف

  

  الفصل السادس
  ١٩٥                 من المشرکينالبراءة فريضة الحج و

  ١٩٧          اسرائيل امرات امريکا وافضحوا مؤ! امبا زّوار بيت اهللا الحر

  ١٩٧            !  الحج بدعة بنظر آل سعوديطرح مشکلة فلسطين ف

  ١٩٨                ن المشرکين من اسرار الحجم البراءة

  ١٩٨                      صرخةالبراءة

  ٢١٠                  ج بدون البراءة ليس حجًاالح

    ٢١٠      ج الحيشرکين ف البراءة من الم فلسطين ثمرٌةيالملحمة االسالمية ف
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  الباب الرابع 

  للحيلولة ت االعداءالمحاو

   نضالهايدون تقدم الجمهورية االسالمية ف

  الفصل االول
  ٢١٣          عض الدول ضد ايران الثورّيةب مؤامرة و الحرب المفروضة

  ٢١٥              السالم في مقابل الصهيونيةصدام موهن جبهة ا

  ٢١٥            لبعثنية وحزب ا تواطؤ بين الصهيو:الحرب المفروضة

  ٢١٦                    توفير الفرصة السرائيل

  ٢١٦                 للقتال علیٰ کال الجبهتيننحن مستعدون

  ٢١٧              ايران من اجل قتال اسرائيللرشوة من طلب ا

ب  ٢١٨               الطريق للتحّرک نحو القدسفتحهزيمة العراق ُي

    ٢١٩              ناّتحاد مصر و اسرائيل ضد ايرا

  ٢٢٠                عاٍد السرائيل الجهاد ضد بلد محکم

  ٢٢١                ر المنطقة من وجود اسرائيلعدم تطهي

  

  الفصل الثاني
  اتهامات واهية

(  ٢٢٣            )شائعة عالقة الجمهورية االسالمية االيرانية بأسرائيل

  ٢٢٥              اسرائيل اتهام خاٍو و طفوليالعالقة بين ايران و 

  ٢٢٦            إال سبيل للتفرقة و اسرائيل ليس تهمة العالقة بين ايران 

  ٢٢٨                  مؤامرة صدام التهام ايران

  ٢٢٨             ة شراء االسلحة من اسرائيلأمريکا ترّوج ألکذوب

  ٢٢٨               ! دعايات زعماء المسلمين ضد المسلمين

   ٢٣٠            ن و اسرائيل تمّلق ألمريکا شائعة العالقة بين ايرا

  ٢٣٠        رون وراء ترويج شائعة شراء االسلحة من اسرائيلاعداء الثورة الفا

  ٢٣١             امريکا  اساس معاداة اسرائيل و ثورتنا تقوم علیٰ

  ٢٣١                ! لو لمست اسرائيل البحر لتنّجس البحر

  ٢٣٢                ؟ الجمهورية االسالمية لماذا يّتهمون

  ٢٣٣           ل همون ايران بتأييد اسرائيلقد افتضح أمر هؤالء الذين يت
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  ٢٣٤          ئعة شراء االسلحة من اسرائيلاالبواق االستعمارية وراء شا

  ٢٣٥                 تکون انسانية في يوَم مااسرائيل لن

  

  ملحق
  ٢٣٧               فلسطين في القرن العشرينبيت المقدس و

  ٢٣٩          ّد فعل الفلسطينيين و العرب مقدمات ظهور دولة اسرائيل ور

  ٢٤٤                     ةحرب االيام السّت

  ٢٤٥                    ١٩٦٨معرکة الکرامة 

  ٢٤٦                  ١٩٧٣حرب رمضان اکتوبر 

  ٢٤٧                ١٩٧٤ بمنظمة التحرير عام االعتراف

  ٢٤٧                  ل الفلسطينيين في لبنان قتا

    ٢٤٧                  معاهدة کامب ديفيد

  ٢٤٨             علی الفلسطينيين في لبنان هجوم القوات الصهيونية

  ٢٥٠       )١٩٨٣ اکتوبر ٢٣ (سية في بيروتن مقر القوات االمريکية و الفراانفجار

  ٢٥١                    حرب المخيمات 

  ٢٥٢            او نهضة الشعب الفلسطيني ، »االنتفاضة«انطالقة 

  ٢٥٥             في سلسلة الصحوة االسالميةاالنتفاضة حلقة أخریٰ

   ٢٥٦          ياتهاسالمية في ايران و خصوصمقارنة االنتفاضة بالثورة اال

  ٢٦١                    اريحا/ تسوية غزة 

  بعض المصادر التي تمت االستفادة منها لکتابة 

  ٢٦٤                   تاريخ فلسطين المختصر

    ٢٦٦                     الفهرس
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